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Pentru activitatea îndelungată in mișcarea munci-' 
torească și contribuția adusă Ia înfăptuirea politicii 
purtidului și statului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România de cr e- 
tează: ■, -

ARTICOL UNIC. — Se conferă ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului 
Ștefan Voitec.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

; Plenara Comitetului județean 
de partid cu activul

... ț Ieri a avut loc, la Casa 
de cultură a municipiului 
Deva, Plenara Comitetului 

- județean de partid cu ac
tivul, care a analizat acti
vitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de 
partid, de consiliile oame
nilor muncii și colectivele 
hunedorene de muncă pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
din ultimul an al actualu
lui cincinal și pregătirea 
condițiilor pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al 
P.C.R. pentru viitorul cinci
nal,‘în spiritul cuvântărilor 
rostite de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Consfătuirea de lutru de 
Ia C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai a.c., și la Ședința ple

nară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii, din 13 iunie a.c.

La lucrările plenarei a 
participat tovarășul CONS
TANTIN DASCALESCU, 
membru al Comitetului po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, mem
brii Comitetului județean 
de partid și ai Comisiei ju
dețene de revizie, primi-se- 
cretari și secre ari ai co
mitetelor municipale, orășe
nești și comunale de partid, 
miniștri și adjuncți ai mi
niștrilor din unele minis
tere, reprezentanți ai unor 
centrale industriale, mem
brii consiliului județqpn de 
control unitar al activității 
economico-sociale, cadre 
de conducere de la

U.J.C.A.P., Direcția genera
lă județeană pentru agricul
tura și industrie alimentară, 
din întreprinderi și institu
ții, unități agricole de stat 
și cooperatiste, . contabili 
șefi ai unor mari, unități 
economice, președinți, vice
președinți și economiști ai 
consiliilor unice agroindus- 
striale de stat și coopera
tiste, alți tovarăși.

In cadrul plenarei, tova
rășul Ion Ciucu, prim-secre” 
tar al Comitetului județean 
de partid, a prezentat. Ra
portul privind modul cum 
au acționat organele și or
ganizațiile de partid, de 
masă și consiliile oamenilor 
muncii pentru realizarea 
planului în economia jude-

Scrisoarea Comitetului Politic Executiv
al C. C. al P. C. R.

firASIGIIRlM DEZVOLTAREA 
CAPACITĂȚILOR de producție 

ÎN BAZA DOTĂRILOR 
CORESPUNZĂTOARE

In domeniul investițiilor, 
al investițiilor de suprafa
ță și mai ales al celor in

dustriale, realizările ob
ținute în acest cinci
nal . sînt deosebit de
însemnate, asigurîndu-se 
prin punerea lor în func
țiune noi capacități de
producție. Numărul obiecti
velor de- investiții în curs 
de realizare, unele dintre
ele fiind abia în faza prima
ră a lucrărilor, și altele, cu 
termene de execuție care 
se întind pe mai mulți ani, 
au condus, totuși, la dis
persarea și imobilizarea (la 
cele cu termene lungi de 
execuție) a mijloacelor ma
teriale și a forței de mun
că. Or, tocmai de-aceea, 
conducerea partidului nos
tru a stabilit măsuri pentru 
restrîngerea investițiilor 
astfel, incit, foițele să fie 
concentrate pe obiectivele 
ce vor trebui puse în func
țiune în acest an. Iar. în 
perspectiva anului viitor, 
tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, în cuvântarea 
rostită la Ședința plenară 
lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
indica: „Trebuie să acțio
năm astfel încit în anul vi- -
itor să realizăm un raport 
just între investițiile în 
construcție și cele ce ur
mează să fie începute", 
precizînd în continuare că 
„nu trebuie să avem inves
tiții în construcție care să

depășească valoarea și ca
pacitatea de execuție din- 
tr-un an".

Evidențiind faptul că re
zervele de care dispunem 
sînt atît de mari încit timp 
de cîțiva ani dezvoltarea 
capacităților de producție 
poate avea loc numai pe 
seama dotării lor corespun
zătoare fără a mai fi ne
voie de noi construcții, se
cretarul general al partidu
lui sublinia: „Accentul
principal va trebui să-l pu
nem nu pe construcții, ci 
pe dotarea cu mașini și uti
laje, pe folosirea integrală 
a capacităților existente", 
întreținerea și buna func
ționare a fondurilor fixe 
sînt în etapa actuală, mai 
importante chiar decît rea
lizarea investițiilor, - sînt 
importante pentru că ele, 
aceste fonduri fixe, există.

Lă Ședința plenară lăr
gită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii s-a sta
bilit totodată că fără pro
iect de execuție, fără asi
gurarea prin 'contracte ■ a 
mașinilor și instalațiilor, 
fără definitivarea soluțiilor 
tehnologice ce urmează a 
fi aplicate să nu se mai 
accepte începerea lucrări
lor de investiții, iar cele 
aprobate, și care se vor rea
liza, vor trebui să se exe
cute cu un consum redus

(Continuare în pag. a 4-a)

Dragă tovarășe Ștefan 
Voitec

Ne este deosebit de plă
cut ca, la împlinirea fru
moasei vîrste de 80 de ani, 
să-ți adresăm, animați de 
cele mai profunde senti
mente de prețuire și stimă, 
felicitările noastre cordiale 
și cele mai bune urări.

Dorim să dăm expresie, și 
cu prilejul a’cestei aniver
sări, aprecierii deosebite pe 
care :iri toți, împreună cu 
întregul nostru partid, o 
dăm îndelungatei tale acti
vități în mișcarea muncito
rească, revoluționară, con
tribuției de seamă pe care 
ai adus-o și continui să o 
aduci, cu nesecată energie, 
la desfășurarea cu succes a 
revoluției și construcției so
cialiste în patria noastră, 
Ia progresul și propășirea 
României socialiste. înca
drat din anii tinereții în 
rîriduriTe militanților pentru 
socialism, participînd, în ca
drul forțelor sociale înain
tate ale țării, Ia marile bă
tălii purtate de clasa mun
citoare, do masele populare

împotriva exploatării și a-’ 
supririi, ți-ai consacrat în
treaga viață slujirii neabă
tute a cauzei nobile a li
bertății și independenței po
porului român — al cărui 
fiu ești — a edificării noii 
orînduiri pe pămîntul pa
triei. In mod deosebit pre
țuim și apreciem eforturile 
pe care le-ai depus în ve
derea realizării unității 
clașei muncitoare, a întă
ririi colaborării dintre co
muniști și socialiști, dintre 
toate forțele democratice 
naționale, în lupta împotri
va fascismului,-pentru trans
formarea revoluționară a 
României. In funcțiile - de 
înaltă răspundere ce ți-au 
fost încredințate de parti
dul nostru în anii construc
ției socialiste, ai muncit șî 
muncești cu devotament și 
răspundere comunistă pen
tru a asigura transpunerea 
cu succes în viață a politi
cii partidului și statului de 
dezvoltare economico-socia; 
lă a țării și ridicare a ni
velului de trai al poporului, 
de colaborare și solidari-

țațe cu toate forțele pro
gresiste, înaintate ale o- 
menirii, de înțelegere, secu
ritate și pace în întreaga 
lume.

