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Tovarășul N 1 o o 1 a O 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a participat, miercuri, 20 
aprilie, la Consfătuirea de 
lucru organizată la C.C. al 
P.C.R., cu cadre de condu
cere și specialiști din do
meniul materialelor- de 
construcție și construcțiilor.

Organizată din inițiati
va secretarului general al 
partidului, la consfătuire 
au luat parte miniștri, 
prim-vicepreședinți și vi

cepreședinți cu probleme 
de investiții ai consiliilor 
populare județene, arhi- 
tecții șefi ai județelor, di
rectorii trusturilor jude
țene de construcții, ai în
treprinderilor de prefabri. 
cate, ai unor institute de 
proiectare, cercetare și in
ginerie tehnologică, alți 
specialiști.

Consfătuirea a anali
zat stadiul îndepliniri sar
cinilor rezultate din pro
gramul adoptat la Confe
rința Națională a partidu
lui privind reducerea con
sumurilor materiale, de

combustibil și energie, in
dustrializarea construcți
ilor și creșterea producti
vității muncii, îmbunătăți
rea în continuare a cali
tății și diminuarea costu
rilor construcțiilor indus
triale și de locuințe, modul 
în care se înfăptuiesc o- 
rientărilc și indicațiile to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu referitoare la 
modernizarea și sporirea 
eficienței economice a în
tregii activității de cons
trucții.

(Continuare in pag. a 4-a)

Producții sporite
27000 tone 

extrase suplimentar
Vizita de

la I. M. Paroșeni
Colectivul întreprinderii miniere Paroșeni a în

registrat de la începutul lunii aprilie, în mod cons
tant, însemnate depășiri ale planului producției de 
cărbune. Este deosebit de semnificativ faptul că de 
la un plus de 33 de tone realizat în prima zi a lunii 
aprilie față de preliminar, s-a ajuns în ultimele trei 
zile la plusuri constante de peste 110 tone de cărbune. 
Numai în zilele de 18 și 19 aprilie a.c. din abatajele 
minei Paroșeni au fost extrase suplimentar 270 tone 
de cărbune.

La baza acestor producții sporite se află stărui
toarele eforturi pentru buna organizare a muncii în 
abataje, întreținerea și exploatarea judicioasă a uti
lajelor din dotare, a fluxului de transport pe toate 
schimburile. Depășirea constantă a planului produc
ției de cărbune exprimă hotărîrea lăudabilă a între
gului colectiv de a recupera rămincrile în urmă în
registrate față de prevederi in primul trimestru al 
anului

Angajat plenar în efor
tul de a suplimenta canti
tățile de cărbune cocsifi- 
cabil pentru siderurgia 
țării, colectivul de muncă 
din cariera Cîmpu lui 
Neag a raportat ieri un 
succes deosebit : livrarea 
a 27 000 tone de cărbune 
peste sarcinile dc plan la 
zi pe anul 1983. Numai în 
perioada care a trecut de 
la începutul lunii 
de la cariera Cîmpu 
Neag au fost livrate 
tone de cărbune 
plan. Debutul bun pe 
realizărilor sporite în pri
ma lună a celui de-al doi
lea trimestru al acestui 
an este urmarea firească 
a hotărîrii minerilor, me
canizatorilor și tehnicieni, 
lor din carieră de a da 
țării cit mai mult cărbune 
cocsificabil.

aprilie, 
lui 

5786 
peste 
calea

REVENIM LA I. M. URICANI

Cînd critica
se

este privită cu răspundere, 
văd și rezultatele

lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la expoziția de panouri 
prefabricate și alte materiale 

de construcție
Consfătuirea dc lucru a 

fost precedată de exami
narea la fața locului. în 
cadrul unei expoziții or
ganizată într-un pavilion 
al Complexului expoziție, 
nai din Piața Scînteii, a 
măsurilor adoptate în sco
pul 
de 
cu 
de

producerii de panouri 
fațade pentru locuințe, 

soluții diversificate 
finisare, de echipare a

elementelor 
cu tîmplărie și 
electrice, astfel 
șantiere să se 
numai operații < 
și asamblare.

Au fost prezentate pa
nouri realizate pe baza ce
lor mai noi tehnologii, a- 
tît de întreprinderi dc 
prefabricate aparținînd 
Ministerului Industriali-

Un angajament

prefabricate
1 instalații 

incit pe 
efectueze 

de montare

zării Lemnului și Materia
lelor de Construcții, cit și 
consiliilor populare jude
țene Neamț, Iași, Bacău 
și Timiș, împreună cu o 
gamă largă 
xecutate dc 
profil.

Panourile
expuse ilustrează

de mostre c- 
institutele de

(Continuare în pag. a l-a)

deziderat al constructorilor

Pînâ ta sfîrșitul lunh — btocul 69, 
la ultima cota!

Joi, 14 aprilie, publicam 
în coloanele ziarului an
cheta „Promisiunile sint 
bune și ele. Dar formația 
lui Șoșoi are nevoie de 
fapte Conform obice
iului încetățe
nit la acțiu
nea noastră 
de presă re
venim la 
menele
dente pentru a 
vedea mo

dul în care sint materia
lizate angajamentele in
terlocutorilor și rezultate
le concrete traduse în pro
ducție.

Așadar, care erau promi
siunile făcute brigadieru
lui Aurel Șoșoi? O apro-

o
tor-
sca-

vizionare ritmică și plasa
re corespunzătoare 
tivului de lăcătuși 
lectricieni, precum 
sarea- a cite unui 
deversare pentru

a efec- 
și e- 
și pla- 
om la 
fiecare

nsportor în scopul eli- 
nării stagnărilor. Mai 
irt, toți interlocutorii 
angajau ca pînă în da
de 20 aprilie să fie crea, 
toate condițiile pentru 
brigada lui Aurel Șo-

Să vedem care sint fap
tele. Ne răspunde sing. 
Kovacs Ion, adjunctul șe
fului de sector : „Ain înfi
ințat o echipă de aprovi
zionare pentru blocul 3 

Nord. Briga
da beneficia
ză de cite un 
lăcătuș și un 
electrician ca
re să se ocu
pe de întreți
nere și repa

rații. In urma acestor mă
suri la locul de muncă al 
brigăzii lui Șoșoi, 
materiale suficiente, 
tru buna funcționare

■ g.'

șw.-SștȘ’

avem
Pcn-

a
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Timpul, în general priel
nic, a favorizat desfășu
rarea în ritm intens a 
construcției de locuințe, 
fapt concretizat în devan
sarea graficelor la un șir 
de obiective edilitare pe 
care le execută șantierul 
nr. 1 din Petroșani al 
T.C.H. Un exemplu sem
nificativ în acest sens îl 
reprezintă execuția ulti
melor două tronsoane ale 
blocului 69 din zona Her
mes a Petroșaniului tron
soane prin care se încheie, 
de fapt, construcția blocu
rilor pe latura 
a bulevardului

Subliniem că 
de rezistență 
este executată 
mație de frunte a grupului 
II al T.C.H., condusă de 
Gheorghe Savin. Muncind 
fără întrerupere 'cîte 10 
ore și chiai- 12 ore pe zi,

membrii formației, cons
tructorii de nădejde, au 
reușit performanțe deose
bite în realizarea obiecti-

Urgențe in investițiile 
anului 1983

respectivă 
Republicii, 

structura 
a blocului 

de o for-

Confecționera Aurica 
Costjcă, una dintre munci
toarele fruntașe de la I.C. 
Vulcan.

