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I Productivități 
sporite

! Colectivul sectorului IV 
de la I.M. Lonea se < află 
și în această lupă pu
ternic angajat în bătăllia 

i pentru a da țării cit mai 
i mult cărbune. Cu

419 tone extrase 
mentar în această 
plusul cumulat de 
ceputul anului se 
la peste 11500 
cărbune. Printr-o mai bu
nă organizare, prin apli
carea întocmai a hotărî
rilor trasate la 
tuirca de lucru de
C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști

< si muncitori din indus- 
' tria minieră și geologie, 

productivitatea muncii a 
■ fost depășită în medic cu 
I aproape 1 000 kg/post.

cele 
supli- 

lună, 
la în- 
ridică

tone de

consfă- 
la

Plusuri în abataje
Ziua de 12 aprilie a fost deosebit de rodnică 

pentru întreprinderile minere din partea vestică a 
bazinului carbonifer Valea .Jiului de unde s-au ex
tras suplimentar 1 300 tone de cărbune.

• Cel mai mare plus al zilei a fost 
Lupeni, 342 tone de cărbune, cocsificabil. 
ceasta zi brigăzile conduse de Teodor

extras la 
Și in a- 
Boncalo, 

Constantin Popa, Aurel Manda și sing. Paul Grasu 
din abatajul dotat eu complexe de susținere și tăie
re mecanizată de la sectorul IV s-au aflat la înăl
țime. • I.M. Vulcan a extras suplimentar in aceas
tă zi peste 300 tone de cărbune. Sectoarele care 
au înregistrat depășiri la producția fizică sînt : 1, 
plus 200 tone și II, plus 70 tone. £ Mine
rii de la Paroșcni și-au depășit sarcinile de plan 
cu 123 tone, astfel plusul cumulat dc la, începutul 
lunii se ridică la aproape 1 000 de tone. • Colec
tivul de la I.M. Bărbăteni încearcă în aceste z.ile 
să ajungă cu producția extrasă la nivelul sarcinilor 
de plan. Marți, minerii de aici au depășit preli
minarul zilei cu 50 tone de cărbune -cocsificabil. 
• Minerii și mecanizatorii din cariera Cînipu Iui 
Ncag se situează și în această lună, cu cele peste 
2 000 tone extrase suțalimcntar, in fruntea între
cerii socialiste.

Șeful 
Cornel 
na din 
cru de 
I.M.

brigadă 
Țîr conduce u- 

formațiile de lu- 
la sectorul I al

Lonea 
tă prin eforturile 
puse pentru 
continuă a 
de cărbune 
imagine, 
brigadier 
minerilor 
condus dc 
răni.

r Asm roșu
tiii. • - - • ■

Promisiunile sint bune și ele. 
Dar formația lui Șoșoi 
are nevoie de fapte!
• Mina Uricani, decada I din luna aprilie 

din 20 formații de lucru, doar 6 și-au îndeplinit 
cinile 0 La zi. întreprinderea înregistrează un 
nus de 1 800 tone de cărbune cocsificabil ț La 
torul I, din 6 brigăzi, 4 nu și-au realizat planul _ 
Xm ales pentru acțiunea noastră de presă brigada 
de pregătiri a cunoscutului miner Aurel Șoșoi, mi
nus 45 mc în luna martie, minus 0,27 mc Ia produc
tivitatea muncii • Deși pe trimestrul I și-a realizat 
planul și t-a depășit cu 17 mc de cărbune, în luna 
martie și începutul Iui aprilie au început necazurile. 
Care sînt acestea ?

sar* 
mi- 
sec-
•

ț 
ț 
ț 
ț 
t 
ț 
ț

*

i
I

evidenția- 
de- 

creșterea 
producției 
extras. In 

destoinicul 
in mijlocul 

din schimbul 
Vasile Mu.

Foto : Șt. NEMECSEK

„Șeful generației 
de maiștri constructori" _>

iul greu de găsit
'■v cuvintele cele mai 

calde și expresive 
pentru a evidenția con
centrat munca de-o via
ță a unui OM — cons
tructor atît de cunoscut 
cum este nea Cosii, ori 
nea Mandiru sau, cu nu
mele său adevărat, Albu 
Constantin. Cu mulți 
ani în urmă, cînd tru
pe de prestigiu ale tea
trului românesc au ținut 
să participe la inaugura, 
rea noii case de cultură 

sindicatelor din Pe-

99^

troșani, regretatul actor 
de comedie Grigore Va- 
siliu-Birlic a solicitat 
membrilor comisiei de 
recepții- să acorde aces
tui obiectiv calificativul 
de „excepțional", deși în 
nomenclatorul oficial dc 
preluare a noilor lucrări 
maximum erh „foarte 
bine". Propunerea sa 
a fost acceptată și, de a- 
tunci deja, maistrului

Anton HOFFMAN

a (Continuare in pag. a 3 a)
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Retribuirea muncii 
cale de întărire 

disciplineia ordinii și
Acordul global este for

ma de retribuire superi
oară tuturor celorlalte 
forme de retribuție, el re
prezintă calea de sporire 
a producției de cărbune și 
totodată de creștere a ve
niturilor tuturor 
torilor direct Și 
productivi, 
nicienilor și 
funcție de 
calitatea 
Proiectul 
aplicare 
Conferinței 
P.C.R. în domeniul 
buirii și repartiției 
turilor oamenilor 
cuprinde prevederi 
mare valoare practică 
stimulare a tuturor cate
goriilor de oameni ai 
muncii pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan. Concret, la sectorul 
III dc la I.M. Dilja, pe ca
re il conduc, nu toate ca
tegoriile de oameni ai 
muncii erau stimulate prin 
retribuție in realizarea 
sarcinilor concrete dc ser
viciu. Mă refer la echipe
le de întreținere și de 
aprovizionare care lucrau 
în regie și care nu bene
ficiau de stimulente mate, 
riale pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Con
sider că trecerea la for
ma de retribuire prin a.

munci- 
indirect 

maiștrilor, teii, 
inginerilor, in 

cantitatea și 
muncii depuse, 

programului de 
a hotărîrilor 
Naționale a 

ret ri
ven!- 

m uncii 
dc 
dc

cordul global va avea efec
te pozitive asupra întări
rii disciplinei sub toate 
aspectele 
bișnuiesc 
lipsească 
să nu-și 
cum trebuie la locui de 
muncă vor fi pină la ur
mă înlăturați din cadrul 
colectivului din care fae 
parte. Așa cum in prezent 
aceștia nu-și găsesc 1: < in 
brigăzile bune de produc
ție, nu o să-și mai gă
sească loc nici in alic sec
toare de activitate unde 
in prezent retribuirea se 
face în regie. Pentru ci nu 
mai există calc dc 
ori se încadrează 
dul colectivului, ori 
toelimină. Decît să 
in cadrul sectorului 
20 de așa-ziș' 
caro 
vor 
mai 
sim 
vor 
prestează activitate 
ductivă în plus pentru a- 
ceștia. Este normal ca îm
părțirea veniturilor reali
zate să se facă între cei 
care au participat susți
nut la scoaterea cărbu
nelui, la realizarea pla
nului.

