
într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, de adeziune 
deplină la politica partidului, de 

manifestare plenară a democrației 
noastre socialiste, 

ieri, la Deva, a avut loc
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Conferința județeană 
a Frontului Unității Socialiste

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Frontului Unității 

Socialiste
București

TELEGRAMĂ
Participanții la conferința organizației județene 

Hunedoara a Frontului Unității Socialiste, reprezen- 
iind toate categoriile de oameni ai muncii de pe aces
te străbune și atit de întinerite meleaguri românești 
— mineri, siderurgiști, energeticieni, constructori, lu
crători ai ogoarelor — români, maghiari, germani și 
de aMe naționalități, toate organizațiile proprii com
ponente ale Frontului Unității Socialiste, ne exprimăm 
întreaga adeziune Ia politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare al cărei promotor strălucit sînteți dum
neavoastră, mult iubite si stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU,

Desfășurată într-o puternică atmosferă de lucru, 
conferința județeană a dat o înaltă apreciere propu
nerilor formulate de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, cu privire la creșterea rolului Fron
tului Unității Socialiste în viața politică a țării. Rod 
al gîndirii dumneavoastră profunde. de excepțional 
conducător de partid și de stat, aceste măsuri asigură 
concordanța deplină între noul cadru organizatoric 
creat și mutațiile produse în structura socială a patrie, 
noastre, în conștiința maselor de cetățeni, răspunzind 
întrutotul dorinței și hotărîrilor de a se manifesta 
activ și plenar în întreaga viață politică a țării.

Gîndurile, stima și prețuirea hunedorenilor se 
îndreaptă și cu acest prilej spre dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiuj cel mai 
iubit al neamului nostru, luptător neobosit și consec
vent pentru fericirea poporului român, pentru pace, 
dreptate, colaborare și înțelegere cu toate națiunile 
lumii, pentru grija și atenția manifestată și rezolvarea 
multiplelor probleme Pe care le ridică edificarea noii 
noastre societăți.

_ ■
i (Continuare în pag. a 3-a) '

Ieri, s-au desfășurat la 
Deva, într-un climat de 
deplină unitate în jurul 
partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, într-o 
atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare politi
că și de muncă pentru 
înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al 
partidului, lucrările con
ferinței organizației ju
dețene- a Frontului ..Unită
ții Socialiste. La lucrările 
conferinței au participat 
delegații organizațiilor lo
cale proprii și componen
te ale F.U.S., activiști de 
partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, nume
roși alți invitați .

Lucrările conferinței au 
fost deschise de tovarășul 
Ion Ciucu, prim-secretar

ăl Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean.

După alegerea, organe
lor de lucru, conferința a 
adoptat următoarea ordi
ne de zi :

1. Darea de seamă cu 
privire la activitatea des
fășurată de Consiliul ju
dețean al Frontului Unită
ții Socialiste și sarcinile 
ce revin organizațiilor 
componente din directive
le și hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

2. Planul de dezvoltare 
economico-socială a jude
țului pe anul 1980 și în 
cincinalul 1981-1985.

3. Alegerea Comitetului 
județean al organizațiilor

In pregătirea Congresului Frontului Unității 

Socialiste

Se înfăptuiesc propunerile 
de perfecționare a producției

Cu prilejul constituirii 
organizațiilor proprii ale 
F.U.S. de la mina Petrila 
au fost făcute numeroase 
propuneri, avînd drept 
scop impulsionarea realiză
rii indicatorilor tehnico- e- 
conomici. Se întrevedea 
încă de pe atunci încrede
rea colectivului în forțele 
sale, experiența demonstrînd 
că aici acțiunile comuniști
lor și larga participare a 
oamenilor muncii la tre
burile întreprinderii au 
fost întotdeauna materiali
zate în rezultate meritorii. 
In sprijinul acestei afir
mații vin succeseld înre
gistrate de minerii Petrilei 
încă de la începutul aces
tui an, cînd zilnic au fost 
extrase importante canti
tăți dc cărbune peste pre

vederi. Lfo succes deosebit 
a fost înregistrat în ziua 
de 9 ianuarie, zi record în 
această lună. Producția su
plimentară a fost de 40<J 
tone cărbune, sporind ast
fel considerabil plusul ob
ținut de colectiv de la în
ceputul lunii care, pînă 
ieri, a ajuns la peste 2 300 
tone.

La acest rezultat și-au 
adus contribuția toate or
ganizațiile F.U.S. din în
treprindere, în frunte cu 
organizațiile de partid. Ce
le mai bune realizări cu o 
zi înainte de încheierea 
decadei I au raportat sec 
toarele II (plus 912 tone' 
V (plus 843), IV (plus 701 
și III (plus 228),

(Continuare în pag. a 2-a(Continuare în pag. a 3-a)

Mina Bărbăteni

Angajarea fermă, muncitorească, priceperea 
și dîrzenia au situat colectivul întreprinderii 

în rînd cu fruntașii Văii Jiului
• 2000 tone de cărbune extrase suplimentar 
e 900 kg/post spor la prod uctivitatea muncii p'aniîicată în 

cărbune
Puternic mobilizați de 

istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al Par
tidului Comunist Român, 
dornici să întîmpine Con
gresul Frontului Unității 
Socialiste cu rezultate de 
prestigiu, oamenii muncii 
de la mina Bărbăteni, mi
nerii acestei întreprinderi, 
raportau vineri, 11 ianua
rie, la încheierea schim
bului IV, depășirea sarci
nilor de plan pe această 
lună, la zi, cu 2000 tone 
de cărbune.

Realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan au avut 

la bază sporurile de pro
ductivitate obținute. Ast
fel, productivitatea mun
cii planificată în cărbune 
a fost depășită cu 900 
kg/post, iar la nivelul în
tregii activități a între
prinderii, fluxul de pro

ductivitate era de 401 
kg /post. Aceste real izări 
sînt printre cele mai ri
dicate sporuri de produc
tivitate obținute în acest 
an în Valea Jiului, iar 
pentru colectivul minei

Bărbăteni constituie adevă
rate recorduri.

La nivelul celor

sectoare — ambele colecti
ve și-au realizat și depă
șit sarcinile de plan la 
producția de cărbune ex
tras — cele mai bune re
zultate le-au obținut mi
nerii sectorului I care au 
acumulat un plus de 1863 
tone de cărbune. La te
melia acestui succes a stat 
depășirea înregistrată Ia 
productivitatea muncii pla
nificată în cărbune eu 
1514 kg pe post, depășire ca
re a condus la sporirea pro
ductivității muncii plani- 

întregii 
cu

ficate la nivelul 
activități a sectorului 

două 1236 kg pe post.

Socialismul presupune 
participarea maselor la 
construcția societății oa
menilor egali. Osmoza as
pirațiilor și realizărilor 
impune angajarea fiecă
rui om al muncii, indife
rent de naționalitate, pre
gătire, sex etc., în condiți
ile largului democratism 
al vieții noastre sociale, 
contribuția personală nu 
mai constituie doar o 
condiție de cadență cu 
generația de azi, ci o ne
voie intrinsecă a omului 
politic lucid din fiecare 
cetățean. al țarii. înregi
mentarea oamenilor mun
cii fără de partid în rîn- 
durile organizațiilor pro
prii ale F.U.S., idee po
litică de jnare profunzi
me a secretarului nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, devenită reali
tate în acest început de 
an, conștientizează, omo
genizează și maturizează 
politic masele populare, 
în acest sens inițiativele 
unor colective de muncă 
în cadrul întrecerii socia
liste devin documente de