PREGĂTIREA PRACTICĂ A STUDENȚILOR 
pe coordonatele exigențelor actuale 

și de perspectivă ale mineritului

vului, înregistrînd între 
etajele III și VI ritmuri 
record : un etaj pe săptă
mînă, așa cum s-au anga
jat să realizeze în cinstea 
marii sărbători a muncii. 
Au raportat astfel depăși
rea planului propriu cu 
peste 50 la sută și ciștiguri

I 
I 
I 
I

%

foarte bune in lunile fe
bruarie și martie.

Am vizitat în cursul zi
lei de marți, 19 aprilie, 
acest obiectiv, cu dorința 
de a evidenția faptele deo. 
sebite ale formațiilor de 
lucru de aici. Așa cum ne 
așteptam, ne-a 
nat munca plină 
responsabilitatea 
acționează toți 
lorii care lucrează aici, la 
diferite nivele ale blocului 
— dulgheri, zidari. tim- 
plari, mozaicari și de alte 
meserii — astfel îneît blo-

impresio- 
de elan, 
cu care 
construc-

Anton HOFFMAN

(Continuare Io pag. a 2-a)

Sîmbătă și duminică, la Petroșani

Festivalul-concurs
CÎNTECUL MIMl/Ll/r

In toamna acestui an Institutul de mi
ne din Petroșani va împlini 35 de ani de 
existență in Valea Jiului In această 
rioadă învățămîntul superior minier 
amplificat participarea la rezolvarea 
verselor aspecte ale perfecționării și 
dernizării tehnicii și tehnologiilor de 
cru din industria minieră, 
fost stimulat prin fuziunea 
vățămîntului cu producția, 
proiectarea — direcție de 
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sporind 
capacitatea formativă a școlii, aducînd în 
prim plan problemele de ordin calitativ, 
referitoare la eficiența formativă, econo
mică și socială a tinerei generații. La o 
recentă consfătuire, desfășurată la Insti
tutul d' mine, la care au participat spe-

pe- 
și-a 
di- 

mo- 
lu- 

Acest proces a 
organică a în- 
cercetarea și 
acțiune iniția-

cialiști din combinate și întreprinderi 
miniere, din institute de cercetare, au 
fost evidențiate multe aspecte perfectibile 
in organizarea și conținutul practicii stu
denților in producție, cadru in care nu
mai prin muncă nemijlocită se conturea
ză idei și teme de cercetare. destinate 
continuei evoluții a mineritului.

— Organizată în două etape distincte 
(1 săptămînă în fiecare semestru și 6 săp- 
tămînl in timpul verii), practica în pro
ducție, spunea conf. dr. ing. Cornel Iliri’an, 
decanul Facultății de mine, are scopul

T. SrATAKU

99
« Tină ieri. Ia ora prînzuluî s-au înscris peste 

100 de concurenți, din 14 județe ale țării ; • Cea de-a 
11-a ediție a festivalului cuprinde o noutate — con- 
cursul de muzică populară ; • Recitaluri atractive
susținute do Dumitru Fărcaș, Viorica Flintașu, Viorel 
Costin, frații Ioana, loan și Ștefan Petreuș, Aurelian 
Andreescu și Eva Kiss ; • Azi, jurizarea lucrărilor foto.

Cea de-a lt-a ediție a
Festivalului concurs 
muzică ușoară și 
Iară, creație literară 
artă fotografică 
cui adîncului" 
ză sub auspicii 
bile, numărul 
ților (peste 100, 
la prînz) depășind aștep
tările. Astăzi, va avea loc 
jurizarea lucrărilor de

(Continuare în pag. a 2-a)

II
Lr

de 
popu- 

ȘÎ 
„Cînte- 

debutea- 
favora- 

coneuren- 
pînă ieri

artă fotografică, ce va fi 
realizată sub îndrumarea 
lui Iosif Tellmann .și 
Francisc Nemeth. Au în
ceput deja să 
o parte din 
care vor fi 
bana Rusu.

sosească 
concurenți, 

cazați la ca-

Bujor M1RCESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pe agenda de lucru a 
organizațiilor de tineret (Urmare din pagina 1)

Pregătirea practică a studenților
I.V.M. PETROȘANI. în această citadelă a muncii 

și creației tehnice lucrează peste 1700 de tineri care 
sînt preocupați atît de realizarea sarcinilor de plan, 
€*t și de îmbunătățirea vieții de organizație. Sing. 
Sabina Vițonescu, secretar adjunct al comitetului 
U.T.C. pe uzină, ne-a informat, în aceste zile despre 
activitatea desfășurată cu tinerii de aici.
Uteciștii — viitori 

comuniști
Sub îndrumarea comi

tetului de partid, comite
tul U.T.C. s-a preocupat, 
cu consecvență în perioa
da care a trecut din acest 
an de pregătirea politică 
și profesională a celor mai 
buni tineri pentru primi
rea lor în rîndurile mem
brilor de partid. în cele 
17 organizații U.T.C., în 
fiecare lună au fost pri
miți în rîndurile comuniș
tilor cîte doi uteciști. La 
pregătirea lor politică un 
aport deosebit au avut bi
rourile organizațiilor de 
partid și U.T.C. din secții, 
cît și comuniștii care i-au 
recomandat. Dintre cei ca
re au fost recenți primiți 
în rîndurile membrilor de 
partid amintim pe Nicolae 
Ionică, strungar. De sub
liniat faptul că la I.U.M.P. 
calitatea primirii în partid 
a celor mai buni tineri 
este o preocupare de căpă- 
tii a organizației U.T.C.

Tinerii învață
Peste 700 de tineri din 

uzină urmează cursurile li. 
ceului seral. Mulți dintre 
cei care au terminat li
ceul sînt studenți la cursu.

Studenții din anul IV al Facultății de mașini și 
instalații miniere de la Institutul de mine din Petro
șani prezenți pe piatforma-laborator, unde sînt ex
puse o serie de mașini și utilaje miniere, urmăresc 
explicațiile șefului de lucrări dr. ing. loan Bolunduț 
privitoare la performanțele tamburei combinei CA-2, 
realizare a cadrelor universitare de la Institutul de 
mine în colaborare cu studenții.

Foto : Șt. NEMECSEK

Cînd critica este privită 
cu răspundere

K' (Urmare din pag 1)

transportoarelor (de care 
se plîngea brigadierul la 
data dezbaterii) am făcut 
demersuri și am adus în 
sector lanț nou pentru 
transportoare TR-3. • înlo
cuirea celui vechi va re
zolva odată pentru tot
deauna problema deselor 
defecțiuni la transportoa
re. O singură doleanță a 
brigadierului n-am rezol
vat-o și nici nu credem că 
există prea mari șanse. 
Este vorba de lipsa uleiu
lui 5005, care rămîne o 
problemă spinoasă la nivel 
de mină.

Aceasta e materializa
rea promisiunilor făcute, 
în mod firesc, ne-am' in
teresat de realizări. Dacă 
în luna martie brigada în
registra un minus de 45 

rile serale. în acțiunea de 
calificare (recent, 25 de 
tineri au terminat cursul 
de calificare în meseria 
de turnători), policalifica
re și perfecționare a pre
gătirii profesionale sînt cu
prinși toți cei 1700 de ti
neri.