Felicitîndu-te, încă o da
tă, pentru tot ceea ce ai 
realizat de-a lungul între
gii tale vieți de revoluțio
nar și patriot, îți dorim cu 
toții, dragă tovarășe Ștefan 
Voitec, multă sănătate, pu
tere de muncă și viață în
delungată, pentru ca, îm
preună cu noi, cu întregul 
partid, să-ți aduci, în con
tinuare, contribuția activă 
la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, a mă
rețului Program al edifică
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

La această aniversare a 
.zilei de naștere, iți adresăm, 
cu toată căldura inimilor 
noastre, urarea tovărășeas
că : „La mulți ani I“
Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

(Continuare în pag. a 2-a)

înscrierile în treapta I liceală
Din 16 Junie, au înce

put înscrierile îh prima 
treaptă a invățămîntului li
peai. Pentru toate profile- 
le existente înscrierile se 
Iac pe bază de opțiune, în 
limitele planului de școla
rizare al liceelor din Valea 
(Jiului. In clasa a IX-a, ara
tă prevederile Legii Educa
ției și Invățămîntului, ab

solvenții în vățămîn tutui
gimnazial sînt admiși fără 
concurs. Dacă numărul op
țiunilor este mai mare de
cît numărul locurilor se vor 
susține probe de verificare 
a cunoștințelor și aptitudi
nilor.

Fișele de înscriere pot fi 
depuse la licee pînă în 25 
iunie, inclusiv.

Asemenea întregii Văi a 
Jiului, Lupeniul este intr-o 
permanentă dezvoltare ur
banistică.

Foto: Gh. OLTEANU

Alegerea tovarășului Ștefan Voitec 
ca membru al Academiei 

Republicii Socialiste România
Miercuri după-amiază a 

avui loc sesiunea Adunării 
generale a Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, în cadrul căreia tova
rășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, a fost 
ales membru titular al ce
lui mai înalt for științific 
și .cultural al țării.

In pag, a 3-a

TOT ÎNAINTE 
cutezători spre viitor

La I. M, Aninoasa
întărirea disciplinei și eliminarea 

defecțiunilor electromecanice 
caile de redresare a producției

La începutul anului 1980, 
an in care Valea Jiului 
trebuie să extragă peste 
11 000 000 tone cărbune, an 
în care se pregătește pro
ducția noului cincinal, am 
adresat conducerii l.M. A- 
ninoasa, trei întrebări: 
1) Cum veți încheia prima 
lună și anul 1980 ? 2) Ce 
preocupări aveți în ceea 
ce privește mecanizarea lu
crărilor din subteran ? 3)
Care este stadiul asigurării 
viitoarelor capacități de 
producție ?

La aceste întrebări, ca-, 
dre din conducerea minei 
ne-au asigurat că : 
„Linia de front. dotarea 
tehnică, plasarea cu efecti

ve se situează la nive
lul sarcinilor acestui an. 
Sînt create deci, principa
lele condiții pentru îndepli
nirea planului".

Acum, cînd mai sînt ci
te,va zile pînă la încheie-' 
rea primulu; semestru al a- 
nului, am revenit la l.M. A- 
nînoasa pentru a consem
na situația realizărilor:

Cel mai mare minus l-au

Luna Procent de realizare
ianuarie 87,5 la sută
februarie 100 la sută
martie . 100 la sută
aprilie 87,3 la sută
mai 77,1 la sută
iunie, la zi 83,6 la sută

înregistrat sectorul I, cel 
mai mecanizat sector al mi
nei și sectorul V, care au 
rămas datoare economiei 
naționale cu 31 450 tone 
cărbune și respectiv, 13392 
tone. Despre aceste nerea- 
lizări și despre promisiuni-. 
Ie de la începutul anului 
am discutat cu factorii de 
răspundere din conducerea 
unității.

Ing. Gheorghe Giuclea, 
directorul minei: „Ceea
ce am spus atunci, se con
firmă și acum: Capacități-

Anchetă realizată de
Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

la datorie, 
în „abatajul 

de la zi‘‘
■ *'■ . 

poiană la liziera pă-
Ț b durilor de fagi, cu 

stîne înconjurate de 
meri sălbatici mlloriți —- 
un cadru in care natura I 
nu poate desfășura un 
spectacol -colorist ic mai
inedit decît aici, la poa
lele crestelor încă înză
pezite. ale Retezatului. In 
acest cadru, începutul ve
rii întârziate a surprins 
însă un spectacol care a- 
duce în prim plan omul, 
puterea lui de muncă.

Poiana e populată de
- mașini, un buldozer, două 

excavatoare, basculante. 
Pe fiecare, un om potri
vit — buldozerist, excava
tor ist, șofer. Un mănunchi 
de vreo zece oameni care 
a alungat liniștea locurilor 
și se confruntă cu dealul, 
cu terenul alunecos, ' cu 
roca dură ce se ascunde 
sub pajiștea înflorită, pen
tru a săvîrși un act ■ pe 
cît de puțin • obișnuit 
acest rnediu pastoral, 
atît de benefic pentru om 
și Societate — exploatea
ză cărbune.

albena — aceasta e 
\ ^denumirea locului.

iar acum a carierei
— un veritabil „abataj la 
zi", unde se exploatează 
ailorimentul unuia din 
cele mai bogate strate de 
cărbune — stratul 3 — 
cărbune superior care 
după ce e supus prepa- • 
rării devine . „specialul 
pentru cocs", indispensa
bil pentru o ramură in
dustrială de „primă linie"
— -siderurgia. Dar, pînă a-

Ioan DUBEK

în 
pe

(Continuare în pag. a 2-a)
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Participare activă, conștientă 
a fiecărui comunist 

Ia realizarea sarcinilor 
economice

Dezbaterea recapitulativă 
ia învăța mintul politico-i
deologic, ce a avut loc re
cent în organizația de partid 
nr 5 de la pr. partiția Lu- 

" ptm s-ai ridicat la un a- 
pteeiabil nivel calitativ." 
Chiaf-dacă în fața cursanți- 
ldr propagandistul, electri
cianul Joan Maioga, a pre
zervat doar un punctaj de 
probleme, foarte succint, 
care să fie urmărite în " 
cursul dezbaterilor, lăsînd 
apoi tu violul comuniștilor 
și nemembrilor de partid 
prezenți în sală. De la bun 
început atît tema, legată de 
creșterea i _________ 
lului condu- ~ 
că tor al parti
dului, cit și 
procedeul ca 
atare, a sus
citat în eresul cursanților. 
Așa cum spunea maistrul 
Dominic Szabo, practica a 
dovedit-o că acolo unde e- 
xîstă comuniști, unde exis
tă disciplină și o bună or
ganizare și rezultatele mun
cii sin' bune. Reliefînd 
preocupările colectivului de 
comuniști care se ocupă dc 
efectuarea unor lucrări de 
întreținere și reparații co
respunzătoare la cele trei 
cazane care asigură ener
gia ternrcă necesară prepa- 
rației, a arătat în încheie
re că centrala termică a 
funcționat ireproșabil, ce
ea ce „dovedește răspun
derea comunistă de care 
dau dovadă oamenii noș
tri...". Electricianul Rudolf 
Deak a insistat pe necesita
tea aplicării cu curaj a 
noilor realizări ale științei 
și tehnicii. Comuniștii sînt 
cunoscuți pentru gîndirca 
lor creatoare, în prespecti- 
Vă, și nu-i bine ca un lu
cru să fie făcut negîndit, 
de două ori, pierzîndu-se 
timp și materiale. S-a re
ferit concret la mai buna 
exploatare a instalației șl 
a propus ca b.o.b. să invi
te in mijlocul lor specialiș
ti cu care să se poa'a con
sulta în diferite probleme.

