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în lumina îndemnurilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Congresul al II-lea

al educației politice și culturii socialiste

VINERI, 2 IULIE 1982

Creșterea extracției 
prioritară a fiecărui colectiv 

minier

Vizita de lucru a tovarășuli 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Botoșani
Ora 9,30, Aeronava pre- blicii Socialiste România a 

' ’ făcut, joi, o vizită de lu
cru în județul Botoșani.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
vizită a participat tovarășa 

. Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Io
sif Banc, Emil Bobu 
Constantin Oltean u.

Noua vizită de lucru 
secretarului general 
partidului pe străvechile 
meleaguri botoșănene a a- 
vut loc în această perioa
dă de puternică emulație 
creatoare, materializată în 
numeroase izbînzi pe cele 
mai diverse fronturi ale 
muncii, ce prefațează lu
crările Conferinței Națio
nale a partidului. Desfășu
rat în perioada imediat 
următoare celor două mari 
evenimente ce au marcat 
viața politică a țării — 
Plenara lărgită a C.C. 
P.C.R. din 1-2 iunie și cel 
de-al II-lea Congres al 
educației politice și cultu
rii socialiste — noul dialog 
de lucru al secretarului 
general al partidului cu lo
cuitorii județului Botoșani, 
a evidențiat amplul răsu
net pe care magistralele 
expuneri ale tovarășului

Zidențială aterizează pe 
aeroportul „Salcea" — Su
ceava, împodobit sărbăto
rește.

Tovarășul N i c. o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale care-i înso
țesc sînt întîmpinați, la 
coborîrea din avion de pri
mul secretar al Comitetu
lui județean Suceava al 
P.C.R. Din piepturile ce
lor peste 7 000 de oameni 
ai muncii, veniți din Su
ceava și din. împrejurimi.. 
să-1 salute pe secretarul 
general al partidului, iz
bucnesc urale și ovații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu. căl
dură manifestărilor de 
simpatie și aclamațiilor ce
lor prezenți.

în uralele și 
mulțimii, înalții

ovațiile 
oaspeți 

se îmbarcă in elicopterul 
care-î va purta spre 
leagurile botoșănene.

Șl

a 
al

•al

Nicolae Ceaușescu 1-ati a- 
vut în conștiința oamenilor, 
muncii botoșăneni.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
județul Botoșani, întîlniri- 
le cu oamenii muncii din 
întreprinderile industriale 
și unitățile agricole din 
această parte a . țării, ana
liza căilor și a modalități
lor de transpunere în via
ță a obiectivelor prezen
te și' de perspectivă ale 
județului s-au constituit în 
puternice manifestări ale 
unității in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
ale încrederii în capacita
tea întregului popor român 
de a asigura progresul 
multilateral al patriei sale 
socialiste.

Sosirea în 
șani a avut 
nul' orașului
prezenți aici mii de munci
tori de Ia întreprinderile de 
sticlă și porțelan, de ma
șini și unelte grele pentru 
deformare plastică, de con
fecții, de la exploatarea 
minieră — unități înscrise 
pe harta economică a ora-

județul Boto- 
loe pe stadiu-
Dorohol. Sînt

me-

Tovarășul N it o la e 
Ceaușescu, secretar general 
ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Repu- (Cordinuara in pag. a t-a)

lui, Ja Congresul al ll-lea al educației 
litice și culturii socialiste : „In centrul ac
tivității politico-educative ți culturale tre
buie să stea munca pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a planului in fie
care unitate, creșterea productivității mun
cii, a eficienței economiei și, pe această 
bază, asigurarea creșterii mai puternice a 

pot f! sintetizate în cîteva cuvinte care tre- venitului național, a bogăției naționale a 
bu>e să devină un simbol pentru toți cei 
care iși desfășoară activitatea în subtera
nul minelor noastre : „TARA NE CERE CIT 
MAI MULT CĂRBUNE I". Țelul spre atin
gerea căruia trebuie să se orienteze, să 
se îndrepte preocupările și acțiunile conju
gate ole fiecărui'om al muncii - miner, 
tehnician, maistru și inginer - nu poate fi 
-raure?t irroersvn ei ~~s_ 
mina 'citit de necesare 
a nivelului de trai, al

Așa cum sublinia 
i CEAUȘESCU, secretar

Am început un nou semestru, etapă ho- 
tăntoare în realizarea integrală a preve
derilor de plan, a angajamentelor asumate 
în întrecere de către fiecare colectiv mi
nier și formație de lucru. Sarcinile deosebit 
de importante care stau în fața minerilor 
Văi1' Jiului au căpătat, acum, mai mult ca 
oricînd. un profund caracter patriotic și

Ld posturile de 

radio și teleyiziune

patriei noastre - singura cale pentru asi
gurarea mijloacelor necesare înfăptuirii 
programului de progres și civilizație".

Sarcinile de extracție pentru semestrul II 
au noi dimensiuni, au devenit și mai im
portante pentru că în această etapă tre
buie recuperate restantele acumulate în w.TVTX7^*Txr xrr țjTTXrrdr; ~3ț?tTTT5TTU ’ TTT CL7FV " 

dezvoltării continue cea mai mare parte a întreprinderilor mi- 
bunăstării materiale, niere nu și-au realizat prevederile de plan, 
tovarășul NICOLAE 
general al partidu-

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Su
ceava a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, as
tăzi va avea loc în mu- 

care osturile de ra
dio și televiziune o 
vor transmite direct în 
jurul orei 17,00.

ENERGIE!

rCcntinuart In pag o i-a

prioritate

formația condusă de Aurel So,oi fu ini ,g, ne șeful de brigadă cu doi ortaci), este una din
tre cele mai bune brigăzi de pregătiri de la mina Uricani, cunoscută în întreaga Vale.

Asigurarea frontului pentru montaje, 
la instalația de fire din Lupeni

Oamenii muncii 
industria și agricultura' luate 
socialistă, toți cetățenii 
patriei, întregul nostru 
popor, au primit cu sen
timentul deplinei 
bări noile 
cuprinse 
Consiliului 
Republicii

la măsurile 
conducerea 

și statului

Pe platforma industria
lă a I. F, A. Vîscoza Lu
peni se depun mari efor-' 
turi pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă. De 
la preluarea lucrărilor 
de eonstrucții-montaj de 
către șantierul Borzești 
al Trustului de construc
ții industriale „Gh. 
Gheoțghiu-Dej“, ritmul 
de execuție s-a intensifi
cat considerabil. Con
structorii muncesc une
ori în schimburi prelun
gite pentru a respecta 
stadiile fizice de execu
ție a numeroaselor -obi
ective care sînt prevăzu
te în grafic. Principalele

forțe sînt concentrate la 
instalația de fire tip mă- 
tasă. Aici au ‘ început să 
prindă contur principale
le hale și secții. Lucrările 
au avansat substanțial

devierea căii ferate. La 
noua filatură s-a închis 
hala principală. Pe acest 
vast șantier s-a încetă
țenit respectarea riguroa
să a întîlnirilor periodi-

Sub semnul urgențelor pe 
șantierele investițiilor industriale
la secția de preparare 
chimică baia de filare 
și stația petițru aer com
primat. Au fost: atacate 
numeroase- alte obiective 
cum sînt stația de demi
neralizate -și dedurizare. 
instalația de suflante.

ce în comandamente de 
investiții la care partici
pă șefii de șantiere și 
factori de decizie opera
tivă de la nivelul Trus
tului Se rezolvă astfel 
numeroase probleme le
gate de bunul mers al

lucrărilor. Se suplimen
tează efectivele și se sta
bilesc prioritățile. Se ur
mărește pas cu pas în
făptuirea unui program 
care vizează recuperarea 
rămînerilor în urmă acu
mulate în anul 1981. Pen
tru perioada de vară au 
fost suplimentate consi
derabil efectivele și s-au 
luat măsuri pentru îm
bunătățirea aprovizionă
rii cu betoane de Ia 
baza de producție a 
M C.I, din Bărbăteni. 

