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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole 
din județul Călărași
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ȚARA NE CERE

QT MAI MULT CĂRBUNE I
FESTE SARCINILE 

BRIGĂZII

5000 de tone
Ciștigătoare a titlu

lui do fruntașă în în
trecere* pe mini pe pri
mele patru luni ale a- 
nului, brigada condusă 
de Mihai Neștian, din 
sectorul I al I.M. Vul
can raportează de Ia 
începutul anului un 
plus de 5000 tone de 
cărbune peste plan și o 
depășire a nivelului pla
nificat al productivității 
muncii de 1,2 tone pe 
post. Șefii de schimb 
ai brigăzii fruntașe sînt 
Nicolae Oancea, Mihai 
Rety, Gheorghe Drobo- 
tă și Ioan Ivan.
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i« M. Paroșeni

Parametri superiori 
în noul abataj mecanizat

Conform programării, în 
prima decadă a lunii mai 
a intrat în funcțiune la 
I.M. Paroșeni un nou aba
taj dotat ou complex me
canizat de tăiere și susți
nere, în stratul 13. Din 
ziua punerii în funcțiune 
pînă ieri, brigada condu
să de Nicolae Andrașic, 
care asigură exploatarea 
abatajului pe o lungime 
de front de 80 ml, a ex
tras peste prevederi 978 
tone de cărbune, Prin per
fecționarea procesului pro_
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ductiv, capacitatea abata
jului a sporit cu 100 tone 
pe zi, atingîndu-se astfel 
un nivel zilnic de 500 tone 
de cărbune.

în ultimele zile brigada 
și-a concentrat eforturile 
pentru valorificarea unor 
rezerve de creștere a pro
ductivității muncii, astfel 
încît nivelul acestui indi
cator să sporească de la 
9,6 tone/post, cît se reali
zează în prezent, la peste 
12 tone pe post.

în cursul dimineții de 
miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu- 
blicii Socialiste România, 
a examinat, pe terenurile 
Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, ju
dețul Călărași, rezultatele 
obținute în modernizarea 
unor mașini agricole, ac
țiune întreprinsă la indica
ția conducătorului parti
dului și statului nostru pen
tru realizarea unei game 
largi de utilaje universa
le necesare extinderii me
canizării lucrărilor din a- 
gricultură.

Noua întîlnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu 
specialiști și oameni ai. 
muncii din domeniul pro
ducției de mașini agricole 
și mecanizării agriculturii 
ilustrează preocuparea con
stantă a secretarului gene
ral al partidului în direc
ția realizării unor mașini 
agricole multifuncționale 
și de mare randament, ce
rute de actuala etapă de 
dezvoltare a agriculturii, 
în conformitate cu obiecti
vele fundamentale ale noii 
revoluții agrare în țara 
noastră. •

Secretarul general al 
partidului a fost informat 

că prin înfăptuirea indi
cațiilor și orientărilor date 
cu prilejul consfătuirilor 
de lucru și în cadrul nu
meroaselor întilniri și a- 
nalize avute cu mecaniza
torii și constructorii de 
mașini, au fost realizate 
o serie de mașini perfec
ționate, care, după prime
le încercări și experimen. 
țări și-au dovedit eficiența 
în condițiile de sol ale țării 
noastre. în acest context 
s-au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tipuri 
noi de semănători pentru 
plante prăsitoare și păioa- 
se. S-a subliniat că, por- 
nindu-se de la semănături
le aflate în fabricație cu
rentă, cu brăzdare tip 
patină, au fost concepute 
noi asemenea mașini, 
echipate cu brăzdare 
tip disc, care prezintă o 
serie de avantaje. în pri
mul rînd, noile mașini e- 
fectuează concomitent, în 
afară de semănatul propriu- 
zis, și încorporarea în sol 
a îngrășămintelor chimice,- 
a insecticidelor și erbicide- 
lor. în același timp, ele 
asigură pe lingă o distri
buire mai uniformă a se
mințelor în sol și o viteză 
mai mare de lucru la se
mănat, fapt care duce la 
creșterea productivității 
și la reducerea consumu

lui de carburanți pe uni
tatea de suprafață. Folosi
rea semănătorilor cu brăz
dare tip disc asigură o 
productivitate cu 8—10 la 
sută mai mare față de ce
le folosite în prezent, ele 
puțind fi utilizate, prin a- 
daptarea unor echipamen
te speciale de prelucrare 
a solului la semănat chiar 
direct în miriște. Prezen- 
tîndu-se semănătorile noi 
pentru păioase, specialiș
tii au evidențiat că și la 
acestea au fost introduse 
brăzdatele tip disc, cu a- 
ceeași eficiență ca și la se
mănătorile pejitru plante 
prăsitoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat în 
continuare noul tip de corn, 
bină „C-14 U" derivată din 
combinele aflate în fabri
cație echipate cu module 
speciale atît pentru recol
tarea cerealelor păioase 
cît și a porumbului. Mo
dulele se pot schimba du
pă necesități într-un tinop 
foarte scurt. Noua combi
nă modernizată, definiti
vată în urma experimen
tărilor efectuate în prezen
ța tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, asigură o pro-

(Continuara în pag. tTă-af
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Brigada condusă de Gheorghe Scorpie de la mina 
Uricani, raportează lună de lună depășirea sarcini

lor de plan. De Ia începutul anului, brigada a ex
tras peste plan 1000 tone de cărbune, prin creșterea 
productivității muncii cu 100 kg/post.

llevarea aspectului 
arterelor principale

Ca obiective prioritare ale acțiunilor gospodărești 
și de înfrumusețare rămîn în continuare lucrările 
de pe și din preajma arterelor principale de circu
lație. în ultimele zile s-a realizat bordurarea celui 
de al doilea triunghi, s-a săpat fundația pentru sem
nalul de intrare în municipiu și s-a adus pămînt 
vegetal în intersecția de la Iscroni. Echipa de mun
citori de la cooperativa „Constructorul" din Deva a 
trecut la execuția gardurilor din prefabricate de be
ton la Fabrica de pline și secția de răcoritoare a 
C.P.V.I.L.F, de la Livezeni. în zona cartierului Ae
roport s-au făcut plombări cu asfalt și a început

Printre cauzele nerealizărilor... 
un șef de schimb 
cu 7 nemotivate

Dacă în luna aprilie din 
26 brigăzi constituite la ni
vel de mină nu-și realizau 
sarcinile 19, pe luna în 
curs, la zi, situația este la 
fel de îngrijorătoare. Din 
cele 24 de brigăzi, 19 în
registrează restanțe con
siderabile. în cadrul acțiu
nii noastre, sprijinită cu 
responsabilitate de comite
tul de partid al I.M. 
Dîlja, am dezbătut cazul 
brigăzii conduse de Lau- 
rențiu Burlui, de la secto
rul III. Aceasta pentru că, 
pe patru luni brigada a 
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acumulat un minus de 
2300 tone de cărbune, iar 
în luna mai, la zi. are o 
restanță de peste 500 tone, 
în condițiile in care pro- 
ductivitățile au fost infe
rioare sarcinilor cu 1000— 
1400 kg/post.
La dezbaterea noastră 

au participat tovarășii 
Laurențiu. Burlui, miner 
șef de brigadă, ing. Emi- 
lian Neagoe, șeful secto
rului III. sing. Ana Po-

Mtrcea BUJORESCU 

(Continuare tn pap. a î aj

A fost pînă nu de- 
£jk mult o brigadă de 

pregătiri, la secto
rul III al minei Petrila, 
condusă de Ion Balica. 
Ortacii nu făceau .nemo
tivate, dar nu li se um
blase la „cutia de viteze9, 
vorba inginerului șef Gri- 
gore Grăjdan. Ciștigau 108 
lei pe post, deși putere 
de muncă au destulă, sînt 
tineri. Sectorul avusese 
„bai mare", trebuiau re- 
curepate restanțele. So
luția fusese gîndită bine, 
să se facă joncțiunea cu 
cu sectorul II, în stratul 
3, între cotele 150 și 100. 
Se vor deschide două noi 
locuri de muncă, intr-un 
strat de 30—35 m, deci, 
după „retezare9 va rezul
ta un plus zilnic de 400 
tone de cărbune, tși va 
arăta roadele și nivelarea 
intre blocuri, se vor îm
bunătăți condițiile de a- 
provizionare. Dar, pentru 
aceasta sînt necesare cir
ca 600 m lucrări. „Solu
ția umană9 era însă mai 
dificilă. Trebuiau găsite 
două brigăzi de investiții. 
De unde?

mediocre,
Ii lipsea 

pro-

Conducerea minei s-a 
declarat de acord cu so
luția noului șef de sector, 
ing. Ion Vasile. Discuțiile 
au cantonat asupra bri
găzii aceleia 
a lui Balica.