Legat de modul în care 
a comuniștii își fac datoria

Viața de partid

(de fapt întreaga dezbatere 
a fost canalizată pe aceas
tă idee) am reținut un as
pect deosebit de 
tiv. La „partea 
sub conducerea

..Cazimir Beciug, 
devotat muncii, 
electricieni a devenit 
model de comportare, 
cîndu-și cum trebuie dato
ria. Așa Si 
tul că 
tot mai puține, 
cestot' oameni 
du-se aproape zilnic la lu
crări de revizii și întreți- 
riere, de prevenire a . unor 

eventuale. de
ranjamente.

S-au făcut 
și alte referiri. 
Lăcătușul Cor
nel Mureșan 
procesul de 

omului nou, 
trebuie să a-

semnifica- 
electrică", 
ma is'cu lui
un
echipa

om 
de 
un 
fă-.

e explică și fap- . 
defecțiunile sînt 

munca a- 
rezumîn-

a insistat pe 
formare a 
pentru care 
vem în vedere și timpul li
ber. Aceasta implică o mai 
mare preocupare din par
tea b.o.b. pentru organiza
rea unor excursii, vizionări 
de spectacole etc. „In mod 
practic, eu înțeleg că fă- 
cîndu-ne zi de zi datoria, 
vom putea să contribuim și 
no; la creșterea rolului 
conducător al partidului în 

'toate domeniile de activita
te", a completat Ion 
șan șeful echipei de 
Zâne.

• Ca un laitmotiv, a 
ce datoria, a devenit 
deziderat pe care partici- 
panții la dezbatere l-au 
subliniat în permanență, 
conVibutia atit teoretică 
cît și practică la sporirea 
rolului comuniștilor în toa
te domeniile de activitate. 
Așa cum ne asigura Ion 
Ghionacă, secretarul orga
nizației de partid, cele a- 
fîrmate în cadrul dezbaterii 
nu vor rămîne un simplu 
deziderat, ci se vor reflec
ta pozitiv în modul în care 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din acest comparti
ment al preparației își vor 
face datoria.

La datorie,
(Urinare din Pagina 1;

Cu Elena Merișoreanu despre

Valea Jiului, leagăn străvechi al cțntecului românesc
Cunoscuta solistă a Ansamblului folcloric Rapso

dia Română, Elena Merișoreanu, so bucură întotdeauna 
de o primire deosebită în Valea Jiului, Laureata a fes
tivalurilor internaționale de la Agrigento (Italia), Di
jon (Franța), Liverpool (Anglia) clc., prezentă pe sce
ne de prestigiu din 30 de țări europene sau de pe al
te continente, trăiește, la rîndul ei, bucuria reîntîl- 
nirii cu iubitorii muzicii populare din municipiul nos
tru. Astfel s-a întimplat și cu prilejul luni; culturii și 
artei jienești, cînd a avut amabilitatea să răspundă 
întrebărilor noastre.

— Prețuirea reciprocă a- 
re la bază faptul, că obîrșiâ 
neamului meu este Paroșe- 
riiul.’ Pînă în 1968 am cîri- 
țat la clubul sindicalelor 
din Vulcan, la Casa de cul
tură din Petroșani. Din Va-

lea .Jiului am fost solicita
tă de ansamblul, în care 
îmi desfășor activitatea și 
acum. Este firesc să fie în
drăgite cîntecele mele, fi
indcă repertoriul meu cu
prinde piese mai vechi și

Petru -

Să asigurăm
dezvoltarea capacităților

de producție
(Urmare din PaS- 1)

Valeriu COANDRĂȘ

de materiale, punîndu-se ac
centul pe dotarea cu utila
je și mașini care să asi
gur 3 ' producția corespunză
toare, redueîndu-se ponde-

rea lucrărilor de construe 
ții montaj.

Vorbind însă de progra- 
mul construcțiilor de lo- 

Nicolae

lunci, căi bunele trebuie 
excavat, nu numai înain
te de a ti deCortăt, eli
berat adică de stratul de 
pămînt, de roca ce l as
cunde omului. Aceasta e 

'misiunea buldozeriștilor, 
a excăvatorîștilor. Apoi 
urmează excavarea pfd- 

■priu-zisăr Ctrpa tiritiță a 
exi-iivălotulUi' mușcă în 
strat, dtiscărcînd bulgării 

'negrii, 'lucitori, direct în 
' basculante.
este ta datorie, în front, 
pe- excavatorul al cărui 
braț întinde cupa la intf- 

• ximurn, în adincime,. de 
unde se ridică plină ochi 
și-șr revărsă conținutul în 
basculanta lui Mihai Cor- 
doneanu. Cînd basculanta 
e plină și ea, un fluierat 
scurt și mulțumit, șoferul 
sare în cabină și pornește 
la drum, pe poiană în jos, 
spre Clmp, spre silozul 
de la Uric.ani. O altă aulo- 
bascutanlă, care poale ti

r

în „abatajul de la zi“
a lui Lașcu Ciurea, Con
stantin . Beacă sau Con
stantin Nădrag, Ti ia lo
cul. Buldozeristul Anton 
Buzaș urmărește „toată 
mișcarea" mai de la dis- 

' hanță. Cînd mașinile se 
schimbă, fără să aștepte 
la tind, înseamnă că e o 
„poziție bună" la front, 
este cărbune berechet și - 

brie 1978 de cînd au des-

ie ploaie, fie nin- 
F soare, arșiță sau

. ger, acest mănunchi 
de oameni se tiflă la da
torie. Detașați de la 
S.T.R.A, aici la Cîmput 
lui Neag, ei își fac - cu 
prisosință datoria. Trimit 
spre silozul de la mină U- 
ricani, zilnic, cite 200 to
ne de cărbune. Din noiem-

treaba merge bine.
Râu e că a plouat. Pă- chis cariera. de la Valea 

mintul' se Îmbibă cu apă 
și alunecă dealul peste

Ioart Cibbanu - strat, spune el.
Intr-adevăr, am văzut 

dealul venit la vale, ,adu- 
< înd cu el și un lag uriaș, 
IKimintul galben alunecat 
peste silului decopcrlat. In 
această situație intră în ac
țiune Anton Buzaș sau or
tacul lui, Dumitru Ghiață, 
cu buldozerele, și împing 
pămînlul la o parte. Nu 
există motiv de nemulțu
mire. Asta-i cariera.

de Brazi, și clin noiembrie 
1979 rie aici, de la Galbe
na, ei au excavat aproape 
50 000 tone cărbune, A 
început deja decopertareă 
celei de a treia cariere 
de unde- vot rezulta alte 
zeci de mii deterne. T i

Și totub prin munca, 
p in dîrzenia șT iscusința 
acestui ’ mănunchi de oa
meni care știe să înfrunte 
dealul alunecos, capriciile 
vremii, pentru a-și face 
datoria cu prisosință — 
a da țării cărbune.