•Conform graficului, pînă
V. S. FENEȘANU

(Continua* a in nao n 2-n,

apro- 
reglementări 

în Decretul 
de. Stat al 

Socialiste
România - privind stabi
lirea unor măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă 
și reducerea în continua
re a consumului de e- 
nergie electrică, energie 
termică, gaze naturale și 
alți combustibili. Conți
nutul și obiectivele ■ a- 
cestui complex de mă
suri reliefează odată mai 
mult consecvența neclin
tită cu care partidul 
nostru înfăptuiește nea
bătut orientările stabi- 
bili.te „de Congresul âl 
XII-lea al P.C.R. de pro
movare a unei politici 
ferme de gospodărire 
rațională și reducere a 
consumurilor de resur
se energetice, de econo
misire severă a combus
tibililor și energiei în 
toate sectoarele .de ac
tivitate, iar în contextul 
acestor cerințe, de îm
bunătățire a structurii 
producției industriale.

Pornind de la aceste 
imperative ale etapei is
torice pe care o străba
te societatea noastră în 
edificarea ei socialistă 
— dar ținînd seama și 
de implicațiile crizei e- 
conomice mondiale — p-
biectivele noilor regie- .._____ .
mentări se raportează iConîtnuara tz» pag. a t-a,

din nemijlocit 
de 

partidului 
nostru pentru extinde
rea bazei proprii de ma
terii prime și resurse e- 
nergetice, prin sporirea 

■ extracției de cărbune, 
țiței, gaze naturale 
accentuarea tuturor 
țiunilor de înfăptuire 
programului 
In contextul acestor im
perative, a acestor 
rientări strategice 
bilite cu clarviziune ști
ințifică de Programul 
partidului, de Congre
sul al XII-lea, sînt pe 
deplin justificate — de 
aceea- întrunesc valida
rea și adeziunea între
gului nostru popor — . 
măsurile ce se impun îu 
mod obiectiv , pentru• . 
gospodărirea judicioasă i 

a resurselor energetice st 
reducerea consumului de 
combustibil prin spori
rea randamentului în u- 
tilizarea acestora, cit și 
prin eliminarea pierde- 
riloi’ de energie, a ori
cărei forme de risipă la 
toate categoriile de com
bustibil. Urmărindu-se 
același scop — interesele 
dezvoltării și eficienței 
economiei naționale — 
s-a impus, totodată, cu 
obiectivă stringență, ne
cesitatea rentabilizării 
producției și folosirii 
tuturor tipurilor de 
combustibil ceea ce a 
determinat majorarea 
prețurilor de producție 
la gaze naturale, țiței,

și 
ac- 

a 
energetic.

o- 
sta-

Tn pagina a 3-a
Dialog cetățenesc
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gospodărim sever energia
(Urmare din pag 1;

rOrmarf din pag. 1)

Au avut loc adunări gene
rale ale reprezentanților 
oamenilor muncii, s-au ana
lizat deficiențele manifestate 
și s-au tras învățămintele 
care se cuveneau, s-au sta
bilit măsuri menite să con
dusă la redresarea produc
ției.

Minele sînt pregătite pen
tru o activitate productiv*! e- 
licientă, oferă condițiile ne
cesare indeplinirii și .depăși
rii prevederilor de plan Mi
nerii,; oameni harnici și pri- 
cepuți, cu o bună pregătire 
profesională dispun de o 
dotare tehnică în măsură să

asigure prin folosirea ei in
tensiva și extensivă, nu nu
mai realizarea sarcinilor, ci 
și depășirea lor. Este nece
sar însă ca toate conduce
rile colective ale întreprin
derilor miniere, organele și 
organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C., celelalte 
organizații de masă și ob
ștești să dea dovadă de re
ceptivitate la propunerile de 
îmbunătățire a activității de 
extracție formulate de oame
nii muncii, să caute și să 
aplice cele mai adecvate me
tode de mobilizare a tutu
ror formațiilor de lucru la 
îndeplinirea prevederilor de 
plan.

: combustibil, energie ter- 
: mică și electrică. In lu- 
j mina acestei măsuri se 
î justifică, în același „timp, 
î cu temeinicie, și apare 
i imperios necesară, re- 
I calcularea prețurilor eu 
; amănuntul și a tarifelor 
■ la combustibili, energie 
; termică și electrică ce 
î se livrează populației, 
i Se face in acest fel co- 
î relarea obiectiv necesa- 
î ră, legică, între prețu- 

producție și
prețurile cu amănuntul, 
la aceste categorii de 
Combustibil creîndu-se 
astfel premisele materia
le ale aplicării, princi
piului rentabilizării, sub 

' impulsul noului me
canism economico-finan- 
ciar și în acest sector 
de activitate.

Integrîndu-se în acest 
cadru, în reglementările 
stabilite prin Decretul 
Consiliului de Stat

rile de

r “—: ----------- >
Asigurarea frontului 

pentru montaje

populația țării are po
sibilitatea și datoria de 
a utiliza mai judicios 
energia termică pentru 
nevoile gospodărești, fie
care familie trebuind să 
realizeze o reducere a 
consumului de energie 
cu circa 20 la sută. Ca 
de fiecare dată, în” spi
ritul echității ce carac
terizează orînduirea
noastră socialistă, al 
grijii conducerii partidu
lui 
pentru 
nuă a 
viață al poporului nos
tru, se vor acorda oame
nilor muncii, întregii 
populații, compensații 
bănești corespunzătoare 
qare vor acoperi crește
rile de prețuri cu amă
nuntul și tarife la com
bustibili, energie termi
că și electrică.

In spiritul acestor mă
suri, care ilustrează o- 
dată în plus politica 
consecventă a partid u-

și statului 
creșterea 

nivelului

nostru 
contii-

de

lui nostru de înfăptuire 
a obiectivelor Congresu
lui al Xii-lea privind a- 
sigurarea tuturor condi
țiilor necesare dezvoltă
rii economico-sociale și 
înfloririi României so
cialiste, creșterii nive
lului de viață al popo
rului nostru, revine ca 
sarcină, ca datorie mun
citorească, patriotică, 
minerilor Văii Jiului de 
a sprijini noile măsuri 
și reglementări prin spo
rirea producției de căr
bune atît de necesar e- 
conomiei naționale. In 
același timp, ținîndu-se 
scamă că întreprinde-' ■ 
rile, miniere sînt mari 
consumatoare de ener
gie, este necesar , ca, 
sub conducerea organi
zațiilor de partid, mi
nerii noștri să acțione
ze cu înaltă conștiință 
muncitorească pentru 
gospodărirea severă a 
acestei energii, pentru 
consumarea pe fiecare

tonă de cărbune extras 
a tot mai puțini kilo
wați de energie electri
că. Același spirit gos
podăresc, aceleași exi
gențe privind organiza
rea rațională a procesu
lui de producție pen- 
-tru realizarea de eco- 
nomii se impun și, în 
toate celelalte sectoare 
economice și sociale de 
activitate din municipiul 
nostru mai ales în cel al 
termoiîcării, ca și m 
gospodăriile 
In toate locurile se 
pune unirea 
forturilor 
muncii, ale tuturor 
tățenilor îndreptate 
îndeplinirea cu fermitate 
revoluționară a - obiecti- 
velor și sarcinilor 
zultate din noile regle
mentări pentru reduce
rea continuă a consumu>

ca și 
populației.

im* 
tuturor c- 
oamenilor

ce- 
spre

i'

!
i
1
t

,1.