Pentru că tot este vorba 
de pregătirea profesiona
lă, nu putem să nu amin, 
tim și de participarea tine
rilor la activitatea de crea
ție tehnică. De pildă, tine
rii de la secția hidraulică, 
între care Virgil Biniciu, 
loan Colda, Ion Gheorghe, 
Petru Mateiaș, Nicolae 
Rădoi, Gyorgy Kiss, au 
conceput și confecționat 
cinci standuri de probă, 
standuri care le ușurează 
efortul fizic și contribuie 
la îmbunătățirea calității 
produselor.
Pe șantierele muncii 

patriotice
în această primăvară, 

sute de tineri de la 
I.U.M.P. au participat la 
acțiunile de muncă patrio
tică organizate 
pentru înfrumusețarea in
cintei uzinei, fie pe DN 66. 
Totodată, s-au colectat zeci 
de tone de fier vechi care 
s-au predat turnătoriei. A- 

mc și o nerealizare a 
productivității de 0,27 
mc/post, în prima decadă 
a lunii aprilie formația 
și-a depășit sarcinile cu 
4 mc, precum și producti
vitatea muncii cu 0,10 
mc/post. La ora actuală, 
deși formația trece cu lo
cul de muncă printr-o zo
nă de steril, s-a găsit so
luția tehnică, prin pușca- 
rea frontală, pentru re
deschiderea completă a 
faliei. Realizările evoluea
ză bine, brigada este la 
plan și există toate condi
țiile ca formația să-și rea
lizeze și să-și depășească 
sarcinile. Este exact ceea 
ce scriam și în 14 aprilie 
— nu de promisiuni și 
păreri, ci de fapte este ne
voie. Iar la sectorul I al 
minei Uricani acest lucru 
6-a înțeles. 

ceste acțiuni, au condus la 
realizarea în trimestrul I 
a planului economic anual 
al organizației U.T.C. în 
proporție de peste 45 la 
sută.
în timpul liber acțiuni 

diverse, atractive
în cadrul acțiunilor pen. 

tru petrecerea în mod plă
cut și util a timpului li
ber, brigada artistică a 
prezentat în fața tinerilor 
spectacole de o reală va
loare artistică. Totodată, 
au fost organizate ex
cursii, drumeții, la caba
nele din împrejurimi. în 
zilele de 1 și 2 mai, 30 
de tineri fruntași în pro
ducție vor participa la o 
excursie organizată la mo
telul Valea de Pești.
Activi în întrecerea 

socialistă
în cadrul întrecerii so

cialiste organizată pe Cen
trala M.I.C.M., uzina de 
la Petroșani a ocupat lo
cul II. La acest 6ucces, o 
contribuție deosebită și-au 
adus-o tinerii uzinei care 
reprezintă peste 70 la sută 
din efectivul total al în
treprinderii, constituind 
majoritatea formațiilor de 
lucru de aici. Zeci de ti
neri se evidențiază lună 
de lună în întrecerea so
cialistă, iar 22 de uteciști 
au cîștigat titlul de frun
tași în producție pe anul 
1982.

Mihai PĂTRAȘCU

Pînă la sfîrșitul lunii—blocul 69, 
la ultima cotă!

(Urmare din pag. 1)

cui să fie terminat cît 
mai grabnic. Mai harnici 
decît toți — dulgherii lui 
Savin, hotărîți și acum să 
asigure înălțarea la ulti
ma cotă a blocului pînă la 
1 Mai. Dar, dacă pînă la 
această dată, totul avea o 
desfășurare normală, de 
cîteva zile au apărut unele 
neajunsuri. Constructorii 
se frămîntă : de la S.U.T. 
Deva au întîrziat să so
sească cîteva elemente pre
fabricate de care depinde 
„închiderea11 etajului VII. 
„Pentru etajul VII ne lip
sesc șapte piese, fără mon
tajul cărora nu se poate 
trece mai departe, la exe- 

de a antrena studenții la 
toate etapele procesului 
tehnologic, cunoscînd toate 
substanțele minerale utile. 
Dificultăți complexe se i- 
vesc în coordonare (în a- 
cest an vor participa 2400 
studenți în 51 de între
prinderi din întreaga țară) 
datorită faptului că spe
cialiștii din întreprinderi 
nu acordă suficient interes 
pentru realizarea conținu
tului și eficienței practicii.

Cercetarea, proiectarea 
și munca efectivă a stu
denților de la Facultatea 
de mașini și instalații mi
niere se întîlnesc într-o 
formă sintetică, la atelie
rul de microproducție, 
unde se realizează, pe ba
ză de contract, piese de 
schimb pentru unitățile 
miniere, în fiecare an in- 
trodueîndu-se în fabricație 
noi repere.

— în activitatea practi
că productivă, preciza 
conf. dr. ing. Alexandru 
Florea, decanul facultății, 
se mai întîmpină și nea
junsuri, fie în coordonarea 
practicii din partea unită
ților economice, fie în ins
truirea studenților în cele 
mai noi domenii ale spe
cialității. Atelierul nos
tru de microproducție tre
buie dotat cu mijloace 
tehnice corespunzătoare, cu 
aparatură și instrumente 
de control de precizie ri
dicată, planul de produc
ție urmînd să se stabileas- 

cuția structurii ultimului 
etaj — ne-a spus maistrul 
loan Trantea, șeful punc
tului de lucru. Trebuiau 
6ă fie aici de cîteva zile...".

Iată de ce, în cursul zi
lei de ieri, am investigat, 
prin tovarășul Erminio 
Pesavcnto, șeful comparti
mentului aprovizionare al 
grupului T.C.H. — Valea 
Jiului, stadiul asigurării 
pieselor respective. La 
dumnealui, prin telefon, 
șeful producției pe trust to
varășul inginer Adrian Popa, 
ne-a comunicat, înainte de 
orali a zilei, că cele șapte 
piese au fost trimise pe 
mașini din Deva spre Pe
troșani. Am fost prezenți 
pe șantier și în după-amia- 

că în funcție de cerințele 
întreprinderilor.

în cadrul consfătuirii 
participanții au făcut mul
te propuneri, au expus 
idei noi, pline de interes 
în domeniul pregătirii 
practice a studenților. Ast
fel, ing. Dan Surulescu, di
rectorul general al C.M.V.J., 
a sesizat faptul că proce
sul de integrare a învăță- 
mîntului cu producția și 
cercetarea începe încă din 
momentul selecției studen
ților în anul I, continuînd 
în anii de studiu și în ac
tivitatea tinerilor ingineri 
a căror stagiatură ar pu
tea fi redusă de la 3 la 2 
ani, dar încă din ultimul 
an al facultății ei să fie 
în contact direct cu viața 
economică a întreprinde
rilor și urmînd să elabo
reze lucrări de cercetare 
prezentate la Institutul de 
mine care să avizeze înca
drarea specialiștilor. Inte. 
grarea învățămîntului se 
poate dezvolta și într-o al
tă direcție : la unele teme, 
cadrele didactice pot in
vita specialiști din unități
le miniere ale Văii Jiului, 
care să expună modul de 
organizare și eficiența e- 
conomică din minerit.

Alte opinii : „pentru a 
fi utilă, eficientă, practica 
studenților să se desfășoa
re în regim de încadrat în 
producție" (dr. ing. Iosif 
Fodor, directorul I.C.I.T.P.M. 
din Cluj-Napoca); „Practi
ca studenților la locurile 
de muncă să înceapă încă 
din anul I, să se desfășoa
re prin încadrarea lor în 

za zilei — piesele sosiseră, 
urmînd să intre azi în lu
cru...

