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Rodnicia muncii
minerilor—succesele din 
ultima lună a anului

Tn cariera Cîmpu lui Neag o nouă cotă
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Sesiunea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării 

Sociale
Sub președinția tovarășului' Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti- dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului al Dezvoltării și Sociale a marți, vut loc sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării a no- stabi- adoptată Adunare

Suprem Economice României, 7 decembrie, a a-

alimentare

v realizări pe
frontul cărbuneluiMinerii de la LM.Dîlja sînt hotărîți să încheie ultima lună a acestui an cu rezultate care să creeze premise sigure pentru realizarea ritmică a’ planului pe 1983. După ce în luna noiembrie

, nul a fost realizat proporție dc 102,2 sută și în prima tărnînă a ultimei
plain, la sân ■ luni din acest an minerii de la Dîlja au extras peste sarcinile de ' plan 300 tone de cărbune! Cu cele mai bune rezultate se înscriu minerii, inginerii și tehnicienii de. la sectorul I.

K-

bune acest anu-

125000 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederi Minerii și mecanizatorii care și-au dat înlilnîre la poalele Retezatului, în cariera Cîmpu lui Ncag, pentru a extrage de aici cărbune cocsificabil atît de, necesar economiei naționale și-au propus să încheie anul acesta cu un bilanț deosebit de rodnic.• Continuînd șirul rezultatelor deosebit de pe care le-au înregistrat în primele 11 luni din an, ei au un debut fructuos și în ultima lună aIul. în puținele zile care au trecut din luna decembrie, producția de cărbune extrasă suplimentar din carieră se ridică la 3500 tone. Prin aceasta, plusul cumulat de la începutul anului cunoaște o notiS coiă 

a realizărilor, 125 000 tone cărbune cocsificabil peste 
plan. De remarcat că în aceeași perioadă dc timp s-a realizat și o descopcrtare în avans față dc sarcina planificată (320 000 mc de steril), fapt care asigură un însemnat front de lucru în cărbune pentru perioada viitoare.

Brigadierul Petru Oltean alături de șeful de schimb Grigore Roca și 
ortacii Petru Tudose și Călin Bobotea de la sectorul IV investiții jd minei 
Bărbăteni.

Economice și Sociale României, întrunit în ua sa componență lită prin Legea recent de Marca Națională.Participanții au. în unanimitate, rea ordine de zi
1. Constituirea liului Suprem al rii Economice și României.. — Alegerea..

aprobat, următoa-Consi- Dezvoltă- Sociale a— Alegerea., prim-vice- preșcdinteiui Consiliului Suprem șl a președintelui Biroului Permanent al Consiliului ;— Alegerea vicepreședinților Consiliului Suprem ;— Alegerea ții or secțiunilor lui ;— Aprobarea nențeisecțiunilor cialitate ale Consiliului.*2. Proiectul Planului Național unic de dezvoltare economico-socială ' a Republicii Socialiste România pe anul 1983.3. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii

președin- Consiliu-compo- de spe-

și industriei pc anul 1983.4. Proiectul de stat pe anul5. Programul înfăptuirea măsurilor de autoconduccre și provizionare, în asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse - agroalimcntare și bunuri industriale de 
consum pe trimestrul IV.1985! si semestrul I 1983.Această primă sesiune a avut loc la scurt timp după adoptarea' de către Marca Adunare Națională a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1 din 1973. privind Consiliul Suprem a) Dezvoltării . Economice și Sociale a României. Tn noua sa concepție;,— definită cu claritate de tovarășul Nicolae Ceausescu —. Consiliul Suprem , al Dezvoltării Economice și Sociale este organismul caro, prin activitatea ce o desfășoară, asigură înfăptuirea politicii partidului în domeniul. economico-social. Totodată, Consiliul Suprem îndeplinește funcția Cameră Legislativă a partidului și atribuțiile unui parlament economic,tn Spiritul profundului democratism ce caractcri-

Bugetului 1983.privindautoa- vederea
zează societatea . noastră socialistă, al principiului muncii și conducerii colective, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se constituie ca up forum larg reprezentativ, format din cadre de conducere de partid si dc Stat, muncitori care lucrează direct în unități productive din industrie, construcții ș-i transporturi, țărani din cooperativele agricole de producție și din localitățile necoope- rativizate. specialiști de înaltă calificare din toate domeniile dc \activitate.Intrîndu-se in ordinea dc zi, a fost ales în funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului Suprem alDezvoltării Economice și Sociale și de președinte al Biroului Permanent ăl Consulului tovarășul Constantin DăscăleScu, membru al Comitetului Politie E- xeculiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.Că vicepreședinți Consiliului Supremfost aleși : tovarășa Ele ia Ceausescu, membru ai Comitetului Politic Executiv de al C.C. al P.C.R.. prim vi- ceprim-ministru al gu.vcr- ... nului, tovarășii Ștefan V’oi-statului, cu teC’ mem|)ru a| Comitetului Politic Executiv al C,C, al P.C.R., vicepreședinte al
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Pregătjrea și perfecționarea continua 
a forței de muncă

I n t î I n i r e IntrareaZilele trecute, la Casa dc cultură din Petroșani a avut loc o întîlnire a activului pionieresc de la Școala generală nr. 1 cu târna „Realizări și perspective în Valea Jiului". Cu acest prilej au fost prezentate direcțiile de' dezvoltare social-ceor.omi ■ că a municipiului șani :. in cincinalul Petro-1981 —