'Urmare din pap >

ia .15 iulie va începe 
glisarea la coșul pentru 
fum. o lucrare deosebit 
■ie pretențioasă. Proble
ma vitală o constituie 
insă crearea, lărgirea și- 
predarea fronturilor pen
tru montaje; Deși numai 
în primele cinci luni ale 
anului volumul lucrări
lor de construcții și mon
taje a fost de c-irca 28 
milioane lei. continuă să 
se afle în stoc numeroa
se utilaje. Iar ceea ce 
este mai îngrijorător, u- 
tilaje în valoare ele cir
ca 100 milioane lei se ă- 
flă eu termenul ele sto
care depășit. Pentru luna 
iulie, se prelimina, eon- 
fornj aprecierilor făcute 
lai fața locului împreună 
cu Voicu Diaconu. ingi
nerul șef al I.F.A. „Vîs- 
coza“, beneficiarul lucră
rii, o recuperare a rămî- 
nerilor în urmă de circa 
3,2 milioane lei. Evident, 
aceasta e destul de mică, 
dacă se are în vedere .că

' stocul poate 
prin sosirea 
je, că stocul 
bilizează 121 
Iar utilajele

;------

tale, din lipsă de spații 
adecvate. în condiții ne
corespunzătoare.

In acest context se im
pune cu prioritate închi
derea halelor, predarea 
de către constructori și 
montori a acoperișurilor 
la Trustul de lucrări 
speciale și izolații. Se cer 
terminate și fundațiile 
la pfeparația chimică, 
pentru a se asigura mon
tarea utilajelor.

Antreprenorii de spe- 
specialitate. proiectanții 
trebuie să-și facă mai 
mult simțită prezența pe 

a 
operativitate 
deviz si de 

tuturor

acest șantier, pentru 
rezolva eu 
detaliile de 
execuție a 
crărilor.

tului de montaj șe impu
ne să fie eliminate orice 
întreruperi în activitatea 
de pe șantier, folosirea 
din plin a fiecărei zile 
de lucru. Trebuie făcut 
totul pentru a recupera 
în acest an cit mai mult 
din rămînerile în urmă 
de pe șantierul instalației 
de fire, pentru montarea 
utilajelor din stoc, înde-

** ,1 j k L

rilor de energie eiectri® j 
că. termică și a corn- i 
bustibililor — bunuri i 
ale întregului popor. ;

Almanahul

să , crească
a noi utila-
aetual imo- .

milioane lei. osebi a celor cu termen 
sînt depozi- .de stocare depășit.

DUMINICA, 4 IULIE

17,30

Teleșcoală.
Omul și sănătatea.
De strajă patriei. . 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului.
Lumea copiilor.
Telex.:
Album duminical.
Reportaj pe glob : 
„SUA de. la Atlantic . 
ia Pacific**.
Teatru în serial 
„Mușatinii" — După 
trilogia Iui Barbu 
Ștefăneseu-Delavran- 
cea.
Micul ecran pentru 
cei mici. Căutători 
de comori.
Telejurnal.

20,00 Telejurnal.
20,25 Orizont 

ințific.
de — -- 
„Congresul al 
al P.C.R.“.

20.45 Teatru în
„Jocul ielelor" 
mil Petrescu.

21.45 Cadran mondial. 
România și proble
mele lumii contem
porane.

22,00 Studioul de balet 
contemporan. ‘

22,20 Telejurnal.
MARȚI. 6 IULIE

tehnico-ști-
Deschizător

drumuri noi :
IX-lea

serial 
de Ca

19,00
19,30 Deschizător de dru

muri noi. Ani de is
torie nouă, revoluți
onară.

19,50 Cinlărea României. 
Județul Brăila.

20,45 Film artistic : „O 
simplă' problemă de 
timp". Coproducție 
internațională.

22.15 Telejurnal.
22.30 Studioul

soare.
11-

LUNI, 5 IULIE
14,45 Telex,

14,50 " pc glob :

15,10

18,00

Reportaj
Venezuela.
Emisiune in limba 
maghiară.
I n c 11 i d e re a progr am u- 
tui.?.::,:?/ :/'; ■■

11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacanță : 

„ Fotbalistul".
11.30 Teatru în serial ; 

„Jocul ielelor". Par
tea a lila.

12.30 Cadran mondial.
România Și proble
mele lumii contem- 
porane. j

12,45 Mi-i drag unde m-am 
născut. Moment fol* 

: doric.
16,00 Telex.
16,05 Agricultură modernă 

la scara fermei șco
lare. ’ ■
De la Trotuș la Și
ret. Cîntece și dan
suri populare moldo
venești. 
Clubul tineretului.
Civica.
1001 de seri.

16,25

16,40
17,25
17,50

Atelierul TH Paroseni 
este una din secțiile 
fruntașe ale I.R.I.U.M. 
Petroșani, unde majori
tatea muncitorilor sînt 
tineri. în imagine, „bri
gada tineretului**, care 
se situează pe primul 
ioc în clasamentul hăr
niciei.

Act de înaltă cinste
Aflăm de ia miliția orașului \ uican -o faptă ce 

onorează titlul și profilul moral ale unui OM. Des
pre cine si despre ce este vorba ? Minerul Petru 
Mihnea de la I. M. Vulcan a găsit și a prezentat la 
miliția din localitate o importantă sumă de bani. 
In ziua-în care miliția din Vulcan a relatat redacției 
această faptă,. 30 iunie a.<?„ cu rugămintea de a o 
aduce la cunoștința opiniei publice, păgubașul nu 
era cunoscut. Pină la aflarea lui, adresăm calde fe
licitări minerului Petru Mihnea și ii consemnăm cu 
plăcere actul de înaltă cinste.

La toate chioșcurile 
de difuzare a presei a 
apărut Almanahul ju
biliar TRIBUNA — 25 
de ani de la apariție 
(1957—1932). De-a lun
gul a 300 de pagini, bo
gat ilustrate. 'ALMA
NAHUL TRIBUNA pre
zintă profilul distinct 
al revistei clujene în 
cadrul peisajului revuis- 

contemporan. Se 
citi creații semnate 
Ion Agârbieennu, 

Qeo rge Căli n eseu, Tu
dor Vianii. Lucian Bla- 
gd. Tudor Arghezi,. Dan 
BavJAib'an„, . Cuastan.*^ 
miu și alții;

Cititorului i se oferă 
numeroase pagini de 
poezie, proză, istorie li
terară, artă. traduceri, 
precum și rubrici boga
te și diverse, ca Mozaic 
cultural-artistic, Sport, 

Parodii, Cronică gastro
nomică, Șah,~ 
încrucișate, (M. B.). ’
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18,00 20,25

20,00
20,25

20,35

20,40

econo*20,30 Actualitatea 20,50 Pe agenda învăță- 
mîntului. Concursuri
le de admitere.
Film artistic : „Răs
punde Klava". Pro
ducție a studiourilor 
sovietice. ■ .
Telejurnal.
Carusel muzical ’ de 
vacanță — muzică, u- 
șoară. ■■■.'-■' ■■■; :■

SÎMBAtA, 10 IULIE

econo.Actualitatea 
mica.
Pe agenda învăță- 
mîntului. Concursuri
le de admitere.
Telecln&mateca. (Si
biul „Dosarele ecra
nului". „Imposibilul 
nu există". Copro
ducție internațională. 
Telejurnal.
Din albumul celor

închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Actualitatea economi
că.
Pe agenda învață* 
mîntului. Concursuri
le de admitere.
Deschizător de dru
muri noi ; „Congre
sul ai IX-lea al 
P.C.R.** România —

PROGRAMUL ȚV

industrie 
ție.

21,00 Teatru
pelagul
Armand

22,20 Telejurnal.
MIERCURI, 7 IULIE

si civiliza

TV ; ..Arhi- 
Leuoir" de 
Salact-ou.