Ing. Emilian NEAGOE, 
șef sector III, I.M. Dîlja

ei. Cei care 
în prezent 

nemotivat 
facă datoria

mijloc, 
in rin
se au- 
avem

10 sau 
mineri 

vin la lucru 
și cînd 
bine 

de ei. iar 
reveni

cum 
vor — 
ne lip- 
veniturilc

celor care 
pro-

Aurel Șoșoi : „Astăzi
(marți — n.n.) pină la ora 
12.30 n-am dat „afat 

.tonă de cărbune, din 
za transportoarelor. 1 
întîlnit de dimineață 
maiștrii Chingă și 
nilă și mi-au spus că 
mine totul e în regulă. Da 
de unde ! Am lucrat pină 

repararea 
Deci, o 
a activi- 
dezinfor-

Schimb la 
necazuri ? A-

ra o 
i cau- 
M-am 

i cu
Stă- 

la

la 12,30 la 
transportoarelor, 
slabă 
tații 
mare 
altul.
provizionarea greoaie. Da
că mi s-ar aduce lemn mă. 
car pină la 200 m. totul 
ac fi in regulă. Cel mai 
mare necaz (în afara ce
lor neprevăzute create de

organizare 
maiștrilor, 
de la un 
Alte

apariția unor intercalații 
de steril) este însă lipsa 
uleiului 5005 și a valvoli- 
nei. Ni se spune că e o 
problemă la nivelul minei. 
Chiar atît de greu de re
zolvat să fie ? Distrugem 
utilaje de sute de mii de 
lei făcînd economie 
ulei ? Adică 
la tărîțe" 
ent și sînt sigur că 
primesc materiale, 
de 
cel 
ne 
le

la...
„ne scumpim
Sînt conști- 

dacă 
piese

15.
20 aprilie 

sarcinile și

schimb și ulei din 
mai tirziu 
realizăm 

depășim".
Minerul Aurel Soșoi are 

dreptate. Să vedem ce

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag a 2-a)
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Mobila de la Petrila se vinde la Iași, la Galați 
si în Valea Jiului ?si Craiova. De ce nu

♦

După încheierea primului trimestru al anului, 
am purtat o discuție cu Traian I’au, șeful fabri
cii de mobilă din I’etrila asupra activității și re
zultatelor obținute de colectivul unității, despre mă. 
șurile întreprinse pentru onorarea exemplară a sar
cinilor de plan pe trimestrul II și pe întregul an 
1083.

— Este bine cunoscută 
evoluția ascendentă a ac
tivității unității noastre. 
Ca o dovadă a încrederii 
în tînărul și harnicul nos
tru colectiv, a rezultate
lor obținute în 
ționarca mobilei, 
cinile de plan au 
de an substanțial 
rate. Un singur exemplu. 
Producția marfă, ce 
revine în acest an 
fi de 3 ori mai mare de
cât 1° 1981 șl sîntem lio
tă r iți să realizăm pro
duse competitive pe pia-

confec- 
sar- 

fost an 
majo.

ne 
va

ță, solicitate de cumpă
rători și de calitatea do
rită.

— Vă rugăm să ne 
spuneți tovarășe Pau, 
cum ați încheiat primul 
trimestru și cum veți 
încheia semestrul I al 
anului 1983 ?
— în luna ianuarie 

ne-am confruntat cu greu, 
tăți datorate încheierii 
cu întîrziere a contracte
lor și în elaborarea do
cumentațiilor la noile

produse, cu probleme de 
ordine
Printr-o 
xemplară, in lunile 
bruarie și martie ne-am 
realizat și depășit sar
cinile de plan. Numai la 
producția marfă am ob
ținut o depășire de pes
te 200 000 lei. în luna 
martie am realizat 202 
camere combinate și 160 
biblioteci. Pentru trimes
trul al II-lea sarcinile de 
plan depășesc 12 milioa
ne lei, dar avînd asigu
rate materia primă, con
tractele și comenzile 
pentru întreaga produc
ție, colectivul nostru 
va onora exemplar 
cinile și va recupera 
minusul înregistrat 
luna ianuarie. De aseme
nea, vom acționa cu mai

și disciplină, 
mobilizare e- 

fc-

își 
sar- 

Și 
în

multă fermitate pentru 
întărirea disciplinei mun
cii, a prezenței oameni
lor la lucru, calificarea 
și stabilizarea forței de 
muncă, aspecte cu care 
ne fliai confruntăm în 
activitatea noastră.

— Ce produse noi ați 
introdus în fabricație și 
ce preocupări aveți 
pentru valorificarea e. 
ficientă a materialelor?
— în lumina sarcinilor 

reieșite din hotărîrile 
Conferinței Naționale a
partidului, a recentei
plenare a C.C. al P.C.R., 

în domeniul industri- 
și prelucrării lemnu-

Și 
ei

Interviu realizat de 
Teodor RUSU

(Continuare io pag. a 2-a)
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Cele mai vrednice muncitoare — 
primite în rîndul comuniștilor
La recenta Plenară a 

C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului a 
subliniat din nou necesi
tatea întăririi calitative 
a rîndurilor partidului, 
creșterea mai accentuată a 
numărului femeilor pri
mite în partid. Este un 
deziderat care pentru co
mitetul și organizațiile de 
partid de la I.F.A. „Vîs- 
coza“ Lupeni — unitate 
în care femeile reprezin
tă aproape trei pătrimi 
din totalul personalului 
— să constituie în mod 
firesc, o preocupare 
permanentă, de prim or
din. Dată fiind însemnă
tatea deosebită pe care o 
reprezintă munca de în
tărire a rîndurilor parti
dului, avem în atenție 
ca ea să se desfășoare în 
spiritul unei înalte răs
punderi și exigențe, în- 
tr-o viziune de largă 
perspectivă din partea bi
rourilor organizațiilor de 
bază. Realizăm această 
cerință prin implicarea 
nemijlocită în activitatea 
de întărire a rîndurilor 
partidului a comuniștilor 
eu cea mai bună pregă
tire și o bogată experien
ță poiitico-profesională, 
mai ales secretari și 
membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază, cum 
sînt Nicolae Sîrbu, Vasi- 
le Mircu, Irina Hribal, 
Maria Brăneț, Ana Con- 
doiu, Vasile Voinea, Ioa
na Carapiță, Florica 
Vasiliu, Nicolae Voichi. 
țoiu, Maria Constantin. 
Cunoscînd îndeaproape 
munca și comportarea în 
fabrică și societate a oa. 
menilor în mijlocul căro
ra lucrează, comuniștii se 
ocupă eu răspundere de 
cei care își exprimă do

• Mobila de la Petrila se vinde la lași, Galați și Craiova
(Urmare din pag. 1)

lui ne revin sarcini deo. 
, sebite în valorificarea e-

ficientă a materiilor 
prime, de a realiza pro- 

i duse de calitate și cu
. costuri cît mai reduse.

Informăm cititorii zia
rului și, din păcate, nu 

r și pe cumpărătorii de
mobilă din Valea Jiu
lui... (De ce nu și pe 

■* cumpărători ? Pentru
că mobila noastră deși 

. este solicitată la Iași,
1 • Galați, Craiova, Rm. Vîl- 

rința să fie primiți în 
partid. Discută cu ei a- 
supra îndatoririlor ce le 
revin în producție și 
activitatea obștească, îi 
ajută să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile, 
să-și ridice pregătirea 
politică și profesională, 
și îi antrenează Ja dife
rite acțiuni politice și 
cultural-educative, gos. 
podărești, inițiate de 
organizațiile U.T.C. sau 
de sindicat. Preocuparea 
principală o avem, de
sigur, în acest sens, spre 
cele mai bune munci-
7ZrzZZ/ZZZZZZZZZZZZSZZZZ.rzZZZZZZj

Viața de partid 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
toare din secțiile fabri
cii, ajutîndu-le să se ca
lifice, iar cele calificate 
să-și perfecționeze pre
gătirea profesională, să 
devină exemple demne de 
urmat în colectivul din 
care fac parte.

