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și AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
s-a întîlnit cu oameni ai muncii 

din Circumscripția electorala nr. 1 
„23 August", cu colective 

muncitorești din mari întreprinderi
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In întimpinarea 
alegerilor de deputați 

de la 17 martie

CADRU LARG DEMOCRATIC
de participare la viața politică

si social-economică
9

Apropierea
tului eveniment de la 17 
martie — alegerile de de
putați pentru Marea Adu
nare Națională și consi
liile populare — aduce cu 
fiecare zi un plus de e- 
fervescență în activitatea 
consacrată înfăptuirii is
toricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, care consti
tuie, în mod legitim și 
firesc, platforma electora
lă a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
pentru următoarea legis
latură. Eforturile creato
rilor de bunuri materiale 
și spirituale, preocupările 
pentru a imprima vieții 

un
Și 

sînt 
ca- 
în

i m porta n-

pentru a imprima ' 
economice și sociale 
nou conținut calitativ 
o eficiență sporită 
puternic stimulate de 
drul larg democratic 
care se desfășoară, în a- 
cești ani, întreaga operă 
a construcției socialiste 
din patria noastră.

Bilanțul înfăptuirilor

obținute de poporul nos
tru, în mod deosebit în 
etapa inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, este cu adevărat 
impresionant. Semnifica
tiv este faptul că alături 
de realizările din dome
niul producției materiale, 
din învățămînt, știință 
și cultură situăm cu mul
tă îndreptățire faptul că 
în societatea noastră s-a 
acționat în mod stăruitor 
pentru adîncirea demo
cratismului socialist și 
perfecționarea formelor 
de participare a maselor 
largi de oameni ai mun
cii și cetățeni la viața so
cietății. Recunoaștem, și 
în acest context, contri
buția hotărîtoare a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care 
a conceput în mod magis
tral sistemul original al 
democrației noastre mun
citorești, revoluționare, 
așa îneît să ofere cea

a țării
mai largă gamă de posi
bilități pentru ca fiecare 
om al muncii, fiecare ce
tățean, indiferent de na
ționalitate, să participe 
la o complexitate de pro
bleme ale construcției so
cialiste, în dubla sa ipos
tază de producător și 
proprietar al bunurilor 
întregii societăți.

Pentru alegerile care 
se apropie, în Valea Jiu
lui la cele 236 circum
scripții electorale jude
țene, municipale, orășe
nești și comunale, consi
liile Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
au propus drept candi
dați de deputați 466 oa
meni ai muncii, într-o 
structură profesională, 
de vîrstă și națională co
respunzătoare structurii 
municipiului. Este su
gestiv faptul că într-un 
număr de 166 de circum
scripții electorale au fost

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, în cursul 
unei vizite efectuate joi, 
în Capitală, cu oameni ai 
muncii și numeroși cetă
țeni din Circumscripția e- 
lcctorală nr. 1 „23 August", 
cu CQlective muncitorești 
din mari întreprinderi bu
cur eștene.

bucureștene
Oamenii muncii, cetățenii 

Capitalei de cele mai di
ferite vîrste au ținut să-și 
exprime, încă o dată, din 
adîncul inimii, bucuria și 
satisfacția că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a accep
tat să candideze în Cir- 
curhscripția electorală „23 
August" pentru alegerile 
de deputați în forul legis
lativ al țării, văzînd în a- 
ceasta garanția sigură a 
dezvoltării economico-so-

ciale a Capitalei și a între
gii patrii, potrivit mărețe
lor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. Ei și-au reafir
mat recunoștința fierbinte 
față de secretarul general 
al partidului, pentru clar
viziunea și grija cu care 
conduce și îndrumă zi de 
zi întreaga activitate de 
edificare a noii orînduiri.

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînată medalia de aur 
„17 Noiembrie" din partea Uniunii 

Internaționale a Studenților
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a primit, joi, 14 martie, pe 
membrii delegației Uniunii 
Internaționale a Studenților, 
sosiți în țara noastră pen
tru a înmîna șefului sta
tului român media de aur 
„17 Noiembrie", în semn

de profund omagiu și a- 
leasă prețuire pentru înde
lungata sa activitate revo
luționară, desfășurată încă 
din anii tinereții, pentru 
minunatele condiții de 
muncă și viață create tine
rei generații din România, 
pentru contribuția remar
cabilă adusă la cauza păcii, 
progresului și prosperității 
tuturor popoarelor, la fău-

rirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta 
noastră.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului ~ 
litic Executiv, secretar 
C.C. al P.C.R., N i 
Ceaușescu,- membru 
pleant al Comitetului

Po- 
al 

c u 
su- 
Po-

(Continuare îd pag. a 4-a)
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Tovarășului Mihail Sergheevici Gorbaciov, Secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA

I

I’arti- 
perso- 

cele 
dum-

secretar

In numele Comitetului Central al 
dului Comunist Român și al meu 
nai, vă adresez calde felicitări și 
mai bune urări cu ocazia alegerii 
neavoastră în înalta funcție de
general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Am convingerea fermă că, acționînd 
împreună, vom asigura întărirea continuă 
a relațiilor tradiționale de strînsă prie
tenie și colaborare româno-sovictice, a 
solidarității militante dintre partidele și 
statele noastre, amplificarea și adincirea 
conlucrării și cooperării rodnice in dome
niile politic, economic, tehnico-științific, 
precum și în alte domenii ale construcției 
socialiste și comuniste, spre binele 
poarelor noastre, al cauzei generale 
socialismului și păcii. In acest scop, 
facem totul pentru dezvoltarea și 
puternică a relațiilor economice
țările noastre, în spiritul hotărîrilor 
doptate la Consfătuirea economică la ni
vel înalt a țărilor membre ale CAER din 
iunie 1984 și, în acest cadru, să soluțio
năm cu forțe unite problemele de mare 
importanță pentru progresul economic al 
țărilor noastre, în interesul poporului ro
mân și al popoarelor sovietice, al crește
rii forței și influenței socialismului in 
lume.

Considerăm că în actualele împrejurări 
internaționale este necesar să acționăm 
energic pentru salvgardarea păcii, 
tru evitarea unei catastrofe
în acest sens, pentru desfășurarea cu re-

VI
i
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po-
a 

să 
mai 

dintre 
a-

„însemnele noului 
pretutindeni"

Așezările minerești, pe 
treptele ascensiunii 

social-economîce

PETRILA
Comună care, pînă nu 

demult, era cunoscută 
doar prin calcarul extras 
din carieră — primul 
semn al industrializării și 
al urbanizării — și mai 
ales prin cantitățile de 
produse animaliere livra
te la. fondul de stat, Bă
nița a trăit din plin în 
anii actualei legislaturi 
prefacerile socialiste, fiind 
astăzi nu o loca
litate oarecare a Văii 
Jiului, ci una cu un pres
tigiu și o personalitate a- 
parte.