• SCHIMB
BIENȚA. 
cărbunelui

I astăzi un 
riențu cu

I rezolvare _ ..... .............
I problemelor ridicate de < a- 
I menii muncii în cadrul a- 
I dunărilor de grupă sindi-

DE EXPE-
La Preparația 
Lupeni are loc 

schimb de expe- 
tema „Modul de 
a propunerilor

cală". Participă reprezen
tanți ai colectivelor de 
muncă din atelierele de 
transport de la preparațiiie 
Pelrila, Coroești și Lupeni, 
șeii dc secții, organizatorii 
grupelor sindicale.
• SUSȚINEREA LUCRĂ

RILOR. Aflăm de la Uni
versitatea politică și de 
conducere din Petroșani, 
că susținerea lucrărilor de 
către cursanții anului III va 
avea loc în data de 23 iu-

nio a.c., ora 16, la Cabi
netul municipal de partid

• PREMIERĂ DE GALA. 
Luni, 23 iunie la cine
matograful 7 Noiembrie din 
Petroșani, are ioc premie
ra de gală a filmului româ
nesc „Mijlocaș la deschide
re". Și-au anunțat prezen
ța, printre alții, regizorul 
Dinu Tănase și... matemati
ciană Dana Șiclovan, fiică 
a Văii Jiului, interpretă a 
unuia din rolurile principa-

noi din folclorul pastoral 
din sud-veslul Transilvaniei^ 
— zonele jienilor, pădurc- 
nilor, Mărginimea Sibiului. 
Cu prilejul sărbătorilor Văii 
am dedicat minerilor din
tre Jiuri un nou cîntec, ca
re, sper că a plăcut publi
cului.

— Cum v-ați alcătuit re
pertoriul ?

— Cint de cînd mă știu. 
Mai ales melodii ritmice, 
deși în ultima perioadă am 
abordat șa doinele. Tata, ■ 
uri bun cintăreț la fluier,- 
mă ajută cu deosebire 
culegerea melodiilor 
Valea Jiului. Particip cu 
plăcere la tradiționalele 
dei, mai ales Ia Vulcan.

— într-o recentă emisiu
ne TV ați interpretat piese 
inedite... .

.— ...care figurează intr-un 
viitor disc, cu majoritatea 
cântecelor din județul Hu
nedoara, dec; și din Valea

la 
din

ne-

Jiului, leagăn străvechi al 
cîntecului românesc și al 
„linerețelor" mele.

— Reveniți adesea în va
tra lui i

- Anul acesta am avut 
fericitul prilej dc a parti
cipa la „Luna manifestări
lor poiitico-ideologice, cul- 
tural-artistice și sportive", 
care va deveni, desigur, o 
tradiție fertilă în Valea Jiu
lui pen'ru cultura și arta 
jienilor. Voi revenj de cite 
ori1 voi fi solicitată. Spre 
exemplu, la sfîrșitul acestei 
luni voi fi prezentă la De
va, unde se va desfășura 
un concurs al tinerelor ta
lente din județul nostru. 
Și acolo voi cînta piese 
noi, în dorința de a conți-’ 
nua fructuosul dialog 
mișcarea artistcă de 
tori.

Interviu consemnat 
Ion VULPE

cu 
ama-

de

Redresarea
(Urmare din pagina 1) .

ie de producție nu ne lip
sesc; cert este însă că nu 
le valorificăm superior. 
Dotarea tehnică nu ne lip
sește, chiar dacă mai 

probleme 
schimb și

a-
cu 
în-

■ cuințe, ■ tovarășul 
Ceaușescu spunea : „Atrag 
din nou atenția asupra ner 
cesității de a realiza pro
gramul construcțiilor de lo
cuințe,ținînd seama de ce
rințele pe care le avem, ca 
urmare a creării noilor 
platforme industriale. a 
dezvoltării forțelor die pro
ducție", subliniind cu fer
mitate: „Planul stabilit pen
tru acest an, dar și pentru 
anul viitor trebuie conside
rat minim".

. Realizarea în termen a 
obiectivelor de investiții, 
punerea in funcțiune a noi
lor capacități de producție 
la -termenele planificate și 
chiar devansarea acistor > , 
termene, calitatea lucrărilor 
executate și eficiență solu
țiilor- adoptate și aplicate 
Sînt tot atîtea sarcini care : 

din .
in

vein unele 
piesele de 
treținerea utilajelor. Forța 
de muncă,
ne lipsește. Lipsește însă,, 
disciplina. E adevărat, noi 
am mai avut și unele greu
tăți legate de condițiile de 
zăcămînt, dar asta nu este 
o justificare. Colectivul 
nostru, în urma Ședinței 
plenarei lărgite a Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, în urma indicațir 
ilor secretarului general al 
partidului, și-a îndreptat a- 
tenția spre rezolvarea ce
lor trei probleme amintite 
mai sus. In altă ordine de 
idei, am eșalonat planul 
de producție pe trimestre, 
în așa fel îneît in trimes
trele 111 și IV nu avem 
creșteri de producție. Deci, 
încă un argument în plus 
că avem posibilități să ne 
realizăm în continuare pla
nul la producția de cărbu
ne".

Mircea Popescu, inginer 
șef producție : „Legat de 
capacități, vreau să spun 
că la începutul lunii iunie 
am pus în funcțiune urr 
nou complex mecanizat. 
Deci, nu capacitățile de 
producție ne încurcă să ne 
realizăm, planul, ci discipli.-, 
na tehnologică și ă muncii.’ 
Sînt multe staționări nejus- 
tificate de utilaje, multe . 
obsențe nemotivațe și cori-

de asemenea, nu

Avansări

revin constructorilor 
domeniul in vesti '.iilor 
dustriale și constructorilor 

dc o 
pentru 
lor e- 
soarla 

succe-

de locuințe, sarcini 
importanță majoră 
că de . îndeplinirea 
xemplară depind 
producției viitoare,
sele anului și cincinalului 
viitor,, confortul și bună-’ 
starea oamenilor muncii 
din Valea Jiului și din în
treaga țară.

le din film.
• NOI LOCUINȚE. Pen

tru asigurarea dării în fo
losință a noilor apartamen
te din zona pieții Petro
șani, execuția viitoarei

.străzi din fața frumoaselor 
blocuri a fost încredințată 
ehipei de pavatori condu
să de Nicolae Stoic a, garan
ție a realizării în scurt timp 
a lucrării.

• PIONIERII din cercul 
micilor pompieri, ee și des-

producției
cedii medicale. Pentru e- 
liminarea acestor neajunsuri 
conducerea unității a ini
țial un program de mă
suri concrete care vizează 
realizarea sarcinilor de plan 
chiar din aceste zile. In se
mestrul II, prinlr-o mai bu
nă plasare a 
ne vom realiza 
plan".

Ion Vasile, 
electromecanic : 
șurile luate în 
nă, numărul orelor de sta
ționare s-a redus de la o 
săplămină la alta. Do pil
da, în prima săptămînă, am 
înregistrat din cauza defec
țiunilor un număr de 68 
ore de staționare a utila
jelor. In a doua săptămînă, 
numărul acestora s-a redus 
la 38 de ore. Sîntem conș- 
tienți că de modul cum 
funcționează utilajele din 
dotare, depinde soarta pro
ducției de cărbune. De ace
ea ne străduim să le men
ținem în permanență în 
funcțiune".