Osmoză | 
sZ maturizare] 

politică
i 

inimă, pecetluite cu sem- | 
naturile angajata ale în- ? 
tregii colectivități. Spiri- ș 
tul de emulație, dorința j 
de a fi personalizați în ■ 
ansamblul clasei • noastre J 
muncitoare, al constructo- ? 
rilor socialismului au ș 
constituit, spre exemplu, Ș 
rtlobilurile care au dacian- | 
sat chemarea la întrece- • 
re adresată minerilor din : 
toată țara de., colectivul : 
întreprinderii miniere din j 
Petrila, cel mai de preț : 
cîștig, într-o competiție j 
în care toți sînt învingă- ■ 
tori, nu ar fi doar pentru ■ 
lansatorii chemării, ci : 
și pentru toți minerii, j 
pentru toată țara. Mal j 
mult căi’bune, înseamnă j 
mai multă lumină, mai : 
mult oțel, mai multă pil- j 
ne, înseamnă totodată ri- ; 
dicarea aspirațiilor pe un ■ 
plan calitativ superior, : 
deci angajare politică ple- j 
nară, personalizarea _ fie- j 
cărui membru al societă- ; 
ții în marșul cutezător al • 
patriei spre orizonturile [ 
comuniste. ■

Ion VULPE i

CHEMAREA LA

ÎNTRECERE

adresată de Trustul 
de Construcții In
dustriale Cluj către 
toate unitățile de 
construcții montaj

(In pag. a 4-a)

CHEMAREA LA

ÎNTRECERE

adresată de Com
binatul siderurgic 

Hunedoara către 

toate întreprinderi
le din industria me
talurgică

(In pag. a 4-a)
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Analize săptămînale, concrete, la obiect

Pentru sporirea continuă a 
eficienței muncii de propagandă

ci folositoare practică a 
lost statornicită, în dome
niul propagandei, prin 
întîlnirile săptămînale ale 
principalilor organizatori 
de manifestări educative, 
înlîlniri care oferă prile
jul unei atente analize a- 
supra activității din pre
cedentele șapte zile, con
comitent cu îndrumarea ei 
pentru următoarea săp- 
tămînă. Uneori exigente 
Si orientate insistent spre 
anumite preocupări ale 
muncii de propagandă, al
teori* 1 condensate, creînd 
impresia scurtei treceri în 
revistă, întîlnirile Se . do
vedesc de fiecare dată u- 
tile : pe de o . parte, • pen
tru participant!, prin 
schimbul de idei prilejuit, 
prin confruntarea deschi
să a reușitelor și nereu
șitelor ; pe de altă parte, 
pentru inițiatorul acestor 
analize — -comitetul mu
nicipal de partid — prin 
aopea că asigură îndruma
rea’ unitară, a unej activi
tăți totuși diverse, , stimu
lează inițiativa, prevenind 
rămîneri în urmă într-un 
domeniu (al educației) în

, l’e agendă de lucru a or- 
. gartijiațiior proprii ale Fron- 

ttdul Unității Socialiste, a- 
lături de realizarea canti- 

, tativă a planului, este în
scrisă și preocuparea pri
vind sporirea eficienței 
muncii din subteran. Mine
rii de la Petri ta și-au vă
zut încununate eforturile 
și în acest sens, întrucît 

■ depășirea planului de pro
ducție a avut loc pe sea
ma creșterii productivității 
muncii atât in abataj, în 
cărbune, în subteran cît și 
Ia nivel de întreprindere.

Real i zările coectivuluj
minei Petrila confirmă te- 

j vacanță, într-o anexă se 
: nominalizează patihoa- 
'■ rele care se vor amena- 
i ja (rugăm a se citi „tre- 
i buiau să se amenajeze", 
j întrucît vacanța, ca toa- 
Ș te vacanțele, a trecut, 
; . trimestrul al Il-lea al a- 
; nului școlar a început 
î elevii participând efi- 
j cient la înlăturarea zăpeț 
i zii de pe străzi). Și au 
ș fost planificate 15 pati- 
î noare, probabil pentru că
l acest număr a fost soco- 
î tit cel mai perfect (nu e 
; nici 14, nici 16...). Dar 
; principal este că nu s-a 
; făcut nieiunul și acest 
î fapt pune sub seninul în- 
j treburii atît criteriul rea- 

lismului care trebuie să 
; orienteze întocmirea unor 
: astfel de programe, cît 
ș, și efortul- destinat înfăp- 
; tuirii propriilor angaja- 

Is mente. Dar, și aici vine 
partea comică, într-o re
centă analiză a activității 
sportive din municipiu, 
s-a spus că 1740 de copii 
și tineri au deprins pati-

| najul... Unde ? Zilnic ve- 
ț dem zeci de copii cu pa- 
: tine, făcînd slalom prin- 
: tre pietoni. Nu încape în-

■ care, se șl ie. restanțele sînt 
deltei de greu de recupe
rat

Deci ‘Antăminai. . se face 
o analiză exigentă, lucra
tivă a activității de pro
pagandă Pentru o și mai 
mare afidență, la una din 
înțîlniri întregul activ s-a 

Se înfăptuiesc propunerile

deplasat la Uricani, iar 
apropierea de problemati-
Ca unui singur organ oră
șenesc a ajutat la cuprin
derea mai bună a preocu
părilor, fiind supuse ana
lizei fiecare comparti
ment al muncii de pro
pagandă, fiecare acțiune 
întreprinsă în localitate: 
propaganda vizuală (în 
sală de apel și incinta mi
nei, precum și cea din o- 
raș); activitatea punctului 
de documentare ; acțiuni
le și programul casei de 
cultură și clubului tinere
tului ; activitatea în do
meniul învățământului po
litico-ideologic, 'cea de e- 
ducație materialist-științi- 
fică și altele. După cu
noașterea directă a preo
cupărilor în toate aceste 
domenii, cei mai mulți
dintre participant — se
cretari și secretari adjuncți 

•cu propaganda de la co
mitetele orășenești și co
munale, președinți ai co
mitetelor de cultură și d- 
ducație socialistă, activiști 
ai cabinetului municipal 
și eu probleme de învă- 
țămînt — au exprimat o- 
pinii, au făcut sugestii pe 
marginea cărora orientă- 

' rile formulate pentru ur
mătoarea săptămînă au do- 
.bândit conținut concret.

Pe marginea analizei de 
la Uricani. . inserăm două 
concluzii. Prima întărește 
necesitatea exprimată și 

cu alte prilejuri, de a in
tensifica activitatea de 
propagandă, încă din pri
mele săptămâni ale acestui 
an, de a imprima fiecă
rei acțiuni un nivel cali
tativ corespunzător, pen
tru ca eficiența întregu
lui efort educativ să fie 
tot mai evidentă. A doua 
concluzie privește însăși 
inițiativa întâlnirilor săp
tămânale : să fie perma
nentizată practica depla
sării periodice (lunare) a 
activului și în celelalte o- 
rașe. Faptul confirmă uti
litatea unor asemenea a- 
nalize însușite de partici
pant! pentru fondul lor 
concret, pentru folosul pe 
care o critică obiectivă îl 
aduce la îmbunătățirea ac
tivității într-un domeniu 
care trebuie să țină me
reu pasul cu viața, să răs
pundă mereu cerinței de 
a se perfecționa.

La Uricani, discuțiile 
(critice și autocritice) au 
fost susținute de Cornel 
Bololoi, Carol S.hreter, 
Vasile Chirculescu, Adri
ana Karacsony, Ioari’■ Măr
cii, Petru Făgaș, Gheorghe. 
Lăzăresc.j.1. Aurel Holda, 
Maria Mardare, Dumitru 
Moraru și mulți alții. In 
general, participant)! ; la 
această analiză concretă, 
ca de altfel toți cei ce 
susțin discuțiile întîlniri- 
lor săptămînale, dovedesc 
mereu interes pentru e- 
liminarea unor neajun
suri în vederea creșterii 
continue a eficienței/mun
cii de propagandă. .(IM.)