20,40 2.1,05

2.1,10

22,00
22,10

21,30
21,50
22,00

mică.
i La frontierele cu

noașterii, 
ințifîc.

i Pe agenda 
niîntului. < 
rile de admitere. ; :

i Un vast program de 
activitate 
deologică, 
ale unității poporului 
nostru de-a lungul 
istoriei. Documentar.

i Afetia curajului,
) Telejurnal.
I Meridianele

lui.
VINERI. 9 IULIE

Serial ști-

i învăță-,
Concursu-

politico-i- 
Simboluri

cintecu-

'20,55

22,05
22,15

mai frumoase melo
dii populare,
JOI, 8 IULIE

15,00
15,05

11,00 Telex.
11,05 Deschizător de dru

muri noi : „Congresul 
ăl IX-lea al P.C.R.** 
Democratism ii! cultu- 
rii. .,gș.
Festivalul „Zilele mu
zicale tii'gumpreșene** 
Film artistic : „Măr- 
turn .
La .șfii’șit de săptă- 
mînă.

18,35 Săptamîna politică.
18,50 1 001 de seri.
19,00 'Telejurnal. Sport.
19.30 Teleen c i el oped i a.
20,15 Ritmuri tinerești.
20.30 Film serial :

chestiune
Episodul

21,20 Intîlnirea 
seara (I).
de varietăți 
tice, 
grafice.

. 22,20 Telejurnal. ; V :
22,30 Intîlnirea de simbă- 
_ tă seara (II).'

,2511.Telex.
Admiterea în invăță- 
mjntul superior teh
nic, îndrumări meto
dice pentru apropia- - 
tul concurs.
La volan.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
1001 de seri. ' 
închiderea p rog r a mu
lul; /
Telejurnal.
Pentru curtea. și 
grădina dv.
Deschizător de dru
muri noi t „Congresul 
al IX-lea al P.C.R.**, 
Democratismul cultu
rii. SR -

.12,10

Telex.
România —: industrie 
și civilizație.
Film Serial : „Lu
mini și umbre"- Epi
sodul 17.
Matineu de vacanță : 
„O grădină 
cată".
Telex.
Deschizător de dru
muri noi ;. „Congfe- 
sul al IX-lea
P.C.R.". Portret

. școală nouă.
16,30 Viața culturală.
17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal. - Vi

11,25
16,00 Telex. c ,
16,05 Din țările socialiste. ■

Itinerar sovietic — 1">*>t>
film documentar. '

16,25 Sîrba cu năframă.
Montaj muzical-cOre- 
grafic,

16,50 Tragerea
preș.

17,00. Universul
Congresul 
al P.C.R.
1 001 de seri, 
închiderea 
mului.
Telejurnal.

pronoex

femeilor, 
al IX-lea

17,50
18,00

20,00

progra-

16,00
16,05

(
fernie-

al 
de

20,00
20,25

„O
de onoare". 

'2.
de sîmbată 

Spectacol 
umoris-

muzicaie, core-
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'întreținerea locuințelor —obligație a 
proprietarului dar și a

Ne aflăm în perioada optimă pentru efectuarea 
lucrărilor de toate genurile vizînd întreținerea fon
dului de locuințe. Ce preocupări sint în acest impor
tant domeniu Ia nivelul orașului Petroșani? Am abor
dat această temă înțr-o recentă discuție cu tovarășul 
ing. Emeric Farkaș, directorul E. G. C. L. Petroșani, 
care ne-a spus: --.tata;

— întreținerea locuințe
lor, asigurarea funcționali
tății lor la nivelul cerințe
lor, constituie cea mai im
portantă obligație a colec
tivului exploatării noastre. 
Activitatea practică pentru 
îndeplinirea acestei sarcini 
dsțe împărțită pe două sec- 
toS»" importante și anu
me, reparațiile capitale 
și cele curente. In anul 
1982 colectivul E. G. C. L. 
Petroșani trebuie, să rea
lizeze un volum de repa
rații capitale în valoare 
de" peste 1290 000 lei. .

— Unde se concen
trează aceste lucrări?

— La blocul nr. 1 din 
Aleea Florilor și blocul 
nr. 2, strada 9 Mai din 
cartierul Ca-.pați, ambele 
imobile insumind 144 de 
apartamente, ceea ce în
seamnă aproximativ tot; 
atîtea. familii beneficiare 
de acest gen de . reparații 
in 1982. ■ ■

— La ce stadji se a- 
flă lucrările ?

— L.ă blocul nr. 1 sint 
realizate înlocuirile de păr- 
dosele și de sobe .de tera
cotă. Față de 800 mp par
chet planificat,' s-au reali
zat aproape 1 500 mp' par
chet. Au fost revizuite și 
reparate instalațiile interi
oare de -încălzire centrală 

—e=au inTomîiT oomerete ta- 
nitare din 30 de aparta
mente; a fost modificată 
șarpanta acoperișului și 
s-au ignifugat părțile de 
lemn din pod ;. s-au refă
cut soclurile. Mai sînt de 
executat . reparațiile de 
tîmplărie — la geamuri și 
uși ■—, înlocuirile de obi
ecte- sanitare din celelalte 

■«iT^Se .apartamente, spoie- 
iile și vopsitoriile exteri
oare la fațadă. Relev că 
se înlocuiesc ' obiectele sa
nitare — vana, cazanul de 
baie, bateria "acestuia, chiu- intr-un număr de 138 de 

apartamente. în 69 dintrevetele —, focarul, sobele 
de teracotă care au înde
plinit termenul de funcțio
nalitate stabilit și numai 
în. cazuri.1 excepționale cele 
eu grad avansat de uzură, 
uzură ce nu se datorește 
folosirii incorecte de către 
locatari. La blocul hr. 2 
.lin strada 9 Mai, unde se 
vor exectita aceleași repa-

Odihnă si recreere la „Agrement"
Timpul splendid de 

duminică a atras la o- 
dihnă, plajă și recreere 
ntulți mineri șt alți oa 
meni ai muncii din ora
șul Petrila, ba chiar și. 
din alte părți la frumo
sul loc de agrement a 
menajat in localitate. 
Aici, în mijlocul naturii, 
lingă apa Jiețului, au 
venit mineri, preparatori, 
constructori, împreună cu 
familiile pentru a petre
ce cileva ore de odihnă 
la iarbă verde.

Am întțlnit aici pe mi
nerii Vasile llusu, Gheor
ghe Terza, Toma Nyulas, 
Șandor Hajnai, Dumitru 
Car cea, Constantin Găr- 
năveanu, Deneș Haidu, 
Gheorghe Vrînceanu, Ioan 
Ciobănică, loan Balaj, 
Octavian Socaci, Girda 
Constantin, Florea Bel

rații, lucrările au fost 
doar începute, ..ele fiind
planificate pentru semes
trul al doilea.

— Ce ne puteți spu
ne despre reparațiile 
curente ?

