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Astăzi, la posturile de radio 

și televiziune
Astăzi în jurul orei 12,00, posturile de radio și te

leviziune vor transmite direct de la aeroportul in
ternațional Otopeni ceremonia sosirii tovarășului Ah
med Sekou Toure, secretar general al Partidului De
mocrat din Guineea, președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, care, împreună cu tovarășa 
Andree Toure, va efectua, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită o- 
ficială de partid și de stat în România.

Ședința 
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.

Vizita de lucru
/a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Capitala

Miercuri, 25 iulie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Pornind de la cerințele actuale și , de 
perspectivă ale dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre, de la necesitatea utiliză
rii cu maximă eficiență a resurselor de 
combustibili, de la implicațiile pe care le 
generează criza energetică ce se manifes
tă pe plan mondial, de la creșterea con
tinuă a prețurilor petrolului pe piața in
ternațională, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat o serie de măsuri pen
tru raționalizare» consumului de carbu
ranți și gospodărirea economicoasă a par
cului de autoturisme.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri de reducere a numărului autotu
rismelor din pareul comun al ministere
lor, celorlalte organe centrale de stat, 
organizațiilor cooperatiste și altor organi
zații obștești, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, municipiu
lui București și unităților subordonate a-, 
ceștora și a limitelor maxime de consuni 
de benzină pe autoturisme, de înlocuire a 
autoturismelor din parcul comun cu con

sum mare de benzină și limitare a dis
tanțelor de deplasare â acestora, precum 
și de interzicere o circulației, în interes 
personal, cu autoturismele proprietate de 
stat sau obștească.

S-au stabilit, de asemenea, măsuri de 
majorare a tarifelor la getaxuri Și auto
vehiculele pentru turism. Ținînd seama 
de majorarea prețului petrolului și pro
duselor petroliere atît pe piața internațio
nală, cît și într-o serie de țări, s-a hotă- 
rît modificarea prețurilor ]a benzină și al
te produse petroliere în sensul majorării 
acestora.

Pentru folosirea cît mai rațională a au
tovehiculelor de transport marfă, acestea 
vor fi concentrate în unități de transport, 
desfășurîndu-și activitatea pe baza unor 
indicatori îmbunătățiți, astfel încît cota 
de benzină alocată să fie redusă substan
țial. acționîndu-se, totodată, pentru îm
bunătățirea echipării cu motoare de ran
dament ridicat a autovehiculelor.

In spiritul practicii internaționale, apli
cate în prezent pe scară tot mai largă, și 
în vederea diminuării consumului de com
bustibil, s-au stabilit unele măsuri de di-
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, în cursul di
mineții de miercuri, una 
din importantele unități 
industriale ale Capitalei 
— întreprinderea de pom
pe „Aversa" și a inaugurat 
un nou și modern obiec
tiv edilitar al Bucureștiu- 
lui _ Pasajul rutier Bucur 
Obor.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii I- 
lie . Verdeț, Constantin 
Dăscălescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Nicolae Cons
tantin.

Vizita de lucru la în
treprinderea „Aversa" a 
prilejuit o amplă analiză 
a modului în care această 
unitate cu profil unic în 
țara noastră își îndeplinește

sarcinile de mare răspun
dere ce îi revin în actua
lul cincinal și în viitor în 
ce privește dotarea diferi
telor ramuri și obiective 
importante ale economiei 
naționale cu toate tipurile 
de pompe, precum și a că
ilor practice de tipizare a 
producției pe „familii"----
de la cele mai mici pînă 
la cele gigant — de îmbu
nătățire a întregului pro
ces tehnologic.

In același timp, partici
parea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ]a .inaugurarea 
Pasajului rutier Bucur O- 
bor, situat la punctul de 
întîlnire a unor în
semnate artere bu- 
cureștene — Șoseaua Ște
fan cel Mare, Șoseaua Mi
hai Bravu, Șoseaua Colen- 
tina și C a 1 e a Mo
șilor — a oferit prilejul 
abordării cu factorii de 
răspundere bucureșteni a 
unor aspecte legate de
planul de sistematizare și

de construcții edilitare și 
de locuințe în această zo
nă a Capitalei.

La sosirea în întreprin
derea de pompe „Aversa" 
oamenii muncii de aici au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea/ 
partidului și statului o 
primire plină de căldură, 
exprimîndu-și cele mai 
alese sentimente de sti
mă și dragoste, de recu
noștință pentru această 
nouă vizită de lucru în 
unitatea lor.