In urma acestei preo
cupări, în anul trecut or. 
ganizația de partid și-a 
întărit rîndurile cu 33 
membri, din care 29 au 
fost femei, provenite 
toate din rîndurile orga, 
nizației U.T.C. Printre 
ele se numără Raveca 
Socaciu, Iolanda Tamaș, 
Rozalia Hering, munci
toare harnice, ce-și rea
lizează sarcinile preocu- 
pîndu-se îndeaproape de 
calitate, uteciste bune, 
membre active ale brigă
zii artistice care a cîști- 
gat și o mențiune la faza 
județeană a Festivalului 
național „Cîntarea Romă, 
niei", precum și Lumi
nița Duculescu, Elena 
Andrei, Dorina Moldovan, 

cea și alte orașe din ța
ră nu este cotractată și 
de unitățile comerciale 
din Valea Jiului. Spe
răm că mai marii co
merțului vor rezolva a- 
ceastă problemă). în a- 
nul 1983 am introdus în 
fabricație două noi ti
puri de garnituri de mo
bilă și două biblioteci 
„Belvedere" cu aplice și 
cu intarsii, cu patru 
corpuri (în imagine). Pen
tru a prezenta și desface 
populației din Valea Jiu
lui produsele noastre, so

Georgeta Cristcscu, toa. 
te fete harnice, califica
te, participante active 
la viața de organizație. 
Demn de relevat e și 
faptul că, anul trecut 8 
organizații din cele 9, cî- 
te avem în fabrică, au *" 
făcut primiri de noi 
membri, iar în trimestrul 
I din acest an, organiza
țiile noastre au crescut 
cu încă 7 membri de 
partid, tot din rîndul ce
lor mai bune muncitoa
re.

Important de subliniat 
este și faptul că preocu
pările noastre pentru 
întărirea rîndurilor- parti
dului nu se opresc eu 
primirea de noi membri. 
Avem o preocupare con. 
tinuă, ca și față de vi
itorii membri de partid, 
ca toate tinerele primi, 
te în partid să fie cu
prinse în cercul de stu
diere a Statutului P.C.R., 
în cursuri de perfecțio
nare profesională, să ai
bă 6arcini concrete; or
ganizăm cu ele întîlniri 
trimestriale 'pentru a le 
informa asupra princi
palelor sarcini ce stau,în 
lumina documentelor de 
partid, în fața organiza
țiilor de bază, a colecti
vului întreprinderii.

Preocuparea constan- - 
tă, responsabilă, într-o 
viziune de perspectivă în 
munca de primire în 
partid ne asigură să des
fășurăm această activi
tate în mod ritmic, să 
întărim rîndurile comu
niștilor din fabrică cu 
cele mai vrednice mun
citoare.

Dora STAICU, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid I.F.A.

„Vîscoza" Lupeni

licităm sprijinul organe
lor locale de stat, Direc
ției comerciale a muni
cipiului Petroșani să ne 
asigure un spațiu pentru 
un magazin de prezen
tare în orașul Petrila. în 
acest magazin, noi vom 
desface, prin valorifica, 
rea eficientă a materia
lelor rcuperabile, o serie 
de obiecte de mobilier 
necesare fiecărei fami
lii. Este vorba de cuiere, 
măsuțe pentru reviste, 
dulap pentru pantofi,

• Ansamblul folcloric 
„Nuntă în Valea Jiului", 
prezentat de studenții
Institutului de mine din
Petroșani în cadrul eta
pei finale a Festivalului
artei și creației studențești, 
secțiunea „Formații și an
sambluri folclorice" (care 
a avut loc la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, la Tg. 
Mureș), a fost distins cu 
locul III pe țară și titlul 
de laureat. A fost remar- 

- cată vigoarea interpretării 
artistice a studenților (re
gia — Gheorghe Negra- 
ru ; coregrafia — Nicolae 
Zablău) și dorința de a 
păstra obiceiurile popu
lare.

® în perioada 14—17 a- 
prilie la Timișoara are loc 
etapa republicană, secți
unea muzică corală, a Fes
tivalului artei și creației 
studențești. La această

Marți, 12 aprilie a.c. în 
jurul orei 10, doi bărbați 
tineri, în avansată stare 
de ebrietate, muncitori pe 
șantierul construcțiilor de 
locuințe din zona noului 
centru civic al orașului 
Lupeni, se prezintă la șe
fa cantinei-restaurant pre- 
tinzînd masa de diminea
ță. Fiind rugați să prezin
te cartelele de abonați a. 
firmă : „Le-am uitat pe 
undeva și n-am putut veni 
mai devreme deoarece 
am fost undeva să... bem 
un păhărel". Fiind desi
gur refuzați cei doi s-au 
retras pe scările de la in
trarea din spatele cantinei 
restaurant și ca într-o 
confortabilă cameră de 
hotel au adormit buștean 
(fotografia din stînga). Du
pă o oră, timp în care 
am încercat să aflăm nu
mele celor doi, nereușind 
însă, îi reîntîlnim „pe e- 

mască pentru calorifere, 
galerii pentru perdele, 
și chiar fotolii, produse 
care în condițiile unui 
magazin de prezentare, 
vor putea fi procurate la 
prețuri convenabile.

Din cele prezentate de 
conducătorul unității re
zultă hotărirea colecti
vului de la fabrica de 
mobilă din Petrila de 
a-și mobiliza toate forțe
le pentru realizarea sar. 
cinilor de plan ce le re
vin, de a face totul pen
tru valorificarea eficien. 
tă a materialelor, de a 
realiza produse care să 
răspundă exigențelor și 
gusturilor cumpărători
lor.

Pentru ca mobila, ce
lelalte produse rezulta
te din valorificarea efi
cientă a materialelor, să 
intre operativ in circuitul 
economic, la dispoziția 
cumpărătorilor. colecti
vul fabricii de mobilă 
are nevoie de sprijinul 
factorilor de răspundere 
de la nivel de întreprin
dere, oraș, Direcția co
mercială a municipiului 
și forul tutelar. 

manifestare participă co
rul bărbătesc al studen
ților Facultății de mine 
(dirijor — Vladimir Ure
che) și grupul cameral al

Agendă 
studențească
studenților (anul II) de la 
Facultatea de mașini și

• instalații miniere (condus 
de prof. Horațiu Alexan. 
drescu).

• Sub genericul „Con. 
tinuitate, unitate, inde
pendență", catedra de ști
ințe sociale, disciplina „Pro
bleme fundamentale ale 
istoriei României" și Con
siliul Uniunii A.S.C. a or

h recunoașteți... oamenii?
> J

roii noștri" în același loc 
fumîndu-și liniștiți țiga
ra, ca într-o pauză după 
un „efort" deosebit (foto
grafia din dreapta).

Tovarăși de pe șantierul 
de construcții din Lupeni 
vă recunoașteți oamenii ?

Promisiunile sînt bune 
si ele

(Urmare din pagina 1)

părere are conducerea teh
nică a sectorului ?

Sing. Vasile Dobroiti: 
„Vom asigura zilnic o a- 
provizionare ritmică. Vom 
crea stocuri de piese de 
6chimb (planetare, angre. 
naje TR-3, cuplaje hi
draulice, depozitate în ma. 
gazii subterane). Vom pla
sa efectiv la supraveghe
rea transportoarelor. Pe 
fiecare schimb, maiștrii 
vor acorda atenție spori
tă acestei formații. De a- 
semenea, pe schimb, va 
avea un lăcătuș și un e- 
lectrician care vor fi retri- 
buiți în acordul global al 
sectorului. Din 20 aprilie 
formația va avea toate 
condițiile să-și realizeze 
sarcinile, ba chiar să Ie 
depășească.