. „catalizatorul9. S-a 
nunțat numele lui Eugen
'■uiiuiiunuilliiiinn

ÎNCREDEREA
ÎN OAMENI

Crasuc, șef de schimb la 
Feri Kovacs. Fiul cele
brului șef de brigadă de 
odinioară e un om de is
pravă. A terminat liceul, 
apoi a abandonat strun 
găria pentru subteran. 
Dar cui îi convine să ple
ce de la 250 de lei pe 
post la 108, plus răspun
derea la care se înhamă? 
Inițial n-a acceptat. Apoi 
a înțeles că este nevoie 
de cărbune. La cutezan
ța soluției tehnice s-a 

adăugat cutezanța comu
nistului Eugen Crasuc.

— Cu aceiași oameni, 
ai lui Balica, a ținut să 
precizeze ing. Ion Vasile.

Demarajul a fost brusc, 
noul șef de brigadă um
blase deci la „cutia de 
viteze9, adică, mai precis, 

la conștiința oamenilor. 
Au mai fost primiți cîți- 
ya nou-încadrați și alți 
mineri refuzați de alte
sectoare; efectivul s-a
dublat. Au luat în primi- timpul pe care-l petrec 
re două locuri de muncă, 
cu trei lucrări. Și celelal
te brigăzi s-au mobilizat 
exemplar ; in martie a 
fost recuperat minusul 
de 4000 tone, in mai, plu
sul sectorului înregistrea.
ză 1200. Dar ortacii lui 
Crasuc ? Retribuția pri- (Continuare In pag. a

mită ilustrează realizări
le : 259,80 lei pe post; în 
această lună au înaintat 
peste 60 ml, față de pla
nul de 75. Vor ajunge la 
o avansare lunară de 100 
ml.

Șeful de sector, subli
niază inginerul șef Gri- 
gbre Grăjdan, are calita
tea de a-și alege colabo
ratorii, Eugen Crasuc a 
fost însă obligat să mun
cească cu oamenii care 
se mulțumeau cu puțin.

— Nu există Oameni 
răi, nu găsim, întotdeau
na modalitatea de a dis
cuta cu cei cu „proble
me9, intervine ing. Ion 
Vasile. Crăsuc, fiindcă 
„omul sfințește locul 
i-a învățat pe ortaci cîte- 
va lucruri fundamentale: 
UNU’ — să nu măsoare 

în subteran, ci MUNCA ; 
DOI — să ridice fruntea 
spre perspectivă; TREI — 
să aibă în vedere nu nu
mai brigada, ci și SECTO-

lon VULPE
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.

Valoarea educativă și eficienta 
inițiativelor 

uteciștilor și implicarea 
lor în procesul de produc
ție, în valorificarea tutu
ror resurselor interne 
pentru a desfășura o ac
tivitate economică efi
cientă —, au avut loc și 
în alte organizații, tine
rii contribuind, la apro
vizionarea locurilor de 
muncă cu piese 
de schimb, iar cei din or
ganizația 8 B, la colecta
rea din subteran a unor 
subansamble.

Prin aceste inițiative, 
organizația U.T.C. de la 
mina Lonea și-a realizat 
jumătate din planul eco
nomic al acestui an, re- 
marcîndu-se prin hărnicie 
tineri cum sînt Angela 
Mîțu, Ștefan Dodu, Nico
lae Hăbuc, Aurelia Gre- 
cea, Suzana Iordan, Latu 
ra Popescu. Maria Vlad, 
Aurel Hînțu și alții. (T.S.)

economica a
In această perioadă, 

cînd se desfășoară Luna 
educației politice și cul
turii socialiste a tinere
tului din județul Hune
doara, uteciștii de la mi
na Lonea dovedesc spi
rit de Inițiativă în orga
nizarea unor rodnice ac
țiuni de muncă patrioti
că, Astfel, în săptămîna 
trecută tinerii muncitori 
din organizația nr. 1 au 
participat la o acțiune al 
cărei scop a fost recupe
rarea unor subansamble 
și piese ale utilajelor mi. 
niere de la orizonturile 
180 și 522. Din subteran 
au fost scoase la supra
față angrenaje de trans
portor, capuri de acțio
nare, lanțuri și scocuri 
pentru TR-3 și TP-2, în 
vederea reparării sau re- 
condiționării lor. Astfel 
de acțiuni — care carac
terizează profilul- etic al

■

Toate 
asigurarea

Intrucît piesele de schimb 
au o valoare destul de ri
dicată 
dUCție, auiviuo 
ce stă în fața colectivelor 
de la 
de pe 
prindere minieră este re
cuperarea, recondiționa- 
rea și refolosirea acesto
ra. Cum se achită colecti
vul atelierului mecanic de 
la I.M. Vulcan de această 
sarcină am aflat de la șe
ful sectorului mecano-e
nergetic, ing. loan Tirea: 
„Toate utilajele propuse 
și aprobate pentru casare 
sînt aduse la atelierul me
canic, unde sînt descompu
se în subansamble și pie
se. Recuperăm tot ce se 
poate din acestea, numai 
ce nu se mai poate repa
ra și. folosi se dă la fier 
vechi, celelalte piese sînt 
recondiționate și redate 
circuitului economic.

Intrucît numărul repe
relor care se recuperează 
și recondiționează în ate-

în costurile de pro. 
sarcina deosebită

at elierele mecanice- 
lingă fiecare între

concentrate spreeforturile
necesarului de piese in abataje

lierul propriu la asimila
rea unor astfel de repere, 

prezent

lierul nostru este mare, 
voi enumera numai cîteva 
dintre ele. De la transpor- Confecționăm în 
toarele TR-3 și TR-2 recu- toate anexele pentru furtu-
perăm semiaxe, tamburele nele de presiune de
de acționare și de întoar
cere, carcasele pinioane- 
lor de la reductoare, axe 
finale de la reductoare. De 
la stîlpii hidraulici se re
cuperează coloana telesco
pică, reazimele superioare

și Ștefan Biro, dar și iăcă- 
tușiMe înaltă clasă, ca 
TeodhîK Cismaș, Ștefan Sur- 
du, Ipah Stark, Victor Pur- 
descu și Alexandru 
doiu, toți unul și

Ia
complexe; pentru combine
— cuplaje, papuci, tele- 
scoape, bacuri, siguranțe 
pentru cuțite, semeringuri tate ca bune din punct de 
și garnituri de etanșare la 
sistemul hidraulic ; pentru 
transportoare — semiaxe,

Vlă- 
unul. 

Piesele de schimb ieșite 
din mîinile lor au fost co_

și inferioare, de la locomo
tivele Diesel, trolii, pompe 
de înaltă presiune, iar de 
la complexele mecanizate 
de abataj, recuperăm fur- 
tune de presiune. Tot ce 
poate fi redat circuitului 
economic este oprit, nimic 
nu trece neobservat de șe
ful atelierului, Francisc 

maiștrii 
i Ion

atelierului, 
Streifldt sau de 
Traian Moldovan și 
Bălan.