Consacrată analizei ia 
fața locului a modului în 
care colectivul întreprin
derii de pompe își înde
plinește importantele sar
cini ce-i revin în acest cin
cinal, vizita s-a axat din 
primele momente pe pro
blemele fundamentale ale 
activității productive.

(Continuare în pag. a 4-a)

i Productivități sporite; 
= în abatajele minei i 
j Lonea
i Din inițiativa comite- i 

tului de partid de la î 
I.M. Lonea, în luna iulie ; 
s-a declanșat o acțiune : 
de recuperare a restan- ; 
țelor la producția de • 
cărbune. în fruntea a- i

■ cesteia se situează bri- ; 
ț găzile conduse de co- î 
: muniști. în primele do- ; 
| uă decade ale lunii iu- i

lie, ca urmare a acestei j 
acțiuni, mai multe bri- j 
găzi și-au depășit subs- I 
tanțial sarcinile de i 
plan. Astfel, la sectorul ; 
IV, brigăzile conduse de i 
Grigore Mîndruț și Iosif ; 
Clamba, pe baza unor i 
randamente zilnice de ; 
circa 10 tone pe post, i 
în condiții de susținere j 

j și abatare clasică, au î
■ reușit să extragă 1024 și, ‘ 
j respectiv, 563 tone de : 
! cărbune peste sarcinile j 
i de plan la zi. (Petru ■ 
î VASIU — coresp.).
. ..............

Lăcătușii Nicolae Ro
man, Romulus Loza și 
Dănuț Poenar din echi
pa condusă de Viorel 
Buză din secția repara
ții combine a I.U.M. Pe
troșani execută lucrări 
la o combină pentru 
subteran.

Foto : I. LICIU

A

in intimpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării_pațrieide^ sub dominați fascistă

La i.M. Petrila

• Producția netă ; 122 la sută
• Producția fizică de cărbune ; aproape 

30 000 tone peste plan
• Economii la cheltuielile materiale : pes

te 4 milioane lei

Nivele superioare la toți indicatorii noului mecanism econotnîco-f inanciar

■ încheierea bilanțului pe 
semestrul I a.c. consem
nează la L-M. Petrila . în
semnate stfbcese în aplica
rea noului mecanism eco
nomico-financiar.

La indicatorii de bază, 
ca și la toți ceilalți indi
catori ai noului mecanism 
economic s-au înregistrat 
însemnate depășiri de 
plan, rod al unor judici

oase măsuri de perfecțio
nare tehnologică, de orga
nizare superioară a muncii 
și bună gospodărire teh-, 
nico-materială.

Au fost depășite preve
derile la valoarea produc
ției nete cu 22,25 la sută. 
S-a extras o cantitate su
plimentară la producția 
fizică de cărbune de 29715 
tone și au fost depășite 
cu 5 Ia sută sarcinile la 
producția marfă. Cota î

naltă a realizărilor la 
producția netă își are su
portul și în reducerea 
cheltuielilor materiale de 
producție — cu 9,2j lei/to- 
nă — însumîndu-se ast
fel, față de cheltuielile 
materiale planificate pe 
șase luni, o economie de 
peste 4 milioane lei.

Una din sursele cele 
mai substanțiale de eco
nomii a constat în recu
perarea armăturilor me
talice și altor materiale 
utilizate în ciclul produc
tiv, prin activitatea pres
tată de membrii formați
ilor de lucru în afara o- 
relor de program. Se re
marcă în acest sens apor
tul a două colective — cel 
al sectorului Vili — e- 
lectromecanic și electro- 
lăcătușii sectorului I de 

producție. Printre cele mai 
prețioase metale recupe
rate din inițiativa colec
tivelor amintite sînt cele 
3910 kg de cupru și 1160 
kg plumb — la sectorul 
VIII, și 1850 kg cupru și 
630 kg plumb la sectorul 
I. Valoarea totală a re_ 
cuperărilor se ridică la 
peste 1,3 milioane lei, lu
crătorilor care au prestat 
muncă în acest scop, fi- 
indu-le atribuite cîștiguri 
suplimentare de peste 
150 000 Iei.

Maistrul electromeca
nic Valentin Tofană, 
conducătorul unei for
mații de hieru care mî- 
nuiește cu deosebită pri
cepere un complex de 
susținere și tăiere me
canizată.