„Multe s-au schimbat 
în acești ani în comuna 
noastră. Nu numai 
localnicilor a 
transformări
ci chiar înfățișarea 
munei s-a schimbat mult 
însemnele noului se văd noul, cu aspectul citadin 
astăzi pretutindeni", 
mărturisește cu 
ție primarul 
loan Dragotă.

Intr-adevăr, 
rile petrecute în 
comunei sînt o 
palpabilă. Noul a

viața 
cunoscut 

profunde, 
co-

truns și s-a materializat 
peste tot și nu doar în 
aspectul exterior al co
munei, ci chiar în conști
ința și modul de trai al 
oamenilor. Tot mai mulți 
localnici trăiesc astăzi în 
case noi, moderne, cons
truite în ultimii ani; tot 
mai mulți dintre ei sînt 
astăzi proprietari de au
toturisme, iar marea ma
joritate dintre locuitorii 
Băniței lucrează astăzi în 
meserii deloc înrudite cu 
creșterea animalelor. Me
serii noi, de mare com
plexitate au luat astăzi 
locul îndeletnicirilor stră
vechi. Iar obiectivele e- 
conomico-sociale născute 
pe pămîntul Băniței 
înlocuit clădiri ce 
mai erau conforme

CĂRBUNELE — la 
temelia împlinirilor în 

munca și viața oamenilor

(In pagina a 3-a)

au 
nu 
cu

ne
satisfac- 

comunei,

schimbă- 
așezările 
realitate 

pă-

spre care tinde comuna. 
Bănița are în prezent cen
trală termică proprie, are 
o șosea modernă, la care

Gh. CHIRVASĂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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pen- 
nucleare și.

zultate cît mai bune a negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. de la Geneva. Noi a- 
cordăm o importanță deosebită intensifi
cării conlucrării dintre partidele și sta
tele noastre pe arena internațională, în 
lupta pentru pace, destindere și colabora
re internațională, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea și eliminarea to
tală a armelor nucleare din Europa și 
din lume, pentru dezarmare și securitate 
internațională.

Adresîndu-vă, încă o dată, stimate to
varășe Gorbaciov, cele mai cordiale u- 
rări de sănătate, multă putere de muncă 
și succes în îndeplinirea misiunii de cea 
mai înaltă răspundere încredințată de 
partid, reafirm hotărîrca și dorința Parti
dului Comunist Român, a poporului ro
mân de a acționa, împreună cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, pentru 
continua întărire și dezvoltare a rapor
turilor de prietenie și colaborare româno- 
sovietice, ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor țărilor noastre, ri
dicării continue a bunăstării lor materiale 
și spirituale.

Urez, totodată, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Uniunea Sovietică, 
vecină și prietenă, noi și mari înfăptuiri 
în întîmpinarea celui dc-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S., în întreaga operă de 
făurire a socialismului și comunismului, 
în lupta pentru pace, destindere, dezar
mare, securitate și înțelegere între toate 
națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

La sectorul III al I. M. Paroșeni

Ștafeta mineritului
oameni

In urmă cu mai puțin 
de un an, în sectorul III 
al I.M. Paroșeni era pre
gătită o nouă capacitate 
de producție. Urma să 
fie pusă în funcțiune. A- 
batajul frontal era echi
pat cu susținere și tăiere 
mecanizată. Conducerea 
sectorului a acordat cre
dit unui tînăr șef 
schimb din brigada
care o conducea Francisc 
Fazakaș. Cum în orice

de 
pe

I

IN DIRECT LA

preluată de
harnici și pricepuți

început este mai greu, 
nici lui Mihai Șchiopu nu 
i-a fost prea ușor, mai a“ 
les că brigada formată 
nu avea în 
decît cîțiva 
ceia destul 
și șeful de
toate acestea, combina 
răspundea întocmai la 
comenzile lui Dumitru 
Ciobănașu, Dumitru Cîr- 
lan și Dănuț Țahman,

rîndurile 
mineri și 

de tineri, 
brigadă.

ei 
a- 
ca 
Cu

iar schimburile conduse 
de Pavel Racălu, Gheor- 
ghe Mânu și Petru Ba-^ 
rabulă își realizau ritmic' 
sarcinile de plan. Chiar din 
prima lună, Mihai Șchio- 
pu și ortacii lui și-au rea
lizat și depășit sarcinile 
da plan.

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2_a)
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l’OSTURILE-DE RADIO

ȘI televiziune

Astăzi, în jurul orei 
16,00, posturile de radio 
și televiziune vor trans
mite direct, de la Sala 
Palatului Republicii So
cialiste România, marea 
adunare populară, cetă
țenească, organizată cu 
prilejul alegerilor de la 
17 martie.



2 Steagul roșu VINERI, 15 MARTIE 1985

(Urmare din pag. 1)

propuși cîte 2 candidați 
de deputați, iar în 32 de 
circumscripții cîte 3 can
didați de deputați, creînd 
posibilitatea unei selecții 
mai bune, în virtutea ca
lităților de buni gospodari, 
de buni conducători și oa
meni ai muncii devotați, a- 
flați în primele rînduri ale 
activității consacrate în
făptuirii politicii 
lui. Intr-o măsură
măre decît pînă acum 
regăsesc reprezentate 
ganizațiile democrației 
unității socialiste, din
dul cărora au fost propuși 
30 la sută din candidații 
de deputați, ponderea fiind 
deținută în continuare de 
membrii organizațiilor de

partidu- 
mai 

se 
or- 

Și 
rîn-

In întî mpin a rea a legerilor de deputați
Cadru larg democratic 

de participare la viața politică 
și social-economică a țării

candidați- 
propuși de 

structura 
rîndul

majoritate 
muncitorii,

partid. Participarea femei
lor este, de asemenea, su
gestivă, ele deținînd 40 la 
sută din totalul 
lor de deputați 
F.D.U.S. După 
profesională, în
candidaților de deputați se 
regăsesc într-o 
covîrșitoare, 
maiștrii, tehnicienii, alături
de care candidează și un 
număr corespunzător- de 
intelectuali, țărani, mese
riași cooperatori, alți oa
meni ai muncii.