— Cei aproape 5 mili
oane de lei prevăzuți la 
acest capitol de reparații 
înseamnă un important 
volum de lucrări și, im
plicit, un mare număr de 
chiriași beneficiari. In ca
drul acestei activități se 
vor executa refaceri ’ de 
izolații hidrofuge la tera
sele blocurilor nr. 2, 3, 6, 
7, 8. 9. 10. 11, 12. 12 B, Iu. 
17. 18 și 20 din strada Im 
dependenței, nr. 1, 37, 52 
și 22 din strada Aviatori
lor. La blocurile H din 
strada' Constructorul, nr, 7 
și 20 din strada Aviatori
lor, nr. 7 din strada Ve
nus si nr. 16 din strada 
Saturn, aceste reeondițio- 
nări au fost deja efectuate, 
iar la blocurile nr. 34 din 
strada. Al iaturilor și nr. 
19 din strada Independen
ței se lucrează în prezent. 
Acordăm atenția cuvenită 
și reparațiilor necesare la' 
acoperișurile din țiglă, co
șurile de fum și la fața
dele imobilelor, înlocuirii 
jgheaburilor și burlanelor. 
Asemenea lucrări se vor 
CfCetva fa- x-rr» ntn-^av dp 
:’h" iradtr-'^ap^ie 
Klein, M. Eminescu, la 
imobilele nr. 7. 8, 10 și 12 
din strada Enăchiță Văcă- 
rescu și altele. în același 
capitol de reparații intra 
și lucrările pentru comba
terea fenomenului de con
dens.,’ Potrivit, sarcinilor 
de plan stabilite pe baza 
depistării apartamentelor 
afectate de acest fenomen 
de către oamenii exploată
rii și a solicitărilor adre
sate de locatari avem de 
executat asemenea lucrări 

acestea din străzile V. 
Rodită, Șt. O. Iosif, Avia
torilor, Venus, Saturn și 
altele, s-au efectuat deja. 
Intrucît aceste lucrări (in
terioare) se pot realiza și 
în. perioada rece, ele au 
fost sistate pentru un Scurt 
timp, oamenii fiind trecut, i 
la reparațiile ' exterioare.

ciug, dtsvutind, la o bere 
și cîțiva mici, despre 
rezultatele obținute în 

■muncă.
La buna aprovizionare 

și servire, și-a adus con
tribuția întregul colectiv 
al bazei de agrement. 
Ospătarul Nistor Armea
na, barmaria Ana Lăcă
tușii au fost la inălțime 
in ceea ce privește ser
virea. De asemenea, 
bucătăreasa Irina Nagy 
a pregătit grătare și alte 
mincăruri. Pentru oas
peți, șeful unității Ionel 
Tunaru a asigurat și mu- 
zică, iar cu ajutorul u- 
fiui buldozer s-au impro
vizat pe albia Jiului de 
Est două bazine pentru 
înot.

V. BELDIE,
Petrila

locatarilor
Multe reclamații din par

tea locatarilor și un vo
lum mare de muncă deter
mină subsolurile tehnice! 
Din cauza introducerii în 
instalațiile pentru evacu
area apelor reziduale ; de 
către locatari a unor cor
puri nedizolvabile, înfun- 
dării și spargeri^, coloane
lor — inclusiv din fontă 
—, am fost nevoiți să igi- 
enizăm în perioada trecută 
din acest an un număr de 
22 de subsoluri,, față de 4 
prevăzute in plan. Conti
nuăm acțiunea de înlocui
re a coloanelor de P.V.C. 
cu coloane de fontă, dar 
cauza principală a inun
dării subsolurilor rămîne" 
folosirea necorespunzătoare 
a instalațiilor de către u- 
nii locatari.

— Ce considerente a- 
veți cu privire la satis
facerea solicitărilor a- 
dresate dispeceratului, 
ori in cadrul audiențe
lor de către locatari ?

— în perioada trecută 
din acest an am realizat 
circa 4000 de intervenții, 
ponderea avînd-o ’ cele 
pentru remedieri la insta
lațiile sanitare. Trebuie să 
recunosc insă că in unele 
cazuri reparațiile făcute 
de instalatori sint. urmate 
de alte reclamații datori
tă calității necorespunză
toare a lucrului. In alte 
situații, locuințele se. de
gradează din cauza nesoli- 

• citării instalatorilor și ne- 
efectuării la timp a repa
rațiilor ce cad in sarcina 
locatarilor. Ni se rapor
tează. de asemenea, și ca
zuri de locatari care nu 
permit, dorit' dupți insis- 

Vucrățorhor . 
reparațiilor. I.e amintesc 
acestora că potrivit artico
lului nr. 17 al Hotărîrii 
nr. 2/1981 a C. P. J. H. 
Deva, o asemenea atitudi
ne este considerată con
travenție și se amendează 
cu 200 pînă Ia 300 lei. Ru
găm insă pe solicitanții 
de intervenții să dea dis
peceratului informații cit 
mai exacte despre defecți
unile apărute. Aceste pre
cizări stat foarte necesare 
în stabilirea ordinii de 
prioritate în efectuarea re
parațiilor'și pentru evita
rea degradării locuințelor, 
avînd în Vedere faptul că 
avem doar 10 instalatori 
pentru intervențiile urgen
te la peste 11 000 de apar
tamente.

Discuție consemnată de 
Toina ȚAȚARCA

• ILONA IIATOS, Pe
trila : Țimnd seama de

. .faptul că a venit vacanța 
de vară, am găsi.t de cu
viință să nu-ți" răspundem 
la școală cu privire la cele 
ce te interesează. Unități 
I.A.S. și C.A.P. se găsesc 
răspîndite ta, întregul ju
deț. Dat fiind faptul că 
locuiești în Petrila e bine 
să-ți alegi însă .pentru 
practică una din coopera
tivele agricole de produc
ție din Baru, Pui, Băiești. 
Rîu Alb, Rîu Bărbat. 
Le-am sugerat pe cele 
măi apropiate de orașul 

Petrila. ■ ' Jțj mai sugerăm 
să faci împreună cu părin
ții o vizită la unele din 
aceste C.A.P.-uri pentru a 
te orienta la fața locului 
unde dorești să efectuezi 
practica.

1 • FLOREA ENACHE, 
Uricani : In urma verifi
cărilor efectuate la unita
tea de care vorbiți în scri
soarea dv., a rezultat că 
iucrătoarea nu a vîndut 
cafea persoanei de care

Unitatea nr. 111, pentru desfacerea produselor lactate, deschisă recent ia ,
Foto : Șt. NEMECȘEKparterul blocului 19 din orașul Vulcan.

Mai scurt popasul
ambalajelor

Un raid efectuat recent 
prin citeva magazine din 
partea de sus a orașului 
Petrila ai dus la constata
rea îmbucurătoare că sti
clele și borcanele' ce pri
sosesc în cămările gospo
dinelor sînt primite în toa
te unitățile vizitate.

La magazinul alimentar 
nr. 35 din Cimpa sticlele 
și borcanele se primesc 
în fiecare zi începînd de 
la deschiderea unității și 
pînă la ora închiderii. In 
24 iunie, ziua raidului 
nostru, în jurul orei 12, o 
parte din personalul uni
tății ajuta la încărcarea 
sticlelor într-o mașină. 
Dar au mai rămas și al
tele aranjate în lăzi de 
încă cel puțin o mașină, 
plus 1 400 borcane. „Avem

populație ambalaje din 
sticlă, spațiu de depozitare, 
de asemenea. Primim sti
cle și borcane prin schimb, 
contra marfă sau în nu
merar în orice cantități și 
la orice oră. Pentru trans
portarea lor operativă, su
gerez ca aprovizionarea cu 
mărfuri a unităților să 
înceapă din partea de josz 
a orașului ca atunci cînd 
ajung la noi mașinile să 
fie goale pentru a putea 
ridica ambalajul", ne spu
nea tovarășul Victor Lup, 
responsabilul unității. Din 
unitate, lipseau însă în
drumările cum că se pri
mesc în permanență sticle 
și borcane, precum și acele 
eu prețurile lor. în schimb 
în unitatea nr. 150 clin Lo- 
nea acestea erau afișate 
la loc vizibil. „La noi e- 
xistă dispoziție categorică 
privind primirea sticlelor

amintiți, ei i-a măcinat 
cafeaua adusă de deasă
• GAVRILA ALTMĂN, 

Petroșani : Cele sesizate 
de dv. în scrisoare au fost 
discutate eu conducerea 
întreprinderii, care ne-a 
promis că va lua măsuri

Răspundem 
cititorilor

de îndreptare a situației. 
Dacă neregulile? ' continuă, 
vă rugăm să reveniți.
• VASILE RATĂ, Pe

troșani: Vă satisfacem do
rința. Păstrăm însă scri
soarea dv. la dosar.
• LOCATARII BLOCU