Ion Ălbescu, 
comitetului de 
întrepirndere : 
sarcinilor de plan, depinde 
de noi. Sînt pe măsura co
lectivului nostru. In pre* 
zent, acționăm pentru întă-' 
rirea responsabilității fiecă
rui muncitor la fiecare loc 
de muncă, penl.ru întărirea 
ordinii și disciplinei. De 
fapt, realizările noastre vi
itoare depind de modul cum 
rezolvăm problema discipli
nei. Măsurile pe care am 
început să le aplicăm deja 
confirmă că ne putem rea
liza planul la producția de 
cărbune".

superioare
Incepînd din această 

’ luna, la l.M. Lunea 
intrat în funcțiune

efectivelor, 
sarcinile de

inginer șei,
„Prin mă- 

această Iu-

secrelarul 
partid pe 
„Realizarea

hei brigăzi 
xe condusă de 
trul Gherasim 
Primele rezultate obți
nute în folosirea utilaju
lui confirmă valoarea sa 
deosebită pentru grăbi
rea ritmului de deschi
dere a viitoarelor capa
cități de extracție. Au 
fost realizate pentru în- 

tracția cărbunelui de la ceput, îh medie,
sări de peste 3 ml/zi, 
într-o galeriq de mare 
profil — 15,5 mp.

a 
o 

noua combină de înaiiri 
tare în sterii de mare 
capacitate. Cu ajutorul 
ei se continuă execuția 
viitoarei magistrale a 
cărbunelui, amenajată cu 
benzi, care va asigura 
în viitorul cincinal ex-

orizontul 400 al minei. 
Exploatarea noului uti
laj este încredințată u-

fășoară activitatea pe lingă 
Școala generală din Ani- 
noasa au făcut o vizită Ia 
pompierii militari din Pe
troșani. Cu prilejul acestei 
vizite, micilor pompieri 
le-au fost prezentate preo-. 
cupările pompierilor 
tari în apărarea 
obștesc,

• LA LUPENI, 
„Preparatorul" este 
menajat pentru sezonul es
tival. Recent, prin grija

mili- 
avutului

ștrandul 
bine a-

comple- 
mais- 
FiitS;
obți-

avan-

comitetului de sindicat de 
la I.P.C.V.J., acesta a fost 
dotat cu două bărci. Oa
menii muncii din localitate 

deci, posibilitatea să-și 
cît

au,
petreacă timpul liber 
mai plăcut și util.

Rubrică realizată de
Anton HOFFMAN

I
1
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r ZIUA PIONIERULUI
a-
al

0 școală

a creației
In fiecare an, 

niversează „Ziua
a munciila început de vacanță mare, se 

__________ pionierului". Moment de bilanț 
anului 'școlar 1979—1980, organizația noastră de pio
nieri raportează cu acest prilej sărbătoresc bune re
zultate la învățătură și în activitățile pionierești cu 
care a întîmpinat cea de-a IV-a Conferință națională.

Conferința a IV-a a Organizației pionierilor s-a 
desfășurat sub semnul efervescenței create de îndem
nurile adresate tinere, generații din patria noastră 
de către secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la deschiderea Forumului ti
neretului. Din magistrala expunere a secretarului ge
neral al partidului, părintele și prietenul tinerei gene
rații, se desprind sarcini mobilizatoare care constituie 
programul întregii munci de educare comunistă a co
piilor patriei, de pregătire a lor pentru viață.

Organizația pionierilor din Valea Jiului, ca de 
altfel toți pionierii țării, aduc mulțumiri fierbinți 
conducerii partidului, secretarului său general, pentru
grija părintească ce o poartă tinerei generații, pentru 
condițiile minunate de care dispune, exprimînd toto
dată angajamentul fierbinte al tineretului patriei de 
a-și consacra întreaga energie și capacitate cauzei po
porului, partidului, făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră. 
Activitatea noastră, a organizațiilor de pionieri, se în
dreaptă spre dezvoltarea romantismului revoluționar 
ce trebuie să caracterizeze tinăra generație, spre în
sușirea temeinică a celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, ridicarea 
pregătirii profesionale și lărgirea orizontului politic 
și cultural.

Sărbătorim Ziua pionierilor, angajmdu-ne plenar 
să facem totul pentru a fi în primele rînduri ale marii 
creații istorice, organizată și condusa de partid, pen
tru înfăptuirea obiectivelor și direcțiilor stabilite de 
Congresul al Xll-lea al partidului, a mărețului Program 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre comunism.

Prof. Mircea BARON,
președintele Consiliului municipal al organizației 

pionierilor

alenliul artistic, pasiu- 
I nea pentru tehnică, 
* cercetare științifică, 

auto-moto, aeromodeie sau 
radiogoniometrie, de care 
dau dovadă pionierii din 
Vulcanul de azi sînt culti
vate și înălțate la rang de 
profesiune de credință la 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din oraș. Mai mult 
de 1100 de pionieri și șoimi 
ai patriei din acest frumos 
oraș al Văii Jiului activea
ză la cele 11 cercuri care 
funcționează aici: automa
tizări miniere (un cerc..uzi
nal — instruirea practică se 
efectuează la mina-școală), 
atelierul fanteziei, foto-cine- 
club, radiogoniometrie, clu
bul de dezbateri politice, 
radio-electrotehnică aero
modele, biologie aplicată, 
cor de camera, creație —- 
confecții tricotaje, auto-mo
to. O înșiruire sumară a 
acestora nu spune nimic 
dacă nu adăugăm că rezul
tatele activității desfășura
te la aceste cercuri au 
adus Casei pionierilor din 
Vulcan 13 diplome și me
dalii . la concursurile repu
blicane, 73 diplome și me
dalii județene, aprecieri u- 
nanime la adresa minuna
tului colectiv de elevi și

pioniera Valentina Popes- 
lucruluj de mînă din rîn-

Gînduri îndrăznețe 
spre împlinirile de mîine
Anchetă în rindul purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

*---- - ------------ --------------——
Ce gindesc c-i, care ie sini năzuințele, care este 

forța mobilizatoare care ii îndeamnă la acțiune, cil de 
înalte le sînt visurile, cit de măreț este romantismul 
revoluționar caracteristic vîrstei, iată scopul anchetei 
de opinie pe care am întreprins-o in rîndul unor pur 
tători ai cravatei roșii cu tricolor, evidențiați în activi, 
tățile politico-ideologice, cultural-educative și artistice 
Consemnăm cîteva puncte de vedere ale acestora:

La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Vulcan, 
cu împărtășește din tainele țesutului unui pasionat al 
dul șoimilor patriei.

cadre didactice de aici. Din
colo de aceste cifre stă 
munca de zi cu zi, perse
verența și pasiunea copi
ilor, îndrumarea atentă și 
competentă a dascălilor.

m pătruns în univer
sul acesta al creației, 
al gîndirii novatoare,

al îndemînării și ăl pasiu
nii, acum, cînd se împli
nesc zece ani de cind, prin 
grija partidului, a secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pă
rintele și prietenul tinerei 
generații, aici la Vulcan, ca 
în multe alte localități din 
țară, a fost înființată Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei.

irectoarea Casei pio- 
| J merilor, Ana Elvirea- 

nu, vorbește cu 
însuflețire despre 
activitățile desfășurate, 
despre planurile do 
viitor, despre fiecare, copil 
și fiecare dascăl. îj cunoaș
te’ pe toți, lucrează aici în
că de la înființare. Pionie
rii Lăcătuș Ghizela și Mi
hai Zorzoană au obținut 
premiul II, respectiv III 
la concursul republican de 
goniometrie. La meritul ce
lor do, pionieri trebuie în
să adăugată- strădania elec
tricianului de mină Ilje Ve- 
lescu, datorită căruia acești 
copii și echipajul format 

’ din Adrian Jilcu, Arthur 
Matei, și Cristian Velescu, 
elevi în clasa a V-a care 
se vor prezenta la faza ju-

dețeană, au deprins tainele 
goniometriei. Instructorul 
cercului de automatizări 
miniere și aeromodele, A- 
lexandru Drăgan, urmează 
să se pensioneze, dar lasă 
în urma sa generații în
tregi de copii cu dragoste 
de aplicațiile practice, cu 
pasiunea de a căuta notil;

A cum e vacanță. La Ca- 
iX sa pionierilor ființea- 

•f * ză un club de vacan
ță cu un program educativ 
bine stabilit — au loc dez
bateri politice, activități 
cultural-artistice și sporti
ve, acțiun; de creație teh
nică. „Nu există oră a zi
lei la care să nu fie pio
nieri aici, școlile din oraș 
au un rol important în 
mobilizarea și îndrumarea 
copiilor spre Casa pionieri
lor și șoimilor patriei", ne 
spunea Virginia Roșea, pre
ședinta Consiliului orășe
nesc al organizației pionie
rilor Vulcan, arătîndu-ne un 
colț amenajat de copii în 
cinstea aniversării a 2050 
de ani de la constituirea 
primului stat dac centrali
zat și independent. Copiii, 
pionierii de azi, uteciștii de 
mîine, comuniștii de mai 
tîrziu, își cinstesc cu ve
nerație strămoșii...