TRACTORUL
CU DOI CILINDRI

La Brașov a fost reali
zat tractorul cu doi ci
lindri de 28 CP — cel de-al 
50-lea tip de tractor asimi
lat pînă în prezent de co
lectivul de muncă al în
treprinderii de speciali
tate din orașul de la poa
lele Tîmpei. In această 
largă gamă sînt cuprinse 
tractoare de la 28 CP la 
360 CP, utilizate în agri
cultură, construcții și di
ferite alte domenii de 
activitate. Datorită Carac
teristicilor lor tehniep-eco- 
nomice, tractoarele fabri
cate la Brașov sînt solici
tate în 90 de țări ale lu
mii. Tractorul cu doi ci
lindri, de pildă, urmează 
să fie exportgt' în S.U.A. 
In unele țări au fost ex

PRIMA MINA 
DE LIGNIT 

ÎN MEHEDINȚI
In județul Mehedinți au 

început lucrările de des
chidere a celor dînfîi mine 
de lignit.

Inscriindu-se în progra
mul acțiunilor menite să 
contribuie la asigurarea 
independenței energetice

La chemarea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, elevii de 
la Liceul industrial din Petroșani au răspuns cu entuziasm sprjinind acțiunea 
«le curățire a zăpezii pe străzii.- Petroșaniului, pentru a lărgi căile de acces de Pe 
trotuare în zonele de mare afluență pietonală.

Edilii orașului au primit astfel un prețios ajutor in acțiunea de curățire a 
străzilor Pe multe din trotuare, inclusiv in zona centrală a mai rămas încă 
gheață, care îngreunează ciretilația, (V.Ș.)

portate linii de montaj, 
care lucrează sub asisten
ță tehnică românească.

a patriei, lucrările de 
deschidere se desfășoară 
în ritm susținut. Pe baza 
documentărilor întocmite 
de specialiștii Institutului 
de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și 
proiectări miniere pentru 
lignit Craiova, în perime
trul viitoarelor exploatări 
de lignit de la Ilusnicioa- 
sa și Prunișor s-au și să- 

< pat 120 metri de galerii. '
Aceasta va permite ca ? 
Mehedințiul să se înscrie ț 
începînd din. 1980, în rîn- 1 
du! .județelor producătoa- • 
re de cărbune, iar la sfîr- | 
șitul viitorului cincinal să J 
ajungă la o extracție a- * 
nuală de peste 3 milioane ’ 
tone lignit, care va fi fo- | 
losit pentru alimentarea I 
unei noi centrale termoe- ? 
lectriee. î

(Urmare din pagina I)

patinoarele, promisiuni 
uitate...

: Mai înțîi citeva repere : doială că și-ci — cei care
H pentru prima oară cînd
= se întocmesc programe de

meinicia propunerilor făcu
te în organizațiile F.U.S., 
precum și insistența cu ca
re se acționează pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor 
muncii la transpunerea în 
practică a acestor propu
neri. Este cunoscut .faptul 
că la mina Petrila își des
fășoară activitatea o puter
nică organizație de partid. 
Alături de comuniști ac
ționează și foarte mulți 
membri ai FdJ.S. Partici
parea acestora la realizarea 
sarcinilor de plan este tot 
mai activă dovedind puter
nica implicare a întregului 
colectiv la înfăptuirea ho- 
tărârilor Congresului al 
XII-lea al partidului. (C.I.)

invața să patineze astfel ; 
-— sint incluși între cei ■ 
1740/ ■ u1;'"'. ' :

S-a terminat și această = 
vacanță de iarnă și păți- : 
noare tot nu sînt. Pe lo- ; 
curile unde erau provă- i 
zute se află acum un ; 
strat gros de zăpadă, a- ; 
coperind lipsa de preocu- ; 
pâri a organizatorilor va- î 
cânței (organizațiile de j 
pionieri și' U.T.C., școlile, i 
Consiliul municipal pen- : 
tru educație fizică ' și ; 
sport). Una din marile'; 
bucurii ale elevilor în ; 
vacanța de iarnă o cons-ț 
tituie mișcarea în aer li- ; 
ber, pe gheață și pe ză- ; 
padă. Dacă patinoare nu i 
le oferim, copiii, mai în
treprinzători, și le fac 
singuri. Despre zăpadă, ce 
să spunem, este, dar e- 
xistența ei nu mai depin
de de organizatorii va
canței, cei care trebuie 
să-și resimtă din plin vi
novăția atunci cînd văd 
un copil îmbujorat cău- 
tînd cu agerime un locșor 
unde să alunece, elegant 
și plin de vitalitate, cu 
patinele. Patinoarele, | 
promisiuni uitate... î

T. SPATARU |

Labdakos, Laios, Oedip... (XI)
Un licean din Petrila ne 

roagă să tălmăcim mai pe 
larg înrudirea mitică din
tre zeii și personajele lumii 
grecești, pe de o parte, și 
zeii daci și moștenitorul lor, 
prin filieră religioasă, Sîm- 
petru, sfint al păstorilor 
români pe de altă parte. 
Vom porni de la zeul grec 
de origine traco-frigianâ 
Dionysos, Hesiod scrie că 
Zeus ar fi iubit-o pe Seine
le, fiica lui Cadmos, din 
dragostea lor s-a născut 
Dionysos, dar într-un fel 
deosebit — smuls din pînte- 
cele mamei, a fost cusut de 
Zeus în coapsa sa și apoi 
iese la lumina zilei la soro
cul hărăzit. In legenda the- 
bană. trebuie să vedem în 
Seinele pe zeița traco-fri
giană a pămîntului Zeinelo, 
cUyîntul trac înrudit cu 
slavul zemlja, adică pă- 
inînt. Dionysos este șchiop, 
o spune și numele său, în 
dialectul syracuzan nysos 
se traduce prin șchiop. He- 
faistos, un alt frate de al 
său, tot șchiop, îl trece, 
purtat pe umeri, peste ape, 
adică 'spre lumile subpă- 
mîntene. Zeul recunoscut 
prin orgianismul său, are 
un dușman în regele traci
lor edoni Lycurg, cel care 
potrivit legendei a fost zi
dit și zăvorit — o spune So- 
focle în Antigona — în 
muntele Pangaion, în care 
unii cercetători au văzut 
Parîngul nostru. Lycurg, 
după ce își omoară pe fiul 
său Dryas, crezînd că e vi-

I* Azi, 13 ianuarie a-c., 
ora 17, Filarmonica de 
stat din Cluj-Napoca, 

I* prezintă la clubul sin
dicatelor din Lonea 
spectacolul de muzică

I populară „Gintă Some
șul cu tara“. Își dau 

I______

ță de vie, își taie un picior 
pedeapsă pentru hulirea 
lui Dionysos. De aceea el 
poartă o singură sanda/(O- 
vidius — „Ahthologia Pla- 
nudia“). Scormonind înțele
sul acestui demon chtoniăn 
Lycurg, aflăm că la origi
ne stă sensul de „furia lu
pului", zdemon trac care 
activează in timpul iernii, 
împreună cu vitregiile na

turii. Sărbătorirea nașterii 
și morții lui Dionysos, jert
firea unor animale, dezlăn- 
țuiau dansuri vijelioase și 
clipe de delir, „copie ate
nuată a orgiilor de tip trac 
din vremuri mitice", susți
ne un avizat cercetător 
Gheorghe Mușu („Zei. Eroi'. 
Personaje",. Ed. științifică, 
1971). O întimplare istorică, 
povestită de Plutarh spune 
că Agesilaos, vestit rege al 
Spartei din dinastia Bak- 
chiazilor, adică cei care-1 
venerau pe Dionysos Bak- 
chos, era șchiop. O anume 
fiică a acestui neam theban 
Labde, adică... șchiopa, 
căsătorită eu un străin din 
Thessalia, întemeiază di
nastia Kypseiazilor. Relația 
zeu șchiop, negru în sen
sul demoniac, ca reprezen
tări specifice ale lui Dio
nysos poate fi urmărită și 
în seria dinastică Labda
kos — bunicul, Laios — ta
tăl și Oedip — fiul, cunos-

Concursul Dumitru So- 
pon, Maria Marcu, Iu- 
Jia Pop, surorile Codo- 
reanu, frații Ion și Ni
cole BătinaȘj Nieă Â- 
cliim. Momente vesele 
Zeno Turdeanu.