Cadrul larg democratic 
în care se desfășoară ale
gerile de la 17 martie are 
menirea să asigure un nou 
și important pas în opera 
construcției socialiste, prin 
alegerea în fruntea obștii 
a celor mai destoinici oa-

meni ai muncii, cărora a_ 
legătorii le vor încredința 
mandatul de a conduce ac
tivitatea din circumscripți
ile electorale în următoa
rea legislatură. Avînd în 
frunte viitorii deputați, 
vom păși într-o nouă eta
pă de mari realizări cu în. 
crederea nestrămutată că, 
urmîndLpolitica înțeleaptă 
a partidului, înfăptuind ho- 
tărîrile Congresului al 
XHI-lea, sarcinile și indi
cațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră va progresa conti
nuu, înaintînd cu fermita
te spre împlinirea visului 
de aur — edificarea comu
nismului pe pămîntul 
scump al patriei.

întreprinderea
de confecții Vulcan

Desfășurarea alegerilor
Alegerile de deputați în 

Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare 
vor avea loc duminică, 17 
martie. Votarea începe la 
ora 6 și se termină la ora 
21. In localurile destinate 
pentru votare sînt amena
jate cabine de vot și ur
nele necesare. Fiecare ce
tățean cu drept de vot se 
prezintă personal pentru 
a primi buletinul de vot 
înmînat pe baza Truletinu- 
lui de identitate sau a altei 
dovezi prin care se poate 
stabili identitatea alegă
torului, după ce se consta
tă că este înscris pe listele 
de alegători sau prezintă 
adeverința privind exerci
tarea dreptului de a alege.

îndeplinirea operațiuni
lor de mai sus, se desfă
șoară astfel: cu buletinele 
de vot alegătorul intră în 
cabinele special amenajate. 
El lasă neșters pe 
nul de vot numele 
datului pentru care 
ză și șterge numele
pe care nu-i votează, apoi

buleti- 
candi- 
optea- 

celor

Duminică, 17 martie

8,00 Alegeri 1985.
— Ediție specială a Te

lejurnalului.
8.30 Din manifestul Fron

tului Democrației și 
Unității Socialiste.

8,35 Tara la vot.
— Cîntece și versuri pa

triotice și revoluțio
nare.

9,00 Alegeri 1985.
— Ediție specială a Te

lejurnalului.
9,15 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României".

— Muzică ușoară.
9,25 Din manifestul Fron

tului Democrației și 
Unității Socialiste.

9.30 Votăm cu viitorul I
— Emisiune de versuri.

9,40 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

9,45 Toată țara-n sărbă
toare.

— Melodii populare.
10,00 Alegeri 1985.

— Ediție specială a Te
lejurnalului.

10,20 Partid, popor — o

de
con-

împăturește buletinul 
vot, cu ștampila de 
trol în afară, și îl introdu
ce. în urnă.

In fiecare cabină, pen
tru a se asigura caracterul 
secret al alegerii, cetățenii 
sînt singuri. Fac excepție 
de la această regulă, alegă
torii care, din cauza unui 
defect fizic sau 
alt motiv a cărui 
cie este constatată 
ședințele comisiei 
rale a secției de
are dreptul de a chema, în 
scopul de 
ricare alt 
alegătorii 
din cauză
invaliditate, 
comisiei electorale a 
ției de votare desemnează 
un număr de membri, din 
cadrul comisiei, care se 
vor deplasa cu o urnă spe
cială și cu materialul ne
cesar votării, la locul unde 
se află cetățenii pentru 
a-și exercita, în mod egal, 
direct și secret, dreptul la 
vot

dintr-un 
temeini- 
de pre- 
electo- 
votare,

a-l ajuta, pe o- 
alegător. Pentru 
netransportabili 

de boală sau de 
președintele 

sec-

unită voință.
— Cîntece și versuri pa

triotice și revoluțio
nare.

10,30 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

10.35 Nume tinere ale răs
punderii cetățenești.

11,00 Alegeri 1985.
— Ediție specială a Te

lejurnalului.
11,15 Dulce, dulce Româ

nie.
— Muzică ușoară.

11.35 Din Manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

11.40 Primăvara româneas
că.

— Documentar — eseu. 
12,00 Lumea copiilor.
12.40 Din cununa cântecu

lui românesc.
— Muzică populară.

12,55 Din Manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

13,00 Telejurnal.
— Ediție specială.

13,20 Album duminical.
14,45 Alegeri 1.985.

— Ediție specială a Te
lejurnalului.
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Ștafeta. mineritului
(Urmare din pag. 1)

In timpul care a trecut 
de la punerea în funcțiu
ne, productivitatea mun
cii obținută cu comple
xul mecanizat SMA-1, de 
fabricație românească, s-a 
situat mereu la o cotă 
superioară sarcinilor de 
plan cu 3500 kg pe post. 
Au fost zile cînd aceasta 
a atins vîrfuri de 20 și 
chiar 21 de tone pe post, 
iar producția extrasă su
plimentar în anul trecut 
se ridică la peste 15 000 
tone de cărbune Lipsa 
de experiență a tinerilor 
Cornel Stoica, Gheorghe 
Ghighi, Ion Ghilian, Fă- 
nică Iasub, Gheorghe Mi. 
halache, Nicolae Lupuțoc 
și alții este compensată 
de elanul și dăruirea cu 
care lucrează în frontul 
abatajului, de sîrgul ce-1 
au pentru a-și completa 
cunoștințele și pentru a 
deveni adevărați mineri. 
O parte din ortacii bri
găzii urmează cursurile

colii de calificare, îmbi- 
nînd cunoștințele teoreti
ce însușite in orele de 
curs cu experiența prac
tică de la locul de muncă.

Mihai Șehiopu și tine
rii lui ortaci știu că pen
tru a putea să mențină 
ștacheta realizărilor la un 
nivel ridicat, trebuie să 
întreții utilajele din do
tare în perfectă stare de 
funcționare. Or, tocmai 
de aceea atunci cînd sînt 
programate revizii și re
parații ei sînt mereu pre- 
zenți la datorie răspun
zând astfel încrederii care 
le-a fost acordată de con
ducerea sectorului și a 
minei. Rezultatele bune 
obținute de Mihai Șchio- 
pu și ortacii lui în anul 
trecut sînt confirmate și 
în acest 
cînd au 
față de 
tone de 
mare a 
tivității
te în medie cu 4500- 
kg pe post.

început de 
extras în 
plan peste 
cărbune ca
depășirii produc- 
muncii planifica.