A ici, la Vulcan, la: Casa 
XX pionierilor, am redes-, 

coperit o școală a 
muncii, a creației, o „pepi
nieră" de oameni adevă- 
rați... I

Poezia copiilor

Raport pionieresc
• Din 

din i 
18 000 poartă cu 
drie cravata roșie 
tricolor.

• In cele 682 
cercuri, care 
în căsdle pionierilor, ac
tivează 18132 de elevi 
și șoimi ai patriei. La con
cursul de creație tehni
că: pe anul 1980 s-au 
înscris 1 559 de copii cu 
726 teme dintre 
318 individuale și 
colective.

• In acțiunile de 
că patriotică, în perioada 
trecută din acest an, s-au 
realizat 233 000 lei.

• Pionierii Văii Jiu
lui au obținut 5 600 de 
distincții pe genuri de 
activități, 24 de diplome 
și medalii „Meritul pio
nieresc" și 4 titluri „Cu
tezătorul".

• In cadrul Festivalu
lui național „Cintarea

cei 21 903 
municipiu,

elevi 
peste 
mili

eu

de 
ființează

mun-

- Rgmâniei", sînt înscrise 
223 de formații care cu-» 
prind 7111 pionieri ar
tiști amatori.

• In competiția spor
tivă „Daciăda" participă 
peste 30 000 de pionieri 
uteciști și elevi, obținîn- 
du-se trei premii națio
nale și trei premii ju
dețene.

ADINA TODORESCU, 
Școala generala nr. 1, dele
gată la Conferința națională 
a Organizației pionierilor : 
„Să fim revoluționari, iată 
ideea esențială pe care au 
ieținut-0 participanții la lu
crările Forumului tinereții; 
să fim revoluționari, să 
muncim și să învățăm, să 
ne pregătim temeinic pentru 
a fj demni de înaintașii 
noștri, pentru a deveni e- 
xemple urmașilor noștri. 
Sîntem o generație care 
crește în cultul muncii și 
vrem să trăim în cultul 
muncii, cu dorința vie să 
trăim într-o lume a păcii, 
sub un cer fără norii răz
boiului. Acestea sînt glodu
rile și dorințele noastre
cele mai arzătoare".

DANIELA VLAICU, cla
sa a Vil-a A, Școa
la ț generală Hr. 7J 
„Meritul pionieresc" în
seamnă pentru mine cea mai 
mare împlinire a muncii de
puse, înseamnă mîndria că am 
răspuns astfel chemării adre
sate pionierilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la fo
rumul tineretului, înseamnă 
mîndria că pentru prima oa
ră în. unitatea noastră pio
nierească se primește o a- 
semenea distincție, înseam
nă un impuls în activitatea 
mea viitoare. Primind acum 
„Meritul pionieresc", mă an
gajez ca în anul care vine 
să contribui prin activita
tea mea la obținerea unor 
rezultate tot mai bune, pen
tru a fi demnă de distincția 
care mi s-a conferit".

ivizvci/c IIUSZERL, Școa- 
generală Aninoasa, lau

reată a Festivalului națio
nal i.Cîntarea României" : 
„Trăim intr-un timp al îm
plinirilor și, partidul, pă- 

.rintele nostru înțelept, to- 
x arașul Nicolae Ceaușescu, 
omul de numele căruia se 
leagă toa'e realizările noas- 

. tre, ne-a învățat să no cîn- 
tăm cu pasiune munca. Șînt 
fiică de miner și am dus 
pe marea scenă a țărți, în 
festivalul muncii și cre
ației, cîntece dedicate oa
menilor din adîncuri, care 
cu sudoarea frunții lor și 
tăria brațelor scot din mă
runtaiele pămînlului cărbu
nele .dătător de lumină și 

' căldură.
Sînt fericită că pot să 

. cînl munca eroică a mine
rilor, sînt mîndră că eu, 
pioniera Amalia Huszerl 
din Aninoasa, m-am afir
mat într-o competiție artis
tică de înaltă ținută"..

Pagină realizată de

ț Mircea BUJORESCU
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Purtînd cu demnitate cravata roșie cu tricolor, 
pionierii României, de azp trăiesc poezia marilor împli- 

■' niri, ei înșiși fiind poezia vie a vieții noi pe care 6 
trăim cu toții. Gestul nobil ăl aplicării asupra foii al
be de hîrtie, exprimarea metaforică a gîndurilor- și 
năzuințelor îndrăznețe, de copii ai unei țări libere și 
prospere, limbajul poetic pecare-1 abordează în dul
cea limbă română, iată ce-i caracterizează pe poeții 

—pionieri Alina Wagner și Camelia Alb. La un recent 
concurs „Autori-copiu*, inițiat de revista literară 
„Cronica" diri Iași, pioniera Alina Wagner a obținut o 
binemeritată mențiune, cu poezia „Strada copilăriei 
mele". Iată, așadar, două destine poetice, desigur stă- 
pînite de stîngăcia vîrstei, care șe vor maturiza și se 
vor desăvîrși curînd. Ave !

copiii poeziei

Demnitate
A zid, această țară
De partidul meu condusă 
Comunist a fi înseamnă 
Harnic și viteaz a fi.

A te înălța prin tine 
A rămîne om mereu 
Om ce pentru oameni eștj 
Comunist a fi înseamnă 
Vrednic fiu de comunist.

Camelia ALB,
clasa a Vl-a B, Școala gen.

Petroșani
•fir. 7

Strada copilăriei mele 
E o strada cu flori, 
Cu copaci cu oameni.
E o- stradă cu jucării 
Cu bucurii și soare. 
Pe 
Se
Si
Pe
Se
Basme și legende, 
Vise și speranțe 
Pentru că e pace. 
Dar sînt la capătul 
Străzii copilăriei mele 
Și mă apropii 
De alte străzi 
Cu nume frumoase 
MUNCA, ȚARĂ,

VIITOR.
Alina WAGNER, 
clasa a Vll-a, 

Școala gen." nr.
Petroșani

strada copilăriei mele ,. 
aud cîntece 

zboruri de pasăre, 
strada copilăriei mele 
văd fabrici și ogoare,

4
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Plenara Comitetului județean de partid
(Urmare din pagina 1)

țului. Măsurile ce trebuie 
luate In baza sarcinilor re
ieșite din expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, la Consfătuirea de lu
cru din 29—30 maj a.c. de 
la C.C. al P.C.R., și Ședința 
plenară iărgită a Consiliu
lui Național ai Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c.