• Autobuzul spre te- 
lescaun pleacă azi din 
Piața Victoriei — Petro
șani, dimineața la ora 8, 
iar meteorologii infor

euțl eroi ai pieselor lui 
Sofocle. Ca și Heraele, Qe- 
dip trece prin grele încer
cări, între care ghicește e- 
nigmele puse de sfinx, prin 
înțelepciune și forță ajun
ge basileu, căsătorindu-se 
cu o reprezentantă a zeiței 
pămîntului, basilinna, dar, 
vai, își omorîse fără să știe 
tatăl, iar basilinna era 
mama sa loeasța- Dezlega

rea enigmelor, susțin cer
cetătorii, se constituie în
tr-un ritual al cultului zei
tăților vegetației (cultul A- 
grîonia din Theba, dedicat 
lui Dionysos). ' Cadmos, cti
torul Thebei, capitala Beo- 
ției, peste care va stăpîni 
și Oedip este bunicul lui 
Dionysos și totodată stră
moșul eroului damnat. Du
rerosul incest este văzut în
să, într-o lume de vis, a- 
semenea visului incestuos 
al lui Caesar, in care locul 
mamei trebuie luat de. zei
ța pămîntului,. de univer
sul in genere. In visuri șe 
limpezesc aspirațiile, perso
najelor istorice și zeilor. 
Revenind la „complexul 
oedipian", dar nu în sens 
freudian, acest tip de căsă
torie sacră este încadrată 
într-o serie de legături zei
țe — oameni, astfel zeița 
vegetației Ceres se căsăto
rește cu Iasipn din Creta, 
Aurora se însoțește cu pă

mează că stratul de ză
padă în Paring măsoară 

62 centimetri, deci toc
mai bună pentru schiat.
• Pe pîrtia de schi de 

lingă cabana Vîlcan, ins
talația de baby-schi a 
fost prelungită cu 40 me
tri și pusă în funcțiune 
spre satisfacția iubitori
lor sportului alb de pe 
înălțimile înzăpezite. 
(V.S.).

mânteanul Orion, muritorii 
făcînd parte dintr-uin spa
țiu egeean. La fel, Colum- 
bul mitologiei grecești Ody
sseus are o idilă cu grațioa
să Calypso, o zeiță chto- 
niană, devenită stăpână 
pește ape. In acest context 
trebuie să-1 vedem pe Oe
dip, însoțit cu zeița cetă
ții, prin reprezentanta ei 
locasta, similitudini există 
în mitologia babiloniană, în 
cea feniciană etc. Vă veți 
întreba ce are totuși comun 
Oedip cu Dionysos. Și Oe
dip dispare sub pămî.nt la 
Colonus, asemenea zeului, 
dar surprinzătoarea dezle
gare a enigmei ne-o oferă tot 
etimologia. Să dăm atenție 
dinastiei thebane. Labda
kos înseamnă „cel cu pi
cioare încovoiate", la fel ca 
și Laios, Oedip este tradus 
prin „cel cu picioare umfla
te", deci șchiop. Zeul, pa 
fiu al Semelei și nepot al 
lui Cadmos, este văr primar 
cu . Labdakos, în familia 
Ipr am mai amintit pe 
Labde — Șchioapa. Așadar, 
în acest . spațiu mitic se 
întîlnesc zeități ale păinîn- 
țuliii. ș! regi sacri, între ca
re Gheorghe Mușu îi enu
mera pe Seinele — ZemClo, 
Polydoros, Chtonios, Nyc- 
teus, Nycteis, Oedip sfâr
șind seria. Să nu uităm că 
tot astfel, faraonii egipte
nilor, ca ființe sacre, sînt 
fii ai zeilSr Rha (Re) sau 
ai îui Amon și Osiris,- zei
tăți solare și chtoniene. ■'

Prof, ion VULPE

• După trei zile de 
muncă intensă, prin ză
padă și ger, instalatorii . 
au terminat ieri, repa
rațiile1 la conducta de 
apă de pe strada Mihai 
Eminescu din Petroșani, 
asigurînd astfel în bune 
condițiuni alimentarea 
cu apă potabilă a locui
torilor din împrejurimi.

Rubrică redactată de I 
D. CRIȘAN I
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Conferinfa judefeană 
a Frontului Unifăfii Socialiste

(Urmare din pagina I)

proprii și a Consiliului 
popular județean al Fron
tului Unității Socialiste.

4. Alegerea delegaților 
pentru Congresul al II-lea 
al Frontului Unității Socia-, 
liste și desemnarea can
didaților pentru Consiliul 
național al F.U.S. și pen
tru Comitetul național al 
organizațiilor proprii ale 
F.U.S.
.. In continuare, tovarășul 

Petre I.ungu, secretar al 
Comitetului județean Un- ■ 
nedoara al P.C.R., a pre
zentat darea de seamă, cu ‘ 

- privire la activitatea . des
fășurată de Consiliul ju-,.. 
dețean al Frontului Uni
tății Socialiste șl sarci
nile cș revin organizațiilor 
componente ale F.U.S. din 
Directivele și hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.

Pe marginea documen- 
telor supuse, dezbaterii 
Conferinței au luat cuvîn- 
tul tovarășii : Alexandru
Voiculescu, Florca Măciu
că, Nicolae Mărculescu; 
Grațian Faur, Ion Popescu, 
Didona Carmen Feliciâ 
Horia, Gheorghe Iga, Sma- 
randa Scorțan, Ioan Arsin, 
Hie Lavu, Andrei Soos, 
Maria Medrea, Petre Stoi- 
can, Nicolae Pilly, loan Al
bii, Viorel Jianu, Neculai 
Chirica, loan. Rob .

Conferința a aprobat 
darea de seamă și activi
tatea Consiliului județean 
al F.U.S., a adoptat pro
gramul de măsuri, precum 
și planul de dezvoltare e- 
eonomico-socială, în pro
fil teritorial al județului 
Hunedoara pe anul 1980 
și în cincinalul 1981-1985.

In cadrul unei ședințe 
separate, a avut loc apoi, 
constituirea organi zației
județene proprii a Frontu
lui Unității Socialiste. 
Cu acest prilej au luat 
cuyîntul tovarășii: Maria
na Oprescu, 1 Gabriela 
Nagy, Laura Moisiu, Ioa- 
chim Mihăilescu, Ingeborg 
Kaschuta, Victor Pop, Mioa
ra Cocă, Sonia Bistrian. In 
continuare, în cadrul . șe
dinței, a fost ales Comite
tul județean al organizați
ilor proprii ale F.U.S. for
mat din 73 de membri și 
un birou format din 23 
membri. Ca președinte al 
Comitetului județean al 
organizațiilor proprii ale 
F.U.S, a fost aleasă tova
rășa Didona Carmen Feli
cia Iioria, ca vicepreședinți 
tovarășii : Eugen Dorin
Manea Și Elisabeta Cioro- 
bea, iar ca secretar tovară
șul Alexandru Șerbănescu.

Trecîndu-se la ultimul 
punct al ordinei de zi, 
Conferința a ales Consi
liul județean Hunedoara 
al Frontului Unității Soci
aliste format din 135 
membri. In prima sa 
nară consiliul a ales 
birou executiv format 
27 de membri.

In continuare, Confe
rința a ales cei 53 de de
legați ia Congresul al- II- 
lea al Frontului Unității 
Socialiste și a desemnat 
11 candidați pentru Consi
liul național al F.U.S. și 
4 candidați pentru -Comi
tetul național al organi
zațiilor proprii ale F.U.S.

In încheierea lucrărilor 
Conferinței a luat cuvîii- 
tul tovarășul Ion Ciucu.