Intrucît dispunem 
tilaje multe și nu 
deauna găsim piese 
schimb pentru ele, iar va
loarea lor este destul de 
ridicată am trecut în ate-

bucșe canelate pentru cu
plare, capete de întoarcere, 
jgheaburi intermediare și 
chiar stația de întoarcere 
pentru TR-6. Ceea ce fa
cem nu este ușor, dar sîn. 
tem mulțumiți că putem 
să ajutăm și noi la reali
zarea producției. Nu aș
teptăm după anumite pie
se ca să ne sosească din 
cine știe ce depozit. Dacă 
ne stă în putință trecem 
la confecționarea lor. Avem 
meseriași buni, așa cum 
sînt strungarii Nicolae 
Pop și Vasile Ursan, sudo
rii; Carol Amza și Vasile Cis- 
maș, frezorii Arpad Sipos

vedere calitativ de către 
minerii care au lucrat 
ele și astfel am venit 
sprijinul producției 
cărbune**.

Că rezultatele obținute 
de colectivul sectorului 
mecano-energetic al I.M.
Vulcan sînt bune o con
firmă înseși depășirile de 
plan în domeniul analizat: 
în- primele patru luni ale 
anului, planul la produc
ția globală a fost depășit 
cu peste 2 200 000 lei. Pla
nul de piese de schimb 
confecționate în atelier a 
fost depășit cu peste 200 000 
lei, iar pentru < ele recupe
rate și rec'ondițiohate>săf'X 
peste un milion și jumăta
te. Succesele obținute în 
primele luni ale anului 
ca și în anii trecuți 
roadele preocupării 
gului colectiv, care dă do
vadă de înaltă răspundere 
muncitorească in aplica
rea noului mecanism eco
nom ico-financiar.

cu 
în 
de

de u- 
întot- 

de

Gheorghe BOȚEA

(Urmare din pag. 1)

îi

sînt 
între-

pe 
pre- 

de 
opi.

A-
fabrica de produse lactate. La sectorul de îmbuteliere a laptelui, instalați- 

autoinatizale sînt servite de un personal muncitor cu pregătire adecvată.

Incinta
Prepăratorii din Lupeni 

s-au: angajat intr-o amplă 
și entuziastă acțiune de 
curățire și înfrumusețare a 
incintei precum și pentru 
realizarea unor lucrări în 
sprijinul producției. Deoa
rece transportul diverselor 
materiale, uneori de tonaj 
și gabarit mare, de la 
magaziile preparației afla
te aproâpe de malul Jiului 
piuă la secțiile de pro
ducție se făcea cu greuta
te, s-a inițiat o acțiune de 
muncă patriotică. S-a mun
cit cu sîrg multe ore la 
curățirea terenului care a 
fost apoi nivelat și betonat 
pe mai mult de jumătate 
din traseu. Pe acest teren 
betonat, lingă peretele sta
ției de filtre, au fost depo
zitate fierul vechi și alte 
metale care se pot refo- 
losi.

întreaga lucrare de de
tonare va fi terminată în 
scurtă vreme. Prin aceas
tă amenajare transportul 
materialelor și pieselor 
de schimb la toate locuri
le de muncă se va
CU
te. Concomitent, se efec
tuează și montarea unor 
boxe necesare echipei de 
zidari. în aceste boxe vor fi 
adăpostite cimentul și unel-

- șantier gos 
tele zidarilor. Lucrările se 
execută sub directa îndru
mare' a membrilor comi
tetului de partid și comi
tetului de sindicat din u- 
zină.

Printre harnicii gospo
dari ce execută aceste lu
crări se numără Adrian 
Moldovan și Augustin Si-

mon, Emerik Vass. Andrei 
Chiceș, Ionel Spînu, lanoș 
Harangozo, Ilie Irimeș, 
Ștefan Kelemen, Constan
tin Țalapin, Vasile Szabo, 
Valerica Mureșan și alții.

Francisc COBOL 
muncitor, 

Preparația Lupeni

Elevarea aspectului 
arterelor principale 

(Urmare din pag. 1) în-

_ face
ușurință și operatjvita-

lărgirea suprafeței caro
sabile a străzii Republicii. 
A fost săpat și însămînțat 
c-u iarbă scuarul de la in
trarea în strada Slătinio<- 
ra, iar 100 de elevi de <1 
Școala generală nr. 7 au 
curățat de hîrtii, pietre și 
resturi vegetale, zona ver
de de lingă prima stație 
de autobuz din cartierul 
Aeroport. :

Ampla activitate de în
frumusețare are în vedere, 
intre altele, realizarea um
pluturii din incinta secției 
de mobilă de la Eivezeni 
a I.P.L. Deva, unde s-a in
dicat șantierelor din oraș 
să transporte pămînt și 
moloz. De asemenea, a-a

recomandat tăierea și 
depărtarea arborilor orna
mentali uscați, retragerea 
sîrmelor de uscat rufe și 
a bătătoarelor de covoare 
în alte puncte pe străzile 
Păcii și Unirii, încheierea 
plombărilor în cartierul 
Aeroport, săparea tuturor 
peluzelor și a zonelor ver
zi bătătorite, însămînțarca 
cu iarbă ori sădirea de 
flori pe acestea.

La toate aceste 
sînt chemați să-și 
contribuția oamenii
cii din întreprinderi, pre
cum și cetățenii, pentru a 
da cartierelor, străzilor, 
căilor principale de trafic 
rutier, un aspect îngrijit, 
plăcut.

pescu, secretar adjunct al 
comitetului de partid 
mină, și Victor Negru, 
ședințele comitetului 
sindicat. Reproducem 
niile interlocutorilor,
șadar, care sînt; cauzele 
neindeplinirii sarcinilor ?
- Laurențiu BURLU1 : „In 

materialul 
neeorespun- 

verde și supradi
mensionat. (Este o proble
mă mai veche la mina 
Dîija, a cărei rezolvare se 
tergiversează — n.n.). Apoi, 
benzile și transportoarele 
ne dau mult de furcă. Zile 
în șir defecțiunile se țin 
lanț, iar sprijinul sectoru
lui VI — transport este ca 
și inexistent. De exemplu, 
duminică (16 mai — n.n.), 
deși erau programate revi
zii și reparații, din partea 
sectorului VI n-a fost pre
zent nici un * lăcătuș sau 
electrician. întreținerea 
transportoarelor și benzi
lor este, de asemenea, de
fectuoasă. Stăm prost și 
cu aprovizionarea. Merge 
minerul 200—300 m să-și 
ia materiale. Ar fi necesa-

primul rind, 
lemnos este 
zător -

înființarea unei echipe 
care să se ocupe, doar cu 
aprovizionarea. Cu secto
rul VI mai avem necazuri 
și in ceea c.e privește pla
sarea oamenilor la rosto
gol, care rămîne deseori 
nesupravegheat. N-am fost 
destul de exigent cu intro- 
narea unui climat de dis
ciplină tehnologică și a 
muncii. Avem cel mai ma
re număr de absențe ne
motivate pe mină. Pînă și 
un șef de schimb. Alexan
dru Avram a reușit „per
formanța" de a lipsi nemo
tivat 7 (șapte!?) zile în 
luna aprilie. Credem că 
din acest pun. t de vedere 
avem multe de făcut". ;

Ing. Emilian NEAGOE: 
„Motive serioase pentru a 
nu-și realiza planul . nu 
sînt la această brigadă. 
Productivitățile nu s-au 
■realizat pentru ca s-au e- 
xecutât suitori și s-au ex
ploatat cîteva felii eu pro
fil mai. mic decît cele pre
văzute, în preliminar, apoi 
au fost necesare lucrări 
de nivelare. Cred că la a- 
ceastă formație trebuie fă- . 
cute eforturi de disciplina, 
re a oamenilor. Va tre
bui să ne preocupăm mai

Risipă de energie electrică

hicrări 
aducă 
mim

Dacă majoritatea cetățe
nilor din orașul Petrila 
se străduiesc să elimine ri
sipa de energie electrică, 
hu la fel stau lucrurile la 
blocul 33 din cartierul 8 
Martie. ■

Aici pe coridoare becu
rile ard noaptea și’ ziua. 
Cauza ? Nu există nici un 
întrerupător care să pună 
capăt risipei de energie e-

lectrică „Noi am sesizat 
sectorul S.D.E.E. .Petrila, 
spunea tovarășul. Eugen 
Băbușan, responsabilul blo
cului, dar defecțiunile au 
rămas aceleași de aproxi
mativ un an de zile, timp 
în care kilowații, se 
oese“.