Sing. Kovacs Ion, ad
junctul șefului de sector : 
„Mai concret, de mîine 
vom înființa o echipă de 
doi oameni care se va o- 
cupa cu aprovizionarea 
blocului 3 Nord, unde lu
crează formația condusă de 
Aurel Soșoi. Vom plasa 
un om la deversare, pen

ganizat, în urmă cu cîte- 
va zile, un simpozion în 
cadrul căruia studenții au 
prezentat 20 de referate 
din care s-au selecționat 
6 lucrări pentru apropiata 
sesiune ce va sintetiza 
cercetarea și creația ști
ințifică a studenților.
• Pe terenurile de sport 

ale Institutului de mine se 
află în desfășurare cam
pionatul de fotbal la ni
velul facultăților. La sfîr. 
șitul acestei săptămîni va 
avea loc campionatul de 
tenis de cîmp și un con
curs de orientare turisti
că, integrate în manifes
tările sportive „Daciada".

® Lotul de judo al stu
denților din Petroșani par
ticipă în aceste zile ,1a 
campionatul universitar la 
această disciplină sporti
vă, care se desfășoară la 
Cluj-Napoca.

Sînteți în cunoștință de 
cauză cu privire la mo
dul în care își realizează 
sarcinile de serviciu unii 
dintre muncitorii dumnea
voastră 7

Șt. NEMECSEK

tru fiecare transportor TR 3 
în scopul eliminării stag
nărilor de transport. Este 
adevărat, la 435 m de 
transportor există defec . 
țiuni, dar în felul acesta 
le vom elimina pe cît po
sibil. Vom crea condiții ca 
din 20 aprilie formația să-și 
îndeplinească planul**.

După cum se vede, în 
cadrul acțiunii noastre de 
presă, de data aceasta n-am 
mai cerut păreri, ci pro-, 
misiuni ferme. Părerile 
mai pot fi și împărțite, 
pot complica o situație. 
Dar o promisiune fermă, 
un angajament mineresc 
fac mai mult decît o su
tă de păreri. Pentru că 
economia națională are 
nevoie de cărbune cocsi- 
ficabil, nu de păreri, sîn- 
tem siguri că hotărîrea in
terlocutorilor noștri se va 
transforma în fapte, iar 
faptele vor însemna tone 
de cărbune. Brigada lui 
Soșoi e omogenă, dornică 
de muncă.

Vom consemna, la timpul 
potrivit, modul cum aces
te promisiuni s-au tradus 
în fapte.

de curînd o 
copii și 
cuprinde, 
număr de

I

ti- 
Pî-
12 

co-
CURS DE CALIFICARE. 

La mina Dîlja au început 
înscrierile în vederea în
ceperii unui nou curs de 
calificare a oamenilor 
muncii în meseriile mi
ner și electrician de mi- 

’nă. Cursul de calificare 
va începe în primele 
ale lunii mai. (T.S.)

O NOUA SECȚIE 
TEATRU. In e-adrul 
Irului popular din Lupeni

zile

DE 
Tea-

s-a înființat 
secție pentru 
neret. Secția 
nă acum, un 
artiști amatori și este
ordonată prin „studioul 
artistului amator" care 
funcționează la clubul sin
dicatelor din oraș. (M.B.)

SPAȚIUL COMERCIAL 
de la chioșcul din incinta 
minei Aninoasa a crescut 
nrirț amenajările efectu
ate de curînd. D.ispunînd 
de încă două încăperi, a- 
ceastă unitate are posibi
lități mai mari de a a- 
proviziona minerii cu pro-

duse alimentare și de a- 
limentație publică. (I.M.)

DEZBATERE. în sala bi. 
bliotecii clubului sindica
telor din Lonea se va or
ganiza astăzi (la ora 18) 
o dezbatere asupra conți
nutului de idei a cărții 
„1000 de întrebări și răs
punsuri pe teme 
ce" de Gh. Crep 
Ardelean. Această 
festare educativă __  ...
tegrată în a doua decadă 
a „Lunii cărții în între
prinderi șl instituții". (T.S.)

BUNA GOSPODĂRIRE, 
în urma programului de

biologi- 
și Aurel 

mani- 
este in-

măsuri de la I.A.C.C.V.J. 
în vederea autoaprovizi- 
onării, în luna martie, prin 
îngrijirea atentă a anima, 
lelor din gospodăriile ane
xă Lonea, 
crescut 
la Dîlja 
va : în 
nele de 
dotate cu 200 paturi 
„Novaci". (T.S.)

PREMII. Unul din 
miile acordate 
ziția de artă 
organizată la 
fost înmînat 
foto-amator de

efectivele au 
cu 55 purcei, iar 
cu 36. Și încă ce- 
aceste zile cămi- 
nefamiliști au fost 

tip

pre
ia expo- 
fotografică 
Odorhei a 

cunoscutului 
la U.E. Pa-

roșeni — Nemeth Francisc, 
membru al A.A.F. Fotogra
fia color „Montană" re
prezintă un peisaj din Pa
ring. (A.H.)

IGIENIZARE. De cîte- . 
va zile la unitatea de ali
mentație publică din 
trila „Căprioara" se 
fășoară lucrări de 
nizare și renovare al că
ror scop este crearea unei 
ambianțe plăcute, în deplin 
acord cu amplele 
de gospodărire și 
musețarc a orașului. 
Beldie).

Pe- 
des- 
igie-

acțiuni 
înfru-

(V.

UN SEMNAL DE ALAR ' 
MA PE ADRESA EDILI
LOR : prin demolarea
vechilor case și construi
rea noilor cartiere din Pe
troșani, pe străzi au ră
mas o mulțime de cîini. 
Iată de ce orașul, mai a- 
les noaptea, este plin de 
„lătrători" vagabonzi. Sînt 
mulți și răi ! (M.B.)

I I
Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARII
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Bărbați care onorează titlul de miner

♦

î

0 brigadă mică, 
pusă pe fapte mari

Minerul Vasile 
zaru, de la sectorul 
I.M. Lonea, în 
ani de cînd 
numit șef < 
dă nu a fost 
nu-și fi realizat 
le de plan. Ucenicia și-a 
făcut-o la sectorul de in
vestiții. Cînd 
rea minei și 
două sectoare 
tărît transferul 
sector de producție.

Pîn- 
III al 

doi 
fost

cei 
a 

de briga- 
lună să 

; sarcini-

4
4
4

» 4
4

ț

?
4

* 
ț
444
44

*
4

conduce- 
a celor 

au ho- 
lui la un 

a 
mers acolo unde era ne
voie de el, însă a cerut 
să rămînă tot la o 
gadă de 
perea și 
lucra a 
ducerea 
încredințeze destinele u- 
nei brigăzi de pregătiri. 
Conștient de încrede
rea care i-a fost acor
dată s-a străduit să în
țeleagă oamenii care i-au 
fost repartizați și, toto
dată, să se facă înțeles 
de ei. Nu le cerea decît 
ordine, disciplină și 
muncă. Muncind 
cot la cot cu ei, arătîn- 
du-le ce și cum trebuie 
să facă, a început să-și 
cîștige încrederea, să fie 
ascultat. Rezultatele bu. 
ne nu au întîrziat să a- 
pară.