ț- Pe marginea raportului
prezentat au luat cuvîntui 
tovarășii Sabin laur, direc
tor gen ral al Centralei in
dustriale siderurgice Hune
doara, Rodica Tâlulici, di
rector lu I.F.A. „Vîscoza*1. 
Lupeni. Viorel Doda, direc
tor al Întreprinderii de 
construcții siderurgice Hu
nedoara, Gheorghe Vasiu, 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Aurel 
Brînduș, directorul I.M. Pe- 
trila, Mircea Silvestru, di
rector general al Direcției 
generale județene pentru 
agricultură și industrie ali
mentară. Floarea Szekely, 
secretar al comitetului de 
partid de la Țețățoria de 
mătase Deva, Aurel Bulgă
rea, președintele Uniunii 
județene a Cooperativelor 
de Consum, Gheorghe Mar- 
chiș, directorul I.M. Lupeni, 
Alexandru Voiculescu, prim- 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular județean.

Referindu-se la activita
tea desfășurată de organe
le și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, 
de colectivele din indus
trie, construcții, agricultură, 
transporturi, din celelalte 
domenii, în primele cinci 
luni ale anului Raportul și 
participant» la dezbateri au 
releva.t rezultatele bune ob
ținute în creșterea produc
ției fizice. In această 
perioadă, s-au realizat su
plimentar 55 milioane kWh 
energie electrică, 3300 tone 
cărbune net, 13 000 tone 
cogs, 15 300 tone fontă, a- 
proape , 10 000 tone oțel, 
14 800 tone laminate, 2 700 
tone B.C.A., .2 750 m.p. pla
caj marmură, 13 400 m.p. 
dale mozaicate, 62 000 bu
căți tricotaje, aproape 200 
tone carne, 150 tone legu
me, conservate și alte pro
duse.

Valoarea producției" • in
dustriale este cu 370 mili
oane lei mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. La producția 
netă, depășirea planului pe 
patru luni este de 54,5 mi.

. lioane lei. In activitatea de 
export s-au livrat suplimen
tar produse în valoare de 
20 milioane lei.

In agricultură, au fost, 
întreprinse acțiuni pentru 
folosirea rațională a. fluidu
lui funciar. exeiulîndu-se 
pînă în prezent desecări 
pe 1510 ha, combaterea e- 
roziunii solului pe 1 715 ha, 
și eliminarea excesului de 
umiditate de. pe o suprafa
ță de peste 3 000 ha. Au fost 
executate lucrări de între
ținere și îmbunătățire a pa
jiștilor naturale pe 95 203 
ha. Uncie rezultate hune 
s-au obținut și în acțiunile 
de fertilizare, însămînțarea 
culturilor de primăvară, e- 
xecutarea prașilelor, în’creș

CONSILIUL DE SECURI
TATE a hotărit — cu 12 
voturi pentru, două abțineri 
și o neparticipare la vot 
— prelungirea pe o nouă 
perioadă de șase luni, res
pectiv pînă la 19 decem
brie a.c., a mandatului For
ței .Interimare a O.N.U. în 
Liban (UNIFiL).

PRIMA SCRISOARE din 
lume transmisă prin satelit 
a necesitat un minut pen
lru a „trece Atlanticul", 
între Londra și Toronto 

terea efectivelor de anima
le, strîngerea și depozita
rea furajelor.

In această perioadă au 
fost realizate’ în județ in
vestiții în valoare de peste 
2,3 miliarde lei, cu peste 
280 milioane lei mai mult 
decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut. Au 
fost puse in funcțiune 9 o- 
bicctivc printre care dez
voltarea capacităților de 
extracție la I.M. Vulcan, 
fabrica do mobilă Petrila, 
secția de panouri mari de 
la I.M.C. Bircea si s-au dat 
în folosință 1 350 aparta
mente și 450 locuri în că
mine de nefamiltșli, dispen
sarul policlinic de la Că
lan, cinematograful din Vul
can.

Analizînd activitatea pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
economice în lumina orien
tărilor și indicațiilor date 
de secretarul qeneral al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința de 
lucru de la C.C. al P.C.R. și 
Ședința plenară lărgită a 
Consiliului’Național al Oa
menilor Muncii, în spiritul 
exigențelor impuse de tre
cerea fermă la o nouă ca
litate în toate sectoarele, 
plenara a criticat unele fe
nomene negative e- 
xistente, în econo
mia județului. Sînt rămî- 
npri în urmă la producția 
fizică de cărbune,, mașini și 
utilaje miniere, energie e- 
lectrică pe bază de cărbu
ne, ciment, prefabricate din 
beton, încălțăminte, țesă
turi de mătase ș.a. Rămîne- 
rile în urmă la cărbune se 
datorează în mare măsură 
neîndeplinirii programului 
de mecanizare, nepunerii în 
producție a unor capacități 
noi, slabei utilizări a capa
cităților productive și a 
timpului de lucru, insufi
cienței asistențe tehnice.’

O atenție deosebită a a- 
cordat plenara măsurilor ce 
trebuie întreprinse pentru 
transpunerea în viață a in
dicațiilor și sarcinilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind reduce
rea continuă a consumuri
lor materiale și, în mod 
deosebit, a celor de combus
tibil și energie.

La C.S.H. și LV. Călan, 
de pilda se mențin - încă 
tehnologii cu consumuri 
mari de combustibili și ener
gie electrică, în alte unități 
nu se acționează cu deose
bită hotărîre’pentru aplica
rea măsurilor stabilite pen
tru modernizarea agregate
lor, dotarea cu aparatură 
de măsură ți control, res
pectarea consumurilor pe 
agregate și produse. însem
nate depășiri față de nor
me. se constată și la între
prinderea de lianți Deva, 
I.E' Deva, C.M.V.J., I.M. 
Hunedoara, întreprinderea 
chimică Orășlie și altele, 
unde nu s-au întocmit cu 
exigență bilanțurile energe
tice, menținîndu-se în 
același timp în funcțiune u- 
tilaje și instalații cu randa
mente scăzute. Sînt încă in
suficient valorificate resur
sele energetice secundare 
la C.Ș. Hunedoara, I.M. Hu
nedoara, LV. Călan, I.E. De- 

(Canada) • ministru al Tunisiei, Moha-
Poșta britanică a inaugu- med Mzali, și Trpe Iakov- 

rat marți acest serviciu, levski; secretar executiv al

PE SCURT PE SCURT

Prezidiului C.C. al U,C.L,care transmite prin satelit 
corespondența, destinatarul 
primind un facsimil al. me
sajului expeditorului.

LA TUNIS AU AVUT 
loc convorbiri între primul 

va, IM.C. Bircea, întreprin
derea de lianți.

Datorită unei insuficien
te preocupări din partea 
organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.C., 
a consiliilor oamenilor mun
cii, sub posibilități sînt și 
rezultatele obținute în co
lectarea și introdu cerea în 
circuitul economic a mate
rialelor refolosibile.

Ocupindu-se de modul în 
care se acționează pentru 
îmbunătățirea calității pro
ducției, plenara a apreciat 
că, în acest domeniu, există 
încă rezerve. Deși s-au 
obținut unele rezultate pe 
această linie, în primele 
cinci luni din acest an a 
fost respins ca necorespun
zător un imens volum 
de produse. Aceasta de
monstrează că există nea
junsuri în organizarea con
trolului tehnic de calitate, 
în creșterea responsabilită
ții compartimentului de spe
cialitate, în nivelul de ca
lificare al oamenilor, și în 
asigurarea asistenței tehni
ce în toate schimburile.