V. BELDIE, 
Petrila

risi-

serios și de stabilizarea 
cadrelor, fiindcă de multe- 
ori plasăm „mineri cu 
ziua".

Sing. Ana POPESCU : 
„Consider că ; la această 
formație, șeful de brigadă 
nu și-a luat in serios ro
lul de conducător al pro
cesului de producție. Co
mitetul de partid pe mină 
va analiza situația brigăzii, 
problemele ridicate in a- 
ceastă dezbatere și va lua 
măsurile necesare redre
sării. Trebuie intensifica
tă la nivel do brigadă, 
munca cu omul, pentru că, 
iată, șeful de schimb ab
sentează nemotivat și tra
ge înapoi procesul de pro
ducție**.

Victor NEGRU : „Pe li
nie de organizație de ^sin
dicat, am dezbătut 'eăzirtile 
de indisciplină din acest 
sector și brigadă prin „ju
decățile muncitorești" or
ganizate de noi sau în ce
le inițiate de 
rului. Numai 
stabilite n-au 
îndeplinire",
MASURI ȘI
• Vineri (21 mai), la ie

șirea din schimbul I, bri
gadierul Laurențiu Buriui 
și conducerea sectorului 
HI vor avea o întâlnire eu 
conducerea sectorului VI, 
în cadrul căreia se; vor 
stabili măsuri concrete de 
redresare a situației din 
blocul 4.
• Luni (24 ‘mai), biroul

comitetului de partid va 
analiza situația acestei bri
găzi. ’ . ț ; ;,
• Din 5 iunie conduce

rea sectorului va ’ înființa 
o echipă de aprovizionare. 
Vom reveni la. termenele 
scadente.

redacția zia- 
Că măsurile 
fost duse lă

SCADENȚE

I
I

I
I
I

• SESIUNE DE REFE
RATE ȘI COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE, Astăzi, la 
ora 9, Ia Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe
troșani se va desfășura o 
sesiune de referate și co
municări științifice 
pionierilor, cuprinsă 
manifestările „Primăverii 
pionleriei petroșănene". 
Cu prilejul acestei acțiuni 
este organizată și o expo

ale 
în

ziție cu lucrări -tehnice 
realizate de elevi în acest 
an școlar.
• POPAS. Lîngă podul 

de peste pîrîul Baleea, din 
Paroșeni, oamenii muncii 
de la uzina electrică ame
najează un popas turistic, 
care va dispune de spații 
de parcare auto. Tot prin 

muncă patriotică, ei au cap
tat trei izvoare din apro- 
piere, construind în acest 
scop o cișmea. Așadar, pes
te puțin timp, turiștii spre 
Straja și Retezat vor a-

dăsta la izvoarele frumu
seții și vredniciei.
• ÎN ÎNTÎMPINAREA 

VERII. Nedezmințindu-îȘi 
bunele obiceiuri ale ani
lor trecuți, preparatorii din 
Lupeni lucrează intens în 
aceste zile la ream e n aja- 
rea, curățirea și înfrumu
sețarea ștrandului pe care-1 
patronează. Acțiunile lor

• DOTARE; Frumosul 
loc de agrement din Petri
la, dat de curînd în folo
sință a fost dotat, în a- 
eeste zile, cu 80 scaune 
tapițate, (V. BELDIE) ;

• ACȚIUNI GOSPO
DĂREȘTI. Pe drumul U- 
ricani — Cîmpu lui Neag, 
consiliul popular din loca
litate, cu sprijinul E.G.C.L.

au .un scop salutar, astfel Lupeni, a organizat ample 
ca deschiderea ștrandului acțiuni de plombare și as- 
termoficat să se poată face faltare, în curînd, traficul 
la .1 iunie, rutier va intra în normal.

Mai ăieș că munții Retezat 
constituie o frumoasă zonă 
turistică.
• CONCEDII. Pentru 

cei care doresc să-și pe
treacă ..zilele de concediu 
pe litoral, filiala O.J.T. Pe
troșani pune Ia dispoziție 
bilete de odihnă pentru lu
na iunie la Mamaia și ho
telurile Maramureș, O- 
lirnp și Covasna din sta
țiunea Neptun,
• ÎNNOIRILE și rea- 

menajările de la clubul 
sindicatelor din Petrila se

apropie de finalizare, în a- 
ceste zile efeetuîndu-se re-
parații și zugrăveli exte
rioare. ;
• ÎNSCRIERI. Pînă la , 

1 iunie se mai fac înscrieri i 
la. cercul foto-cine-club al I 
Casei de cultură din Petro
șani, Cercul va fi deschis I 
în luna viitoare. •



Măiestria
mîini lor

(Urmară din pag. 1)

de aur“
- De la noul spital din 

Petroșani spre Aeroport 
cînd treceai nu vedeai de- 
cît apă și sălcii, ne mărtu
risea comunistul Gheorghe 
Bețivu, mozaicar, șef de e- 
chipă, omul care acum 22 
de ani venea pentru prima 
oară în Valea Jiului.

Olteanul din Zătreni, 
Gheorghe Bețivu a realizat 
tot ce și-o pus în gînd a- 
cum 22 de ani. Au trecut 
prin mîinile lui iscusite, mul. 
te, foarte multe 
socîal-culturale și 
mice, pentru că fiul de ță
ran a’_îmbrățișat o nouă 

.'țmeserie, cea de mozaicar.
— Casa de cultură, com

plexul Hermes, tipografia, 
multe blocuri din Valea Jiu- 
lui și acum magazinul uni
versal, ca să le numesc pe 
cele mai recente, sînt doar 
cîteva lucrări la care am 
participat cu echipa mea. 
Toți avem o singură dorin, 
ță : ceea ce realizăm să 
arate cît mai frumos.

Mozaic, piatră și alte ma
teriale pe care Gheorghe 
Bețivu, Cezar Cretan. Cons
tantin Popa și de fapt toa
tă echipa formată din 12 
oameni : harnici și pricepuți 
le pun milimetru lingă mi
limetru, centimetru lingă 
centimetru pentru a face 
lăcașul cit moi atractiv, 
mai recreativ, pentru ca 
noul obiectiv să-ți atragă 
privirea.

Le privim mîinile. Sînt 
mîini aspre, mîini harnice 
și pricepute. Sînt miini ca 
ale fiecăruia dintre noi. Și 
totuși, sînt „mîini de aur". 
Privim și admirăm măiestria 
„mîimlor de aur". Caratele 
acestui aur au fost acumu
late în cei 22 de ani de ol
teanul dm Zătreni - Vîlcea, 
venit pentru a realiza fru
mosul urbanistic în Vale.