1985, sarcini1.' ce tinerei generații a-și aduce o contribuție cit mai mare la înfăptuirea obiectivelor prevăzute. Acțiunea se înscrie în cadrul programului de activități politico-educațive ce se organizează în cinstea Conferinței Naționale a partidului (Val. URICANEANU)

revih peiitru in
istorie

Experiența I. M. Lupeni în utilizarea chibzuită a energiei electric?Mina Lupeni se numără printre mării consumatori de energie electrică ai Văii Jiului. Prin materializarea unui amplu program de măsuri avînd ca scop folosirea chibzuită a cantităților de energie stabilite prin repartiții, aici s-au realizat de la începutul a- nului însemnate economii. Despre modul concret de utilizare a energiei, despre căile urmate pentru reducerea' nuă a consumului vorbit inginerul glie Făgurel, cui șef al minei.- Fără a putea pretinde că rezervele concrete de economisire a energiei electrice ar fi fost epuizate integral, trebuie să precizez că în ultimii ani am reușit să ne încadrăm Ia I.M. Lupeni în cotele planificate și chiar, să realizăm importante economii. Și în acest an. pînă la această dată, obținem o economie de energie electrică fată de repartiție de

conti- ne-a Gheor- energeti-

• A -

Peste 2 milioane kWh economiipeste 2 milioane kilowați- ore.'<....; ...
bâza acestor 
stau, desigur, 
țehnico-organi- 
Puteți numi

— La 
realizări 
măsuri 
zatorice. 
cîteva ?

Un mare rol în ultima vreme a avut în cest sens ac--,—, țiunea dc# concentrare aț producției, îndeosebi în^^^ abatajemarecitate dotate eu complexe mecanizate. S-a urmărit nent scurtarea de evacuare a
de

capa-

a-

măre valoare practică în realizarea de economii este respectarea programului de funcționare a marilor consumatori — stații de pompe și com- presoare, de ventilatoare și rambleu, care, ori de cite ori este posibil

perma- traseelor cărbunelui din aceste capacități, Cș de pildă, cel mai recent, la sectorul VI. Organizatoric. principalele economii în subteran se pot. obține .prin evitarea funcționării în gol a utilajelor.Fără îndoială că de o

tehnologic, trebuie oprite. In acest cadru, funcționarea. instalațiilor este urmărită strict prin dispecerii numiți în acest scop. Ne-am îngrijit să ne încadrăm în puterile maxime aprobate atît în afara orelor de vîrf, cît mai ales în timpul vîrfurilor de consum' e- nergetic. -_In subteran, -în cadrul

formațiilor de lucru la puțuri, pe traseel evacuare — te persoane, tricieni, care funcționarea utilajelor și respectiv evitarea stilui in gol. La toate stațiile de transformare, . gregatele rezervă scoasesub tensiune. In zilele nelucrătoare i- luminatul principal din preajma puțurilor și de pe 
La în Și ile în în ve, 
soane care să de rea becurilor.

cțe avem stabili - dintre elee- răspund de rațională a instalațiilor, mer-
a- de sîntde

galerii este întrerupt, suprafață, în circuite, depozitul de lemne materiale, în magazi- șl birourile acestora, incinta minei și chiar birourile administrati- au fost numite per- răspundă aprinderea și stinge-

— tn ultimul timp, 
s-a cerut întreprinderi
lor economice luarea 
unor măsuri suplimen
tare. Vreți să numiți 
cîteva din ele între
prinse la mina Lupeni ?— Intr-un mare număr de birouri, începînd chiar cu al meu, am început înlocuirea becurilor cu tuburi fluorescente, acțiune care va continua în ateliere, în baia minerilor și a maiștrilor, precum și în alte încăperi. . La rapoartele care se țin Cil maiștrii energetici din sectoare, insistăm zilnic, mult mai mult de- i cît pînă acum, pentru , folosirea cît mai raționa- | a • în- |

I

Sentimental, două orașe intra în istoric. Petrpșaniul nou își face intrarea istoria, trăită, vie, la unde începe? viitorul, trbșaniul vechi, cu centru de prăvălii scunde și străduțe înghesuite între ziduri umbrite;. se. pregătește să intre -în . cartea de istorie, la fila de unde începe trecutul. Proce- sualtatea istoriei cuprinde n

in fila Pe- un

lă și mai chibzuită energiei, dată fiind seninătatea pe care o are • azi, în contextul crizei l energetice mondiale, va- ! lorifiearea tuturor re- • surselor de economisire [ a energiei electrice, atit ■ de necesară în scopul i dezvoltării economice a ; țării. I
Interviu realizat de

M. AVRAM I

ivirea lui astăzi, dar lob' ea aduce și desenarea chipului citadin ăl lui ieri. Cîndva și în Valea Jiului peste codri a crescut cetate. Sub ochii noștri, peste vechea cetate izbucnește pe verticală noua citadelă a'• minerilor deceniului 9.. Succesiunea timpurilor istorice rezidă nu numai - în crearea istoriei noi, ci și în recuperarea istoriei vechi. Bucureștiul de altădată este imortalizat în voluminoase monografii, Petroșaniui de acum cîteva. clipe, de dimensiune istorică, se retrage discret în unicul document al memoriei, noastre. Peste codrii erelor geologice, metamorfozați în diâman- te negre, stă nouă cetate, a cărei edificare este încă o grandioasă ilustrare a construcției socialiste.
.• '*• ?• •* *'*>■> ♦ •*..• * Ioan LASCU
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NICOLAE CEAUȘESCU I