Prima, lună în care 
Pînzaru conducea o bri
gadă, i-a adus și primele 
succese pentru el și pen
tru ortacii lui. De atunci, 
în fiecare lună brigada 
și-a realizat și depășit 
sarcinile de plan. Metru 
cu metru, sînt deschise 
noi drumuri subterane, 
care duc spre noi rezer
ve de cărbune. în cei 
peste doi ani, Pînzaru cu 
ortacii lui au definitivat 
lucrările de la abatajele 
nr. 62, 64 și 65 din care 
este extrasă peste jumă
tate din producția zilni
că a sectorului. în pre-

bri- 
pregătiri. Price- 
dăruirea cu care 
determinat con- 
sectorului să-i

zent brigada lucrează 
pentru schimbarea me
todei de exploatare de la 
abataj cameră, la abataj 
frontal cu susținere indi
viduală, la abatajul nr. 
63. Productivitatea mun
cii planificată a fost de
pășită în primul trimes, 
tru 
die 
ce 
ție 
post de miner, 
realizat avansări 
mentare de 10—12 
în profile mari. Cei trei 
șefi de schimb 
Pîrtzaru (fratele 
de brigadă), 
ban și Petru Dîrlea 
numără printre cei care 
au fost alături de șeful 
de brigadă de la început ? 
și care l-au ajutat cu 7 
toate forțele pentru rea- ? 
lizarea sarcinilor de plan | 
și pentru a învinge ? 
greutățile care au apărut * 
de-alungul timpului.

Deși ca număr bri- 7 
ga da este destul de * 
mică — doar zece ortaci 7 
— faptele lor de muncă 7 
6înt mari. Sutele de me- 7 
tri liniari săpați peste ț 
prevederi vorbesc des- ♦ 
pre hărnicia acestor mi- | 
nunați mineri. ♦

I-a fost greu șefului de f 
brigadă și șefului de ♦ 
sector să evidențieze pe ’ 
cineva, toți sînt „băieți 7 
buni", toți se achită de ' 
sarcinile pe care 
iar unii dintre ei 
fecționează prin 
de calificare 
practica la locul 
că, astfel îneît 
mentul potrivit 
destinele unor 
pe care să le 
numai 
cum au fost și sînt 
conduși de inimosul 
șef de brigadă.

din acest an în me- 
cu 25 la sută, ceea 

a asigurat o retribu- 
medie de 280 lei pe 

Lunar au 
supli- 

mi.

Mircea 
șefului 

Mihai Or- I 
se j 

t

Șeful generației de maiștri constructori
(Urmare din pagina 1)

care a coordonat lucră
rile de aici „i s-a dus 
vestea".

ostică Albu pleacă 
în pensie. Lasă în. 
să în urmă realizări 

urbanis-
— la Lu- 

început 
„meșter" 

sociale, la
a continuat

le au, 7 
se per- 7 
cursuri 7 

prin | 

mo- i 
■ ia T

Și 1 
de mun- 
la 
să preia ; 

brigăzi 1 
conducă J 

la succese. așa 
ei 

lor

Gheorghe BOȚEA

Pasiune
Sitaru, conducă- 

în cadrul depo-
PECO Vulcan, 
în mod irepro-

Tudor 
tor auto 
zitului 
prestează 
șabil serviciile către popu
lație. Din 1971 de cînd lu. 
crează aici, nea Tudor nu 
a avut nici o sesizare de 
la cetățeni, iar de 
fruntaș în muncă, 
un exemplu demn 
maț și în ceea ce 
întreținerea 
lui. Lucrează pe 
mașină tot din 
făcut sute de mii de

5 arii e 
Este 

de ur- 
privește 

autovehicolu- 
aceeași 

1971. A 
ki-

lometri, fără reparație ca
pitală. Asta înseamnă, îna
inte de toate, pasiune 

pentru meserie. Cine este 
de fapt Tudor Sitaru ? Un 
om obișnuit, un om care 
în anul 1967 a poposit în 
Valea Jiului de pe me
leagurile Olteniei, un om 
care și-a pus serviciile sa. 
le în folosul locuitorilor 
Văii Jiului și care și-a fă
cut cu cinste și corectitudi. 
ne meseria pe care și-a a- 
les-o. (Constantin LUCIU, 
coresp.).lndisciplinații

Livezeni este 
intran- 
față de 

Aceasta au

*

de excepție în 
tica Văii Jiului 
peni unde și-a 
activitatea ca 
de obiective 
Petrila unde
să lucreze, apoi la Vul
can și, în sfîrșit, la Pe
troșani, unde, prin neo
bosita și calificata sa 
muncă pusă în slujba 
înălțării edilitar gospo
dărești a Văii Jiului a 
fost recunoscut de către 
colegii și prietenii săi 
constructorii de case 
grupului II al T.C.H. 
ca „șeful generației 
maiștri constructori".

Constructor prin vo
cație — așa cum 
au ținut să remarce 

bunii săi colegi care 
l-au sărbătorit cu prile
jul înmînării bastonului 
de pensionar — mais
trul Constantin Albu a 
dăruit șantierelor Văii 
Jiului întregul său poten
țial creator de-alungul a 
peste trei decenii. Era a- 
proape copil cînd a căl
cat pe aceste meleaguri 
însoțindu-1 pe tatăl său 
pe vestita magistrală de 
fier, opera entuziasmu
lui revoluționar al tine
retului : Bumbești 
Livezeni, o amintire
fiecare dată romantică a 
celor care și-au lăsat o 
parte a sufletului lor a- 
colo. în numele acestui 
romantism a rămas în 
Vale. A început mun
ca în condițiile cons-

trucției clasice, devenind 
cu timpul unul dintre 
promotorii noului, lup
tând pentru promovarea 
lui din răsputeri, și în
cheie demersul de-o via
ță cu satisfacția datori
ei împlinite.

sta eu am făcut-o,... 
și pe asta 1 — sînt 
expresii care în

truchipează apartenen
ța cu inima și cugetul la 
împlinirile oamenilor 
Văii. - -
te : 
murul, după ce s-a 
niștit stihia, senin, 
constructor își 
rodul muncii : pe primul 

centru 
âe

Her- 
Ros- 

se-

de

ai

de

Ne aducem amin- 
cînd a fost cutre- 

li- 
un 

privea

„turn" din noul 
civic al reședinței 
municipiu, blocul 
mes — nici-o fisură, 
tise : „Aici să stai, 
mcț ! Te-a făcut Albu". 
Alte cuvinte sînt de pri
sos, în ele n-ar încăpea

tot ceea ce-i datorează 
semenii acestui om...

A promis că va ră- 
mîne între cons
tructorii din Vale, 

dar copiii — doi băieți 
și două fete (nurorile) 
— și primii nepoți îl aș
teaptă să meargă, îm
preună cu soția — spri
jinul său de nădejde în 
tot ceea ce a realizat — 
să stea cu ei, la Dună
re, la Moldova Nouă, 
îl iubesc și-l doresc pen. 
tru că i-a crescut în spi
ritul cinstei pentru mun
că, pentru familie, „i-a 
făcut" mineri cu cea mai 
înaltă calificare ce-și 
slujesc țara în felul lor. 
Dacă el a avut patima 
înălțimii schelelor, ei 
scot din adîncuri bogă
ția pămîntului. Tot pen
tru oameni, pentru țara 
în care oamenii cu vo
cația viitorului au mare 
preț.

I

( 
î

*

Rodul unui colectiv harnic
oameni de nădejde

Puțini sînt — cu sigu
ranță — acei ce nu au 
zit despre colectivul 
oameni ai muncii de 
moara din Lupeni. 
mănunchi de oameni-, 

entuziaști, 
asemenea 
de spice, 
le

zi, 
necesară 

ne 
pîinea cu 

primim, în 
oaspeții.

mi-a
„Știi că la 

Lupeni

au
de 
la

Un 
u-

niți, harnici, 
un mănunchi 
mănunchiurilor 
ale căror roade 
lucrează, zi de 
gătind făina 
pentru pîinea cu care 
hrănim, pentru 
care ne 
tradițional,

Un prieten, 
într-o zi : 
ra din 
sărbătoresc ieșirea la pen
sie a lui Marton-baci

pre- 
pre-

chip

spus 
moa. 

oamenii

Nu, nu știam, dar despre 
sărbătorit știam totuși cî- 
te ceva. Maistrul morar 
Samoilă Marton, a lucrat 
peste 25 de ani la moara 
din Lupeni dînd dovadă 
nu o dată de un atașa
ment exemplar, de o dă- 
duire profesională rar în- 
tîlnită, autentificînd spu. 
sele unora cum că „Mar- 
ton-baci a ținut moara în 
spate ani și ani de zile".