Lucrările Conferinței 
noastre de astăzi, mate
rialele prezentate, cit și 
dezbaterile ce au avut loc 
— a arătat vorbitorul --- 
au demonstrat deplina a- 
deziune și atașamentul 
profund al tuturor oame-

•dinii și disciplinei la toate 
locurile de muncă, îm
bunătățirea . controlului. 
tehnic pe toate schimbu
rile, ridicarea nivelului' 
tehnic-calitativ -al produ-

intensificarea

nilor muncii din județul 
Hunedoara la propuneri
le secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pri
vind creșterea rolului. 
Frontului Unității Socia- selor prin
liste în viața politică și A procesului de moderniza- 
soeial-economică a Româ
niei. Dînd o înaltă apre
ciere acestor măsuri cu 
caracter larg democratic, 
Conferința a exprimat to
todată sentimentele fier
binți de dragoste și pre- , 
țuire ale locuitorilor ju- . 
dețulu.i Hunedoara față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din inițiativa 
eăruia are loc un proces 
continuu și profund de 
creare a unor structuri 
politico-organizatorice noi,’ 
.revoluționare, tot măi ap
te să impulsioneze și să 
asigure participarea efec
tivă a tuturor cetățenilor 
țării la elaborarea și în
făptuirea propriului nos
tru viitor, a destinelor 
României socialiste.

Desfășurîndu-și lucrări
le la puțin timp de la 

. Congresul al Xll-lea al 
i Partidului Comunist . Ro
mân și cu cîteva zile î- 
năinte de Congresul al II- 
lea al Frontului Unității 
Socialiste, Conferința a 
pus în centrul dezbateri
lor sale obiectivele și 
sarcinile /de. excepțională 
însemnătate elaborate de 
forumul suprem al comu
niștilor, formulînd în a- 
Celași timp propuneri și 
măsuri pentru creșterea 
contribuției organizaților 
proprii și componente . ale 
Frontului Unității Socia
liste, la înfăptuirea a- 
cestora. A reieșit, toto
dată, angajarea fermă a 
participanților la Confe
rință, de fapt a tuturor 
cetățenilor județului, de a 
face totul pentru tr 
punerea exemplară 
viață a sarcinilor ce 
revin din hotărîrile ( 
greșului' al XH-Iea 
partidului.

Tn continuare, d upă 
a adresat, în numele 
roului Comitetului

• #.

ce 
bi- 

jude- 
țean de partid, delegaților 
și incitaților la Conferin
ță, tuturor colectivelor de 
muncă din județ, cele mai 
calde felicitări pentru re
zultatele bune 
nule și le-a 
succese și mai mari în a- 
nul 1980 ‘și în cincinalul 
viitor, vorbitorul- /'îs-a re

ia Sarcinile 
Hune- 

anul 1980 și în 
viitor din do- 

Congresului al 
partidului, din 
secretarului ge- 

firolae

i >1 (ti
ll rat

de 
Pie

ii n 
din

ferit pe larg 
ce revin județului 
doara în 
cincinalul 
cumentele 
Xll-lea al 
indicațiile 
neral, tovarășul 
Ceausescu.

In această perioadă, ju
dețului nostru îi revin 
sarcini deosebite în ce 
privește creșterea ‘ pro
ducției de. cărbune,- ener
gie electrică, minereuri, 
metal, mașini; și utilaje 
pentru industria minieră, 
materiale de construcții, 
produse din mase plastice, 
confecții, mătase artifici
ală, țesături, tricotaje, în
călțăminte, bunuri de con
sum alimentare și 
triale, precum și alte 
duse.

Realizarea acestor 
cini, mult sporite v 
de perioada^ anterioară, 
necesită luarea unor mă
suri ferme pentru utili
zarea cu maximum de 
randament a mijloacelor 
de producție, asigurarea 
întreținerii și buna func
ționare a tuturor capaci
tăților de producție, în
tărirea răspunderii, a or-

iridus-
pro-

sar- 
, fața

timp a documentațiilor 
tehnico-economice și de 
execuție, la desfășurarea 
rodnică a activității pe 
toate șantierele de cons- 
trueții-monțaj, extinderea 
mecanizării și industria
lizării lucrărilor, a tehno
logiilor moderne, asigu
rarea forței de muncă și 
folosirea integrală a utila- 

■ jelor din dotare.
, Un larg < imp de acțiu

ne pentru organizațiile 
proprii și componente ale 

. Frontului Unității Socia
liste — a subliniat vorbi
torul — ti constituie rea
lizarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești și de înfru
musețare a localităților. 
Este necesar ca în cadrul 
•acțiunilor patriotice, în 
acest an, să fie mobilizat 
un număr mai mare de 
cetățeni la ridicarea unor 
construcții • social-cultura- 

' le și în special ia cons
trucția de locuințe, lagos-, 
ppdă'rirea și înfrumuseța-, 
rea localităților.

Vorbite ui s-a referit 
... _________  . atenția
ce trebuie acordată des
fășurării activității ppli- 
tico-ideologice și cultural- 
educative în.rîndul ma
selor de cetățeni, a tinere
tului. Consiliile locale și 
■organizațiile proprii ale 
F.U.S., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, vor 
trebui să militeze pentru 

intensificarea cunoașterea de către oa
menii muncii /a politicii 
interne și externe a parti-

re și înnoire a acestora, 
de asimilare în fabricație 
a noi materiale cu carac
teristici superioare. O a- 
tenție sporită va trebui să 
acordăm îndeplinirii e- 
xemplare a indicatorilor 
calitativi de creștere a. 
productivității muncii și 
de reducere a cheltuielilor 
de producție, îndeosebi a 
cheltuielilor materiale, 
astfel încît fiăcare unita
te economică, să desfășoa
re o activitate eficiență și 
să- obțină, beneficii./.

Organizațiile Frontului 
.Unității Socialiste ■ sînt 
chemate de asemenea, să 
desfășoare o intensă acti
vitate pentru economisi
rea energiei și combusti
bililor, să combată 
pa d<ș. materii, prime 
materiale, să. militeze 
tru reintroducerea în 
cu itul/ productiv 
alelor refolosibile, 
tru descoperirea și 
rificarea de noi 
secundare.

Planul pe anul 1980 
și in perspectiva viitorului 

a arătat in 
vorbitorul —

nsi- 
Și

pen- în continuare la 
cir- 

a rp atari
pen- t
valo-

. resurse

cincinal 
continuare 
prevede 
procesului de dezvoltare a 
agriculturii județului nos
tru. obținerea de recolte dului și statului nostru, a 
sporite de cereale, Jegume 
și fructe, de producții mai 
mari de carne și lapte. In 
vederea realizării acestor 
prevederi, organizațiile 
F.U.S. de la sate, sub 
conducerea organizațiilor 
de partid, vor trebui ,să-.și 
aducă' contribuția la, spo
rirea 'suprafețelor însă-, 
mînțate, executarea lucră
rilor agricole la timp și 
în condiții agrotehnice a- 
vansate. utilizărea unor 
cantități șoorite de îngră
șăminte. O atenție specia-

documentelor Congresului 
al Xll-lea al partidului, 
precum si a hotărîrilor ce 
vor fi adoptate 
greșul al II-lea 
întreaga muncă 
re a cetățertilpr 
rientată spre i'/

de Con- 
ăl F.U.S., 
de. educa- 
sfl fie o- 
rea'izarea 

.sa"pinilor de plan, crește
rea eficientei activității e- 
conomice, 
experienței 
nițiativelor 
mobilizarea

lă va trebui să acordăm briîor organizațiilor F.U.S.
: în

bazei: 
con-'

gt?nera)izarea 
pozitive șl a 1- 

muneitorești, 
tuturor mem-

întrecerea socialistă, 
pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor pe 
anul 1980 și în cincinalul 
viitor. l

După cum cunoașteți — 
a arătat vorbitorul — la 
9 martie anul acesta, vor 
avea loe alegeri de depu
tați în Marea Adunare Na
țională și consiliile popu
lare. Potrivit propunerilor 
făcute de secretarul ge
nerau al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, / 
cu privire la creșterea ro
lului Frontului Unității So- 

social- 
or- 

tre- 
de- 

de

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, c 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Frontului Unității 