„Nu se poate face o industrie miniera 
modernă, mecanizată, cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, fără mineri cu o înaltă pre-~ 
gătire tehnică, fără mineri cu temeinice 
cunoștințe electromecanice... Trebuie să 
înțelegem că meseria de miner a devenit 
o meserie de înaltă tehnicitate, că mine
rul devine un om cu o înaltă cultură teh- 
nică“,

adevăr 
viațătimp în urmă, la Petroșani, cărbune nu o hotărăsc utilajele în organizarea Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie electrică, în colaborare eu Ministerul Minelor. Participarea unor cadre cu atribuții in domeniu — președinți ai sindicatelor din întreprinderile miniere, responsabili ai centrelor de calificare, șefi ai serviciilor ‘ ai grupurilor

A I ' ■ .■ '

In lumina unui
confirmat deîn ultimă instanță, realizarea produc- cu puțin ției i____  .. ' “ 'ci oamenii — minerii, electromecanicii, maiștrii; cadrele de ingineri polieă'Iificați, cei provizionare a abatajelor. De lor, de acțiunea lor concretă realizările fiecărui acestui adevăr confirmat de viață,, acționează eu o răspundere mereu spo- de® personal și învățămînt, directori rită pentru a asigura industriei extrac- liceelor de specialitate și tive fondul de cadre necesar, Cu b pre- școlare miniere — din mai multe jude-■ țe cu profil minier au asigurat consfă- ___  , de tuirii un nivel superior al dezbaterilor, complexitate a tehnologiilor aplicate în datorită experienței comunicate din procesul extracției. centre cu tradiție cum sînt Baia Mare,Ateste. cerințe au fost de mai multe Ploiești, Cîmpulung Muscel, Barza, Mo- ori subliniate de secretarul general al tru,. Suceava, Deva partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Jiului/ cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse in Valea Jiului. S-a indicat să fie adop- problematică a forței de muncă, măsuri cum a fost dezbătută în cadrul consfă- cadfe tuirii, inserăm în paginile noastre cîte- va din aspectele asupra cărora participants s-au oprit în mai multe intervenții. Am considerat că este util să a- cordăm spațiu îndeosebi propunerilor și sugestiilor făcute cu acest prilej — pe care le socotim doar un început, în așteptarea altor contribuții pe această temă din partea cititorilor.

muncitorii care asigură buna a- ; aportul depind colectiv. In lumina se
gătire profesională la. nivelul de înzestrare tehnică a minelor, Ia nivelul f

ta te cele mai corespunzătoare pentru formarea unui fond .de bine pregătit, proces complex care începe încă de pe băncile școlii și continuă în activitatea practică, unde are loc consolidarea si .îmbogățirea permanentă a Cunoștințelor teoretice.în contextul acestor cerințe se înscrie și. consfătuirea de lucru cu caracter de schimb de experiență care a avut loc
Rezultate bune,

și desigur, ValeaFără pretenția de a epuiza întreagaașa

dar nu la nivelul cerințelorDin analiza la -nivelul < minier

Dovada înaltei răspunderi 
muncitoreștiLa mina-Aninoasa mai multe formații de lucru aplică inițiativa „Brigada înaltei răspunderi citorești", a arătat Guran, președintele tetului de sindicat treprindere. Pot fi dențiate brigăzi cum sînt cele conduse de Pavel De-, dju, Constantin Iâcob, Stan Rotaru, Grigore Bădescu și altele. Nu pot fi obținute avansări superioare, niciproductivități înalte — mai ales în abatajele-mecanizate, sau la lucrările miniere de complexitate tehnică ridicată — fără o bună pregătire profesională. Faptul apare cu tărie în evidență în brigada lui

mun- Idsif corni- Pe îi*-: evj,-
Pavel Dediu, care lucrează într-un abataj cu mecanizare complexă. De la începutul anului, Pavel Dediu a obținut o producție suplimentară de 13 000 tone de cărbune.: succes care n u e'r a posibil fără o pregătire corespunzătoare a minerilor. Majoritatea au urmat cursuri de policalificare, sau sînt / calificați pentru condițiile mecanizării. Dimpotrivă, minerii din această brigadă întîmpină cu interes fiecare noutate tehnică ce apare în întreprindere. »Este o certă dovadă a înaltei răspunderi muncitorești.