Despre calitățile de om, 
de prieten și meseriaș, ale, 
dc-acum, pensionarului 
Samoilă Marton a vorbit 
în cele mai sugestive cu
vinte Daniel Minteoan, șe. 
ful unității și laboranta 
șefă Ana Grivel.

harnic 
de nă-

Am remarcat în același 
timp că și ceilalți oameni 
constituie o dovadă că un 
colectiv omogen, 
formează oameni
dejde. Depășirea, lună de 
lună, zi de zi — în pri
mul trimestru — a sarcini, 
lor de plan cu 20—25 la 
sută este și rodul activi
tății unor oameni ca Io
sif Voin, Ion Rad și Tra
ian Faur — morari. Ma
riana Pavelonesc — la
borantă, Ma,ria Brătuia- 
nu — lucrător comercial, 
Constantin Sîrbu, Ioana 
Popa și alții.

Al. TĂTARtrași aspru la răspundere

BAZAR AMBULANT

Purta cu sine un 
rat bazar, oferind 
gelor de muncă 
gumă de mestecat, 
nuri, rujuri, șampon, 
casă avea un adevărat de
pozit de bunuri de pro
veniență străină. Pentru 
speculă însă, Viorica Stan, 
muncitoare la E.G.C.L. Pe- 
trila, care recidivează în 
această îndeletnicire ne
cinstită, va fi deferită jus. 
tiției.

adevă. 
cole- 

Supco, 
săpu- 

A-

tratament ideal
Ce a .relevat un control, 

de rutină, al lucrătorilor de 
miliție în cartierul Cri- 
vidia din Vulcan ? Cinci

CONTRASTE

La mina 
tot mai evidentă 
sigența minerilor, 
absentomani. 
dovedit-o și la recenta „ju
decată muncitorească". Ti- 
beriu Vaș, cu 7 
te, recidivist în 
ciplinei, primul 
părut în fața 
muncitorești, și-a 
ficat" lipsa de la serviciu 
prin faptul că „am zugră
vit apartamentul... dar mă 
angajez că...". Albert Ma
tei, miner șef de schimb, 
îi spune : „Nu este primul 
angajament pe care nu-1 
respecți. Ție nu-ți prea 
place munca. Așa că te-am 
înțeles o dată, de 
ori, dar... Propun să 
desfacă 
muncă", 
maistrul Nicolae 
ru, afirma : 
tat cu Vaș nu o dată. Am

nemotiva- 
ale indis- 
care a a- 

instanței 
,justi.

contractu] 
La rîndul

două 
i se 

de 
său

Pînza-,
„Eu am discu-

încercat să-l fac să 
leagă că este i 
dea societății cît 
te și... a primit 
Apartament are, 
tăți are. Numai 
cit nu vrea să 
Consider că 
este timpul să 
ne lase 
pace, să 
mai știrbeas
că prestigiul 

colectivului.
Propun 
facerea 
muncă".

Despre 
alt recidivist, judecat în 
lipsă, ortacii au dovedit a- 
ceeași intransigență, 
rin Untaru, lăcătuș, 
spus : „Vasile vine la 
nă, servește masa 
pleacă. Așa nu se

înțe- 
dator să 

primeș- 
destul. 

gratui- 
de mun- 

muncească.

ve-
românesc 

muncă, 
pîine". Eu 

desfacă

în 
nu

Este bine cunoscut 
chiul proverb 
„Nici pîine fără 
nici muncă fără 
propun să 1 se
contractul de muncă". Ion 
Arustei, miner șef de

gu, Petru Bcrța care în 
fiecare lună sînt abonați 
la 4—5 nemotivate. Desi
gur, ortacii, cei care sint 
nelipsiți de la locurile de 
muncă și se 
dea tot mai

La I.M. Livezeni
des- 
contractului de

Vasile Dan, un

Ma- 
a 

mi- 
Ș>

poate.

schimb : „Dări Vasile este 
un element rău, 
citrant. Doarme în 
iar dacă 
atragi atenția tot el se 
simte ofensat. Sînt de a- 
cord cu desfacerea con
tractului de muncă".

în fața ihstanței colec
tive au mai apărut Gheor
ghe Dorel, Dumitru Bla-

recal-
mină,

i îndrăznești să-i 
atenția tot el

străduiesc să 
mult cărbune 
țării au luat 
o poziție fer. 
mă, au 
foarte 
gorici. 1 
Molocea, 
ner șef 
brigadă : 

asemenea oameni nu 
buie să ne purtăm cu 
nuși. Condiții bune 
muncă 
că nu 
Să se 
tantin

„Din partea lor, 
realizarea sarcinilor de 
plan nu avem. Așa că mai 
bine fără ei". Gheorghe '

fost 
cate. 

Petru 
, mi- 

de 
: „Cu 

tre- 
i ma

de 
și viață au. Numai 
vor să muncească, 

aplice lcgea“. Cons- 
Helcig, maistru : 

sprijin în 
sarcinilor

Muntean, miner șef 
schimb : „în cadrul 
cății muncitorești au 
fost atenționați și alți ab- 
sentomani — Iosif Mile, 
Alex Stănică, Teodor Do- 
bocan, Neculai Ileș, Cos- 
tică Mierlușcă, Ilie La- 
zăr, Adrian Enache. Eu 
zic că trebuie să medite
ze, pînă nu este prea tîr- 
ziu, la faptele lor și să-și 
schimbe atitudinea față de 
muncă, față de colectivul 
din care fac parte. în ca
zul că nu vor înțelege, 
vom proceda ca și cu cei 
care au mers din greșeală 
în greșeală — le vom des. 
face contractul de muncă".

Propunerile făcute de 
mineri în acest sens vor fi 
aplicate de consiliul oa
menilor muncii de la I.M. 
Livezeni.

de 
jude- 

mai

i
Constantin GRAURE I

persoane nu aveau forme 
legale de locuire în Vul
can, altor șapte le expi- 

reședință, 
înscrisă în 
sanguină, 
tratamen- 

amen-

rase viza de 
cinci nu aveau 
buletin grupa 
A fost prescris

ideal (a se citi 
pentru astfel de amne-

tul 
dă) 
zii.

O FI VÎNDUT
ȘI „GAURA COVRIGULUI"

A încercat Gheorghița 
Kovacs să îngaime citeva 
scuze de-a dreptul puerile, 
adevărul era însă că vîn- 
zătoarea de la magazinul 
alimentar nr. 40 din Ani- 
noasa a vîndut 
pîini intermediare 
preț „umflat" cu 
per bucată. Dacă 
fost depistată la timp, zic 
gurile rele că vindea și 
„gaura covrigului". înșe- 
lîndu-i pe alții, nu și-a dat 
seama că și-a pus în joc 
propria pîine ?