De ziua muncii — 1 Mai 
— ne maj despart, prac
tic, opt zile lucrătoare, 
timp încă suficient pentru 
ca structura de rezistență 
a ultimului nivel al blocu
lui 69 să fie ridicată, iar 
angajamentul constructo
rilor să fie onorat. Ca și 
în cazul intervenției de 
ieri, se așteaptă ca și ul
timele elemente prefabri
cate, pentru etajul VIII, să 
sosească măcar în ceasul 
al 12-lea, dar contăm că 
și mai devreme. Ne-am 
propus să urmărim pe șan
tier materializarea aces
tui deziderat. Deci, vom 
reveni. 

formațiile de lucru ; con
ținutul pregătirii teoretice 
și practice să se concen
treze pe cunoașterea, în
treținerea, repararea utila
jelor, prin activități con
crete ; multe utilaje, în
deosebi în domeniul ac
ționărilor hidraulice trebu
ie să fie montate, prin gri
ja Ministerului minelor, a 
C.M.V.J., pe platforma ins
titutului" (ing. Alexandru 
Miclea, directorul I.C.P.M.C. 
Petroșani); „întreprinde
rile manifestă prea puți
nă atenție pentru practica 
studenților; în învățămîn- 
tul din liceele industriale 
trebuie să se facă un salt 
calitativ, deoarece manua. 
lele sînt lipsite de proble
me ; catedrele de speciali
tate din institut să fie do
tate de M.E.I. cu filme 
documentare, aspectoma- 
te, cărți, reviste" (prof, u- 
niv. dr. doc. ing Ștefan 
Covaci) ; ..Cadrele didac
tice pot participa mai mult 
la cercetarea științifică, dar 
întreprinderile miniere și 
institutele de cercetare în
treprind prea puțin pen
tru informarea noastră" 
(conf. dr. ing. Emil Pop) j 
„Este necesară o colabora
re mai activă, bilaterală, 
între Institutul de mine, 
unitățile miniere, institu
tele de cercetare" (prof, 
dr. ing. Nicolae Lețu).

Consfătuirea, a evidențiat 
responsabilitatea față de 
pregătirea teoretică și prac
tică a viitorilor specialiști, 
a integrării învățămîntului 
cu practica și cercetarea. 
Atenția ce se . manifestă 
pentru această componen
tă a învățămîntului supe
rior minier este deosebit 
de actuală atît datorită 
faptului că peste mai pu
țin de două luni începe 
practica, dar și pentru că 
de pregătirea temeinică a 
actualilor studenți, depin
de, peste cîțiva ani, pro
ducția de cărbune, tehno
logiile de muncă, organiza
rea activității economice 
în mineritul țării. Studen
ții de astăzi vor participa 
la realizarea producțiilor 
de cărbune de mîine. la 
înfăptuirea hotăririlor de 
partid și de stat în asigu
rarea independenței ener
getice a țării.

„Cîntecul 
adîncului“
(Urmare din pag. I)

Programul spectacole
lor ; Sîmbătă la orele 17 
și 20 — concursuri de 
muzică populară și reci
taluri hors-concours. Du
minică, la orele 11 și 16, 
concursul de muzică u- 
șoară, iar seara la ora 
20 Gala laureaților. Vor 
acompania orchestra „Pa- 
rîngul" și grupul vocal- 
instrumental „Acustic". 
Prezentarea festivalului 
— Mirela Roșea și Sorin 
Borca. Juriile vor fi pre
zidate de Dumitru Făr- 
oaș (muzică populară), 
Aurelian Andrceseu (mu
zică ușoară), Radu Cio- 
banu (poezie) și Iosif 
Tellmann (foto). In zia
rul de miine, alte detalii.

I 9 DECADA CĂRȚII BE- 
1 LETRISTICE. Astăzi în- 
Icepe ultima decadă a Lunii 

cărții în întreprinderi și 
i instituții : „Decada cărții 

beletristice". în această 
perioadă la I.M. Petrila, 
I.M. Lonea, I.M. Uricani și 
Casa de cultură din Petro
șani vor fi prezentate noi 

I apariții editoriale, iar ce
naclurile literare vor sus-

I ține recitaluri de poezie 
l patriotică. (T.S.)

• DUPĂ AMENAJĂRI
LE efectuate pentru maj 
buna organizare a desfa
cerii unor produse de ba
ză, alimentara nr. 428, a- 
parținînd de I.C.S.M.l. Pe
troșani, se redeschide par
țial astăzi, în loctalul fos
tului magazin de sport. 
Alimentara va oferi, în a- 
cest spațiu, produse de 
panificație, lactate, prepa
rate din carne și prepara
te din pește. (I.M.)

• GAZETA JURIDICA. 
La mina Aninoasa, gazeta 
juridică „la zi" cuprinde 
o prelucrare a Legii nr. 

3/1980, privind participa
rea cu părți sociale a oa
menilor muncii din unită
țile economice de stat la 
constituirea fondului de 
dezvoltare economică. (M.B.)

• TRIBUNA IDEILOR. 
Mîine, la ora 18, sub gene
ricul „Tribuna ideilor", la 
stația C.F.R. Petroșani va 
avea loc o expunere pe 
tema „Principiile funda
mentale ale colaborării și 
cooperării în cadrul CAER". 
La această expunere va 
participa întregul perso

nal muncitor de la stația 
C.F.R. Petroșani. (G.B.)

• LA VULCAN, în con
tinuarea bulevardului Vic
toriei, la parterul blocului 
3/3 se finalizează lucrările 
la noul magazin „Romar- 
ta" care va cuprinde un 
raion de confecții-tricotaje, 
încălțăminte lux și extra. 
Avind o suprafață de pes
te 400 mp, noul magazin 
va fi pus în funcțiune la 
finele acestei luni. Zestrea 
comercială a orașului Vul
can 6e va îmbogăți astfel 

cu o nouă unitate moder
nă de unde locuitorii vor 
putea cumpăra, în curînd, 
articole diverse, variate 
și de bună calitate. (C. LU
CIU)

• „HARAK1RI" se inti
tulează filmul care poate 
fi vizionat astăzi, la ora 
19, la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani 
în cadrul programului de 
cinematecă. (G.B.)

• RECLAMA din „ova
lul" complexului sportiv 
„Jiul" Petroșani îndrumă 

pe cititori să viziteze 
taurantul „Minerul", 
ceastă unitate a fost

A- 
de-

molată încă de la începu
tul anului. Poate ne pome
nim într-o bună zi cu o 
reclamă făcută morilor de 
vînt, castelelor și binecu
noscutei Rosinantă a lui 
Cervantes ! (l.V.)

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE
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EHran
Colectivitate

! Virtuțile se înnobilează prin fapte 
Ș de muncă, de vrednicie
i Dacă i-ar întreba cine- 
} va pe oricare dintre mi- 
j neri despre secretul reu- 
( șitelor brigăzii lor, pe 
I Moise Pipei sau Filip 
1 Ștefan Biliboc, pe ajuto- 
( rii mineri Petru Chiriac 
i sau Carol Lukacs, pe com- 
I bainierul Gheorghe Dor- 
\ dea, pe șefii de schimb 
( Nicolae Nemeș, Vențel 
> Balint sau Ioan Szell, ar 
) primi cu siguranță același 
1 răspuns: omogenitatea
} brigăzii, unitatea în gîn- 
) dire și acțiune a acestei 
ț formații de șoc pe care o 
< formează brigada înain- 
) țărilor rapide din sectorul 
I VI al minei Lupeni, cea 
J condusă de Nicolae Kal- 
I man.
( După ce am primit a-
<cest răspuns de la mineri 

și de la mai multe cadre 
ț tehnice din sector, l-am 
i întrebat pe conducătorul 
1 formației ce înțelege prin 

omogenitatea unei brigăzi 
l de mineri. Răspunsul a 
! fost simplu, rostit pe un 
1 ton firesc:
i — Brigada e omogenă

cînd toți oamenii ce o 
formează știu să-și facă 
datoria. Noi avem mi- 

i siunea să pregătim noile 
i frontale pe stratul 5. E 
1 vorba de frontale meca

nizate de mare capacita
te și știm că acestea tre
buie să dea cărbune la 
timp. Tocmai de aceea 
noi trebuie să terminăm 
tot din timp și-n cele mai 
bune condiții pregătirile. 
Aceasta ne e datoria și 
noi nu facem altceva de
cît să o îndeplinim.