dotarea șcMereu în atenție 
perfecționarea formelor de inst

i efectuată Combinatului . ___ . Valea Jiului —după cum s a desprins din comunicarea făcută de losif Blrsan, contabilul șef al C.M.V.J. a rezultat că din punct de vedere al compoziției, structurai forței de muncă nu este corespunzătoare, a- vind în vedere cerințele

minier, _____ ____ , „ ........  _ ___ __ ________ ... r______activita- au fost obținute rezultate tea electromecanică. Prin instruire la locul de muncă au fost împrospătate cunoștințele — sau au fost predate și asimilate cunoștințe noi — unui număr de 538 de muncitori, iar owiuavacest lucru a fost făcut școlii, șefii de sectoare și , forma cu sprijinul conducerii întreprinderii care a folosit prilejul introducerii în subteran a noilor utilaje pentru organizarea și desfășurarea unor cursuri practice deosebit de utile. La aceste instruiri practice au participat chiar mineri din brigăzile recunoscute ca fiind „bune“, por-a doua me- nind de la premisa că ex- multe ori s-a întîmplat ca ploatarea corespunzătoare unele ore de curs să fie a. noilor utilaje nu va fi amînate pe motivul că în asigurată de la sine, fără sălile de clasă trebuie să o instruire -prealabilă, ne- se desfășoare alte activi- cesară chiar și specialiști- tați, de regulă unele șe- lor.în general, cursurile de calificare, policalificare șl de instruire pentru perfecționarea pregătirii pro

Se poate afirma că și în niere, transportul acest an, la mina Lupenl precum și pentru drelor tehnice cu pregătire Superioară și medie respunzătoare, care însușit ei, în primul rînd, cunoștințele cu privire la noile utilaje, la tehnologiile avansate, aplicate în procesul de extracție. Un sprijin real au acordat
co- și-au a centrelor Cîștigul ai dacă s-ar editarea di nualelor ci cerințelor ; canizării ț în subterai

bune în pregătirea și perfecționarea forței de muncă, a arătat losif Furneă, responsabilul centrului de calificare din întreprindere. La cursurile de calificare au fost cuprinși 367 de muncitori, față de 290 cît a fost prevăzut inițial prin planul de școlarizare. Cursurile de policalificare au fost urmate de 418 muncitori, dovedind că se menține ridicat interesul minerilor și al lăcătușilor sau electricienilor de a-și însuși cea de serie.în privința rii pregătirii am beneficiatpentru instruirea cu scoatere din producție a unul număr de 27 muncitori, în domeniul acționării hidraulice, pentru repara- t echl- treptele școlare, inclusiv pamentului antigrizutos, fesionale au fost susținuteîn învățămîntul superior. mecanizarea lucrărilor mi- de lectori din rîndul ca- a școlilor de calificare și

file miniere cu tehnologii de mare randament;• Cointeresarea încadrării elevilor în meseriile cu profil minier, pe toată durata ' școlarizării, cu obligativitatea încheierii de contracte eu durată limitată ;• îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncȘ și a dotării tehnice a atelierelor școlare, îmbunătățirea organizării și desfășurării practicii productive în ateliercle-școală și în formațiile de lucru din întreprinderi ;• îmbunătățirea permanentă a programelor cursurilor , de , calificare, pentru a răspunde condi-In privința școlilor pro- țiilor de lucru și noilorfesionale si liceelor dc tehnologii introduse în

tructor de structuri pentru I.C.M.M. ; *• In acțiunea de pregătire profesională a muncitorilor nu au fost a- trași în suficientă măsură șefii de sectoare care pot acorda un sprijin prețios , Prin frecvenței lașcolii de calificare,1 urmărirea’ cursuri a muncitorilor dinSector și, totodată, pot ’ , 1 cursan- ților pentru a răspunde a- tit cerințelor producției cit și celor ale pregătirii profesionale.
.. . . • secior si, loioa;actuale ale noilor tehno- asi condițiilogn. Au tost obținute u- nele rezultate bune. în privința calificării și policalificării muncitorilor și perfecționării . cadrelor fesionale și’ liceelor * dc tehnologii introduse specialitate, C.M.V.J. a obținut rezultate maibune, datorită rii atente pentru orientarea profesională a elevilor. C.M.V.J. a asigurat modernizarea continuă a atelierelor, cabinetelor și laboratoarelor școlare, a. /' ‘t perfecționarea corpului didactic și întărirea acestuia cu cadre de specialitate tehnică. Dar, nici în această privință nu au fost satisfăcute cerințele, numărul elevilor cuprinși în școli profesionale fiind încă redus.Citeva din măsurile prevăzute de C.M.V.J. pentru îmbunătățirea activității in domeniul pregătirii perfecționării forței muncă se referă la toarele :@ îmbunătățirea mcneiatorului de și meserii conform bărilor intervenite în urma pătrunderii progresului tehnic ; ;© Asigurarea încadrării absolvenților de școli profesionale și licee de specialitate, în categorii superioare, corespunzător pregătirii dobîndite și - complexității muncii pe care o prestează la liiCră-

numeroși maiștri, care au tehnicieni urmărit îndeaproape frec- care, speck vența muncitorilor din lică, electr subordine la cursuri, le-St^-J^hnîcă și creat condiții, în acest -sens, prin plasarea lor corespunzătoare pe schimburile de producție. Cu toate acestea, au mai fost, înregistrate și unele nea- . junsuri. De pildă, de mai