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

cu sprijinul organelor de 
miliție

529 
la 
un leu 
n-ar fi

de 
un



memento
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Geddafi

TRIPOLI 13 (Agerpros). 
— Intre președintele Re
publicii Socialiste Romă, 
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conduc|^o- 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonelul Moam. 
mer El Geddafi, la Beng
hazi a avut loc un cordial 
schimb de mesaje. Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, odată cu 
luminarea mesajului, s-au 
transmis conducătorului li
bian și doamnei Safia 

l arkash cele mai bune u- 
râri do fericire personală, 

Reun une a primarilor orașelor
BRUXELLES 13 (Ager

pres); — La Bruxelles s-a 
desfășurat, timp de două 
zile, o reuniune a prima
rilor orașelor proclamate 
zone denuclearizate din 
cinci țări vest-europene 
(Belgia, Marea Britanie, 
R.F. Germania, Italia și 
Olanda) în care se preco
nizează amplasarea de că. 
tre NATO, începînd din 
luna decembrie 1983, a noi 
rachete nucleare ameri
cane cu rază țpedie de 
acțiune.
«©•••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

Dosarele .Agerpres" : Șomajul — speranțe
,,O desperare crescîndă“ 

(„NEWSWEEK")
Acum ce se va întimpla 

cu mine ? întrebarea su. 
gerează o pasivitate ne
obișnuită și desperarea ce
lor ce nu pot găsi de lu
cru. Lecțiile trecutului sint 
elocvente. Fred O'Connor, 
in vîrstă dc 40 de ani, fost 
operator la o întreprinde
re din Rockford, a cutre
ierat tot Vestul Mijlociu 
in căutarea unui loc de 
muncă după ce s-a trezit 
șomer, cu 6 luni în urmă. 
Din Longansport, în statul 
Indiana, pină în Marysvil
le, în statul Ohio, răspun
sul a fost același : „Nu a- 

1 vein nici un loc liber". „Am 
fost umilit atunci cind am 
Încercat să insist pentru 
un loc de muncă", mărtu. 
risește el. amintindu-și : 

,„Nu vrea nimeni să facă 
angajări. Nimeni nu vrea 

!să stea de vorbă și să-i 
ceri să te angajeze".

Fred O'Connor are un 
copil care necesită îngri
jiri medicale costisitoare. 
Pină a um cheltuielile me
dicale pentru copil se ri
dică la 30 000 dolari, de
pășind cu mult posibilită- 
hile bugetare ale familiei.

Pe lingă nenumăratele 
neplăceri ale vieții de șo
mer. foamea este o nouă 
iși umilitoare experiență 
■pentru cei obișnuiți să 
muncească. „La început 
m-am simțit deprimat, 
cind a trebuit să vin la 
supa șomerului", mărturi. 
sește Dave Anderson. în 
vîrstă de 25 de ani. fost 
mun itor la firma „Che
vrolet", ținînd în mină 
un castronaș cu păsat de 
la bucătăria șomerilor din 
partea de nord a orașului 
Flint. „Dar n-aș mai fi 
avut ce mînca, dacă n-aș 
fi venit aici", spune el. 
„Chiar azilurile obișnuite 
pentru cei fără căpătîi sint 
pline acum de șomeri și 
familiile lor, Cînd rămîi 
fără ban! și fără mîncare 

de noi succese poporului 
libian prieten, pe calea 
dezvoltării economice și 
sociale.

Exprimînd vii mulțu
miri, colonelul Moammer 
El Geddafi a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, 
din partea sa și a soției 
sale, un salut prietenesc 
și cele mai calde urări de 
sănătate și fericire per. 
sonală, de pace și prospe
ritate pentru poporul ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
dc către colonelul Moam

într-o conferință de pre. 
să ținută după încheie
rea reuniunii, cei aproxi
mativ 50 de primari și 
consilieri municipali par
ticipant! au anunțat că 
vor organiza o serie de 
demonstrații la locurile 
preconizate pentru am
plasarea celor 572 de ra
chete nucleare america, 
ne cu rază medie de ac
țiune de tip „Pershing 2“ 
și „Cruise". Prima dintre 
aceste demonstrații va a- 
vea loc la 23 aprilie în 

nu ai de ales", afirmă Mi
chael Hartwell după o 
porție dc mîncare servită 
la azilul din Flint, îm. 
preună cu soția și fiul său 
de 4 ani. „Băiețelul trebu
ie să mănînce. Noi tre
buie să mîncăm, și cînd 
vine ora mesei nu avem de 
ales", spune el. Hartwell, 
veteran din războiul din 
Vietnam, și-a pierdut sluj, 
ba în urmă cu doi ani, iar 
soția sa a fost concediată 
anul trecut de la magazi
nul la care era vînzătoare. 
De atunci, nici unul din- 
tr ei n-a reușit să se mai 
angajeze. „Nu este un lu
cru pentru care m-aș pu
tea mîndri, dar copilul nu 
poate înțelege ce înseam
nă recesiunea sau depre
siunea despre care vorbesc 
tot timpul adulții — el 
știe doar că stomacul îi 
este gol și-i este foame", 
spune Hartwell cu mînie.

Mîndria îi face pe mulți 
dintre noii șomeri ca în 
primele săptămîni să nu 
recurgă la caritatea pu
blică. Don Thomas, pre
ședintele organizației lo
cale din Braddock a sin
dicatului siderurgiștilor, ne 
spune că la el au venit 
foști muncitori care l-au 
declarat că nu pot să a- 
peleze la caritatea publică. 
„Sincer vă spun, nu știu 
ce se va întimpla cu ei", 
susține el.

Alții recurg la carita
tea publică, dar o fac cu 
ură George Papson înghi
te în sec atunci cînd tre
buie să se prezinte pen
tru ajutorul de șomaj. „Ui
te ce am ajuns I", spune 
ei. Vorbind despre de
pendența sa „degradantă" 
de caritatea publică. Jim
my Thomas, care și-a pier, 
dut acum doi ani locul 
de muncă, ne spune : „A- 
cum, că am cunoscut toa
te umilințele, voi ști să 
lupt pentru un loc de 
muncă". 

mer El Geddafi a tovară
șului Manea Mănescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, re
prezentant personal al pre
ședintelui Republicii So
cialiste România la sim
pozionul internațional cu 
privire la gîndirea poli
tică și social-economică a 
conducătorului Marii Re. 
voluțiî de la 1 Septem
brie a Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socia
liste, care are loc la 
Benghazi.

proclamate zone denuclearizate
Belgia. -Totodată, ei au 
expus alte inițiative adop
tate în țările lor privind 
opoziția față de armele nu
cleare.

Michael Burns, pre
ședintele Consiliului re
gional, reprezentînd su
dul Comitatului Yorkshire 
din Marea Britanie, a a- 
nunțat votarea, pe plan lo
cal, a unei moțiuni care 
cere populației să refuze 
participarea la exercițiile 
de apărare civilă anti
nucleare, „căci, a declarat

Rănile sufletești pro
voacă și răni fizice. Alco
olismul este în creștere în 
statele industrializate din 
Vestul Mijlociu, iar unul 
dintre rezultatele previ
zibile este și creșterea ne. 
înțelegerilor în familie. „Ei 
stau în tavernă toată ziua 
și cînd vin acasă iși bat 
soțiile și copiii", declară 
Diana, 6oția lui Don Bro- 
ocks.

Starea de șomer nu este 
ușor de suportat bici pen-

„Părinți

Povara șomajului este 
resimțită cel mai greu de 
tinerii muncitori. La Cen
trul de depozitare al fir
mei „General Motors", din 
Flint, ia panoul de pontare 
sint numai muncitori cu 
o vechime de peste 18 ani. 
Toți cei angajați după a. 
nul 19G5 au fost concediați. 
La uzinele „Chevrolet", din 
Flint, nu mai există nici 
un muncitor cu o vechime 
mai mica de 14 ani. Mun
citorii care au o vechime 
de 5 ani practic nu mai 
au nici o speranță de a 
fi rechemați la lucru. Chiar 
cu o redresare economică 
— afirmă primarul orașu
lui Hibing, Dick Nordvold
— „există mineri care nu 
vor mai fi rechemați la 
lucru ; ei sint tineri ; ei 
vor trebui recalificați sau 
nu vor avea de ales decît 
să plece în altă parte".