Că brigada lui Nicolae 
Kalman își face datoria 

Bărbați care onorează titlul de miner
și încă cu prisosință, e 
un lucru arhicunoscut la 
mina Lupeni. Se știe din 
edițiile panoului „Faptul 
zilei", din datele graficu
lui de producție din in
cintă. Se știe că brigada 
înaintează în stratul de 
cărbune cu cite 7—8 ml 
pe zi, atingînd lună de 
lună viteze superioare 
planului, iar în luna mar
tie a realizat o viteză re
cord de înaintare, de 
120 ml I

Mai puțini știu însă că 
în urmă cu aproape 4 ani, 
cînd Nicolae Kalman a 
preluat brigada de la pre
decesorul său. Adalbert 
Balint, în urma pensio

nării acestui miner ini
mos — un adevărat maes
tru al înaintărilor rapide 
— l-a asigurat pe fostul 
său brigadier că brigada 
își va menține prestigiul, 
că oamenii tineri ii vor 
continua tradiția, astfel 
ca oricînd va reveni la 
Lupeni, va avea numai 
mulțumiri de pe urma 
faptelor brigăzii.

Că aceste fapte — î- 
naintările rapide, noile 
frontale, deschise în ter
men și în condiții calita
tive ireproșabile — nu 
vin singure, ci prin efor
turile și priceperea oa
menilor, prin eforturile lor 
pline de dăruire și răs
pundere, a fost și aceas
ta un lucru binecunoscut 
de Nicolae Kalman. El 
a preluat brigada tocmai 
cu această moștenire, a 
virtuților minerești. Că 
azi brigada se afirmă prin 
realizări de excepție, că 
ordinea exemplară în 
întreținerea sculelor, că 
priceperea minerilor-teh- 
nicieni din formație în 

folosirea combinei de 
înaintare, sînt la ele a- 
casă, că disciplina și in
tr-ajutorarea caracteri
zează toate schimburile, 
că în brigadă nu există 
absențe, că minerii sînt 
policalificați, că toți oa
menii țin cu statornicie și 
ambiție la prestigiul for
mației lor sînt dovezi că 
virtuțile moștenite se 
mențin, se înnobilează și, 
ceea ce e mai important, 
se fructifică din plin.

Desigur, cel care culti
vă aceste virtuți și le fa
ce să rodească nu e al
tul decît brigadierul. El 
ne mărturisește :

— tn aprilie vom face 
peste 120 ml. Din mai 
vom ataca o nouă galerie 
de bază pentru panoul 16. 
Aici, vom înainta și mai 
mult. Doar aceasta ne e 
datoria...

...tntr-o brigadă vredni
că, prin faptele de vred
nicie, virtuțile minerești 
rodesc cu prisosință...

N.R. Și, pentru ca fos
tului brigadier Balint 
să-i facem o zi plină de 
bucurii, redacția își ia 
permisiunea să-i trimită 
prin poștă materialul a- 
părut în ziar.

loan DUBEK

Brigada condusă de 
comunistul Vasile Voi- 

culescu de la „secția ser
vice" a I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, lucrează la 
repararea unei foreze 
destinată carierei de la 
Cimpu Iui Neag. Toți 
componență acestei des
toinice formații de lu
cru se afirmă ca oa
meni ce-și fac cu pri
sosință datoria în pro
ducție.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Statornicie și prețuire
Venii de pe meleagurile Clujului, Alexandru Ter- 

ș heș, s-a statornicit la mina Petrila. Unii sînt tentați 
i să spună că și alți mineri au fost stabili ca el. Așa 
i este, dar totuși, să lucrezi timp de 32 de ani la ace- j 
; eași mină și la același sector, nu prea mulți reușesc : 
' această performanță, tn toți acești 32 de ani, Ale- ' 
i xandru Terheș a fost un exemplu în cadrul sectoru- î 
i lui I de la mina Petrila. în tot acest răstimp el nu : 
i a lipsit niciodată nemotivat, fiind prezent Ori de cite j. 
[ ori a fost comandat la lucru.

— Am muncit peste trei decenii, ne-a spus el, dar i 
; am și cîștigat bine, am avut satisfacții.

Zilele trecute minerul Alexandru Terheș a fost i 
; sărbătorit de către ortaci și felicitat cu ocazia ieșirii i 

la pensie.
Primind felicitările și cadourile, minerul Alcxan- î 

dru Terheș s-a despărțit cu emoție de ortaci, care | 
i-au urat sănătate și viață lungă (B. VASILE, cores. ; 
pondent)

Predare de ștafetă, 
după patru decenii 

la volan
Munca este izvor de 

mari satisfacții și împliniri. 
Acest lucru l-a înțeles pe 
deplin Ion Popescu în cei 
peste 40 de ani, munciți la 
volan.

El a lucrat numai la co
loana I a autobazei de 
transport, secția Petroșani 
a C.M.V.J. mai bine de 
trei decenii. Bun cunoscă
tor al meseriei și bun sfă
tuitor al șoferilor tineri, 
s-a bucurat de multă sti
mă și respect în toți a- 
cești ani. Sutele de mii de 
kilometri parcurși fără e- 
venimente de circulație, 
constituie un exemplu demn 
de urmat pentru toți șoferii.

în cei peste 40 de ani 
de muncă numai ca șofer, 
Ion Popescu a fost un e- 
xemplu de corectitudine 
și conștiinciozitate făcînd 
norma de casare la trei 

mașini ; cu 21 IID 2073 a 
circulat pînă în ultima zi 
de activitate parcurgînd 
300 000 de kilometri fără 
reparații,' în același timp 
obținînd și însemnate eco
nomii de carburanți.

întrebat care este secre
tul longevității în meseria 
de șofer ne-a spus : „îmi 
iubesc foarte mult mese
ria".

Pentru lunga perioadă 
de activitate, dar și pentru 
rezultatele bune obținute, 
el a fost felicitat cu căl
dură de tovarășii lui de 
muncă, de întregul colec
tiv.

Cel mai emoționat în 
clipa despărțirii a fost 
șoferul Gheorghe Stancu, 
care a preluat mașina, dar 
și ștafeta muncii oneste 
de Ia Ion Popescu. (Vasile 
-BELDIE, corespondent)

C •

Ce n-a învățat de la ortaci 
maistrul Constantin Bălașa...

Cei buni, cei drepți și 
cinstiți, cei vrednici au 
parte de recunoștința obș- 
tei ; orînduirea noastră 
socialistă pune în prim 
planul prețuirii sociale 
munca și cinstea. în -acest 
context, cită vreme mais
trul principal Constantin 
Bălașa, de la I.M. Lonea, 
a fost vrednic de încrede
rea ortacilor, a primit 
funcții de răspundere, i-a 
reprezentat în diferite fo
ruri.

— Am lucrat împreună 
pe schimb, își aduce a- 
minte cunoscutul șef de 
brigadă Ion Cojocariu. în
totdeauna și-a făcut cu 
prisosință datoria.

Așadar, Constantin Băla
șa, și-a cîștigat titlul de 
maistru principal fiind un 
exemplu la locul de mun
că. pornind de jos, do- 
bîndind cunoștințe te
meinice în domeniul mi
neritului, învâțînd mereu. 
Dar a învățat el oare și 
ce-i demnitatea, cinstea ?

— Cu ce ochi vă priviți 
acum colegii de muncă 7 
— l-am întrebat, în urmă 
cu cîteva zile, pe maistru.