•5000

an 
plus 
6500 
ur-

Ilsi produse 
pentru export
Confecționerele de la 

Vulcan au depus eforturi 
susținute în acest .nceput 
de an pentru . asigura 
produsele necesare pre
văzute la export. Fină în 
prezent au fost livrate 
partenerilor externi un 
volum de confecții a că
ror valoare s-a ridicat 
la peste 6,8 milioane lei, 
depășindu-și în acest fel 
sarcinile de plan cu 
500 000 lei.

In prezent, ui fecțio- 
nerele din Vulcan pre
gătesc încă două loturi de 
produse a cîte 15 000 de 
bucăți. Produsele fa
bricate la Vulcan sc bucu
ră de o bună apreciere 
pe piețele partenerilor ex
terni. In 
altfel și 
nu s-au 
zuri din 
ciarilor. 
tru acest 
unul din 
pregătite 
în aceste
nat pentru Belgia

acest ant ca de- 
în anii trecuți, 

înregistrat refu- 
partea benefi
ci noutate pen- 
tînăr colectiv : 

cele două loturi 
pentru <>port 
zile este desti-

r
(
*

*

i!
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(Urmare din pag. 1)

s-a muncit enorm... „Pes
te 5000 tone de piatră au 
trebuit cărate pe toată 
lungimea șoselei, la a că
rei amenajare locuitorii 
comunei au lucrat cu dă
ruire", își amintește Ma
ria Mardare, secretara ad
junctă a comitetului co
munal de partid.

De asemenea, în Banița 
s-a rezolvat alimentarea 
cu apă, în cea mai mare 
parte a centrului de co
mună, s-au început lucră
rile de canalizare, s-a ex
tins rețeaua comercială a 
comunei, prin construirea 
unor spații noi s-au exe
cutat lucrări de îmbună
tățiri funciare, iar pe pî- 
■-îurile. ce străbat terito
riul cuprins între Banița, 
Crivadia și Merișor 
construit ziduri de 
jin pentru evitarea 
hecărilor de teren, 
odată, pentru a face 
cerințelor populației 
calnice, în Bănița a
ființă un atelier „autoser
vire" pentru autoturisme 
— un obiectiv simbolic 
am putea spune pentru 
nivelul de trai atins — la 
care mai adăugăm încă 
un aspect esențial pen
tru a defini grija perma-

nentă a partidului și sta
tului nostru pentru bu
năstarea oamenilor mun
cii : noua grădiniță 
copii din centrul 
nei și înființarea 
alte grădinițe pe
școala din Merișor. 
■pentru că veni vorba des
pre școală, trebuie să e-
zzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzArzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz

de 
comu- 
*unei 
lingă 

Și,

realizări de prestigiu ale 
locuitorilor din 
comuna care a ' 
mod hotărît pe 
ascendent al 
urbanistice și în 
munca factorilor de con
ducere se împletește ar
monios cu dorința și e- 
fortul locuitorilor de a

Bănița,- 
pășit în 

drumul 
devenirii 

i care

„Însemnele noului — 
pretutindeni" 

■zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

s-au 
spri- 
alu- 
Tot- 
față 

lo_ 
luat

19,00 Telejurnal. ,
— Ziua alegerilor — sub 

semnul unității in
destructibile in jurul 
partidului, al secre
tarului său general.

19,40 Din voința noastră 
se naște viitorul I

vidențiem și, un alt as
pect inedit, pe care ni-1 
desconspiră profesoara 
Ioana Barzuca, una din
tre animatoarele vieții 
spirituale din comună și, 
totodată, secretar adjunct 
al comitetului comunal 
de partid: școala din 
nița dispune la ora 
tuală de instalații 
derne, de cabinete 
specialitate dotate
toate mijloacele didactice 
de practică audiovizuală. 
Este, într-adevăr, un lu
cru despre care nu prea 
se putea vorbi în Urmă 
cu cîțiva ani. Acum însă 
se poate vorbi și despre 
asta și despre multe alte

Bă-
ac- 

mo- 
de 
cu

face din comuna lor o 
comună modernă, în care 
viața să cunoască noi di
mensiuni calitative. De
altfel, dublarea liniei fe
rate, începerea în curînd 
a construcției celor două 
blocuri, ca și multe alte 
obiective cuprinse în pla
nul de dezvoltare econo- 
micO-socială a comunei 
în cincinalul 1986—1990 
sînt cea mai elocventă do
vadă a marilor transfor
mări urbanistice ce a 
cuprins comunii Banița, 
ca urmare a acțiunii ho- 
tărîte a oamenilor, a ce
lor din fruntea lor care, 
cu răbdare și discernă- 
rnînt, ctitoresc lucrări du-

rabile pe pămîntul stră
vechii așezări, conștițnți 
fiind că investiției de în
credere a oamenilor 
huie să-i răspunzi 
fapte care să ducă 
bunăstarea materială 
spirituală a oamenilor.

Iar faptele lor se mă
soară prin contribuția ce 
și au adus-o la fondul 
centralizat al statului. 
Astfel, gospodarii comu
nei —, dintre care s-au 
evidențiat loan Anghel, 
Pavel Precup, loan Dra- 
gotă, Lucreția Ungur. E- 
leonora Danciu, loan 
Pantilie sau loan -Zlătar u 
— au predat statului a- 
nul trecut 92 tone de car
ne, 998 hl lapte, 7,4 tone 
lînă, iar în acest an, la 
zi, 16,4 tone carne și 150 
hl lapte. Sînt fapte care 
atestă hărnicia și price
perea, devotamentul gos
podarilor comunei Bănița.

CETĂȚENI și cetă- 
TENE DIN COMUNA 
BANIȚA, VOTUL DUM
NEAVOASTRĂ, DAT 

CANDIDAȚILOR F.D.U.S., 
ESTE VOTUL DEZVOL
TĂRII ARMONIOASE A 
COMUNEI, ESTE VOTUL 
A NOI ȘI NOI CTITORII 
CE VA
SEȚA 
RIALĂ ȘI SPIRIT! ALA.

tre- 
prin 

la 
și

VOR INFRUMU- 
VIAȚA MATE-

Marți, 19 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Partidul, glasul bi

ruitor al României.
— Emisiune de versuri 

patriotice.

PROGRAMUL ȚV

— Spectacol muzical- 
literar-coregrafic.

20,20 Film artistic. 
Orașul văzut de sus.

21,45 Telejurnal.