■J

de conducere, dar pe fondul acestor rezultate bune in activitatea întreprinderilor. miniere și a Combinatului s-au menținut și unele neajunsuri care au fost rezumate astfel :Acțiunile de atragere și cuprindere în cursurile de calificare au avut lacune de organizare, fapt ce sprijinit a determinat îutîrzierea ' - - unor cursuri începute în acest an, cu 729 curșanți, care vor fi încheiate abia în’ anul viitor ;în unele unități, responsabilii cu învățămîn- țul au fost schimbați prea des, ceea ce a făcut să nu fie asigurată continuitatea în urmărirea desfășurării cursurilor și în coordonarea pregătirii profesionale pe meseriile pla- -nificate (I.M. Bărbăteni,J.M. Petrila, I.C.M.M.) ;® Frecvența necores- pu.izătoare la cursuri, sustragerea unor lectori din rîndul cadrelor de specialitate și lipsa unor măsuri de cointeresare a tinerilor în absolvirea cursurilor au condus la retragerea unui mare număr de curșanți — circa 4CF la sută — din cei înscriși la meseria de miner șl cons-

perfecționăm profesionale de sprijinprocesul de extracție ;• îmbunătățirea con- Preocupă- «Jitiilor social-culturale și » rxv». Anrn * • i •asigurarea cadrului necesar continuării perfecțio- .nării profesionale pe toate rea și întreținerea
dlnțe.Procesul complex ăl pregătirii' cadrelor ăr cîștiga dacă întreprinderile ar a- vea mereu în atenție îmbunătățirea dotării tehnice

Șl de urmă-no- funcții schim-

nieră. De de un real rea unor mulare atît dtre doved- tru califice ționarea pr și a condu sul ui de sprijină în- fesional di

Urmărite Cu interes, comunicările prezentate în cadrul consfătuirii de la Petroșani au prilejuit, un 
larg* Schimb de experiență pentru cadrele cu răspunderi în domeniul pregătirii forței de mujică.
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La Casa de cultură' din Petroșani, care a găzduit consfătuirea, au fost expuse machete informative pe tema pregătirii forței de muncă.
Cu atenție, cu răbda- ' 

re elevii fac pași hotă- 
rîtori spre . calificarea 
profesională. j

Pe scurt, despre recrutarea cursanților 
și chiar a lectorilor școlii de calificare

De la cauză, 
la efect

aa
instruire, nai mare 1 vedere 

a ma- răspundă ale me- imafizării îontrțbuie nhierilor- tă califi- l hidrau- electro- 
ertțe' mi^T-* ca, ar fi elabora- de sti- ncitorilor eres pen- perfec- lală, cit or proce- ție care ntul pro- eprindere.

zgîrcenie însoțeș- procesulO doză de (neînțeleasă I) te cîteodată , . de instruire a unor categorii de muncitori. „Asigurăm instruirea fără scoatere din producție" — decide conducătorul sectorului sau al întreprinderii.Decizia e luată însă, sub imperiul cerințe- lot imediate ale producției, din dorința de a--obține două cîștiguri 'seodată. Dar, iată că instruirea nu se dovedește întrutorul' eficientă, tocmai din cauza neînțelegerii tulul care trebuie astăzi, pentru a mîine, cadre tot bine pregătite. •Urmarea e simplă : din cele două cîștiguri urmărite, nu este.’ obținut niciunul 1

Deși atragerea muncitorilor spre cursurile de ., calificare se face cu destule dificultăți, această acțiune nu este continuată printr-un plus de preocupări pentru organizarea și desfășurarea optimă a cursurilor, pentru asigurarea frecvenței cursanților și chiar lectorilor. Remarcafost făcută de Andrei Colda, responsabilul centrului de calificare de la întreprinderea minieră Dîlja, care în comunicarea prezentată a făcut o elocventă analiză a neajunsurilor din acest domeniu.Recrutarea cursanților pentru calificarea în meseria de miner, nu se face pe baza programului stabilit. Nu sînt recrutați muncitorii din nucleul de bază al întreprinderii, respectiv, din produc- care Re-efor- făcut, avea mai

Un gen de 
„avarie tehnică44v «<tați 24 de muncitori din care doar 3 au cursul, fapt ce asemenea, că nu a fost bine Ar fi deosebitcrească rolul șefilor, de brigadă, âl maiștrilor și șefilor de sectoare în recrutarea cadrelor pentru calificare, iar aceștia să fie cointeresați în susținerea acelor propuneri care răspund intereselor majore ale producției. In continuare, pentru asigurarea prezenței la cursuri, programul școlii de calificare ar trebui să se afle pe masa de lucru a fiecărui șef de sector, care va ține seama de cerințele Iii, va organiza de așa manieră plasarea efectivelor încît să creeze cursanților condiții pentru" frecventarea fiecărei ore de curs..• -... Nu ar fi lipsit de interes dacă __cursurilor de calificare și momentul

frecventat denotă de recrutarea orientată, dc util să

șco-

acestora ar fi înconjurate de mai multă atenție. De pildă, deschiderea cursurilor să se facă într-un cadru festiv, cu participarea directorului de întreprindere, a secretarului comitetului de. partid și președintelui dicat. Ar avea gat ca
de sin- de cîști- școala de calificare, instituție de învăță- mînt care are nevoie de multă autoritate, de prestigiu, pe care nu le va obține atîta- timp cît e- venimentele importante — inaugurarea unui curs, a unei noi promoții — sînt trecute cu vederea, lăsate într-un regretabil anonimat.Și pentru