— Mi-e greu să vă răs
pund la această întrebare.

— Cu ce ochi vă privesc ei?
— Nu le vine a crede ce 

au auzit despre mine.
Nu se poate spune des

pre maistrul Bălașa că e 

un bețiv notoriu, cîteoda- 
tă însă, ca orice om, se 
mai abate la un „pahar de 
vorbă". Deunăzi, l-a invi
tat pe lucrătorul gestionar 
Victor Drăghia, de la res
taurantul „Transilvania", 
din Petrila la „cincizeci de 
coniac". Cu care ocazie 
l-a întrebat:

— Ai găsit hoțul care 
ți-a spart garajul și ți-a 
furat atîtea lucruri de la 
garaj ?

Supunem dezbaterii opiniei publice
— Nu, a răspuns mîh- 

nit cel întrebat.
— Măi, al dracului ex- 

croc — a răbufnit mais
trul.

Peste cîteva zile, Cons
tantin Bălașa, a fost invi
tat la miliție să explice 
proveniența unor materia
le, depozitate la părinții 
săi, tocmai în satul gor- 
jan Plopșor. A motivat 
că le-ar fi procurat la 
preț de chilipir de la doi 
băieți din cartierul Aero
port, dar, cum erau toc
mai lucrurile furate din 
garajele unor petrileni, in
vestigațiile au continuat, 
în cele din urmă a recu
noscut.

— Nu ne-am așteptat la 

așa ceva din partea lui 
Bălașa, mărturisește mîh- 
nit maistrul minier prin
cipal Gheorghe David, ve
teranul sectorului III. Am 
avut în el un om de bază, 
dar faptele lui din ultimii 
doi ani sînt condamnate 

de societate.
Ce a făcut de fapt Cons

tantin Bălașa ? A furat din 
garajele unor prieteni sau 
cunoscuți un aparat de 
sudat piese auto (dezmem- 

brînd în acest scop un au
toturism), o bicicletă, un 
bidon cu >benzină etc. Dar, 
în anii 1981—1982, a mai 
furat din întreprindere i 
1000 m șnur de legat pla
să (toroane), 85 m furtun 
de presiune, alte piese, nu. 
mai paguba adusă avutu
lui obștesc in acest caz 
însumînd 6716 lei. De la 
E.G.C.L. a subtilizat un 
butoi cu soluție izoplast 
și două butoaie cu bitum. 
Cum justifică C. Bălașa 
aceste furturi ?

— în ultimii doi ani, 
m-ara apucat de băutură ; 
sub influența alcoolului 
am comis aceste fapte ru
șinoase. Dar să nu uitați 
că am fost un muncitor, 

demn, model, devotat.
— Ca maistru principal, 

revine maistrul principal 
Gheorghe David, Bălașa 
cîștigă în jur de 5000 lei 
pe lună, dar a beneficiat 
și de alte drepturi legale, 
în plus, cunoaște și croito
ria. Soția are serviciu, deci 
îi e ușor să crească două 
fete. Mie, cu o 6ingură re
tribuție mi-au ajuns banii 
să cresc trei copii.

Alcoolul nu constituie 

o scuză, dimpotrivă impli
că circumstanțe agravan
te, care au reliefat dorin
ța de înavuțire ilicită. Dar, 
la trezie, de ce n-a înapo
iat maistrul Bălașa lucru
rile furate, de ce nu s-a 
prezentat la miliție să pre
zinte situația ? Lucrurile 
furate le-a transportat în 
Oltenia, să se piardă ur
mele, n-a recunoscut decît 
în fața probelor reproba
bilele sale fapte antisocia
le. Supus oprobiului pu
blic, hoțul a fost demas
cat de ortaci, comuniștii 
i-au retras calitatea de 
membru de partid.

— Am fost un muncitor 
demn, model, devotat, . re

peta într-una maistrul 
Bălașa.

Da, așa a fost, calitățile 
de vrednic și bun organi
zator i-au adus satisfacții 
morale și materiale, cîști- 
gînd încrederea organiza
ției de partid, cu ani în 
urmă, a fost primit în 
rîndurile ei. Această ca
litate nu dă însă dreptul 
nimănui să încalce legile 
țării, normele și principi
ile eticii și echității socia
liste, dimpotrivă. Un . co
munist trebuie să militeze 
în permanență pentru a- 
părarea valorilor mate
riale și morale, a senină

Un colac de cablu o... banchetă-spate de Dacia 1300 (?!), 
două dintre obiectele furate de Constantin Bălașa.

tății climatului nostru so
cial. Iată de ce atunci 
cînd a înșelat buna cre
dință a colectivului, mais
trul Bălașa, care, subliniem 
a avut merite în activita
tea productivă și socială, 
a fost pus la stîlpul infa
miei, obligaț să dea sea
mă în fața legii de grave
le sale abateri de la nor
mele de conduită socialis
tă. Și astfel se va întîm- 
pla cu oricine va deroba 
de la muncă și traiul cins
tit, indiferent de meritele 
care i-au fost recunoscute 
pînă în momentul rătăcirii.

Ion VULPE
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Consfătuire de lucru la C.C. al P.C.R. 20,15

(Urmare din pag. 1)

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Repu
blicii Socialiste România.

Secretarul general al 
partidului a subliniat că 
scopul acestei consfătuiri 
este de a stabili — pentru 
întreaga țară — modul în 
care trebuie să se acțio
neze pentru înfăptuirea 
hotărârilor Conferinței Na
ționale a partidului pri
vind reducerea consumu
rilor materiale, energeti
ce, îmbunătățirea lucrări
lor de construcție — din 
punctul de vedere al as
pectului general, al arhi. 
tecturii și, în general, so
luționarea în mai bune 
condiții și într-o perioadă 
mult mai scurtă a tuturor 
problemelor în domeniul 
construcțiilor de locuințe, 
industriale și agricole.

Arătînd că întreprinderi
le de prefabricate nu sînt 
folosite la întreaga capaci
tate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea industrializării 
complete a lucrărilor de 
construcții de locuințe și 
social-culturale pe baza 
proiectelor-tip. Criticând 
o serie de aspecte legate 
de nerespcctarea tipizării 
în construcție a normelor 
și criteriilor de, calitate 
stabilite în realizarea pre
fabricatelor, secretarul ge
neral al partidului a sub
liniat că este necesar să 
se realizeze în fabricile de 
prefabricate panouri care 
să nu necesite nici o in
tervenție pentru finisaj, 
astfel îneît pe șantiere să 
se realizeze numai monta
jul lor. Aceasta — a sub
liniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — presupune a- 
tențîe și măsuri corespun
zătoare în turnarea beto
nului, grijă pentru a reali
za finisajul și interior și 
exterior al fiecărui panou, 
pentru a nu mai fi nevoie 
de nici o intervenție pe 
șantier, să se realizeze pe 
cît posibil în fabrică toate 
instalațiile, astfel îneît lu
crările pe șantiere să se 
rezume numai la realiza
rea legăturilor corespunză
toare.