Socialiste
București

TELEGRAMĂ
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4 dezvoltării sectorului 
otehnie, as’gurăriî. 
furajere și creșterii, 
tinue a producției de car
ne, lapte, lină, ațît în u- 
nttătile de stat, coopera
tiste cit și în gospodăriile 
ponulnțio’. în scopul spori
rii livrărilor la fondul 
centralizat si îmbunătă

țiTii A prOVÎ Zi on .3 "H orvrm-
h’te'l

Vorbitorul a arătat, in 
continuare, că județul Hu
nedoara are de înfăptuit 
în anul viitor și în cinci
nalul 1981-1985 un volum 
de investiții impresionant, 
orientat cu precădere spre 
dezvoltarea bazei iehnico- 
materiale în industria si
derurgică, extractivă, .pre
pararea cărbunelui, ener
gie: electrice și termice, 
materialelor do construcții, 
industria ușoară, agricul
tură ș- industria alimen
tară. construcția de lo
cuințe și a unui mare nu
măr de obiective social- 
culturale. Realizarea in
vestițiilor la termenele 
prevăzute necesită. o mo
bilizare deosebită a tutu
ror forțelor și mijloacelor 
de care dispune județul 
nostru, la care sînt che
mate să-și aducă o contri
buție activă și organizați
ile Frontului Unității So- zătoare m desfășurarea în

tregii campanii electora
le. Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, comi
tetele și consiliile locale ale 
F.U.S. au datoria să acți
oneze pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii,

cialiste. In acest .domeniu 
trebuie să se acționeze eu 
toată răspunderea pentru 

eforturilor 
proiec- 

construc-

concentrarea 
beneficiarilor, 
tanților și 
torilor la asigurarea la

cialiste in viața : 
politică a României, 
ganizațiile. F.U.S. vor 
bui să participe la. 
semnarea candidaților 
deputați pentru consiliile 
populare de toate catego
riile. De asemenea,, orga- 
nizațiile Frontului Unității ■ 
Socialiste vor desemna 
candidați și din fîn/durile 
membrilor proprii.

Aceste înalte răspunderi 
conferite organizațiilor 
F.U.S.: trebuie să determi
ne o activitate corespun-

Analizând cu exigență și răspundere activitatea 
desfășurată, contribuția organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste la rezolvarea planului 
economic în Profil teritorial, la înfăptuirea Progra- . 
mului de creștere a nivelului de trai, la activitățile 
de înfrumusețare și buna gospodărire a localităților, 
Conferința județeană a Frontulului Unității Socialiste 
raportează succese de prestigiu, care continuă frumoa
sele tradiții de muncă ale hunedorenilor. In 1979 au 
fost realizate peste prevederile de plan 500 milioane 
kWh energie electrică, 14 680 tone oțel, 39 890 tone 
laminate, 1 350 tone fier în minereu, 2100 tone ina- 
șinj și utilaje pentru industria metalurgică, 3 930 m.P. 
placaje marmură, 1 275 m.c. cherestea și alte produse.

Conferința a exprimat, totodată, hotărîrea unani- I 
mă a oamenilor muncii hunedoreni, angajarea lor 
entuziastă în întrecerea socialistă pentru înfăptuirea 
marilor obiective ale anului 1980, ultimul al actualului 
cincinal, răspunzând astfel prin fapte demne de locui
torii acestor meleaguri sarcinilor mari puse de docu
mentele celui de-al Xll-lea Congres al partidului in 
fața națiunii române, înflăcăratelor îndemnuri pe carc 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați adresat întregului popor în 
vibrantul mesaj de Anul Nou.

Dînd glas voinței tuturor participanților, Confe
rința a exprimat hqjărîrea de a îmbunătăți și crește 
rolul organizațiilor proprii și componente ale Frontu
lui Unității Socialiste în mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea exemplară a Programului partidului, 
a cutezătorului drum deschis de documentele adoptate 
de cel de-al Xll-lea forum comunist.

însuflețiți de exemplul generos Pe care ni-1 oferiți 
zi de z.i, mult stimate tovarășe secretar general, de
legații la Conferința județeană a Frontului Unității 
Socialiste, în numele organizațiilor componente și al 
zecilor de mii de membri individuali, constituiț, in 
organizații poprii, ne angajăm ca sub conducerea per
manentă a Partidului Comunist Român să participăm 
cu întreaga capacitate și putere de muncă la creșterea 
rolului acestui larg front al unității în viața țării, 
contribuind astfel la continua înflorire și prosperitate 
a patriei noastre socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii hunedoreni, în frunte 
cu comuniștii își vor spori eforturile pentru a parti
cipa mai activ la edificarea noii noastre societăți mul
tilateral dezvoltate și a comunismului — operă fără 
seamăn în istoria României.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 
HUNEDOARA A FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE 1

fără deosebire de naționa
litate, pentru înfăptuireă 
sarcinilor politice, econo
mice și sociale, ■ pentru în- 
tîmpinarea alegerilor cu 
rezultate de prestigiu in 
industrie,/.agricultură, in
vestiții, în toate domeniile 
de activitate.

In încheiere, tovarășul 
Ion Ciucu a arătat că mă
surile adoptate de Confe
rința organizației jude
țene a Frontului Unită
ții Socialiste, precum și 
hotărîrile Congresului al 
II-lea al F.U.S. ce va avea 
loc peste cîteva zile, vor 
asigura intensificarea par
ticipării tuturor cetățeni
lor —■ români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, din județul Hune
doara — la conducerea 
societății, la făurirea vie
ții noi, libere, indepen
dente și prospere.

Ne exprimăm convinge
rea că toate organizațiile 
proprii și componente ale

Frontului Unității Socia
liste, în deplina unitate, 
vor acționa pentru mobi
lizarea tuturor oamenilor 
muncii la realizarea hotă
rîrilor Congresului al XII- 
lea ăl partidului, își vor 
c o n s a c r a întreaga 
putere de munca și creație 
înfăptuirii politicii inter
ne și externe a Partidului 
Comunist Român, asigu- 
rînd înaintarea rapidă a 
patriei pe drumul prospe
rității și bunăstării, al ci
vilizației socialiste și ‘co
muniste.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, părtici- 
panții la Conferința orga
nizației județene a Frontu
lui Unității Socialiste, au 
adoptat, în încheierea lu
crărilor, textul unei tele
grame adresate C.C, al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ce.auș'uscu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Unității Socialiste.
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Chemarea la întrecere
adresată de Combinatul siderurgic Hunedoara către toate întreprinderile

din industria metalurgică
Angajați plenar în e- 

fortul general al poporu
lui nostru pentru înfăp
tuirea programului parti
dului, a holărîrilor Con
gresului al XII-lea al 
partidului, colectivul Com
binatului siderurgic Hune
doara, sub conducerea 
organelor și organizațiilor 
de partid, - muncește cu 
dăruire și înaltă responsa
bilitate muncitorească pen
tru realizarea exemplară 
a sarcinilor de pian și a 
angajamentelor luate îrf 
întrecerea socialistă. In 
anul 1979 s-au obținut 
peste plan : 18 200 tone 
cocs metalurgic ; 36 700
tone fontă ; 14 500 tone o- 
țel ; 40 000 tone laminate 
finite pline.

Productivitatea muncii 
— calculată pe baza pro
ducției globale — a fost 
depășită cu peste 3 700 lei 
pe om al muncii. Toto
dată, s-au îmbunătățit 
tehnologiile de fabricație 
și gospodărind mai bine 
materiile prime și mate
rialele, s-au economisit, 
între altele, peste 9 000 
tone cărbuni cocsificabili, 
5 230 tone metal în șarjă 
pentru oțelării și 4 300 
tone cărămizi refractare. 
Au fost asimilate opt 
mărci de oțel și trei tipo- 
dimensiuni de laminate, 
între care oțeluri pentru 
cord metalic, rulmenți, 
industria aeronautică, cu 
caracteristici competitive 
pe plan mondial.