Upcori, absența lectorului de la școlii de calificare motivată prin unei avarii", sau maistrul ~ ____trebuind să s» prezinte în mod obligatoriu la locul cu pricina. Probabil că așa trebuie să se procedeze, dar nu în general, ci, de la caz la caz. Oricum, motivarea repetată (și nejustificată) a dat naștere la o întrebare : oare 1 fectuoasă a _______nu poate fi considerată tot „o avarie" ? Absențele repetate ale lectorilor, sau înlocuirea de ultim monient a unui lector cu ■ altul — poate, nepregătit — conduc

cursurile este „urgența inginerul respectiv

pregătirea de- i cursanților

pierderea continuității în predarea — și asimilarea — cursurilor. Ora de curs trece, dar fără folos, și din prea multe ore de acest gen rezultă totuși ceva comparabil cU avaria tehnică. Adică, o pregătire superficială, .mediocră, care mai devreme sau mai tîrziu își va arăta reversul în procesul de producție.Iată o temă de meditație pentru unii lectori care obișnuiesc să se motiveze de la cursuri, sau pentru conducătorii acestora care îi solicită prea des, tocmai în momentele cînd ar trebui să i se afle la catedră, la 1 „prevenirea viitoarelor avarii" !recrutarea corpului de lectori trebuie să sporească preocupările și răspunderea. Din corpul -de lectori al școlii de calificare nu pot să lipsească directorul întreprinderii, . inginerul șef, alte cadre de conducere cu pregătire corespunzătoare.absolvirii

a elevilor
spre

țn formațiile de lucru tență profesională pentru fruntașe, policalificarea remedierea unei defec- nu este înțeleasă în mod țitmi tehnice, și nu căn
cîșțigurilor ci, ca o datori re profesională

nucucompe-

deschiderea

l

formația direct tivă, din brigada lucrează în abataj, cent, au fost recrutați pentru calificarea în meseria de miner, dulgheri absolvit . aceștiacare apoi aucursul. Ei bine, . .. nu au lucrat si după toate probabilitățile nici nu vor lucra în meseria de miner. Pentru cursul de artificieri au fost recru- ,. sibilitate de sporire
problemă încă spinoasă: 
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ca viitori 
desfășoară, 
rseîmplini'ri. 
1 făcută 

Groza, di- 
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multe cau
se numără 
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în nwe 
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rilor care, dacă nu au fost 
sprijiniți pentru integrarea 
în normele meseriei, pără
sesc întreprinderea la care 
sînt repartizați. In ultimii 5 
ani, din 1020 de absolvenți 
ai treptei a ll-a cu profil 
minier, de la Liceul indus
trial din Petroșani, doar 
50 la sută mai sînt înca
drați în întreprinderile la 
care au fost repartizați. 
Faptul este suficient pentru 
a reliefa solicitudinea scă
zută cu care sînt primiți 
absolvenții în unele colec
tive și preocuparea la fel 
de scăzută a conducători
lor de întreprinderi pentru 
întărirea fondului de cadre respectarea întocmai a re- 
cu tineri avînd o pregătire 
teoretică corespunzătoare.

Formarea elevilor ca 
muncitori cu calificare î. 
naltă se realizează într-o 
perioadă de timp mai ma
re sau mai mică, în func
ție și -de deprinderile, de 
hărnicia tinerilor. Dar, s-a 
arătat cu deplin temei, a- 
cest proces este de multe 
ori întârziat din cauza ne> 

. încadrării tinerilor absol
venți în categoriile pentru

care îndeplinesc toate con. 
dițiile.

In cadrul Grupului școlar 
minier din Petroșani au 
fost luate numeroase mă
suri pentru îmbunătățirea 
activității de practică prin 
comisia metodică a ingine
rilor și tehnicienilor care 
desfășoară o activitate sus
ținută pentru îndeplinirea 
programelor școlare de ins
truire. • ■

Propuneri utile au fost 
tăcute cu privire la reînfi
ințarea atelierelor-școală cu 
plan de producție, organi
zate in cadrujl intreprinde- 
rilor miniere, precum și la

partițiilor de încadrare e- 
mise de licee, în baza ne
cesarului de locuri stabilit 
pe unități, de C.M.V.J. De 
asemenea, a fost subliniată 
necesitatea încadrării ab
solvenților în brigăzile care 
lucrează în abataje meca
nizate, pentru a crea for
mații tip compuse din mun
citori cu un nivel ridicat 
de cunoștințe tehnice 
economice,

unilateral, doar ca o po- . a în- în plus, pe care și-o asumă cel ce urmează asemenea cursuri. în acest spirit sînt educați adevăra- ții mineri-tehnicieni,muncitorii specialiști și cei policalificați. Ei ezită să intervină promptitudine si

sideră -șutul încheiat de- cît atunci cînd este asigurată repunerea în funcție a utilajului. Dacă se procedează așa, "posibilitatea de sporire a cîștlgului este creată de la sine : brigada va desfășura o activitate ritmică, va realiza și depăși sarcinile de plan, satisfacția întregului colectiv.
Iflifii ■ .<

v. gg -

. 'L

Pentru a deveni efi
cientă, practica produc
tivă trebuie să se des
fășoare în condițiile u- 
nei dotări tehnice co
respunzătoare.' Imagine 
din ateiierul-școală al 
Grupului școlar minier 

- din Petroșani.