Luni, 18 martie

20,00 Telejurnal. .
20,15 Timp al marilor îm

pliniri: Epoca Nic&lae 
Ceaușescu.

20,35 Tezaur folcloric.'
21,00 Roman^foileton; 

„Verdi".
21,50 Telejurnal.

20,35 Timp al marilor îm
pliniri: Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

20,55 Capodopere muzicale.
21,30 Universul familiei.
21,50 Telejurnal.

Miercuri, 20 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Timp al marilor îm

pliniri: Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

20,35 E însăși existența 
României !

— Emisiune de versuri

și cîntece patriotice 
și revoluționare.

20,45 Scena și ecranul.
21,00 Film serial:

Tineri in luptă.
21,50 Telejurnal.

Joi, 21 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Studioul tineretului. 

— Timp al marilor îm
pliniri: Epoca
Nicolae Ceaușescu.

21,50 Telejurnal.

Vineri, 22 martie

20,00 Telejurnal.
20.20 Timp al marilor îm

pliniri: Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

— Simbol al unității tu
turor fiilor patriei.

20,40 In frunte cu al țării 
iubit conducător.

—■ Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic.

21.20 Patosul muncii — o 
școală a vieții.

— Pagini din filmul ro
mânesc.

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 23 martie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
Din sumar:

— Gala desen ui u ani
mat.

— Micile povești ale 
marelui ecran: 
„Cenușăreasa".

— Moment poeți .
— Atlas muzical.
— Marile momente ale 

baletului.
— Univers românesc.
— Povestea lui Romeo 

și a Julietei sale.
— Telesport.
— Autograf muzii

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleenciclope.dia.
19,40 Bună seara, primă

vară I
— Emisiune de varie

tăți.
20,25 Film artistic:

Ceață pe muntele zî- 
nelor.
Premiră TV — pro
ducție a studiourilor 
chineze.

21,35 Mondovision.
21,50 Telejurnal.
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Așezările minerești, pe treptele ascensiunii social-economice i
x_. _ IPETRILA temelia împlinirilor

în munca și viața oamenilorîn munca șî viața oamenilor

„Se poate spune că fiecare oraș, fiecare comuna constituie 
tot atîtea vaste șantiere, care asigură ridicarea economico-socia- 
lă impetuoasă a tuturor localităților patriei noastre, care devin cu 
fiecare an tot mai frumoase, asigurind în același timp condiții de 
muncă, de locuit tot mai demne pentru toți oamenii muncii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Zghircea Pascu, Ele
na Cocolan, Elena Bu- 
han. Victor Navradi, 
sînt destoinicii meca
nici ai mașinii de ex
tracție montată in tur
nul puțului cu schip 
(la 46,5 m) al minei 
Lonea, cei care ve
ghează și asigură 
transportul pe verti
cală al cărbunelui.

Realizări 
și perspective

Martie, lună înscrisă cu 
litere de aur în conștiința 
poporului român, a mi
nerilor acestor meleaguri 
străbune. In urmă cu pa
tru decenii a fost insta
lat la cîrma țării primul 
guvern democrat revo
luționar. Acum douăzeci 
de ani prin voința co
muniștilor și a țării a 
fost învestit în funcția 
supr emii de partid tovară
șul Nicolae Ceaușescu, iar 
cu unsprezece ani în urmă, 
marele sfat al țării l-a ales 
președinte al României 
socialiste — perioadă în
cărcată de împliniri și 
profunde transformări 
economico-sociale și pe 
care, cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică o numim 
„Epoca Ceaușescu". Pen
tru realizările de presti
giu obținute în acești 
ani, pentru perspectivele 
minunate prefigurate de 
hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al parti
dului, minerii Petri- 
lei, alături de toți oa
menii muncii, în această 
lună, la 17 jnartie, își 
vor da cu încredere vo
tul lor candidaților 
F.D.U.S.

Orașul Petrila, aseme
nea tuturor localităților 
minerești din Valea Jiu
lui, datorită grijii de 
care se bucură din par
tea partidului și statului 
nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
a beneficiat de îțisemna- 
te fonduri destinate dez
voltării mineritului, cons
trucțiilor social-culturale 
și edilitar-gospodărești. 
In cadrul întîlnirilor din
tre candidații de deputați 
și alegători s-au prezentat 
realizările obținute în le
gislatura care se încheie 
în aceste zile la extracția 
și prepararea cărbune- 
l______________________

lui, a planului in profil 
teritorial, in creșterea ca
lității vieții. *

— Actuala legislatură, 
a fost cea mai fructuoa
să pentru, orașul Petala 
și locuitorii săi, afirma 
tovarășul Gavrilă David, 
primarul orașului. Mine
rii au dat patriei mai 
mult cărbune, iar prepa
ratorii l-au înnobilat. Am 
construit un nou cartier 
— Tudor Vladimirescu — 
cu sute de apartamente 
confortabile, un magazin 
general și numeroase spa
ții comerciale, alte obiec
tive social-gospodărești. 
Ne străduim astfel să fa
cem viața oamenilor mai 
bogată, mai prosperă. La 
aceasta, un aport însem
nat l-au avut unitățile e- 
eonomice de pe raza ora
șului, deputății, pentru 
a căror activitate, o par
te din ei candidează și la 
alegerile de la 17 martie.

Dacă ar trebui să vor
besc despre perspective, 
am convingerea că noile 
organe, locale ale puterii 
de stat, ce vor fi alese la 
17 martie, vor acționa cu 
toată răspunderea pentru 
a-și îndeplini mandatul 
încredințat, astfel ca îm
preună cu alegătorii să 
înfăptuiască programele 
viitoare, obiectivele sta
bilite în hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, ale Congresu
lui al Ill-lea al F.D.U.S., 
obiective care privesc 
muncă și viața minerilor 
cît și propuneiile făcute 
în aceste zile. Prin mun
ca noastră, vom asigura 
economiei naționale căr
bunele necesar, temelie 
sigură a împlinii ilor de 
bunăstare materială și 
spirituală a oamenilor 
muncii din această vatră 
minerească.