Foto : Gh. OLTEANU
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Minerii de Ig Vul
can acționează cu 
răspundere și dă
ruire muncitoreas
că pentru

CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI

DE CĂRBUNE



2 Steagul

26 de tineri și-au disputat

„Trofeul minerului"
’La sediul Comitetului 

municipal Petroșani al 
U.T.C. a avut loc duminică, 
22 iulie a.c., faza pe Com
binatul minier a concursu
lui profesional „TROFEUL 
MINERULUI*. Âu partici
pat 26 de tineri de la în
treprinderile miniere ale 
Văii Jiului și Anina. Sem- 
nife.ativ este faptul că de 

' această dată, concursul s-a 
dfUășurat in două etape. 
Prima etapă — practică — 
a constat in realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan 
in zilele precedente de că
tre brigada sau echipa din 
care fac-e parte tînărul îns
cris în concurs. La cea de 
a doua etapă — teoretică 
— au fost admiși doar acei 
tineri care au reușit să 
întrunească punctajul stabi
lit pentru proba practică. 
In această etapă au ajuns, 
in urma punctajului, cei 
26 de tineri care au fost

po- 
de-

supuși celor două probe — 
scris și oral — de cunoștin
țe politice și din domeniul 
profesional.

Timp de patru orc, eon- 
curenții au făcut dovada te
meinicelor cunoștințe 
litice și profesionale,
monstrmd o dată în plus 
contribuția reală și tot mai 
mare a tineretului la rea
lizarea sarcinilor de plan 
ale întreprinderilor’ minie
re.

Juriul, format din spe
cialiști și cadre cu munci 
de răspundere în C.M.V.J., 
a avut dificila misiune de 
a alege pe cei mai buni 
dintre cei buni. In urma 
deliberărilor s-a stabilit 
ordinea cîștigătorilor :

Locul I: Ion Mihai Stan- 
c.iu, mecanizator miner, IM. 
Vulcan.

Locui H : Nicolae Cristea 
miner, l.M. Vulcan

„Steagul roșu“a criticat,
organele vizate răspu nd

Spirit constructiv, măsuri eficiente pentru 
înlăturarea neajunsurilor pe șantiere

La observațiile critice cuprinse în articolul „Timpul 
și condițiile de lucru permit ritmuri înalte de exe
cuție", apărut in ziarul nostru, conducerea Trustului 
de construcții Hunedoara — Deva, sub semnătura di
rectorului trustului, ing. Vasile Malincenco, trimite, du
pă încheierea semestrului I, un răspuns ce poate fi dat 
ca exemplu pentru spiritul constructiv în care a fost 
interpretat articolul, pentru modul eficient în 
s-a acționat, prin măsurj 
neajunsurilor consemnate 
reproducem in întregime

care 
concrete, pentru înlăturarea 

în ziar. Tocmai de aceea, 
textul scrisorii primite :

/

Frumosul la el acasă

plină

*

*
Locuitorii vîrstnic.i din durilor 

orașul nostru își mai a- prin 
mintesc cum arăta acum triotică,

m-a 
des- 
ale 

care

rîndul 
altfel 

partiei- 
marc 

mineri,

Locul III : Ioan Hie, me 
canizator miner, I.M. l.ivc- 
zeni

Mențiune : Marin Jianu, 
ajutor miner, l.M. Vulcan 

_ Ocupanților locurilor 
fruntașe îh concurs li s-au 
acordat premii.

Am remarcat in 
cîștigătorilor, ca de 
în rîndul țuturor 
părților, un număr 
de mecanizatori 
profesie nouă în domeniul 
mineritului. Este o dovadă 
certă a desfășurării amplu
lui proces de mecanizare 
a lucrărilor miniere, o do
vadă că mecanizarea este 

. îmbrățișată tot mai mult 
de mineri, îndeosebi de 
tineri, ca o meserie valo
roasă.

Cîștigătorii vor participa, 
în 4 august 1979, 1-r faza 
pe tară a concursului pro
fesional „TROFEUL MINE
RULUI**.

„Urmare articolului pu
blicat in ^Steagul roșu", 
nr. 8324, din 9 iunie a.c., vă 
comunicăm ’următoarele: 
față de sarcina fizică de 
plan aferertlă semestrului 
I, de 418 apartamente, s-au 
predat in această perioadă, 
in Valea Jiului, un număr 
de 460 apartamente, devan- 
sîndu-se din trimestrul 
III blocul K5, cu 42 apar
tamente, din Lupeni.