L-am întrebat cum se îm
pacă cu oamenii din echi-

pă și ne-a răspuns scurt 
și concis : „Dacă ești co
rect te ascultă, dacă nu...". 
Și el este corect, așa cum 
a fost în toți cei peste 50 
de ani ai săi. Șiii săi, Ni
colae și Marin și-au ales o 
altă meserie, ei dau țării 
sursa de lumină și căldură, 
cărbunele'. Despre ei, Beți
vu, mozaicarul și părintele 
spune : ■

- Nicolae este inginer la 
mina Uricani, e stagiar, e 

obiective încă tînăr, cu perspectivă, 
econo- Marin este student în anul 

IV la I.M.P. l-am făcut mi
neri pentru că este o me
serie frumoasă, bărbăteas
că, meserie de mare folos 
țării, societății noastre. A- 
mindoi au făcut liceul mi
nier eu i-am îndemnat și 
ajutat ca părinte să urme
ze invățămintu! superior mi. 
nief.

II lăsăm pe comunistul 
Gheorghe Bețivu și pe oa
menii lui să-și continue Iu. 
crările la magaz’inul univer
sal din Petroșani și aștep
tăm noile frumuseți ce 
vor fi aduse de această 
chipă de mozaicari de

nr. 1 Petroșani al

.4

Pnn vara lut 37, își 
aduce aminte Rusalin Bo- 
ța, l-am văzut pe marele 
Brâncuși, la noi la Ate
lierele centrale Petroșani. 
Aici și-a turnat Coloa
na Recunoștinței fără sfîr
șit. Eram Ucenic lăcătuș.

Ce altceva putea face, 
în anii aceia grei, fiul 
unui miner cu pbîrșii der 
viță în multimilenara 
familie a păstorilor jieni? 
La 15 ani a intrat ucenic, 
meseria 
plăcut, 
crescuse 
cultul 
cii, 
ani 
la __
de rectificat. 
Despre biografia sa de 
meseriaș de înaltă clasă, 
R. Boța ni se destăinuie:

— Piesa strunjită, ca 
să aibă o rezistență ma
re în timpul funcționării, 
trebuie cimentată sau că
lită. Ii se lasă un adaus, 
care trebuie apoi rectifi
cat. Operație de mare pre
cizie, cu sutimile de mili
metru lucrăm în mod cu
rent. Mi s a oferit, în a- 
nii sociălismului, posibi
litatea să trec la C.T.C. 
sau în altă, parte; mese
ria de rectificator îmi in- 

așa 
pînă

i-a _ 
doar 

in I 
mun- ’ 

peste doi 
trecea 

mașina

care a format numeroși 
tineri: i '' " ' "
Vasile (care lucrează tot 
la I.ILM.P., la secția pre
lucrări la rece i alți doi 
feciori — Traian și Cor
nel sînt subinginer ți, 
respectiv, inginer miner) 
este tot rectificatoare, bi
neînțeles în brigada sa. 
Brigadă formată de co
munistul Rusalin Boța. 
Să „rectifici" caracterele 
umane e mai greu, dar

import. Am adaptat cîte- 
soția fiului său va distribuitoare și exe

cutând operațiunea în 
premieră la noi, am re
condiționat piesele cu 
pricina. în, acest fel s-au 
obținut însemnate eco
nomii, s-a redus impor
tul. Au mai fost atîtea 
momente de satisfacție în 
munca noastră! Mă min

ed 
de 
în

REPLICĂ LA COLOANA 
FĂRĂ SFÎRȘIT 

______ _________ _ _____/ :<■ ■

' /A; :

Constantin Petrilă, cel 
care a preluat brigada. 
Marin Neagoe, Viorel Ște- 
fănescu și ceilalți tineri 
sînt oameni de ispravă. 
După liceu se pare că 
Neagoe are ambiții mai 
mari deeît ceilalți, Petri
lă și Ștefănescu, deși ur
mează seralul, vor rămâne 
în continuare rectifica
tori. Nicolae Tudor a a- 
juns inginer, e acum pro
fesor la o școală din

Despre satisfacțiile 
nilor ■ îndelungați

drese însă cu faptul 
rectificatorii formați 
mine, nouă la număr

"•n își fac 
datoria

ÎNCREDEREA 
ÎN OAMENI

RUL și MINA, în fine, 
patru, dar nu în ultimul 
rînd — SA GÎNDEASCA 
TEHNIC.

Concret! Lui Balica, 
da, fostul șef de brigadă, 
îi trebuiau citeodată trei 
schimburi să scoată din 
galerie 30 de pagonete de 
piatră după pușcare, a- 
cum, cu trei oameni, ter
mină in cîteva ore. E 
drept, curge apa de pe 
ei. Au venit oamenii lui 
Crăsuc la șeful de sector:

— Ar fi bine să pla
năm galeria direcțională 
pe ISO m

— ...Dacă amenajăm 
suitorul, după o săptămî- 
nă nu mai avem proble
me.

Si o săptămână a fost.
— Venim duminică să 

ne facem aprovizionarea. 
Pentru toată săptămâna. 

. Brigada s-a instalat în 
fruntea întrecerii socia
liste, chiar după prima 
lună, și continuă cu suc
ces drumul . în piatră, 
pentru ca joncțiunea să 
se petreacă în acest an. 
Adică, Sectorul, să treacă 
de La 700 la 1000 de terne, 
zilnic. Explicația ; e sim
plă, qf iăni de :la urmașul 
demn al breslei de mi
neri. .

— tii.oarneni, trebuie să 
ai întotdeauna încredere. ■ 
Să-i ajuți să înțeleagă <ă 
hu. trebuie să fie • doar 
simpli executantă, . dim
potrivă să simtă respon-

■ sabilitătea : la. locul \ de 
muncă, să. gîndească,

Așa gîndeșc. acum și 
Ion Balica și loan Gini, 
Miron Morar, Gheorghe- 
vici, Movilea nu. Mihai 
Iacob. Cioeîlteu, Blîndu, 
frații- Baciu, Șchiopa și 
ceilalți membri ai brigă
zii de elită de la sectorul 
III. Saltul, da, s-a petre
cut mai întâi în.. nivelul 
de gândire, în. conștiința 
oamenilor, apoi în rezul- z- 
f ațele de producție.

A fost până nu demult 
o brigadă .oarecare. . de 
pregătiri, aț'um acepsță 
brigadă este cil totul alta.

I 
î
I
I

*

*
V
I

V 
I
I

A

fi continuată 
cu realizări și 
maj mari.

Rusalin Boța a ieșit re
cent la pensie, foștii săi 
ucenici îi continuă ope
ra, contribuția lor .se în
scrie în epopeea fapte
lor demne de muncă, 
precum „mărgelele" rom- 
boedrice în Coloana fără 
de sfîrșit, simbol al ge
niului șt perenității po
porului român. Firească 
șt rodnică ștafetă a con
tinuității vredniciei cons
tructorilor minieri, care . 
atestă înalta responsabi
litate socială, spiritul 
creativ și fertilul climat , 
de ăutodepășire. O uma
nă, perenă și remarcabi- 1 
lă replică vie a Coloanei | 
brâncușiene.

Ion VULPE
mă-

Nicu TRĂISTARU

șantierul
T.C.H.

Lo-

SUPARAREA PE... SINE

Brigada de mozaicari 
condusă de Gheorghe 
Bețivu, .lucrează la fini- 
^irea ultimului nivel al 
viitorului magazin uni
versal din Petroșani.'

trase însă în singe, 
că n-am părăsit-o 
la pensie.