Minerii - mindria orașului
Anul Congresului al XIII-lea al partidului, a 

fost un an bogat în împliniri pentru'colectivele mi
niere din orașul Petrila. In întrecerea socialistă 
desfășurată intre unitățile C.M.V.J., I.M. Petrila și 
I.M. Lonea au obținut locul II și, respectiv, III. 
Dintre șefii de brigadă cu cea mai bună activitate 
desfășurată pe parcursul anului au fost declarați 
fruntași Grigore Mîndruț, Ștefan Alba. Intre sec
toare, locul I l-au ocupat sectorul IV de la mina 
Lonea cu un plus de 35 229 tone de cărbune și XI 
investiții de la I.M. Petrila — plus 698 ml. La a- 
bataje frontale locul I l-a ocupat brigada condusă 
de Ștefan Alba (in imaginea alăturată), cu un plus 
de 43 768 tone de cărbune; Ia abataje cameră, locul 
III — brigada Constantin Cosma, I.M, Petrila cu 
6192 tone de cărbune peste plan; la lucrări de 
pregătiri locul III — brigada Francisc Kovacs de 
la Petrila cu un plus de 1 456 mc.

DE LA O LEGISLATURI LA ALTA
Transformări înnoitoare

• Prin punerea în funcțiune a noi ca
pacități de producție și prin aplicarea 
unor tehnologii moderne de exploatare 
și transport al cărbunelui, producția a 
crescut an de an. Numai în 1984 cele 
două întreprinderi miniere — Petrila 
și Lonea — au extras peste sarcinile de 
plan 10 257 tone de cărbune. • Moder
nizarea instalației de preparare a con
dus la obținerea unei recuperări globale 
de 37 la sută a cărbunelui spălat pentru 
semicocs, față de 9 la sută în vechea 
instalație • Fondurile de investiții so
ciale și industriale depășesc 500 milioa
ne lei • A fost dat în folosință un mo

dern magazin general și spații comerciale 
la parterul blocurilor. • In noul cartier 
Tudor Vladimirescu s-au construit peste 
500 apartamente confortabile. • In a- 
cest an se vor mai da în folosință alte 

• 230 apartamente, oficiul de poștă și, 
prin resurse proprii, casa căsătoriilor. 
• Valoarea obiectivelor edilitar-gospodă
rești realizate în 1984 prin contribuția 
și munca cetățenilor orașului sc ridică 
la 31 milioane Iei • Valoarea desfacerii 
de mărfuri către populație a ajuns la 
1000 lei lunar pe locuitor. • In 1984 
au fost predate la fondul centralizat al 
statului, 112 tone carne și alte produse 
animaliere.

Insuflețîtor program 
do a iilor

o Se acționează în 
continuare pentru creș
terea și punerea in va
loare a noi capacități 
de producție la -I M. 
lonea și I.M. l’etrila.
• Punerea in funcțiune 
a etapei a II a de dez
voltare a preparației 
Petrila și prepararea, 
zilnic, a 3000 tone căr
bune pentru semicocs.
• Sistematizarea și 
modernizarea noului 
centru civic, a arterei 
de circulate și a trans
portului în comun, cu 
troleibuz. o Pregăti
rea condițiilor de ter- 
moficare a orașului. 
• Se vor construi . a- 
proape 1000 apartamen
te, garsoniere și locuri 
în cămine. • Se vor pu
ne in valoare noi surse 
de captare și (ratare a 
apei. • Realizarea de 
obiective edilitar gos
podărești, distractive si 
cu caracter social (zone 
verzi și de agrement, 
baze sportive si ștrand 
acoperit).

Pagină reali/ala de
Teodor RVSU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit cu oameni 
ai muncii din Circumscripția electorală nr. 1 „23 August"

(Urmare din pag. 1) 

pentru indicațiile și orien
tările date în vederea ri
dicării întregii munci la 
un nivel superior de cali
tate și eficiență, pentru 
preocuparea constantă ce 
o poartă afirmării tot mai 
puternice a Capitalei, îm
bunătățirii permanente a 
condițiilor de lucru și via
ță ale celor ce muncesc. 
Este un adevăr profund ce 
a intrat în conștiința na
țiunii noastre că tot ce s-a 
realizat în municipiul 
București, ca și în întreaga 
țară, este strîns legat de 
numele și activitatea neo
bosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul strălu
cit al României socialiste.

Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii din Circum
scripția electorală „23 Au
gust", întreaga vizită s-au 
desfășurat în atmosfera de 
muncă susținută, creatoare, 
de intensă mobilizare și 
fermă angajare revoluțio
nară, care caracterizează 
perioada premergătoare a- 
legerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare 
— eveniment politic de cea 
mai mare însemnătate în 
viața țării.

Primul obiectiv al vizi
tei întreprinse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fost întreprinderea „23 
August".

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu ca
drele de conducere, cu 
muncitorii și specialiștii de 
la „23 August" a început 
la secția de prototipuri și 
încercări, modernă capaci
tate realizată la indicația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, destinată tes
tării și verificării produ
selor noi ce urmează să fie 
realizate la scară industria
lă. Ca și pentru oamenii 
muncii din întreaga țară, 
pentru întregul nostru po
por, pentru colectivul mun
citoresc al întreprinderii, 
fiecare din cei cinci ani ai 
actualei legislaturi, a în
semnat fapte de muncă 
deosebite, realizări de 
prestigiu, care
se înscriu strălucit în cro
nica marilor înfăptuiri ale 
țării. Infățișînd ansamblul 
acestor împliniri, directorul 
întreprinderii a relevat că, 
în acest an, producția mar
fă a unității sporește com
parativ cu 1980 cu peste 
83 la sută, iar cea netă cu 
63 la sută.

Tovarășului Nicolae

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost inminată medalia de aur 
„17 Noiembrie4* din partea Uniunii 

Internaționale a Studenților
(Urmare din pag. 1) 

lîtîc Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A luat cuvîntul tovară
șul Tudor Mohora, pre
ședintele Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România.

In cadrul solemnității a 
rostit calde cuvinte oma
giale Stepan Miroslav, pre
ședintele Uniunii Interna
ționale a Studenților.

Ceaușescu i-au fost înfăți
șate realizările obținute de 
cercetarea tehnologică în 
vederea asimilării de noi 
materiale, care au ca e- 
fect reducerea consumuri
lor materiale și înlocuirea 
importurilor de asemenea 
produse. Au fost prezenta
te, totodată, prototipurile 
unor agregate complexe 
proiectate și executate de 
specialiștii întreprinderii 
— noi tipuri de compre- 
soare și motocompresoare, 
de motoare Diesel pentru 
instalații de foraj, ca și 
cele destinate echipării na
velor, standul de probat 
motoare Diesel cu sistem 
de recuperare a energiei 
etc.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii de la „23
August" a continuat în
sectoarele calde ale între
prinderii — la turnătoriile 
de oțel și fontă.