însuflețiți de hotărîrile 
istorice adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al 
Partidului. deciși să-și 
consacre și în viitor în
treaga lor putere de mun

Chemarea la întrecere
adresată de Trustul de Construcții Industriale Cluj către toate

unitățile de construcții montaj
Sub conducerea organi

zațiilor de partid, colecti
vul Trustului de Construc
ții Industriale Cluj, puter
nic angajat în înfăptuirea 
grandiosului program de 
investiții stabilit de par
tid, acționează cu întreaga 
energie și pricepere pen
tru realizarea cu succes a 
mobilizatoarelor sarcini ce 
le revin în actualul cin
cinal. Valorificînd expe
riența acumulată în acti
vitatea de construcții-mon- 
taj din primii patru ani 
ai cincinalului, în cursul 
cărora au pus în funcțiune 
267 capacități industriale de 
producție, din care . 55 în 
devans, lucrătorii. Trustului 
își vor spori tot mai mult 
preocupările pentru îndepli
nirea.: sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului și 
adresează tuturor unități
lor de construcții din țară 
chemarea la întrecere pen
tru realizarea exemplară a 
planului pe anul 1980 la 
toți indicatorii, luîndu-și 
în acest scop următoarele 
angajamente i

1. Punerea în funcțiune 
înainte de termenul planifi
cat a unor noi capacități 
de producție prin reducerea 
duratelor de execuție și co
relarea, împreună cu unită
țile beneficiare de investiții, 
a livrării utilajelor tehno
logice la termenele necesa
re pentru montaj, la ur

că, capacitate și măiestrie 
profesională pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin în a- 
cest an hotăritor al cinci
nalului, siderurgiștii hu- 
nedoreni cheamă toate co
lectivele de muncă din în
treprinderile industriei 
metalurgice la întrecere 
socialistă pentru realiza
rea planului pe anul 1980, 
angajîndu-se să realizeze 
Următoarele :

1. Depășirea indicatori
lor valorici și fizici ai Pla
nului cu! 20 milioane lei 
la producția netă; 100
milioane lei la producția 
globală industrială ; 100
milioane lei la produc
ția marfă ; 10 000 tone cocs 
metalurgic ; 15 000 tone
fontă ; 15 000 tone oțel ; 
12 000 tone laminate 
finite și 200 tone 
piese de schimb și utilaje 
pentru industria metalur
gică. Productivitatea
muncii planificate calcu
lată pe baza producției 
nete, se va depăși cu Cel 
puțin 1000 lei pe un om 
al muncii.

2. Livrarea la export, 
peste plan, a unei canti
tăți de produse în valoa
re de 10 milioan€ lei va
lută, prin îmbunătățirea 
structurii acestor^ și asi
milarea unor oțeluri cu 
valoare de. întrebuințare 
mai ridicată.

3. In scopul creșterii: efi
cienței economice a pro
ducției, atît r> celei desti
nate consumului productiv 
intern, cît și pentru export, 
se Va adinei specializarea 
liniilor de laminare și fa
bricarea unor sortimente 
cu valoare ridicată, îndeo

. mătoarele întreprinderi : 
Combinatul de utilaj greu 
Cluj, 10 000 tone pe an 
utilaj tehnologic greu, eu 
180 de zile ; Fabrica de 
pîine Bistrița Năsăud cu 
120 de zile ; întreprinderea 
„9 Mai" ; Turda, 8 mii tone 
pe an cărămizi refractare 
silicioase ; secția de pre
lucrare a deșeurilor meta
lice Apahida — județul 
Cluj, 150 mii tone pe an; 
Fabrica de confecții Jibou 
— județul Sălaj; Complexul 
avicol integrat Sîntimbru 
— Județul Alba cu cîte 90 
de zile; dezvoltarea între
prinderii de rpașini de rec
tificat Cluj, cu 60 de zile; 
dezvoltarea întreprinderii. 
„Unirea11 — Cluj-Napoca, 
centrul de vinificare Săr- 

- mășag — județul Sălaj, fer
ma avicolă Baciu — județul 
Cluj, cu cîte 30 de zile.

2. Realizarea cu 10 zile 
mai devreme a planului 
anual la construcții-montaj 
și obținerea unei producții 
suplimentare de 30 milioa
ne lei. printr-o pregătire 
temeinică a execuției lu
crărilor, modernizarea și 
dezvoltarea bazelor proprii 
de producție, asigurarea la 
timp a mijloacelor materia
le și folosirea ritmică și 
rațională a întregului po
tențial tehnic și uman.

3. Depășirea prevederilor 
planului producției nete în 
activitatea de construcții-

Consiliul Oamenilor Muncii 
Comitetul Sindicatului

Comitetul de partid
Comitetul U.T.C.-

sebi oțeluri pentru organe 
de asamblare, inoxidabile 
și altele.

4. Ridicarea nivelul di teh
nic și calitativ al produse
lor. introducerea unor teh
nologii mai eficiente prin-

— realizarea a 600 tone 
oțel de înaltă puritate prin 
retopire electrică sub zgu
ră;

— elaborarea șl lamina
rea a 10 500 tone oțel cu 
puritate ridicată pentru 
rulmenți;

— elaborarea a 8 000 tome 
oțeluri și respectiv sîrmă 
pentru cord metalic.

5. Promovarea progresu
lui tehnic, intensificarea 
activității de cercetare și 
asigurarea condițiilor de 
valorificare imediată în 
producție a rezultatelor a- 
cesteia :

■— elaborarea oțelurilor 
inox prin procedeul de de- 
carbtirare în vid ;

— insuflarea materiale
lor pulverulente în băile 
metalice ;

— barbotarea cu gaze i- 
nerte a oțelurilor în vede
rea îmbunătățirii omogeni
zării acestora ;

— creșterea randamen
telor de aliere și dezoxidare 
a feroaliajelor ;

— implementarea unor 
programe optimizate de e- 
laborare a oțelurilor.

6. Perfection area tehno
logiilor de elaborare, tur
nare, laminare, ajustare și 
introducerea ■ unor soluții 
eficiente de recuperare și 
valorificare a unor resurse 
metalice secundare, astfel 
încît, față de 1979, să se 
realizeze un spor de 30 000 

montaj cu 0,5 la sută.
4. Creșterea productivității 

muncii, peste; sarcina plani
ficată cu 1 la sută prin:

— introducerea în proiec
te, a unor soluții construc
tive cu grad ridicat de efi
ciență, industrializare și 
mecanizare a lucrărilor, cu 
consumuri reduse de mate
riale, folosind pe scară lar
gă materialelele noi, ușoa
re și a celor procurate pe 
plan local; extinderea exe
cuției industrializate, în ba
zele proprii de producție, 
a elementelor de construcții 
și semifabricate; depășirea 
cu 3 la sută a indicilor 
planificați de folosire a u- 
tilajelor de construcții; 
micșorarea ponderii munci
torilor necalificați, astfel 
încît aceștia să reprezinte 
cel mult 7-la sută din to
talul personalului; perfec
ționarea și specializarea 
pregătirii profesionale a 
800 muncitori, maiștri și 
ingineri; extinderea acor
dului global la 80 la sută 
din numărul, total de per
sonal muncitor.

5. Realizarea unei cali
tăți superioare a lucrărilor 
de construcții-montaj prin 
respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice de 
producție. Pînă la finele 
semestrului I 1980, vom e- 
fectua toate recepțiile defi
nitive ale obiectivelor din 
anij precedenți la care au 

tone metal din aceeași can
titate de oțel lingou.

7. Reducerea consumuri
lor de energie și combusti
bil prin :

— realizarea unor insta
lații de recuperare a căldu
rii rezultate din procesele 
de fabricație (aglomerarea 
minereurilor, producerea o- 
xigenului, răcirea prin va- 
porizare a ușilor cuptoare
lor de oțel etc.);

— utilizarea unor energii 
secundare la încălzirea tu
nelurilor de dezgheț ;

— reconsiderarea balan
țelor energetice la utilajele 
de producție și aplicarea 
unor soluții care- să asigure 
consumuri raționale de e- 
nergie și combustibili;

— perfecționarea Cons
tructivă și funcțională a 
instalațiilor de ardere în 
scopul creșterii randamen
telor acestora.