Pornind de la sarcinile și 
orientările date de secreta
rul general al partidului cu 
privire la necesitatea depu
nerii unor eforturi susținu
te penlru creșterea produc
tivității muncii, raportul 
prezentat ca și o bună par
te dintre vorbitori, au su
bliniat că acest indicator 
nu se ridică la nivelul do
tării tehnice. S-a apreciat 
că încă nu se acționează cu 
destulă fermitate pentru a 
se determina creșterea mai 
accentuată a productivității 
fizice. Există diferențe mari 
de randamente de la o mi
nă la alta în Valea Jiului, 
sînt încă multe lipsuri în 
activitatea de întreținere și 
reparații, calificarea și po
licalificarea oamenilor. Pro
ductivități scăzute se rea
lizează și în alte unități, 
între care I.M. Barza, I.M. 
Hunedoara, I.U.M.P., Trus
tul județen de construcții 
și altele, datorită unor nea
junsuri privind folosirea'in
tegrală a capacităților de 
producție și a timpului de 
lucru, reducerea personalu
lui auxiliar, echilibrarea 
schimburilor, organizarea' 
producției, respectarea pro
gramului de reparații și în
treținere.

Așa cum a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ple
nara a abordat, intr-un spi
rit analitic, critic și auto
critic, modul în care se în
deplinesc sarcinile în do
meniul investițiilor. Reali
zarea importantelor obiecti
ve de investiții prevăzute 
să fie puse în funcțiune în 
acest an (creșterea, capaci
tăților de producție din Va
lea Jiului, Preparația de 
Jă Livezeni și dezvoltarea 
preparațiilor de la _ Petrila 
și Corcești, capacitățile de 

,pe platforma LV. Călan, în
treprinderea de produ
se electrotehnice Petroșani, 
Grupul nr. 6 de la I.E. De
va, țesătoria de mătase Lu
peni, 4400 apartamente, o- 
biectivele agrozootehnice) 
cer din partea organelor, și 
organizațiilor de partid să 
asigure, prin măsuri politi- 
< o-organizatorii c, creșterea 
ritmului de execuție . și re
cuperarea grabnică a rămî- 
nerilor în urmă.

— informează agenția Ta- 
niug. In cursul convorbiri
lor, dezvoltarea cooperării 
dintre Iugoslavia și Tunisia

în acest context .Plenara 
a indicat măsurile ce se 
impun.

în domeniul agriculturii 
au fost criticate unele lip
suri privitoare la folosirea 
fondului funciar, aplicarea 
și respectarea tehnologiilor 
adecvate, executarea lu
crărilor de întreținere, asi
gurarea bazei furajere, mo
dul în care sînt efectuate 
unele lucrări în legumicul
tura și în sectorul crește
rii animalelor, Lipsuri se 
manifestă și în alte dome
nii ale agriculturii: inves
tiții, economico-financiară, 
instaurarea ordinii și disci
plinei.

Analizînd modul în care 
se aplică noul mecanism 
economico-financiat în uni
tățile județului, plenara a 
criticat faptul că nu s-a ac
ționat suficient de insistent 
pentru cunoașterea princi
piilor și pîrghiilor sale prin 
care să se obțină o eficien
ță economică sporită. Și 
în județul nostru noul me
canism își face loc cu greu, 
în acest sens trebuie îm
bunătățită și activitatea po- 
litico-organizatorică de edu
care a tuturor oamenilor 
muncii, în spiritul echității 
socialiste. Deși pe ansam
blul județului în patru luni 
producția netă industrială 
a fost depășită cu 54,5 mi
lioane lei, o seamă de uni
tăți, între care minele Lo- 
nea, Dîlja, Livezeni și Vul
can din Valea Jiului, între
prinderea de lianți, Fabrica 
de încălțăminte Hunedoara, 
întreprinderea de bere Ha
țeg, nu și-au realizat sarci
nile de plan la producția 
fizică și reducerea cheltu
ielilor materiale de produc
ție, ceea ce a diminuat re
alizările la nivelul județu
lui. Situații similare în pri
vința cheltuielilor materi
ale se întîlneșc în multe 
unități, ceea ce a determi
nat nerealizărea planului 
de beneficii. Un aport spo
rit în soluționarea proble
melor tehnico-prganizațori- 
ce și de introducere a pro
gresului tehnic trebuie să-l 
aducă potențialul cercetării 
și proiectării, în fața că
ruia secretarul general al 
partidului a pus sarcini im
portante.

Plenara a subliniat, de a- 
semenea, necesitatea ca or
ganele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor 
muncii să-și îmbunătățească 
permanent stilul și meto
dele de muncă, să-și mani
feste mai puternic rolul 
conducător în toate dome
niile de activitate, determi
ning îndeplinirea neabătută 
a sarcinilor ce revin, jude
țului nostru din orientările 

’și sarcinile date de secre
tarul general al partidului, 
t ov ar ă șui Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.CR.;- dm 29—30 mai a.c., 
și Ia recenta Ședință plena
ră lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

în încheierea lucrărilor, 
înfr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, Plenara a 
adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

a fost apreciată ca poziti
va, fiind, totodată, -expri
mată dorința părților de a 
o promova în continuare iu 
toate domeniile.

PRIMUL MINISTRU POR
TUGHEZ, Francisco Sa Car- 
neiro, a sosit la Haga, un
de va avea convorbiri cu o- 
ficialitățile' olandeze în ve
derea aderării Portugaliei 
la C.E.i:’.

.10,00 Teleșcoală. 11,00 
Roman foileton: Bastar
dul (seria a it-a) .,Răz- 
vrătiții" (reluarea episo
dului I). 11,50 Telex. 16,00 
Telex. 16,05 Școala la 
școala noii calități 
Școala ,de la Nucet. 16,30 
Volei feminin: Româ
nia — Bulgaria. 17,25 
Viața culturală. 18,10 
Copilărie, ani de aur. 
18,35 Desene animate:’ 
Sindbad marinarul. 19,00 
Telejurnal. 19,25 La zi 
în aqricultură. 19,45 O- 
ra tineretului. 20,25 Con
cursul și festivalul cînte-

Liceul de matematică fizică 
din Petroșani

organizează în perioada 23 iunie — 5 iulie 
pentru absolvenții treptei I de liceu, DIN AL
TE PROFILE, care doresc să urmeze treapta 
a ll-a (clasa a Xl-a), învățămînt de zi, in pro
fil de INFORMATICĂ, cursuri de pregătire, 
ia materiile de specialitate, în vederea sus
ținerii examenelor de diferență.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
de la secretariatul liceului.

întreprinderea de industrializare 
a laptelui Hunedoara-Simeria 

încadrează în muncă următorul personal la 

Fabrica de produse lactate Livezeni
— electrician întreținere reparații
— sudori autogeni și electrici
— zidari — zugravi
— mecanici frigotehniști
— lăcătuși întreținere și reparații
— primitari-di5tribuitori.
Condiții de încadrare și retribuire 

conform Legilor 12/1971 și 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 4. 

41823, Petroșani.

culuî popular „Maria 
Tănase" — ediția a Vl-a, 
Craiova 1980. 20,55 2050 
de ani de Ia crearea 
primului stat dac cen
tralizat și independent. 
Ziridava. 21,15 „Lilia
cul". Adaptare după 0- 
pereta lui Johann Stra
uss. Premieră TV. 22,05 
Telejurnal.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii din 

18 iunie 1980
Extragerea I:

7 15 30 33 36 19
Extragerea a 11-a’:

11 25 35 45 42 43
Extragerea a III-a i

39 30 40
FOND: 1 303 623 Iei
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