O viață, 43 ele ani 
surind microni, niciodată 
nu s-a plictisit. Ani,

a- 
.. . de 

muncă în același colectiv, 
R. Boța ne mai spune: ,

— Cînd s-au introdus 
complexele mecanizate, 
parcă prin ’72, se defec
tau mereu niște piese din

iș

Pentru beții repetate și 
alte abateri, lui loan Winc- 
ze din Petroșani i s-a des
făcut contractul de muncă 
la unitatea de pază mili
tarizată. Pentru acest mo
tiv s-a supărat pe... soție, a 
alungat-o din c.rsă. apoi a 
încercat s-o maltrateze. 
Completul de judecată, i-a 
prescris un tratament efica
ce, conform Decretului 
153/1970, adică o condam
nare de 5 luni eu execu
tarea pedepsei în peniten
ciar. Acum are destule mo
tive să fie supărat pe... sine.
Pluj. major Ioan NEAGOE

La mina Paro.șeni, Ini
țiativa „Judecata munci
torească1' este un ' instru
ment de lucru cu caracter 
permanent al organelor și 
organizațiilor de' partid, 
sindicat, U.T.C., al consi- 
iiulw oamenilor muncii, 
un mijloc eficient de ex
primare a opiniei întregu- 
itii colectiv împotriva, ace
lora care nesocotesc dis
ciplina muncii, încalcă 
regulamentul de ordine in
terioară, normele eticii și 
echității socialiste. De a- 
cest lucru ne-am convins 
din nou zilele trecute, cînd 
Alexandru Bucea, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere, ne-a in
vitat să participâin lâ o 
judecată muncitorească or
ganizată la ieșirea din 
schimbul I eu toți absen- 
tomanii de pe toate schim
burile.

Ora 13,30. Sala de ședin
țe a minei. Aici și-au dat 
întilnire mineri, mineri șe
fi de brigadă, maiștri, in
gineri șefi de sectoare, 
membri ai consiliului oa
menilor muncii. Au fost 
puși în discuție „oămenii- 
problemă11, indișciplinații, 
care umbresc prestigiul co
lectivului. Au fost citați, în 
fața instanței muncito
rești, să dea socoteală de 
faptele lor reprobabile — 
44 de absentomani. Cu fie
care dintre aceștia colecti
vul a avut răbdarea să

O LECȚIE de fermitate
stea de v o ,r b ă, 
să le asculte motivele a- 
duse „în apărare11. S-a por
nit de la ideea și dorința 
de a-i ajuta pe cei care 
și-au ^pierdut busola1*. „Ju
decata" a început măi în- 
tii cu „recidiviștii11, cu cei 
care au apărut pentru a 
doua oară în fața instanței 
muncitorești. Constantin 
Abuzătoae, Nicolae Aea- 
trinei, Petru Cojocaru, 1. 
Horhoianu, Dumitru Neam- 
țu. Ștefan Lorincz, Vasile 
Mihalț?, Gheorghe Dădă. 
lan. Iulian Pîrvuță, Dure! 
Pîșleăg și-au prezentat 
„motivele** absențelor lor; 

motive care de fapt nu au 
nici un temei. Pentru ne
păsarea și neseriozitatea 
.de care dau dovadă în 
muncă, au fost aspru criti
cați, trași la răspundere 
de ortaci. „Intrueît nu sînt 
la prima abatere, să nu-i 
mai iertăm, să aplicăm mă
surile prevăzute de lege11 
(Mihai Angliei, miner). „A- 
cești pierde-vară nu fac, 
altceva deeît știrbesc pres
tigiul colectivului. Așa că 
ne putem. lipsi de ei“ 
(Constantin Mîtroi, pre
ședintele O.D.U.S.). „Cînd 
ai mai mare nevoie de ei 
în brigadă, atunci nu vin 
la șut. Să plece unde vor, 
dacă nu le place să lucre
ze la mină** (Nicolae Din

eu, miner șef de brigadă). 
;,Am încercat de nenumă
rate ori să-i ajutăm, să-i 
facem să se încadreze în 
disciplina muncii, dar nu 
au fost receptivi la acest 
ajutor. în consecință, nu 
avem deeît să le mulțu
mim pentru... deserviciu** 
(Ana Anghel, președinta 
comisiei de femei).

Instanța muncitorească 

La I. M. Paroșeni
nit a fost mai puțin in
dulgentă nici eu cei care 
erau la prima abatere. Ex- 
plioîndu-Ie ce . înseamnă 
o absență nemotivată ătît 
pentru întreprindere cît 
și pentru familie, Instanța 
muncitorească le-a ascultat 
eu atenție „motivele" și i-a 
întrebat ce au de gînd să 
facă în continuare. Con
semnăm, succint, cîteva din 
doleanțele și angajamen
tele acestora : „Doresc . să 
rămîn în continuare la mi
nă. Promit că mă voi ține 
de șut" (Alexandru TB.oroș). 
„Nu aud ceasul cînd. sună"; 
(Constantin Uungu), „Am a- 
vut greutăți și,..“ (Mihai 

Andreevi('i), „Mă angajez 
în fața colectivului că hu 
voi mai lipsi niciodată de 
la șut" (Apostu Popa), Ase
menea motive și angaja
mente au invocat și C’osti- 
eă Sava, Mihai Flușeă, 
Gheorghe Jigău, Ion Stoi
ca, Emil Tufea. Față de 
aceștia și față de Dumitru 
Burtan, om la 48 de ani 
care nu numai că a făcut 

nemotivate, ei a dormit în 
mină în schimbul IV lă- 
sînd fluxul principal de 
benzi nesupravegheat, ins
tanța colectivă și-a spus 
și de această dată cuvin- 
tul. '.:,.x-r.

Iată cîteva din opiniile 
acelor oameni, cinstiți și 
harnici ai colectivului ca
re nu precupețesc îiici un 
efort pentru a . spori pro
ducția de cărbune : „Fie
care este judecat după fap
tele sale, după ceea ce la
să in urmă. El, indisciplina- 
țli, lasă în urma lor nu.r 
mai absențe nemotivate și. 
rușine, pentru colectiv și 
familii. Pentru ceea ce au 

făcut, propun să-i transfe
răm la suprafață, la depo
zitul de lemne" (GaVrilă 
Meszaros, miner, șef de 
brigadă). „Ortacii noștri 
care fiu vin la șut, azi-mîL 
ne iau pensia de bătrîne- 
țe dar nu o merită, deoa
rece mai mult au tras 
chiulul, deeît au muncit. 
Trebuie să fim exigenți. 
Să știe că aici, la mină, se 
muncește nu glumă" (Fran- 
<-isc l.ucaei, lăcătuș șef de 
echipă). „Mina Paroseni, 
trece în această perioadă 
prin niște greutăți deter
minate și de tectonica stra
tului." Ortacii noștri, pe 
c.are-i judecăm astăzi, în 
loc să pună umărul la e- 
fortul colectiv, fug de 
muncă. Nu vin la. șut. Fa
ță de asemenea oameni 
poziția noastră . trebuie să 
fie categorică" (Petru Po
pa, secretarul j organizației 
de bază nr, 4).,

Critici aspre la adresa 
absentomanilor; au mai a- 
dus Vasile Gerceja, 2eno 
Bar, Ilici Garaliu, Ion Hu_ 
hu, Petru Tudor și irig. 
Emeric Kovacs, directorul 
întreprinderii. De 'subliniat 
că pentru mulți dintre cei 
care au fost la prima aba
tere, colectivul a hotărît 
să fie transferați, la depo
zitul de lemne. Judecata 
aspră, dar dreaptă a orta

cilor îi va trezi la realita
te, .considerăm noi, îi . va 
determina să se integreze, 
în ’ efortul colectiv pentru 
a da țării cit mai . mult 
cărbune.