Pagini realizate de
Ion MUSTAȚĂ 

Ilustrația : 
Șt. NEMECSEK

Oră de curs la Grupul 
școlar minier din Petro-
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Depășirea vi- și executarea depășirilor a- sine amendă

20,0020,15

di-la Craiova.

de ale alȘi

pentru relații externe și co-

Uni verși-taica Craiova —_ Girohdinsdeaux. meci retur

al C.C al P.C.R.. prim-miniștru al hului . secțiunea

MIERCURI, 8 DECEMBRIE 1982

ț

Condiții de încadrare conform Legii 12/1971 
și Legii 57/1974,

strungar (cat. III—VI) 
fochist

raza pertni- fapta. pot con-următoarele; încălca- legale pri- la nivel cu neoprirea regulamenrto de nor-

titularul a săvîrșit de miliție rmisul de în

sireă pe timp de noapte a luminilor de drum la întilnîrea cu alt vehicul cârc circulă, din sens o- Exercitarea drep-
suspendării a conduce este de ia atît pentru

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Pel.'Oîeni tir. N Bâleescu - 2. te’etoone 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). ÎIPARUl s T>po<j’trfio Petroșani str N Bă*ce»ev - 2.

Sesiunea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale

< ionsiliului de Stat, Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C,C. al P.C.R., Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Manea Mănescu, vi®președinte al Consiliului de Stat, și Ioan Totu, viceprim-ministru guvernului.în continuarea lucrărilor. au fost aleși președinții secțiunilor -Consiliului Suprem, după cum urmează : secțiunea pentru baza de materii prime, combustibil și energetică — tovarășul llie Verde), membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului . Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale ; secțiunea -pentru industriametalurgică și construcții de mașini — tovarășul Gheorghe . Oprea, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului ; secțiunea pentru industria chimică — tcrvarășul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului ; secțiunea -pentru construcții industriale, materiale de construcții și industrializarea lemnului — tovarășul Ludovic Fazckaș, membru al miletului Politic Executiv vice- guver- pentru transporturi și telecomunicații — tovarășul Gheorghe Petrescu, vKeprim- ministru al guvernului ;

secțiunea economice operare internațională — tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; secțiunea pentru bunuri de larg consum și nivel de trai — tovarășul Iosif Bane, membru ai Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; secțiunea financiară tovarășul loan Totu, ceprim-ministru al guvernului ; secțiunea pentru planificare și prognoză -- tovarășul Manca Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.Secretar al Consiliului .Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale a fost, ales tovarășul Ionel Cetă- țeanu, consilier al președintelui Republicii,De asemenea,. Consiliul • Suprem a aprobat componența secțiilor și a ales birourile acestora.Conform legii. Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor. Consiliul Național pentru Știință' și Tehnologie, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Con- : siliul Superior al Educației și învățămîntului, Consiliul Sanitar Superior, Consiliul Organizării E- eonomico-Sociale și Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare îndeplinesc și atribuțiile secțiuni dc specialitate Consiliului Suprem Dezvoltării Economice Sociale. • .Biroul Permanent Consiliului • Suprem Dezvoltării Economice
Pentru întărirea matului de ordine și disciplină pe arterele rutiere din țara s-au adus u- nele modificări și completări la Decretul nr. 328/1966. Aceste modificări au fost luate în urma creșterii numărului de autoturisme și totodată a celor care încălcau în mod repetat regulile de circulație.Pe această temă un interviu cu cpt. llie Rus, șeful biroului circulație al miliției i ’ 'Petroșani.

— Care sint principa
lele modificări la De
cretul 328/1966. Ce 
noutăți au apărut ?— Pe lingă cele cinci situații pentru care permisul de circulație era suspendat (conducerea autovehiculului sub fluența băuturilor _ olice, defecțiuni la sistemul de sau de direcții darea de prioritate pietoni și la alte autovehicule și depășirea neregulamentară), noilor prevederi sul mai poate fi dat și pentru

pus.tul ui de a conduce autovehicule se poate suspenda și în cazul depășirii, în mod repetat, cu mai mult, de 20 km/oră a vi- . tezei maxime legale.Duratadreptului de autovehicule1 la 3 luni

Sociale este format prlm-vicepreședinteie vicepreședinții Consiliului Suprem, președinții consiliilor de conducere sau birourilor executive ale organismelor reprezentate în Consiliu, președinții secțiilor de specialitate și secretarul Consiliului Suprem. :în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi, au luat cuvin tul tovarășii : Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor dc mașini, Constantin Popa, miner, șef de brigadă Ia mina Lupeni, Cornel Boca, maistru la Combinatul siderurgic Galați, Iulia Stamatoiu, director general al Centralei industriei tricotajelor. Marcel Dobra, președintele C.A.P. Gîrbov, județul Ialomița, . Alexandru Biro, maistru la. întreprinderea metălotehniea din Tîrgu Mureș, Mihai Moraru, directorul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" — Brăila, Nicolae Marin, directorul Trustului de construcții din Iași, Gheorghe Caranfil, ministrul industriei chimice și Gheorghe Boldur, adjunct al ministrului industriei de ma- șini-unelte, electrotehnică și electronică. .Consiliul Suprem a a- probat, în . unanimitate, proiectele Planului național unic de dezvolta® e- eonomico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983, Planului de dezvoltare a agriculturii' și industriei alimentare pe anul 1983, și Bugetului de stat pe anui 1983, precum și Programul privind înfăptuirea. măsurilor . de

autoconducere și autoa- pro vizionare, în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse ăgroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1963. Adoptarea to unanimitate a rices tor importante documente; de către . sesiunea Consiliului Suprem Dezvoltării Economice Sociale demonstreazăpregnanță eă prevederile lor răspund pe deplin o- biectivelor trasate de Congresul al Xll-lea al partidului, oglindind marile posibilități ale economiei noastre, naționale, că® a- sigură ridicarea României socialiste, pe noi trepte de progres și civilizație.Participai iții au adoptat apoi hotărârea sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, care se va da publicității.
în încheierea lucrărilor 

a luat cuvântul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.Cuvîntarea tovarășului Nicolae. Ceausescu a urmărită cu deosebită tenție, cu profundă satisfacție Și deplină aprobare, ea fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii îndelungi aplauze.