RILOR 44 și 46, Lupeni : 
Am adus " problemele ridi
cate de dv. în scrisoarea 
adresată redacției ia cu
noștința I. G. C. L. Petro
șani. Tovarășul Constantin 
Care, șeful compartimentu

in magazine
și borcanelor și ea se res
pectă cu rigurozitate". 
Ne-am convins de adevărul 
celor spuse,. deoarece în 
mai puțin de 10 minute 
casiera Maria Cuc a pri
mit sticle și borcane de 
la șase gospodine. De alt
fel, în primele 5 luni ale 
anului magazinul a pre
dat la I.C.R.A. și altor be
neficiari circa 250 000 sti
cle și 6 000 borcane. „Du
cem însă lipsă de amba
laje în care să le depozi
tăm. aceasta deoarece u- 
nele din lăzi le refuzăm 
chiar noi pentru că sînt 
necorespunzătoare. Solici
tăm I.C.R.A., și celorlalte 
unități să nu introducă în 
circuitul comercial decit 
lăzi reparate. Probleme a- 
vem și cu depozitarea am
balajelor. .Chiat.si’ acum avetll iii lăzi sticle pentru 
a umple vreo trei mașini" 
— ni se plîngea pe 
bună dreptate Ion Bușo- 
niu,' responsabilul unității.

Concluzia ce o desprin
dem ; se impune impulsi
onarea ridicării ambalaje
lor de la toate unitățile. 
In timpul raidului nostru 
am fost în postura de vîn- 
zători de sticle, e drept, o- 
caziunali, și la unitățile 

autoservire nr. 31 din 
Lonea, și la alte magazine 
din Petrila și pretutindeni 
sticlele și lx>rcaneîe le-am 
valorificat la alegere. 
Pentru ca sticlele și
borcanele să nu fie 
stocate prea mult timp 
in magaziile, ci tsîi fie re
introduse operativ în cir
cuitul economic, se impu
ne o mai riguroasă respec
tare a graficelor de ridi
care a ambalajelor;

D. CRIȘAN

lui fond locativ, ne-a ră
mas dator cu un răspuns 
edificator. Vă. vom informa 
despre ce este vorba după 
ce-1 primim.'
• PETRU ȘTEFF, Petro

șani : Am publicat în nu
mărul 9 255 din .1.1 iunie 
a.e. al ziarului nostru, ar-

' ticplul intitulat : „Ștrandu
rile, în așteptarea oaspeți
lor și a spiritului gospodă. 
j esc“, în care au fost cu
prinse și opiniile dvl Aș
teptăm năspunșurile, — de 
dorit conștind m măsuri 
concrete — din partea ce
lor vizați.. Timpții legal 
în care acestea trebuia să 
ne. parvină a trecut.
• ILEANA PICOS, Lu

peni : Analizînd situația 
dv. și dovedind o bună o- 
rientare : și solicitudine, 
eontisiă pentru repartiza
rea forței , de muncă a o- 
rașului Lupeni v-a asi
gurat un loc de muncă- 
corespunzător. Sîiiteți da
toare- eu mulțumiri' și 
realizai'ea sarcinilor ce vă 
revin.;- --z;/-ta, m.

REPROȘURI ta
In Piața Victoriei din 

Petroșani, la capătul 
pasarelei C.F.R., în ca
lea miilor de oameni 
ce trec zilnic spre sau 
de la gară, a fo.st am
plasat un chioșc pentru 
vînzarea înghețatei. ;E 
bine ca asemenea uni
tăți comerciale să se 
afle în calea oameni
lor, , Rău este că în 
cazul ehioșcului la 
care ne referim, nu a 
fost pus și un recipi
ent pentru depunerea 
paharelor din plastic 
după consumarea înghe
țatei. In lipsa acestuia, 
taluzul de la capătul 
pasarelei este în per
manență poluat cu un 
strat gros de ambalaje 
de înghețată abandona
te la întîmplare de con
sumatori. Foarte urît 
din partea lor. Același 
reproș trebuie să-l a- 
dresăin insă și celor 
care i-au lipsit de re
cipientul respectiv, Co
rectarea este obligato
rie în egală măsură 
pentru ambele părți.

EMOȚII
De trei ani cetățea

nul Gheorghe Jitea din 
Petroșani, strada Male- 
îa, nr. 93, circulă prin 
ogradă cu emoții. A- 
eeasta deoarece ■ un 
stîlp ce susține opt 
conductori electrici ce. 
alimentează puțurile 1 
și 2 Est ale I. M, Live- 
zeni, aflat lingă gardul 
gospodăriei lui, a fost 
lovit în plin de un bul
dozer si deplasat mai 
bine de un metru, 6pri- 
jinindu-se doar pe ar
măturile de fier ("după 
cum se poate vedea ’șj 
in fotografia alăturată). 
Credem ;ă e timpul ca 
•S.D.E.E. împreună cu 
mina .Livezeni să înlo
cuiască stîlpul rupt cu 
altul . teafăr,- care 
să-1 scutească pe 
Gheorghe ; Jitea (si 
nu nu,mai pe ei) 
de emoțiile unei eventu- 
'•-.h' prăbușiri cu con
ductorii sub tensiune.

' ■ T. V. h
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șuiul ta ultimul deceniu 
și jumătate, oameni ai 
muncii din localitățile ta* 
vecin a te.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu stat 
întâmpinați cu însuflețite 
manifestări de dragoste și 
stimă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită stimă, în numele 
comuniștilor, al tuturor lo. 
euitorilor orașului și jude, 
țului, de tovarășul ilara- 
lambie Alexa, pritn-secre- 
tar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R., Iile 
Bordeianu, primarul orașu
lui, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu iau loc într-o 
mașină deschisă și fac în
conjurul stadionului, răs- 
punzînd cu prietenie entu
ziastelor manifestări ale 
locuitorilor D.orohoiului. 
Inalții oaspeți se îndreap
tă apoi, în aplauzele și 
uralele mulțimii, spre pri
mul obiectiv ai vizitei de 
lucru ■— întreprinderea de 
sticlărie ți porțelan.

Această modernă unitate 
industrială, construită la 
indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigură 
valorificarea superioară a 
resurselor de nisip da ca
litate din zonă și folosi
rea mai bună a forței de 
muncă.

Directorul întreprinderii 
raportează secretarului ge
neral al partidului că uni
tatea lucrează azi la ca
pacitățile prevăzute în 
proiecte, că în prima ju
mătate a anului sarcinile 
de plan au fost îndeplini
te și depășite la principa
lii indicatori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt invitați să vi
ziteze în continuare, secția 
de porțelan, care deține o 
pondere importanta în pro
ducția întreprinderii. Se
cretarul general al parti
dului și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit, în 
repetate rînduri. în nume
roase locuri de muncă din 
atelierele de ardere și 
decorare, au cercetat eu 
mult interes diverse arti
cole și bibelouri.

Secretarul general al 
partidului s-a interesat de 
preocupările pe linia spo
ririi și diversificării pro
ducției, de retribuția oa
menilor muncii, de munca 
și viața lor.

Se face apoi un popas 
în expoziția din incinta 
întreprinderii, care cuprin
de o gamă bogată de pro
duse — corpuri de ilumi
nat, servicii de masă, o- 
biecte decorative, bibelo
uri, diverse alte articole 
din sticlă și porțelan ce 
fac obiectul contractelor 
cu beneficiarii interni și 
de peste hotare. Sînt pre
zentate aici și unele teh
nologii aplicate în premie
ră in această ramură in
dustrială.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu apreciază în 
mod deosebit bibelourile 
inspirate din frumoasele 
povești și povestiri ale lui 
ion Creangă,. precum și 
din folclorul local. Secre
tarul general al partidului 
a recomandat conducerii 
întreprinderii să extindă 
producția de asemenea ar
ticole ce se bucură de in
teres atît în țară, cît și 
peste hotare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat in 
cartea de onoare a între

prinderii i „Felicităm în
tregul colectiv pentru re
zultatele obținute și îi 
urăm succese tot mai mari 
în activitatea viitoare".