Apreciind rezultatele de 
pînă acum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că este necesar 
să se acționeze 
cu fermitate pentru pu
nerea în funcțiune, la ter
menele stabilite, a noilor 
capacități, iar pentru extin
dere să se folosească spa
țiile existente lîngă turnă
toria de oțel.

S-a indicat să se ia mă
suri pentru asigurarea u- 
nui coeficient superior 
de scoatere a
metalului și să se studie
ze posibilitatea realizării 
unui mic laminor în între
prindere, în scopul asigu
rării unor semifabricate ne
cesare producției acestei 
unități.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a discutat în repetate rân
duri cu oamenii muncii, 
interesîndu-se de realiză
rile obținute, de preocupă
rile lor pentru ridicarea 
muncii pe o treaptă supe
rioară, de condițiile de 
muncă și viață, participan- 
ții la acest dialog de lucru 
exprimîndu-și nețărmurita 
lor dragoste, prețuire și 
stimă față de conducătorul 
partidului și statului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinde
rea „23 August" a luat 
sfîrșit într-o atmosferă de 
puternică vibrație patrio
tică.

In continuare, s-a vizitat 
zona urbanistică „23 Au
gust", care a cunoscut, an 
de an, profunde înnoiri.

In cadrul dialogului pur
tat cu acest prilej, edilii 
Capitalei au relevat că, 
dezvoltarea acestei zone

Conducătorul delegației 
Uniunii Internaționale a 
Studenților a înmînat Me
dalia de aur „17 Noiem
brie", brevetul și hotărârea 
prin care a fost conferită.

Pe medalie se află in
scripția — „17 Noiembrie 
1939“ —, dată la care au 
avut loc la Praga puterni
ce demonstrații antifascis
te studențești, înăbușite în 
sînge de trupele hitleriste 
de ocupație.

Mulțumind pentru me
dalia oferită, a luat cu

din vecinătatea întreprin
derii „23 August" se înscrie 
în amplul program de sis
tematizare și modernizare 
a municipiului. Noua ar
teră sistematizată, bulevar
dul „1 Decembrie 1918", 
este deja flancată de blo
curi de locuințe cu patru 
pînă la șapte etaje, alte 
construcții fiind în curs.

Prezența secretarului ge
neral al partidului în a- 
cest cartier a fost salutată 
de locuitori, de cetățenii 
din Circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August" cu 
deosebită căldură.

Vizita a continuat la 
întreprinderea de țevi „Re
publica", unul dintre pilo
nii de bază ai industriei 
noastre metalurgice.

In centrul dialogului to
varășului Nicolae 
Ceaușescu cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de 
la „Republica", unitate ca
re realizează în prezent o 
producție marfă de 3,4 ori 
mai mare față de anul 1965, 
cu factori de răspundere 
și specialiști din minister 
și centrala industrială de 
resort au stat ca de fieca
re dată probleme impor
tante ale îndeplinirii sarci
nilor de plan, modalitățile 
de creștere continuă a e- 
ficienței întregii activități.

S-a vizitat în' continuare 
uzina de țevi din oțeluri 
inoxidabile și refractare a 
întreprinderii, nouă și mo
dernă capacitate de pro
ducție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urmărit mo
dul de organizare a pro
ceselor de fabricație, am
plasarea în flux a agrega
telor tehnologice, a cerut 
explicații în legătură cu 
caracteristicile dimensio
nale și de calitate a pro
duselor, precum și asupra 
consumurilor de materiale 
și energetice, a costurilor 
de producție.

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a indicat să 
se acționeze în continuare 
pentru creșterea producti
vității muncii, îndeosebi pe 
seama poliservirii utilaje
lor, a creșterii gradului de 
mecanizare și automatizare 
a transporturilor uzinale. 
S-a cerut, totodată, să fie 
continuate eforturile de 
sporire și diversificare a 
producții' de țevi speciale, 
astfel îneît să se asigure 
economiei naționale între
gul necesar de materiale 
tubulare și să se creeze a- 
numite disponibilități pen
tru sxport. Insistînd asupra 
necesității folosirii cu ran- 

vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul conducătoru
lui partidului și statului 
a fost urmărit cu deosebit 
interes și subliniat cu a- 
plauze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost felicitat 
cu căldură de cei prezenti 
pentru distincția conferită.

In încheierea solemni
tății, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, 
cu membrii delegației U- 
niunii Internaționale a Stu
denților. 

dament. maxim a tuturor 
utilajelor din dotare, a 
tuturor capacităților de 
producție, secretarul gene
ral al partidului a cerut să 
se organizeze o nouă li
nie specială de fabricație 
pentru țevi cu aripioare, 
necesare echipării cazane- 
lor energetice, îndeosebi a 
celor de capacități mai 
mari.

In continuare s-â vizitat 
șantierul unei noi capaci
tăți de producție a între
prinderii „Republica" — 
secția de țevi speciale din 
oțeluri inoxidabile.

Analizînd împreună cu 
ministrul construcțiilor in
dustriale cu specia
liștii , aflați de față, 
planul general de ampla
sare a utilajelor și de fo
losire cît mai judicioasă a 
noilor capacități de pro
ducție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
revadă proiectele, astfel 
incit pe aceleași suprafețe 
să se asigure o producție 
de țevi mai mare decît cea 
prevăzută inițial. S-a ce
rut, totodată, să se acorde 
cea mai mare atenție folo
sirii raționale a suprafețe
lor de teren destinate nou
lui obiectiv industrial, în 
așa fel îneît în imediata a- 
propiere să se poată cons
trui noi blocuri de locuin
țe pentru muncitorii în
treprinderii.

Alături de marile între
prinderi industriale „23 
August" și „Republica" au 
fost înălțate în ultimii ani 
importante obiective so-’ 
cial-culturale, ansambluri 
de locuințe, spitale, ma
gazine, școli. In faza finală 
a construcției se află com
plexul comercial „23 Au
gust", obiectiv vizitat în 
această zi de secretarul ge
neral al partidului.