Secretarul general al 
partidului a subliniat, de 
asemenea, că, odată cu 
grija ce trebuie acordată 
finisării, trebuie să se asi
gure și realizarea unor e- 
lemente de arhitectură ro
mânească, să se înlăture 
aspecte de monotonie, de 
uniformizare arhitectura, 
lă a construcțiilor, astfel 
îneît noile construcții, în 
afara faptului că trebuie 
să asigure spațiul necesar 
pentru familiile oamenilor

muncii, trebuie să aibă și 
un aspect cît mai plăcut, 
atît în interior, cît și în 
exterior, să contribuie la 
înfrumusețarea continuă 
a orașelor și satelor noas
tre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit, în 
altă ordine de idei, la ne
cesitatea îmbunătățirii 
tehnologiilor de execuție, 
la cerința mecanizării com
plete a lucrărilor din a- 
cest sector, astfel îneît 
construcția de locuințe și 
alte unități să sc transfor
me într-o activitate indus
trială de montaj, scurtîn- 
du-se mult durata de exe
cuție, să îmbunătățească, 
totodată, calitatea lucrări
lor.

l)c asemenea, secretarul 
general al partidului s-a 
referit la faptul ca și în 
fabrici și în construcții, 
montaj să sc realizeze creș
terea productivității mun
cii, astfel incit pînă în 
1985 să se asigure o creș
tere de pînă la sută la 
sută a acestui indicator în 
toate domeniile, deci și în 
construcții.
' In cuvîntare S-a . reliefat 

importanța ce trebuie a- 
cordată reducerii consu
murilor materiale și ener
getice prin folosirea într-o 
mai mare măsură a mate
rialelor locale, pentru a se 
evita transporturile, destul 
de costisitoare. înlătura
rea excesului de folosire a 
agregatelor, săpăturile și 
nivelările care ridică în 
mod inutil costul cons
trucțiilor, realizîndu-se, 
totodată, și o reducere a 
consumului de ciment. De 
asemenea, secretarul gene
ral al partidului a indicat 
să se reducă consumul de 
metal, în condițiile garan
tării gradului de siguranță 
a construcției, precum și 
cel de energie și combus
tibil în realizarea prefabri
catelor, acționlndu-se pen
tru executarea acestora în
deosebi în perioada de va
ră, folosindu-se și căldura 
solară. Avem în vedere 
ca, pînă în luna iunie — 
a spus secretarul general 
al partidului —, în toate 
județele să se realizeze mă
surile necesare în direcția 
producerii prefabricatelor, 
inclusiv cele de reducere a 
consumurilor și — pe a- 
ceastă bază — să stabilim 
normele de consum care 
vor trebui să fie conside
rate ca maxime. Aceasta 
va necesita, însă, să pro
cedăm și la stabilirea pre
țului maxim al fabricate
lor. Trebuie să stabilim 
pentru fiecare construcție 
costurile prefabricatelor 
în mp sau mc, așa cum 
trebuie să stabilim consu
murile materiale pe mc 
sau mp.

Keferindu-se la construc
țiile industriale, energeti
ce și miniere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat că și în acest dome
niu este necesar să fie 
stabilite norme de consum 
clare, de materiale, pe me
tru pătrat sau metru cub. 
Aceasta presupune, de a- 
semenea, ca toate aceste 
lucrări să fie industriali
zate, folosindu-se la în
treaga lor capacitate fa
bricile de care dispunem. 
S-a arătat, în acest sens, 
că în viitoarele două luni 

. vor fi revăzute tipizarea, 
normele de consum, preve
derile acestora, făcîndu-se 
nu prin raportarea la va
loarea în milioane de lei, 
ci la metru cub sau la 
metru pătrat.

în ceea ce privește ilu
minatul clădirilor, s-a a- 
rătaț că trebuie să se pu
nă capăt cu desăvîrșire ve
chiului mod de construc- 
trucții să nu se mai ad
mită nici un proiect și nici 
o construcție care nu asi
gură, în primul rînd, ilu
minatul natural. în ceea 
ce privește iluminatul ar
tificial, trebuie să se efec
tueze în fiecare caz o stu
diere temeinică, stabilin- 
du-se modalitățile cele 
mai economicoase pentru 
fiecare ramură.

Ținînd seama de diver
sitatea construcțiilor in
dustriale în toate domeni
ile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut institu
telor de proiectare și ingi
nerie tehnologică să se an. 
gajeze mai serios în rea
lizarea unor proiecte efi
ciente care să asigure a- 
șezarea mașinilor și insta
lațiilor după un flux teh
nologic bine gindit, care 
să evite încrucișările de 
transport, să asigure un 
flux normal în procesul 
de producție — măsuri de 
care depind și ordinea și 
disciplina — și care duc. 
totodată, la economii foar
te mari in procesul de 
producție.

Criticînd cu severitate 
situația din domeniul cons, 
trucțiilor energetice, secre
tarul general al partidului 
a cerut să se revadă în 
mod serios, în următoarele 
două luni și tipizarea în 
acest domeniu, în scopul 
realizării unor lucrări ief
tine, de o mare utilitate, 
pe un spațiu cit mai res- 
strîns. Și în acest sector 
— a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să se acționeze pen
tru reducerea consumuri
lor de ciment, oțel-beton 
și alte materiale, de ener
gie, iar construcțiile pre
fabricate trebuie să vină 
finisate din fabrici.

S-a cerut, de asemenea, 
să se reducă la maximum 
lucrările destinate căilor

ferate, canalizărilor ș.a., 
care, de asemenea, ridică 
foarte mult costul lucrări
lor de investiții. Normele 
consumurilor fizice, mate
riale trebuie să fie stabili
te, pe metru pătrat, metru 
cub, sau metru liniar, în 
așa fel îneît să nu mal 
dea loc la nici un fel de 
aprecieri subiective, fie din 
partea proiectantului, al 
celor care se ocupă de in
vestiții sau a organelor de 
planificare.

Aceleași exigențe sc ri
dică și in domeniul cons
trucțiilor agricole, unde 
trebuie să fie înlăturate 
toate greșelile care s-au 
făcut, mai cu seamă la 
construcțiile zootehnice
dar și la altele, să se sta
bilească și aici norme pre
cise, să se asigure folosi
rea materialelor locale, in 
scopul realizării de cons
trucții ieftine.

Pe ansamblu — a spus 
în încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să obținem o reduce
re a costurilor investiți
ilor la construcția de lo
cuințe, social-culturale și 
industriale, avînd în vede
re necesitatea reducerii | 
consumurilor materiale, t 
creșterii productivității 
muncii — care și in con
strucțiile industriale tre
buie să ajungă pînă la 
sută la sută —, a mecani
zării producției de prefa
bricate, eliminării tuturor 
cheltuielilor inutile. Con
siderăm că, deja, costurile 
sînt astăzi prea mari și 
trebuie să acționăm pen
tru reducerea lor. Costu
rile investițiilor mari în 
locuințe se reflectă în chi
rii și în alte cheltuieli ale 
populației ; în industrie, 
se reflectă în amortizări, 
in costuri mari în pro
ducție. Se reflectă, deci, 
negativ în venitul național, 
în posibilitățile de realiza
re a sarcinilor de creștere 
a puterii de cumpărare a 
leului, de sporire a veni
turilor, a nivelului de trai 
al poporului.

In acest spirit — a arătat 
secretarul general al parti
dului — dorim să se acțio
neze, de către toate orga
nele noastre centrale, de 
consiliile populare jude
țene, de organizațiile de 
construcții, de arhitecțî, 
de proiectanți, pentru a 
putea să se realizeze și 
in acest domeniu, in cit 
mai bune condiții, hotărâ
rile Conferinței Naționale 
a partidului.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu viu interes, 
cu profundă satisfacție și 
deplină aprobare de parti- 
cipanții ia consfătuire.
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FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Imperiul 
traatacă, I-II ;

No- 
con- 

Unirea : 
Noi aventuri pe vasul Po
seidon.

LONEA : Gozlan.
VULCAN — Luceafărul: 

Secvențe.
LUPENI 

Comoara.
URICANI : Sub 4 stea

guri.