La plecare, pe străzile 
orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați, ca 
șl pe stadion, cu aceleași 
calde sentimente de dra
goste. stimă și recunoștin
ță, da locuitorii orașului 
și oamenii muncii din lo
calitățile învecinate.

Âdresîndu-se ‘mulțimii 
prezente pe' stadion, secre
tarul general al partidului 
a spus la plecare: „Dragi 
tovarăși, doresc să vă a- 
dresez dumneavoastră, tu
turor locuitorilor din Do- 
rohol, un salut călduros și 
cele mai bune urări. Vă 
felicit pentru industria 
nouă pe care o aveți, pen
tru rezultatele obținute. 
Mi-a făcut o impresie de
osebită întreprinderea pe 
care am vizitat-o și vă 
doresc mult succes, multă 
sănătate Și multă fericire*.

în aplauzele și uralele 
miilor de localnici, elicop
terul prezidențial a deco
lat, îndreptindu-se spre 
următorul obiectiv al vi
zitei, comuna Flămînzi.

Aceeași atmosferă en
tuziastă, de vibrant patri
otism a caracterizat și so
sirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în comuna Flă
mînzi —- localitate cu a- 
dîncă rezonanță istorică 
— de unde, în urmă cu 75 
de ani, a izbucnit văpaia 
marii răscoale țărănești.

Despre mutațiile struc
turale survenite în anii 
socialismului în viața lo. 
calității, cu deosebire în 
ultimul deceniu și jumă
tate sta mărturie faptul 
că, astăzi, cei peste 12 000 
de locuitori ai așezării se 
bucură de condiții tot mai 
bune de muncă și viață, 
comuna Flămînzi devenind 
dustrial.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intim- 
pinați și salutați de pri
marul comunei, de alți 
reprezentanți, ai organelor 
locale de partid și de stat.

Vizita in comuna Flă
mînzi a fost consacrată e- 
xaminării stadiului înfăp
tuirii sarcinilor ce revin 
agriculturii județului in 
lumina .noilor exigențe 
puse în fața ei. de condu
cerea partidului și statului 
nostru.

După ce străbate o zonă 
fertilă ocupată cu cereale 
pătoase, Culturi prăsitoare 
și pășuni, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu s-a o- 
prit pe una din tarlalele 
cooperativei agricole de 
producție din localitate. 
Aici, prin intermediul u- 
no-r panouri și grafice su
gestive, se prezintă struc
tura culturilor, modul de 
folosință a terenului, re
zultatele obținute în zo
otehnie, dezvoltarea pisci
culturii și sericiculturii. Se
cretarul general al parti
dului a cerut organelor 
agricole județene, ministe
rului de resort să fie lua
te măsuri pentru respecta
rea structurii culturilor, e- 
xecutarea la timp și de 
calitate a tuturor lucrări
lor, realizarea efectivelor 
de animale.

Secretary! general al 
partidului “a apreciat pre
ocuparea localnicilor pen
tru asigurarea pășunatului 
liber al bovinelor și ovine
lor și j subliniat impor
tanța pe care o prezintă 
însămînțarea și supraînsă- 
mînțarea pajiștilor și pă
șunilor, îngrijirea lor co
respunzătoare.

Au fost reamintite co
operatorilor din Flămînzi 
sarcinile puse în această 
etapă, în fața întregii

noastre agriculturi: culti
varea fiecărei palme de 
pămînt, însămînțarea și 
supraînsămînțarea pășuni
lor, respectarea densității 
la grîu șl la celelalte cul
turi, efectuarea arăturilor 
adinei, aplicarea amenda
mentelor necesare, mobili
zarea întregii forțe de 
muncă la efectuarea lucră
rilor agricole, astfel îneît 
rezultatele obținute să si
tueze comuna lor la nive
lul localităților cu cele mai 
bune realizări în agricul
tură.

Adresîndu-se miilor de 
locuitori prezenți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
spus: „Dragi tovarăși, vă 
adresez un salut călduros, 
cele mai bune urări de 
succes în întreaga activi
tate și multă sănătate".

în acSmațiile mulți
mii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului ’s-au. îndreptat 
spre Botoșani.

Pe stadionul orașu
lui, tovarășul- Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului nostru, au fost 
întîmpinați, la coborîrea 
din elicopter, eu deosebită 
bucurie, cu cele mai alese 
sentimente de stimă și 
prețuire, de mii de oameni 
ai muncii din această stră
veche localitate româneas
că aflată astăzi pe traiec
toria dezvoltării multila
terale.

O gardă alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre 
armate, din membri ai 
formațiunilor patriotice și 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

în această atmosferă en- 
șini s-a îndreptat. în acla
mațiile mulțimii că
tre întreprinderea „Elec

trocontact". unitate de 
frunte a industriei jude
țului Botoșani, apărută ca 
urmare a preocupării con
secvente a partidului nos
tru, a secretarului «ău ge
neral, față de dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zo
nelor țării.

în fața unor ilustrative 
grafice, gazdele prezintă 
stadiul îndeplinirii indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului cu 
ocazia vizitei de lucru din 
septembrie 1977 privind 
diversificarea și moderni
zarea' producției, comple
tarea profilurilor, dinami
ca principalilor indica
tori, reducerea consu
murilor specifice de me
tal și energie electrică. 
Gazdele îl informează 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că în perioada 
amintită, producția între
prinderii a crescut de 17 
ori, gama produselor s-a 
extins de la 30 la 354, iar 
consumul de materiale, 
îndeosebi metale prețioase, 
a fost redus cu 30 la sută.

In secția de prelucrări 
mecanice, unde începe vi
zita, secretarul general al 
partidului este . informat 
despre realizările colecti
vului de aici pe linia pre
ocupărilor pentru , reduce
rea consumului de metal.

După ce parcurge secția 
de montaj, secretarul gene
ral al partidului Se oprește 
în fața unei’reprezentative 
expoziții ce vorbește de la 
sine despre diversitatea 
produselor realizate la 
„Electrocontact", despre 
performanțele lor tehnico- 
funcționale.

Felicitând tânărul colec
tiv muncitoresc de la „E- 
lectrocontact" pentru rea
lizările obținute, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu le-a

urat succes în continuare, 
recomandînd totodată să 
se acorde și în viitor o a- 
tenție sporită calității pro
duselor, reducerii consu
murilor, îndeplinirii în 
cele mai bune condițiuni 
a importantelor sarcini ce 
revin acestei unități pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal.

Continuînd vizita în zona 
industrială a orașului Bo
toșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt apoi oaspe
ții oamenilor muncii de la 
întreprinderea de utilaje Ș 
Piese de schimb, unitate 
care încheie, anul acesta 
primul său deceniu de e- 
xistență.

Exprimîndu-și deosebita 
satisfacție de a se reîntâl
ni cu secretarul general 
al partidului în cadrul 
unui nou și fructuos dia
log de lucru, colectivul în
treprinderii trăiește în a- 
ceastă zi clipe de intensă 
bucurie.

Gazdele informează des
pre preocupările lor pen
tru transpunerea în fapt 
a indicațiilor și orientări
lor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
precedenta vizită. Directo. 
rul întreprinderii arată că 
importanta recomandare 
privind lărgirea fabricației 
de utilaje și piese de 
schimb se realizează cu 
succes, fapt ilustrat de 
creșterea producției de 
utilaje de 6,7 ori, iar a 
celei de piese de schimb 
de 2,6 ori. A fost îndepli
nită, de asemenea, sarci
na de a se realiza în în
treprindere fonta specială 
de înaltă rezistență.