Eli: a judecății mun
cită,‘ești? la LM, Paroșeni 
este evidentă. în perioada 
care a trecut dm. acest an, 
numărul celor cafe fac ne
motivate a scăzut la mai 

-mult de jumătate. Media 
zilnică a absențelor nemo
tivate a ajuns de la 50, cît 
era în aprilie 1981, Ia nu
mai 9 in aceeași lună a 
anului curent. Mulți din
tre cei judecați în această 
perioadă, cum ar fi Titu 
Bardac, lozsef Birău, lire 
Boroadă, Dumitru- ,-Jjva, 
Cornel Brăneț, Iaan Geor- 
geseu. Andrei Gongoțt, Ni. 
colae Lupuță, Aurel Ne
meș ‘ și mu Iți al ți i au deve
nit, eu ajutorul Cblecțivu- 
lui, oameni P? căre te poți 
bizui în activitatea de ex
tracție. Concluzia : jude
cata muncitorească de Ia 
mina Paroșeni a scos încă 
o dală în evidență faptul 
că, atunci și acolo unde or
ganele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.Ș., 
c.o.m., acționează cu fer- 
rnltate, acolo unde opinia 
colectivă își spune ?cuvtf>- 
tul, rezultatele sînt cele 
așteptate în întărirea or
dinii șl disciplinei, a răs
punderii în muncă.

Constantin GRAURE
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încărcarea în remorci.
Tovarășul N 1 c • 1 a e 

Ceaușescu a cerut specia
liștilor prezențl ca pentru 
transportul furajelor re
coltate să se folosească o 
remorcă tractată direct de 
combină, pentru a evita u. 
tlllzarea unui alt mijloc de 
transport.

In continuare, specialiș
tii au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tehno
logia balotării și manipu
lării paielor Și fîmflul din 
cîmp pînă la administrarea 
lor în hrana animalelor. 
Cu acest prilej au fost exa
minate mai multe utilaje 
de mare productivitate ce 
permit eliberarea într-un 
timp mai scurt a suprafe
țelor ocupate cu paie, fîn 
și alte resturi vegetale. In
tre acestea se remarcă ti-

ductivitate superioară 
pînă la 40 la sută mai ma
re față de combinele G-12, 
aflate acum în dotarea u- 
nităților agricole.

Apreciind caracteristici
le noii mașini, secretarul 
general al partidului a re. 
comandat specialiștilor să 
acționeze în continuare în 
direcția reducerii greutății 
unor subansamble din 
componența acestora.

A fost prezentat, de ase
menea. tn stare de funcțio
nare noul tip de combină 
autopropulsată de mare 
productivitate pentru re
coltat furaje — CARF — 
4,2, combină de concepție 
originală care execută re
coltarea din lan a furaje
lor, tocarea lor șl asigură pul nou de presă de bato'

tat care are o productivi
tate dublă față de cea fo
losită pînă acum, fapt ce 
duce la diminuarea consu
mului de combustibil.

Apreciind caracteristici
le funcționale ale acestui 
utilaj, secretarul general 
al partidului a indicat spe
cialiștilor să revadă meca
nismele de încărcare și 
transport ale baloților, 
astfel îneît să se asigure 
o încărcătură sporită pe 
platformele de transport, în 
vederea eliberării mai ra
pide a suprafețelor recol
tate.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exa
minat împreună cu specia
liștii aflați la fața locului 
stadiul de vegetație al u- 
nor culturi din loturile de 
hibridate ale Institutului

de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea. 
A fost apreciată în mod 
deosebit producția foarte 
bună a furajelor cunoscute 
șub denumirea lolium mul- 
tiflorium, care s-au dove
dit deosebit de eficiente 
în hrana animalelor.

Pornind de la această 
plantă furajeră cultivată, 
luînd în considerație nece. 
șarul de furaje la nivelul 
întregii țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii Ministerului A- ; 
griculturii șlIndustriei A- 
limentare să întocmească 
un program special pri
vind cultivarea pășunilor 
și fînețelor din toată țara 
cu plante furajere de mare 
productivitate.

în viitor, a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

întreaga suprafață de pă
șuni și finețe trebuie să fie 
cultivată, iar acolo unde 
nu se poate cultiva să fie 
eupraînsămînțată. In acest 
sens, secretarul general al 
partidului a cerut oadrelor 
de conducere din ministe
rul de resort să asigure din 
timp sămînța necesară din 
cele mai productive soiuri 
de furaje pentru cultiva
rea tuturor suprafețelor o- 
cupate cu pășuni și fînețe.

Tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu s-a opriț. de ase
menea, în lanurile de orz 
de toamnă și orzoaică, ale 
Institutului. S-a constatat 
o vegetație bună, o densi
tate optimă a plantelor ca
re anunță de pe acum pro
ducții superioare. Secre
tarul general al partidului 
a cerut ca asemenea soiuri

■ w
să fie introduse în cultură 
și în alte zone ale țării.

Cadrele de conducere 
din ministerele de resort, 
specialiștii prezenți la a. 
ceastă analiză au urmărit 
cu deosebită atenție obser
vațiile și indicațiile secre
tarului general al partidu
lui, angajîndu-se, totodată, 
să acționeze în continuare, 
cu maximă operativitate, 
pentru concretizarea lor 
rft mai grabnică, pentru 
realizarea unor mașini și 
utilaje complexe și de ma
re productivitate necesare 
modernizării agriculturii, 
pentru a asigura și pe a- 
ceastă cale obținerea unor 
recolte bogate — premisă 
sigură a creșterii avuției 
naționale, a ridicării nive
lului de trai al între&ulK 
popor.

FILMEPrezențe românești
BUDAPESTA 19 (Ager- 

pres). La 19 mai s-a des
chis la Budapesta Tîrgul 
internațional de primăvară, 
specializat în bunuri de 
investiții. România parti
cipă pentru a 24-a oară la 
această manifestare eco
nomică internațională. în
treprinderi românești de 
profil expun produse ale 
tehnicii de calcul, compo
nente electronice, aparate 
electrice și electronice de 
măsură și control, aparate 
medicale, mașini-unelte 
pentru prelucrarea meta
lului și a lemnului, mașini 
textile, utilaj minier și pe
trolier, mijloace de trans
port auto și altele.; cea 
mai mare parte a expona
telor o reprezintă produ
sele noi.

Standul central al expo
ziției românești 'a fost vi
zitat de conducători de

partid și de stat ai Unga
riei, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

☆

VARȘOVIA 19 (Ager- 
pres). La Varșovia s-a des
chis cea de-a XXVII-a e- 
diție a Tîrgului interna
țional de carte, Ia care 
participă 800 de întreprin
deri și firme-edito riale din 
întreaga lume, expunînd 
aproximativ 80 000 de cărți. 
Țara noastră este prezentă 
eu circa 1000 volume, cu- 
prinzînd producția tuturor 
editurilor din România.

La loc de frunte sînt ex
puse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român', președin
tei^ Republicii Socialiste 
România, editate în limbi 
de circulație internaționa
lă.

BUENOS
(Agerpres).

Evoluția conflictului anglo-argentiiuan
AIRES 19 
„Atitudinea 

Marii Britanii devine tot 
mai rigidă și, în ciuda u- 
nor concesii reciproce, păr
țile aflate în conflict se a- 
flă încă departe de a ajun
ge la un acord în criza 
Insulelor Malvine" — a 
declarat, potrivit agenției 
France Presse, 
relațiilor externe 
gentinei, Nicanor 
Mendez.

Analizînd noile 
neri britanice, agenția 
tată relevă faptul că 
Buenos Aires se apreciază 
că acestea conțin „ele
mente inacceptabile11.

Intre punctele de deza
cord — precizează France 
Presse — se află faptul că 
Marea Britanie dorește ca 
trupele argentiniene din 
Malvine să se retragă î- 
nainte ca flota expedițio- 
nară engleză să fie replia
tă la o distanță de 150— 
200 mile de coastele arhi
pelagului, ceea ce i-ar da 
posibilitatea să ocupe in-

ministrul 
al Ar- 

Costa

propu- 
ci- 
la

sulele, după retragerea 
celor 10 000 militari 
gentinieni din zonă.

O
LONDRA 19 (Agerpres). 

Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, a declarat, miercuri, 
că guvernul britanic aș
teaptă transmiterea textu
lui integral al ultimului 
răspuns oferit, marți sea
ra, de Argentina în privin
ța reglementării 
a conflictului 
Malvinele, care va fi ana-

ar

pașnice 
privind

vind o liberalizare 
nică a importurilor 
de produse agricole 
cane.

IN FINLANDA, prețu
rile la bunurile de corisum 
au crescut, în ultimele 12 
luni, în medie cu 9,6 la 
sută. Creșteri deosebite de 
prețuri, de peste 14 
sută, au f°st 
la produsele

relatea-
Ka a 
potrivit 

acest

lizat cu atenție — 
ză agenția Reuter, 
adăugat însă că, 
primelor indicii, 
răspuns nu pare foarte în
curajator și că deosebirile 
de vederi rămîn mari.

Șeful guvernului de Ia 
Londra a declarat că su
veranitatea asupra Malvi. 
nelor va reprezenta una 
dintre temele viitoarelor 
negocieri și că drepturile 
insularilor trebuie respec
tate în timpul eventualei 
administrații în arhipelag.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Intîlniri tîrzil ; 
Unirea; Mondo umane.

PETRILA : Bariera.
LONEA : Maria Mi

rata ela.
VULCAN — Luceafă

rul : Legătura* de sînge, 
I-II.

LUPENI — Cultural: 
Saltimbancii,

URICANI: Întîlnirea 
lui Fabian Balint,

TV
grab- 

nipone 
ameri-

efortu-

Dificultăți
WASHINGTON 19 (Ager

pres). Sub titlul „In State
le Unite peste 6000 de în
treprinderi au dat faliment 
în primul trimestru", coti
dianul „Le Monde" scrie, 
printre altele : întreprinde
rile americane sînt puter
nic afectate de recesiune 
și de nivelul ridicat al do- 
bînzilor, Majoritatea din-

financiare datorate recesiunii
un 
în- 

cele

tre ele au cunoscut 
prim-trimestru foarte 
tunecat. Sectoarele 
mai afectate sînt transpor
turile aeriene, producția 
de automobile, siderurgia, 
construcțiile de locuințe, 
industria lemnului și hîr- 
tiei.

Potrivit unui studiu pu
blicat la New York, de

„Dun și Bradsteet", 6 205; 
societăți au dat faliment 
în cursul primelor trei luni 
ale lui 1982, ceea ce 
prezintă o creștere cu 
la sută față de 
corespunzătoare 
trecut, după ce 
se o sporire cu

. față de 1980.

i Ia 
înregistrate 

___ alimentare.
La lapte și produse lacta
te, carne, produse de pa
nificație și la unele con
serve prețurile au sporit 
de trei ori in ultimele pa
tru luni.

re-
55 

perioada 
a anului 
înregistra- 
45 la sută

MINISTRUL japonez de 
externe, Yoshio Sakurau- 
chi, a trimis un mesaj re
prezentantului special al 
S.U.A. pentru negocieri co
merciale, William Bi’ok, 
prin care îl informează că 
respinge cererea sa pri-
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Fotbal România Chile 3-2 (3-0)

CA URMARE a
rilor susținute depuse de 
organele de resort ale E- 
tiopiei, în cursul ultimilor 
ani mai mult de jumătate 
din populația acestei țări 
știe astăzi să scrie și să 
citească. Succesul este con
siderat important dacă se 
are în vedere că, în urmă 
cu numai opt ani, 93 la 
sută din locuitorii Etiopiei 
erau analfabeți. Acțiunea 
de eradicare a neștiinței 
de carte continuă.

CITIND un comunicat al 
Ministerului Muncii al 
Franței, agenția TASS re
latează că în această țară, 
în anul 1981, numărul e- 
migranților șomeri a cres
cut cu peste 35 la sută, în 
timp ce în rîndul salaria- 
ților francezi, șomajul a 
crescut cu 23,4 la sută. La 
sfîrșitul anului trecut, în 
Franța erau înregistrați 
221500 de emigranți șo
meri.

11,00 Telex.
11,05 Liceul în viața 

satului, Reportaj- 
anchetă.
Desene animate. 
Film serial. Lu
mini și umbre.
Memoria docu
mentelor.
Telex,

12,40

16,00
16,05 Profesiunile cin

cinalului.
i Galele „Gaudea- 

mus“ ale Conser
vatorului „Ciprian 
Porumbeseu" din 
București.
Studioul tinere
tului.
închiderea pro
gramului.

1 Telejurnal. 
Actualitatea eco
nomică.
Dosarele istoriei. 
Un cîntec pentru 
țara mea — muzi
că corală.
Viața culturală.
La frontierele cu
noașterii — serial 
științific.

22,15 Telejurnal.
22,30 Meridianele cân

tecului.

16,30

20,00
20,30

20,45
21,10

21,25
22,00

i

SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). In ultimul meci 
al turneului pe care 
întreprins în America de 
Sud, reprezentativa 
fotbal a României a între
cut cu scorul de 3—2 (3—0) 
selecționata statului Chile, 
formație calificată la tur
neul final al campionatu
lui mondial din Spania. Go
lurile echipei noastre au

să remarcă jocul excelent 
al fotbaliștilor români, în 
special în prima repriză, 
care te-a permis să condu
că după mal puțin de 
Jumătate de oră de joc cu 
scorul net de 3—0. Astfel, 
agenția EFE subliniază : 
«Prima repriză a fost do
minată categoric de echi
pa română, care a practi
cat un fotbal rapid, modern 

fost înscrise de Klein (min. și incisiv, punînd în deru. 
8 și 25) și Augustin (min. 
28), pentru gazde mareînd 
Bigorra (rnin. 55) și Casze. 
ly (min. 62).

Corespondenții agenți
ilor internaționale de pre-

l-a

de

tă formația chiliana. Du
pă pauză, selecționerul 
gazdelor, Luis Santlbanez, 
a efectuat trei schimbări 
inspirate, partida deve
nind mai echilibrată. A

fost un joc interesant, an
trenorul chilian avînd po
sibilitatea, în față unei bu
ne formații, să constate 

o multe dintre deficiențele 
apărării sale. Plusul de vi
teză în acțiuni al români
lor le-a adus o victorie 
meritată. La rîndul său, a- 
genția France Presse, no
tează : „Intr-un meci in
ternațional, la Santiago 
de Chile, echipa de fotbal 
a României a obținut o 
victorie strînsă, dar indis
cutabilă în fața reprezen
tativei chiliene, calificată 
pentru „El Mundialul“ spa
niol. Fotbaliștii români au

avut un start debordant, 
conducînd la pauză cu 
3—0".

Arbitrul chilian Guiller
mo Budge a condus urmă
toarele formații: Româ
nia : Moraru — Rednic, 
Boloni, lorgulescu, Bogdan

— Țicleanu, Augustin, Klein
— Geolgău (Turcu), Cămă- 
taru și Bălăci; Chile : Os- 
ben — Garrido, Valenzue
la, Figuerca, Bigorra — 
Mondaca (Ormeno), Alar
con (Bomvalle), Rojas (Nei- 
ra) — Caszely, Gamboa, 
Moscoso.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, Petro

șani, Venus 11/40. Zilnic, 
între 13—16. (683)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații telefon 
43716, după ora 16,00,

Familia urează scumpu
lui lor fiu

BERCHEȘ GHIȚA
„La mulți ani și multă 

fericire". (687)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Boca 
Vasile, eliberată de I.M.

Bărbăteni, O declar nulă. 
(682)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele laco- 
bescu Ion, eliberată de 
I.P.E.G. Deva. O declar 
nulă. (684) . ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diaco- 
nescu Ion, eliberată de 
IM. Bărbăteni. O declar 
nulă. (685)

PIERDUT carnet student 
pe numele Codoreaau Cris
tei, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (686)
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