PETROȘANI 
iembrie : Sfinx ; Unirea : O fată fericită.LONEA : Europenii.ANINOASA : Mareabaie nocturn.VULCAN:mea.LUPENI : fără nume.URIC ANI : singe, I-II.

în Cupa ' UEFA. Transmisiune rectă de Telex.Școala rană.Tragerea preș.1G,35 Viata culturală.17,0017,5018,00 Universul femeilor. 1001 dc seri.închiderea programului.Telejurnal.în întâmpinarea Conferinței Naționale a partidului. Din cronica marilor împliniri socialiste.Telecinemateca. Ciclul „Mari actori".
Tinipul călătoriei22,00 Telejurnal.

conducere a autovehiculelor în stare de ebrietate ori cu o îmbibație alcoolică în sînge ce depășește limita legală sau de sustrageri de la re- • coltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ; ia interzicerea dc a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule.
— în ce condiții per

soana al cărui permismuuicipiului _ B a
Măsuri menite sa întărească 
siguranța traficului rutier

in- alco- Cehnice frînare neacor- lăconform permi- suspen* parcare, în mod repetat a autovehiculelor aparținând unităților socialiste în alte locuri decîl cele stabilite ; nerespectarea semnificației semnalului de culoare roșiei, a semaforului electric rea normelor vind trecerea calea ferată ; la semnalul _ tar ăl ofițerilor sau subofițerilor de miliție, scopul sustragerii control; încălcarea melor referitoare la folo-

conducătorii auto profesioniști cit și amatori.
— Ce noutăți sint în 

legătură cu anularea 
permisului de conduce 
re:.? . .— Permisul de conducere se poate anula în cazul săvîrșirii unor infracțiuni penale. în uncie cazuri anularea permisului de conducere se hotărăște dc șeful miliției județene in căreia sului Organele • anula pe: ducere caz uri.Pentru ucidere s •gravă a i pbrale ori neia sau persoane sau pentru trugerea unuia .sau a multor autovehicule, vîrșitc din culpă ca mare a nerespectării gulilor dq -circulație ; pentru infracțiunea de

infracțiunile de sau vătăma® integrității cor- i a sănătății u- a mai multor dis- mai să- ur- re-

de conducere a fost a- 
nulaț se poate prezenta 
Ia examen pentru obți
nerea unui nou permis? — In primul rînd trebuie precizat că pentru obținerea unui nou permis de conducere este necesară recomandarea organelor: de. conducere colectivă din unitatea în căre-și desfășoară .... activitatea persoana care solicită un nou permis ș> numai dacă îndeplinește următoarele condiții : a trecut un an de la data anulării permisului de conducere, în cazul celor care au executat o pedeapsă privată de libertate său prin -muncă corecțională. trecut șase luni xecutarea ei ; cauzată prin ne a fost recuperată întregime. Or, în cînd acoperirea ciulul se face periodice, dacă sint efectuate la zi ;

dacă au de la c- paguba infracțîu- în cazul prejudi- prin plăți acestea in

terzteerea dreptului de a exercita profesia sau o- . cupația de conducător dc autovehicul a expirat sau a fost revocată.Precizăm că prezentarea la examenul de obținere a unui nou permis de conducere se face numai cil aprobarea organelor de miliție.
— Ce alte noutăți sirii?— Trebuie spus că a sporit considerabil. cuantumul amenzilor acordate pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice. De exemplu, pentru folosirea incorectă a luminii farurilor, pentru, depășirea neregulamentară, la neoprirea la agentului do refuzul de a prezenta actele la control, neaeor- darea priorității pietonilor și transportarea copiilor minori sub 12 ani pe bancheta din , față se aplică amenzi de la 400 la 1000 lei. Trecerea peste calea ferată printre barierele .lăsate, precum și nerespectarea indicațiilor agentului de circulație se sancționează cu amenzi de la 1000 la 2500 lei.tezei legale incorectă a trage după între 500 și 1000 tei.
— O ultimă întreba

re. De cînd intră în vi
goare aceste reglemen
tări ?- Noile reglementări ale acestui decret au intrat în vigoare cu data di

Interviu realizat de 
Ch. BOȚEA

încadrează prin transfer sau direct

1 tîmplar

- 1

1

instalator sanitar

portar

Coridiții de încadrare și retribuire 
conform Legii 12/1971 și Legii 57/1974 
publicată.

— Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la Biroul plan — retribuire personal, unde 
se pot obține și relații suplimentare. (Telefon 
12580 interior 151).

întreprinderea de piese schimb 
reparații utilaje și echipamente 

electrotehnice miniere 
Petroșani

organizează concurs 
pentru un post de 

ȘEF BIROU APROVIZIONARE