Cultural :

TV
1 1,00
11,30

10.00
16,05

Pași de viață lungă. 
Film serial : Bule
vardul Paulista. 
Muzică populară. 
Tribuna O.D.U.S. 
Desene 
Micuța 
Telex.
Școala 
lă pentru sat.
Studioul tineretului. 
1001 de seri.
Telejurnal.
muncii — faptele de 
muncă ale țării.

animate : 
Nell.

satului, școa-

Zilei

21,30
21,50
22,15

Fotograme din rea
litate. Reportaje, in
terviuri, 
muzică.
Film serial, 
destrămate, 
dul 8.
Ancheta TV. 
Ritmuri muzicale.
Telejurnal,

relatări,

Visuri
Episo-

!
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 20 APRILIE 1983

31, 20,Extragerea I 
8, 1, 36, 34.

Extragerea a II-a — 30, 
21, 43, 38, 27, 33.

VREMEA
ser-Meteorologul de 

viciu, Aurica Voieulescu, 
ne transmite :

Pentru următoarele 24 
de ore se anunță timp 
frumos cu cer variabil. 
Pe alocuri vor cădea pre
cipitații sub formă de 
averse. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul 
sudic.

Temperaturile zilei 
mîine vor fi cuprinse 
tre 7 grade (minima) 
20 grade (maxima).
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Competiție cu caracter de selecție 
rezervată copiilor

Salutară inițiativa Clu
bului sportiv „Jiul" de a 
organiza o competiție cu 
caracter de depistare și 
selecționare a tinerelor ta
lente în ale fotbalului din 
orașul Petroșani. Aflind a. 
ceastă veste, timp de trei 
zile pe vechiul stadion Jiul 
și-au disputat victoria co
pii între 11—13 ani de la 
majoritatea școlilor gene
rale din localitate. După 
meciuri aprig disputate 
primele locuri au fost o- 
cupate în ordine de repre
zentativele școlilor gene
rale nr. 7, 5 și 1. Cu acest 
prilej au fost selectați cei 
mai talentați copii pentru 
a forma grupele de începă

tori, care sub îndrumarea 
a trei antrenori, vor com
pune centrul de copii ai 
Jiului. Marți, 19 aprilie, în 
pauza meciului dintre di
vizionarele A „Jiul“ — 
Sportul studențesc, a 
avut loc înmînarea trofe
elor echipelor și celor mai 
buni jucători. Un început 
bun ce denotă preocupare 
pentru descoperirea tinere
lor talente, îndrumarea lor 
competentă în cunoașterea 
alfabetului fotbalului și ul
terior a ridicării măiestriei 
sportive, care să asigure 
eșaloanelor superioare ale 
fotbalului din municipiu 
cadre autohtone tinere, de 
certă valoare.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

parea specialiștilor de a 
asigura un aspect arhitec
tonic deosebit al fațade
lor prin stabilirea unor 
tipuri diferite de finisaj, 
capabile să confere noilor 
blocuri o estetică supe
rioară, în mod diferențiat, 
in funcție de condițiile lo
cale, natura arterei de cir
culație, amplasarea lor în 
cadrul ansamblurilor de 
construcții de locuințe și 
social-culturale, în intersec. 
ții importante, piețe 6au 
alte zone de mare însem
nătate urbanistică.

Un loc important în 
dialogul purtat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu

specialiștii l-a ocupat ȘÎ a- 
naliza rezultatelor acțiunii 
de reducere a consumuri
lor specifice, în special la 
ciment, fier-beton și ener
gie. S-a evidențiat, în a- 
cest context, însemnăta
tea generalizării folosirii 
cenușilor uscate de termo
centrală in rețetele de fa
bricare a betoanelor, pre
cum și măsurile de dimi
nuare a consumurilor de 
combustibili.

Secretarul general al 
partidului a apreciat mo
dul de realizare a panouri
lor prefabricate pentru 
construcțiile de locuințe, 
în special soluțiile de 
combinare a betonului cu 
mozaic, plăci ceramice.

piatră de rîu sau cu alte 
materiale ieftine, lesne 
de procurat în cele mai 
multe zone și cu efecte 
estetice deosebite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că to
tuși unele modele sînt 
prea încărcate cu orna
mente inutile, greoaie, că 
panourile ale căror deco- 
rațiuni sînt executate din 
vopsele nu sînt cele mai 
potrivite pentru construc
țiile de locuințe nici din 
punct de vedere estetic, 
nici economic. Examinind 
comparativ exponatele, 
secretarul general al parti
dului a avut cuvinte de

laudă pentru Soluțiile a- 
doptate, in special in une
le județe, în fabricarea de 
panouri pentru fațade cu 
un aspect plăcut, cu moti
ve decorative specifice 
tradițiilor zonelor respec
tive și care înglobează o 
scamă de materiale ieftine, 
ta îndemînă pe plan local. 
S-a cerut ca experiența 
pozitivă să se generalizeze 
în cît mai scurt timp, iar 
proiectanții și constructo
rii să acorde o atenție spo
rită îmbunătățirii esteticii 
construcțiilor, reducerii 
consumurilor de materia
le și energie, ridicării con. 
tinue a calității și produc
tivității muncii.

V o
Sala de sport l.M.P. a 

găzduit în zilele de 15 și 
16 aprilie a.c. turul III al 
campionatului județean de 
volei rezervat echipelor 
de seniori, la care au par
ticipat 4 echipe. în jocul 
decisiv pentru desemnarea 
echipei campioane pe ju-

I e i
deț, Jiul Pețrila a întrecut 
cu 3—2 formația Rapid De
va, calificîndu-se astfel 
pentru etapa de zonă a 
campionatului de califica
re pentru promovarea in 
divizia B.

S. BĂLOI

TELEX ■ TELEX ■ TELEX ■ TELEX ■

Universitatea Craiova a ratat 
calificarea în finala capei U.E.F.A.

CRAIOVA 20 (Agerpres). 
Pe stadionul „Central" din 
Craiova, in prezența a 
50 000 de spectatori. s-a 
disputat meciul retur din 
cadrul semifinalelor com
petiției internaționale de 
fotbal „Cupa UEFA" din
tre formațiile Universita
tea Craiova și Benfica Li
sabona. Partida s-a înche
iat la egalitate 1—1 (1—0) 
prin golurile marcate de 
Bălăci (min. 17) și Filipo- 
vici (min. 53) în prima 
manșă scorul a fost de a- 
semenea egal : 0—0, echi
pa portugheză calificîn
du-se în finală datorită go
lului marcat în deplasare.

Meciul de miercuri a 
fost dominat, în bună mă
sură de fotbaliștii români, 
care însă, după victoria 
asupra Italiei, la care au 
participat șase jucători de 
la Universitatea Craiova, 
n-au mai avut prospețimea

necesară unei întîlniri cu 
asemenea miză. Jucînd în 
special pe contraatac, U- 
niversitatea a deschis sco
rul în minutul 17, cînd Bă
lăci a transformat o lovi
tură liberă de la aproxi
mativ 20 de metri, sur- 
prinzîndu-l pe Bento. Pre- 
zenți mai mult în atac 
(raport de cornere 8—3), 
fotbaliștii craioveni n-au 
fructificat în continuare 
cîteva ocazii bune, in spe
cial cea din minutul 31, 
eînd o pasă abilă a lui 
Bălăci a dejucat jocul la 
ofsaid al oaspeților, dar 
Cămălaru singur cu porta
rul a ratat.

La 8 minute după pauză, 
centrul atacant al forma
ției Benfica, iugoslavul Fi- 
lipovici, a reușit să ega
leze, cu un șut de la mar
ginea careului, în urma u- 
nei erori a apărării române.
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