Niciodată nu s-ar fi cre
zut că se poate ajunge 
într-o asemenea situație. 
„Mă obișnuisem să ajung 
la mină cu 30—45 minute
mai devreme, să stau de 
vorbă cu tovarășii mei de 
muncă", spune Steve Ma- 
karall, in vîrstă de 28 de 
ani, fost operator de echi
pament greu la mina de 
fier În apropiere de Hi
bing, acum șomer. „Era 
cel mai bun loc de muncă 
pentru mine, tmi plăcea și 
doream să rămîn aici pînă

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al României 
în R.F.6.

BONN 13 (Agerpres). — 
Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter. 
ne al Republicii Socialis
te România, s-a întîlnit, 
la Tegernsee, lingă Mun- 
chen, cu Hans Dietrich 
Genscher, ministrul de ex. 
terne al R.E. Germania. 
Cu acest prilej, cei doi 
miniștri au examinat sta
diul actual.al relațiilor bi
laterale în diferite dome
nii, precum și căile de 
dezvoltare în continuare a 
acestora.

S-a convenit ca minis
trul de externe gl R.F. 
Germania, Hans Dietrich 
Genscher, să efectueze, în 
curînd, o vizită oficială în 
România.

vorbitorul, nu există nici 
o apărare eficace în fața 
unui atac nuclear".

La rîndul său, Bernhard 
Brelh, primarul orașului 
vest-german Morfelden 
Walldorf a relevat că ora. 
șui pe care îl conduce s-a 
declarat dcnuclearizat ca 
urmare a anunțării exis
tenței la Pentagon „a u- 
nor planuri prevăzînd po
sibilitatea unui război nu
clear limitat" în această 
regiune din centrul R.F.G.

spulberate
tru bărbat, nici pentru fa. 
milia lui, declară Paul 
Kapsch, șeful serviciului 
de psihiatrie al Centrului 
medical din Hibing. „Stînd 
mereu acasă, bărbatul se 
simte inutil, și, ca majo
ritatea bărbaților, nu știe 
cum să-și exteriorizeze 
sentimentele altfel decît 
prin accese de mînie. Fe
meile se plîng de violența 
crcscîndă a bărbaților șo
meri, și nu se poate face 
nimic pentru ele".

și copii“

la 65 de ani. Dintr-o dată 
însă, totul s-a spulberat", 
afirmă el.

Imigranții au și mai 
mult de suferit decît cei 
născuți americani. George 
Papson, un mecanic în 
vîrstă de 50 de ani, din 
Rockford, este un exemplu 
ilustrativ. El a venit în 
Statele Unite din Grecia, 
în 1950. Tatăl său făcuse 
parte din rezistență. în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial. într-o zi, 
naziștii au venit la el aca
să, căutîndu-1 pe bătrînul 
Papson. George, pe atunci 
în vîrstă de numai- 10 ani, 
era flămind. Naziștii, pre- 
făcindu-se generoși. au 
fiert un ou, fierbinte fiind, 
apoi, l-au zdrobit pe brațul 
gol al copilului. Urletele 
acestuia l-au făcut pe ta
tăl său să iasă din ascun
zătoare. Naziștii l-au cap
turat și ucis. După război, 
George a fost trimis în 
Statele Unite, în speranța 
că va uita. In martie anul 
trecut. George Papson, a 
fost concediat cu un pre
aviz de numai 10 minute. 
De atunci nu a mai găsit 
de lucru. „Am venit aici, 
am lucrat 30 de ani, iar 
acum nu mai pot găsi nici 
un loc de muncă. Ce se 
va întimpla acum cu mi
ne se întreabă el.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Secvențe ; Uni
rea : Vulcanul.

LONEA : Dorește-mi
un timp nefavorabil.

VULCAN — Luceafă
rul : Despărțirea, I—II.

LUPENI — Cultural :
Sosea odată un călăreț.

URICANI : Logodnica 
mecanicului Gavrilov.

TV
11,00 Ecran de vacanță :

— Tarzan — partea a 
2-a.

— Povestiri din pădu
rea verde — dese
ne animate.

11,50 Puternic impuls 
dezvoltării econo- 
mico-sociale.

„Visuri destrăma
te".

12,05 Film serial 
„Bulevardul 
lista".

Pa li

Episodul 2.
’12,45 Dragu-mi-i să joc,

să cînt — 
populare.

melodii

16,00 Telex.
16,05 Dialogul 

trelor.
orchcs-

16,15 Civica.
16,30 Studioul 

lui.
tineretu-

17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea eco-

nomică.
20,25 Fotograme 

litate.
din rea.

21,10 Film serial

Episodul 7.
21,40 Occident ’83.
21,55 Ritmuri muzicale.
22,15 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di. 
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre

I.T.Ch. Transcbim București»

autobaza nr. 1 Craiova
cu sediul in Ișalnița, jud. Dolj, telefon 941/11137

ÎNCADREAZĂ

următoarele categorii de personal :
— pentru formația de lucru Tg. Jiu — 

1 mecanic categ. 3—4
— pentru formația de lucru Lupeni — 1 

revizor tehnic.
încadrarea se face conform Legii nr.

12/1971.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, Pe

troșani, telefon 41153. (390)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cante- 
mir Ioan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (398)

PIERDUT autorizație 
cantaragiu, pe numele 
Dumitru Ileana, elibera
tă de I.M. Aninoasa. O 
declar nulă. (400)

PIERDUT carnet stu
dent, pe numele Mîrșu 
loan, eliberat de Institu. 
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (401) 

ANUNȚ DE FAMILIE

GRUPA 1268, scria A, anul II a Institutului de 
mine Petroșani, transmite sincere condoleanțe fami
liei îndoliate și 6Înt alături de conf. dr. Pop Aurel, 
pentru pierderea scumpului său tată. (403)

sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 Lau- 
reați ai Festivalului na. 
țional „Cîntarea Româ
niei". 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Sîntem co
pii soarelui. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului. 12,15 
Magazin tehnico-stiinti- 
fic. 13,00 De la 1' la 3. 
15,00 Club univers 20. 
16,00 Buletin de știri. 
16,05 Cîntec de împlini
re — muzică ușoară ro
mânească. 16,15 Sfatul 
medicului. 16,20 Folclor 
contemporan. 16,30 Ra- 
diogazeta economică. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Antena sindicate
lor. 17,35 Te apăr și te 
cînt, patria mea — pro
gram muzical. 18,00 O- 
rele serii. Radiojurnal. 
19,45 Radiojurnal. 20,00 
Radiocenaclu. 22,00 O zi 
într-o oră. Radiojurnal. 
23,00 Concertul pentru 
harpă și orchestră de P. 
Constantinescu. 23,25— 
5,00 Non stop muzical.

(Buletine de știri la o- 
rele : 24,00, 2,00, 4,00).

VREMEA
Meteorologul dc servi, 

ciu, Gheorghe Paca, 
transmite: Ieri. tempe
ratura maximă a aerului 
la Petroșani a fost de 
plus 15 grade, iar la 
Paring de plus 10 gra
de. Minima a fost de 
plus 7 grade la Petro
șani și de zero grade la 
Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acope. 
rit. Izolat vor cădea a- 
verse de ploaie, iar la 
munte lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla 
moderat din sectorul ves
tic. Temperatura maxi
mă va fi cuprinsă între 
plus 9 șî plus 14 grade, 
minima între zero și plus 
5 grade.

PIERDUT carnet stu
dent, pe numele Tivig 

Gheorghe, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (402)

PIERDUT diplomă mi. 
ner, pe numele Scocan A- 
lexandru, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă. (405)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Stoica Petru, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(406)
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