8. Reducerea cheltuieli
lor de producție, cu 1 leu 
la 1000 lei producția mar
fă. prin diminuarea consu
murilor specifice, recupe
rarea Și recondițîon area u- 
nor materiale și produse, 
cu accent pe :

— ’ recuperarea metalului 
din zgura de oțelării cu 
actuala instalație ; construi
rea și punerea în funcțiune 
a noii instalații de capaci
tate sporită ;

— reducerea consumului 
de energie electrică cu 
1 500 mii kWh ;

— recuperarea și refolo- 
sirea cărămizilor refractare 
rezultate la demolarea 
cuptoarelor pentru repara
ții ;

— reeondiționarea utila
jului de turnare uzat ;

— îmbunătățirea sistemu

expirat temenele de garan
ție.

6. Reducerea cheltuielilor 
de producție planificate cu 
1,5 lei la 1 000 lei produc
ție.

7.. Reducerea consumului 
de energie electrică cu 15 
la sută față de consumul 
realizat în 1979, cu 10 la 
sută a consumului de ben
zină și 5 la sută la motori
nă.

8. Gospodărirea mai bună 
a materialelor, care să 
conducă la economisirea a 
200 tone ciment și 100 tone 
metal.

9. Îmbunătățirea continuă 
a. condițiilor de muncă și. 
viață ale constructorilor. 
'Se vor da în. folosință: 
490. apartamente . și garso
niere; 200 locuri în cămine 
de nefamîliști și o cantină 
c.u 1 000 locuri.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, personal 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul . ge
neral al- Partidului Comu
nist Român, că vom folosi 
întreaga noastră capacitate 
și putere de muncă pentru 
realizarea exemplară a an_ 
gajamentelor asumate, con
tribuind prin aceasta la în
făptuirea mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, pen
tru ridicarea patriei, pe noi 
trepte de progres și civili
zație. 

lui de depozitare, trans
port și dozare a feroaliaje
lor și dotarea oțelăriilor cu 
gospodării proprii;

— extinderea reparării 
prin toreretare a cuptoare
lor și melanjoărelor, utili
zarea blocurilor dolomitice 
Ia înzidirea cuptoarelor e- 
lectrice, introducerea stam- 
pării oalelor pentru oțel.

— recuperarea și valori
ficarea următoarelor resur
se metalice secundare: 
8 500 tone laminate, 115 
tone cupru, 180 tone bronz, 
30 tone alamă. 120 tone 
plumb și 12 000 tone cără
mizi refractare.

9. Asimilarea și execuția 
de piese și repere în va
loare de 15 milioane lei, în 
principal pentru utilajele 
și instalațiile de import.

10 îmbunătățirea desfă
șurării unor activități, me
canizarea unor lucrări și 
operații, folosirea mai bu
nă a suprafețelor și capaci
tăților de producție prin 
realizarea unor mașini și 
utilaje în valoare de 30 mi
lioane lei, prin autoutilare.

11. Desfășurarea în con
diții de securitate deplină 
a proceselor de muhcă prin 
aplicarea măsurilor din 
planurile de protecția mun
cii șl de îmbunătățire a 
condițiilor de lucru. Vom 
spori responsabilitatea fie
cărui conducător și a orga
nelor de specialitate în a- 
plicarea" măsurilor stabilite, 
în creșterea exigenței con
trolului și îmbunătățirea 
muncii de prevenire. Se 
vor realiza instalații și dis
pozitive specifice de secu
ritate a muncii, se va îm
bunătăți microclimatul în 
halele de producție, se. va 
acționa pentru reducerea 
noxelor și mai buna prote
jare a mediului înconjură
tor. Totodată, se va îm
bunătăți. activitatea micro- 
cantinelor și bufetelor, vor 
fi repartizate noi locuințe 
cu grad sporit de confort, 
va spori numărul locurilor 
în creșe, grădinițe și cămi
ne. ■

12. Creșterea nivelului 
de pregătire tehnico-pro- 
fesională a personalului 
prin cuprinderea a 550 
oameni ai muncii la cursu
rile de calificare, școlile

Cohsiliul Oamenilor 
Muncii, 

Comitetul sindicatului,

PETROȘANI — 7 
iembrie : Adevărata 
rie, seriile I-II ; Republi
ca : In ochii tăi e întrea
ga lume ; Unirea : Ura
ganul vine de la Navaro- 
ne.

PETRILA : Mihail, cîi- 
ne de circ.

LONEA: Praf sub soare. 
VULCAN : 39 de trepte. 
LUPENI — Cultural : 

O dramă la vînătoare ; 
Muncitoresc : Falanste
rul, seriile I-II

URIC ANI: 
Fleksness.

No- 
glo-

Ultimul

TV
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9,00 Tot înainte ! 
Șoimii patriei. 9,35 
serial pentru copii: 
Turpin. Episodul 10. 

9,25. 
Film 
Dick 
10,00

profesionale și liceele in
dustriale. De asemenea, se 
vor organiza cursuri de 
perfecționarea cunoștin
țelor în care vor fi cu
prinși 3 300 oameni ai 
muncii.

13. Se voi' perfecționa și 
dezvolta acțiunea de crea
ție tehnico-științifică de 
masă din cadrul Festiva
lului . național „Cîntarea 
României11, în care scop 
se vor îmbunătăți pro
gramele de acțiuni, se vor 
îmbogăți șl detalia tema- 
ticile. axîndu-le pe pro
blemele cu care se con
fruntă secțiile în realiza
rea sarcinilor de . plan. 
Vor fi cuprinși în această 
acțiune. peste 12 000 oa
meni ai muncii.

14. Pentru a crea cadrul 
corespunzător desfășură
rii întrecerii socialiste, 
participării tuturor oame
nilor muncii la realizarea 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor, se vor intro
duce și extinde inițiative
le avansate de muncă: 
„Fiecare oțelar și lamino- 
rist angajat în creșterea 
scoaterii de metal peste 
sarcina planificată" ; „în
treaga cantitate de' fontă 
peste plan cu cocs econo
misit și realizat în plus 
la Uzina cocsochimică"; 
„Fiecare echipă de oțelari 
să realizeze zilnic 2 tone 
de oțel peste plan" și 
„Fiecare schimb să lami
neze un lingou sau o can
titate echivalentă de me
tal peste plan".

Asemeni tuturor oame
nilor muncii din întrea
ga țară, vom acționa cu 
toată fermitatea pentru a 
îndeplini în mod exem
plar indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceausescu da
te la Consfătuirea de lu
cru cu cadrele din in
dustria metalurgică, a sar
cinilor stabilite de' Con
gresul al XII-lea al parti
dului, pentru a contribui 
într-o măsură mereu . spo
rită la creșterea puterii 
economice 'a patriei noas
tre, pentru ridicarea con
tinuă a națiunii noastre 
pe treptele. cele mai înalte 
ale culturii și civilizației.

Comitetul de partid, 
Comitetul U.T.C.,

Viața satului. 11,45 Bucu
riile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 
13,05 
16,00 
(IV).
Paul
4. 18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 In întîmpina- 
rea Congresului Frontului i 
Unității Socialiste. 19,40 
înflorește țara mea — 
muzică ușoară româneas
că. 20,00 Film artistic : 
Intervenție la înălțime. 
Producție a studiourilor 
americane. 21,40 Telejur
nal. Sport.

14 IANUARIE
.16,00 Emisiune în limba 

maghiară. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal, 19,25 
Revista economică TV. 
19,45 Cadran mondial. 
20,05 Slăvită țară, Româ
nie socialistă. Program de 
cîntece patriotice și revo
luționare. 20,20 Prim-plan. 
20,40 Roman foileton : 
Gustav cel de fier. Pro
ducție a studiourilor din 
R.F.G.. Episodul 3. 21,40
Telejurnal.

Album duminical.
Anul sportiv 1979

17,45 Film serial : 
Gauguin. Episodul

I
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