O expresie grăitoare a 
eforturilor depuse de a- 
eest harnic colectiv pentru 
sporirea contribuției în
treprinderilor. la dezvolta- -irrt C.-V 'j'ii’.irriit a v-t ci iu u
țării, o constituie, de ase
menea. numeroasele pro
duse, realizate in premie
ră națională.

Se vizitează apoi secția 
de prelucrări mecanice, 
unde muncitorii raportea
ză secretarului general al 
partidului prin interme
diul unor -sugestive expo
ziții cu piese și subansam- 
ble, amploarea efortului 
propriu, pe linia înnojrii și 
diversificării producției.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a discutat cu muncitorii, 
s-a interesat de condițiile 
lor de muncă și viață, i-a 
felicitat pentru rezultatele 
de pînă acum și le-a urat 
noi și noi succese.

Apreciind frumoasele re
alizări ale acestui harnic 
colectiv, tovarășul Nicolae’, 
Ceaușescu recomandă să 
se . extindă preocupările 
pentru lărgirea și diversi
ficarea producției de utila
je și piese de schimb, pen
tru diminuarea. în conti
nuare, a importurilor, pen
tru lărgirea exporturilor, 
pentru continua ridicare a 
eficienței.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, apoi, 
întreprinderea „Integrata" 
de in din Botoșani.

Și aici dialogul secreta
rului general .al partidului 
cu specialiștii, cu ceilalți 
oameni ai muncii se axea
ză pe principalele aspecte 
ale dezvoltării și moder
nizării fabricației, în cen
trul atenției situîndu-se. 
de la început, problemele 
sporirii și diversificării 
producției, înnoirii și îm
bunătățirii calității sorti
mentelor, creșterii eficien
ței economice.

Referindu-se la aceste 
aspecte, directorul între
prinderii, a prezentat se
cretarului general al parti
dului o expoziție care 

reunește cele mal noi șl 
reprezentative creații ale 
oamenilor muncii de la 
„Integrata", arătând că în 
cei aproape doi ani care 
s-au scurs de Ia punerea 
în funcțiune la întreaga 
capacitate a întreprinderii, 
tînărul colectiv botoșănean 
a obținut succese impor
tante. Se subliniază că în
treprinderea, proiectată 
pentru producerea țesătu
rilor decorative grele, a 
fost concepută să lucreze 
în flux continuu — prelu
crarea și realizarea fibre
lor de in în amestec cu 
poliesteri, preparația, țe
sutul și finisajul —, ceea 
ce asigură un înalt nivel 
de productivitate a mun
cii.

în încheierea vizitei, lu- 
îndu-și un călduros rămas 
bun de la gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită 
conducerea întreprinderii, 
întregul personal muncitor 
pentru succesele Obținute 
și le recomandă să-și. in
tensifice, în ’^continuare, e- 
forturile în direcția ridică
rii calității producției și 
valorificării superioare a 
materiilor prime, prin spo
rirea ponderii țesăturilor 
ușoare și a celor pentru 
îmbrăcăminte.

Aproape 60 000 de oameni 
ai muncii din Botoșani și 
localitățile învecinate — 
muncitori, tehnicieni și in
gineri, țărani cooperatori, 
intelectuali, -elevi, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei 
— au fost prezenți în pia
ța Republicii la .marea a- 
dunare populară din mu
nicipiul Botoșani, care a 
marcat momentul final al 
vizitei de lucru a secreta
rului general al partidului.

în piață domnește o at
mosferă sărbătorească, de 
intensă vibrație patriotică, 
caracteristică tuturor . în
tâlnirilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu; secreta- 

tele Republicii Socialiste 
România; cu oamenii mun
cii.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena 'Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului la tribuna adunării 
este- marcată cu puternice 
aplauze, cu îndelungi ura- 
ie și ovații.

Tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură manifes
tărilor pline de dragoste 
și stimă ale botoșănenilor.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Haralam- 
bie Alexa, p.rim-secretar al 
Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R.

în continuare au luat 
cuvîntul Dumitru Prodan, 
maistru, secretar al comi
tetului dc partid al între
prinderii „Electrocontact", 
Mircea Moga, director al 
întreprinderii de sticlărie 
și porțelan Dorohoi, Elena 
Creangă, secretar al Comi
tetului U.T.C. al întreprin
derii „Integrata" Botoșani. 
Mihai Manolache, pre
ședintele C.A.P. din comu
na Flămînzi, și Lucia Va- 
siliu, director adjunct al 
Liceului agroindustrial Bo
toșani.

‘în numele tuturor pârti- 
cipanților la marea aduna
re populară din municipiu) 
Botoșani, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîn
tul.

Primit cu vii și înde
lungi aplauze, cu puterni
ce urale și aclamații, a 
mat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvin tarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebită a- 
tenție și cu deplină apro
bare de toți cri prezenți, 

fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vii aplauze- / 
și ovații, participanții dînd J 
o semnificativă expresie 
hotărîrii lor ferme de a 
acționa eu abnegație și 
dăruire, cu elan revoluțio. 
nar șl înalt avînt patrio
tic pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
le revin, de a munci cu 
devotament, împreuna cu 
întregul popor, strîns uniți 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realiaarea integrală 
a prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul 
cincinal, pentru sporirea a- 
portului lor la dezvoltarea 
în ritm accelerat a econo
miei naționale, la crește
rea bunăstării tuturor oa-' 
menilor muncii.

Marea adunare populară - 
din municipiul Botoșani 
se încheie tatr-o atmosferă 
de vibrant patriotism. Pia
ța Republicii se trans
formă într-o Imensă Horă 
a Unirii, ta care sînt in
vitați să șe prindă tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. 
Zecile de mii de pârtiei-, 
panți aclamă din nou cu 
însuflețire, ovaționează în
delung pentru partid și 
secretarul său general,
pentru continua înflorire
a patriei noastre socialiste.

După încheierea adunării 
populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului s-au îndreptat 
spre stadionul Orașului, 
unde s-a desfășurat cere
monia plecării.

Pe întregul traseu, ce a 
străbătut cîteva din prin
cipalele artere ale muni
cipiului Botoșani, străjuite 
de noile construcții ridica, 
te în ultimii ani, zeci de 
mii de cetățeni și-au ma
nifestat cu deosebită căi- 
'TaȚte'cTe "secretarui gene
ral al partidului, recu
noștința față de grija sa 
statornică pentru dezvolta
rea necontenită a județu
lui lor, laolaltă cu toate 
celelalte zone ale țării.

Rezultatele vizitei, reco
mandările și indicați
ile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu capătă de azi ( 
valoarea unor obiectRteg^ 
prioritare pentru unitățile 
economice vizitate, impri- 
mînd un nou dinamism 
programelor de dezvoltare 
a județului. Depășind prin 
însemnătatea lor stricta 
delimitare geografică, ele 
se înscriu ca sarcini con
crete pentru toate unită
țile de acest profil din 
țară, ca orientări funda
mentale pentru îndeplini
rea în cele mai bune con
diții a prevederilor planu
lui pe acest an și in pers
pectivă.

Aprecierile și îndemnu
rile rostite cu acest pri
lej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au însuflețit și 
vor călăuzi eforturile crea- 

. toare, întreaga muncă pe 
care colectivele botoșăne- 

-ne o consacră progresului 
și prosperității județului 

‘lor, înfloririi patriei noas
tre socialiste.

Asfgurîndu-1 de această 
hotărîre, mii șî mii de lo
cuitori ai municipiului au 
tăcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i. emoționantă 
manifestare a sentimente
lor lor de dragoste și sti
mă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de Ia reprezen
tanții organelor locale de 
partid și de stat, de la 
botoșănenii prezenți la ce
remonia plecării. -

In aplauzele și uralele 
mulțimii, elicopterul pre
zidențial a decolat, tadrep- 
tîndu-se spre Suceava.
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