Rod al propunerilor fă
cute de cetățeni, al efortu
lui comun depus de edilii 
municipiului și alegătorii 
din această circumscripție, 
complexul comercial a 
prins contur în actuala le
gislatură.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
că noul complex comercial 
va concentra mai multe 
magazine într-un singur 
spațiu, fiind prima unitate 
de acest gen din Capitală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în discuția cu 
ministrul comerțului inte
rior, cu alte ca
dre de conducere din a- 
cest domeniu, cu edilii Ca
pitalei a apreciat eforturi
le depuse de constructori 
pentru ridicarea acestui o- 
biectiv și a cerut factorilor 
de răspundere să asigure 
fondul de marfă prevăzut 
atît cantitativ cît și cali
tativ, în tot cursul anului, 
precum și o bună servire a 
populației din această .zonă, 
unde se află unul din cele 
mai puternice cartiere 
muncitorești din Capitală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, în 
continuare, la întreprinde
rea de prefabricate din 
beton- „Granitul", împreu
nă cu factorii de răspun
dere și specialiștii din ra
mura materialelor de cons
trucție, modul în care sînt 
transpuse în practică indi
cațiile și orientările stabi
lite privind dezvoltarea și 
diversificarea producției de 
panouri mari pentru cons
trucția de locuințe, îmbu
nătățirea calității acestora, 
creșterea productivității 
muncii, reducerea consu
murilor de materii prime, 
îndeosebi de ciment, de e- 
nergie și combustibili.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
despre realizările obținute 
de colectivele celor trei 
întreprinderi bucureștene 
de profil, ale unităților de 
cercetare și proiectare în 
direcția producerii unor 
prefabricate care să con
fere locuințelor un aspect 
cît mai plăcut, să răspundă 
într-un înalt grad exigen
țelor beneficiarilor, să asi
gure noilor construcții po
sibilitatea de a se încadra 
în mod armonios în an
sambluri arhitectonice mo
derne. Secretarul general 
al partidului a cerut ca, 
după definitivarea noilor 
tehnologii constructive a 
panourilor, acestea să fie 
aplicate în toate unitățile 
de profil din țară. In ace
lași timp a fost trasată 
specialiștilor din ramura 
materialelor de construc
ții sarcina de a acționa în 
continuare pentru identi
ficarea de noi soluții în 
vederea asigurării unei 
productivități mai înalte 
în fabricarea panourilor 
destinate construcției de 
locuințe și pentru reduce
rea în continuare a consu
mului de energii.

De la întreprinderea 
„Granitul", vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu a 
continuat în cartierul Pan- 
telimon — modern ansam
blu de locuințe apărut pe 
harta Bucureștiului, în ul
timii ani. Obiectivele so- 
cial-culturale ridicate în 
ultima vreme — spații co
merciale, școli generale, 
creșe, numeroase grădini
țe, dispensare și policlinici 
— constituie o expresie 
pregnantă a preocupării 
statornice a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu pen
tru crearea celor mai bune 
condiții de viață pentru 
•toți oamenii muncii.

Numeroși locuitori ai a- 
cestei zone a Capitalei au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire entu
ziastă, au dat glas senti
mentelor lor de profundă 
satisfacție, i-au mulțumit, 
din adîncul inimii, pentru 
preocuparea sa permanen- 

. tă față de continua ridica
re a bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor ce
tățenilor patriei, față de 
bunul mers al întregii ac
tivități economice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat șan
tierul unui mare complex 
agroalimentar. Este exa
minată macheta acestui 
proiect, realizat la indica
ția și sub îndrumarea di
rectă a secretarului general 
al partidului.

Analiza consacrată mo
dului de realizare a aces
tui edificiu social al car
tierului și al Capitalei con
tinuă în clădirea comple
xului, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat eforturile depuse de 
proiectanți și constructori, 
soluțiile adoptate, indi- 
cînd ca, atît la această 
construcție, cît și la cele 
viitoare, să se aibă în ve
dere folosirea în mai mare 
măsură a spațiilor create 
atît în interiorul clădirii, 
cît și în afara ei, pentru 
a se asigura astfel un și 
mai înalt grad de funcțio
nalitate. De asemenea, se
cretarul general al parti
dului a cerut să se revi
zuiască soluțiile constructi
ve, pentru a permite uti
lizarea în mai mare mă
sură a iluminatului natural 
în interiorul clădirii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, în con

tinuare, șantierul unui alt 
obiectiv social'— „Comple
xul de sănătate Socului", 
amplasat în această zonă 
a Bucureștiului, unde au 
fost construite în ultimii 
ani peste 6000 noi aparta
mente.

Complexul, primul de a- 
cest gen din țara noastră, 
se construiește din iniția
tiva personală a secretaru
lui general al partidului, 
fiind destinat să asigure, în 
mod unitar și la nivelul 
unor înalte exigențe, re
cuperarea și starea de să
nătate a oamenilor muncii.

Tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu a analizat cu 
proiectantul și constructo
rul lucrării o serie de so
luții care să fie folosite la 
viitoarele edificii de acest 
gen.

S-a vizitat în continuare 
întreprinderea „Tricodava".

Conducătorul partidului 
și statului a fost invitat 
să viziteze o expoziție cu- 
prinzînd cele mai repre
zentative produse ale în
treprinderii.

Apreciind aceste rezulta
te, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că prin mobi
lizarea eforturilor între
gului colectiv se vor găsi 
căile pentru obținerea de 
succese tot mai mari, rod 
al inventivității și inteli
genței creatoare a oameni
lor muncii din întreprin
dere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat spe
cialiștilor să caute modali
tăți concrete pentru trece
rea secțiilor de fabricație 
pe iluminat natural, solu
ție menită să aducă serioa
se economii în balanța e- 
ncrgetică a întreprinderii.

Următorul obiectiv al vi
zitei — întreprinderea 
„Turbomecanica", este si
tuată într-un cartier care 
a cunoscut o accentuată 
modernizare în ultimii ani 
— Militari.

Creată din indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
„Turbomecanica" — moder
na întreprindere de pe plat
forma Militari constituie 
o elocventă ilustrare a di
namicei dezvoltări în anii 
din urmă a unor ramuri 
de vîrf, printre care se 
numără și industria aero- ' 
nautică.

V iz i t a se în
scrie în practica profund 
democratică ce caracteri
zează activitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de 
a analiza Ia fața locului, 
împreună cu oamenii mun
cii, cele mai importante 
aspecte ale dezvoltării și 
modernizării producției, de 
a stabili căile înfăptuirii, 
în condiții de înaltă efi
ciență, a programelor de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării, de sporire, pe 
această bază, a bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului nostru popor. 
Noul dialog cu făuritorii 
de bunuri materiale din 
Capitală a pus în eviden
ță, Și acum, în prag de a- 
legeri, angajamentul co
muniștilor, al tuturor celor 
ce muncesc de a-și intensi
fica eforturile pentru rea
lizarea exemplară a obiec
tivelor stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al’ 
partidului, de a acționa, 
într-o strînsă unitate în
jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea progra
mului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.
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