Planul valoric a fost rea
lizat in primul semestru 

-sumai in proporție de 53.5 
la sută, în primul rînd ca 
urmare a unor condiții o- 
biective. dar si subiective. 
Menț ionâm că cele mai 
importante probleme au 
fost: imposibilitatea com
pletării forței de muncă la 
nivelul planului, asigura
rea sub posibilități și ce
rințe a capacităților de 
mecanizare a principalelor 
lucrări, greutăți obiective 
în asigurarea ritmică a 
nor materiale de bază, 
primul rînd a plaselor 
date, fapt pentru care 
lăgonul de prefabricate 
lucrat cu jumătate de
paritate. Din aceste cauze, 
ca și datorita unor carențe 
de organizare, nu s-a rea-

u- 
în 

su-
po-

a
ca-

lizat nici planul de produc
tivitate a muncii.

Urmare a măsurilor orga
nizatorice luate, sprijinu
lui susținut primit, s-au ob
ținut realizări valorice mai 
bune în trimestrul II a.c., 
respectiv 'peste 7 milioane 
lei mai mult decît în pri
mul trimestru. Faptul a 
permis realizarea produc
ției nete, încadrarea 
fondul de retribuire, 
cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție — avînd economii 
apreciabile la consumul de 
energie, realizarea și depă
șirea planului fizic de a- 
partamente al grupului. 
S-au mai predat sala de 
gimnastică Petroșani și 
punctul termic din Vul
can fiind în stadiu avan
sat de lucru și alte obiecti
ve social-culturale. S-au 
luat, de asemenea, o serie 
de măsuri tehnico-organiza- 
t'orice la nivelul grupului, 
cît și al șantierelor și punc
telor de lucru, care vor 
conduce la îmbunătățirea 
activității în continuare. 
Astfel, fiecare membr 
conducerii grupului

. punde de un șantier sau o 
activitate, toți inginerii și

tehnicienii răspund de cite 
o problemă concretă a pro
ducției, se urmărește zilnic 
și săptămînal producția va
lorică și stadiile fizice din 
planul operativ, ca și acti
vitățile din schimbul II.

Grupul de șantiere a fost 
aprovizionat mai bine în 
ultimul timp cu plase su
date și alte materiale, ca 
B.C.A., oțel-beton, panouri 
de cofraje etc. Urmare a 
măsurilor luate și a con
dițiilor asigurate, s-a atins 
în prezent o viteză de mon
taj de 4 apartamente pe zi, 
urmînd ca în perioada ur
mătoare să se monteze 5,5 
— 6 apartamente pe zi, 
ceea ce permite realizarea 
planului fizic la locuințe 
în acest an.

în atenția noastră va sta 
în permanență buna orga
nizare a activității, întări
rea disciplinei și controlu
lui, îmbunătățirea asisten
ței tehnice de specialitate, 
o cît mai bună valorificare 
a posibilităților noastre**.

de flori, aeordînd 
m u n c ă pa- 

„ un sprijin subs-
35 de ani această veche tanțial lucrătorilor secției 

mixte Vulcan a 
Lupeni care au 
altele și sarcina 
și întreținerii

așezare de mineri. Mi
na închisă de capitaliști, 
în localitate predominau 
casele „de colonie", mici 
și insalubre, străzi pline 
de gropi și noroi, nici un 
muncitor din acele vre
muri nu avea baie... E 
deci firesc ca în calitate 
de muncitor și locuitor al 
acestui oraș să simt o le
gitimă mîndrie privind 
cum sub ochii noștri se 
dezvoltă și înflorește ur
bea natală. Aceasta 
și determinat să scriu 
pre cîteva aspecte 
frumosului citadin, 
în Vulcan, este peste tot 
pregnant etalat.

• Ne aflăm în 
vară. Locuitorii orașului 
participă cu regularitate la 
„toaleta*1 zonelor verzi, 
la plivitul și săpatul ron-

condusă de Vasile Stoica 
lucrează în prezent la as
faltarea trotuarelor și 
străzii din fața noului 
bloc, cu complex comer
cial la parter, aflat în

E.G.C.L.
printre 

îngrijirii noul centru civic al ora- 
zonelor șului. Prin pavare, ame- 

verzi. Din propria pepi
nieră a secției au fost 
plantate zeci de mii de 
flori, sălcii pletoase, cas
tani, pini, arbuști orna
mentali. Demnă de subli
niat este .preocuparea pen
tru extinderea suprafeței 
afectată culturii florilor.
în acest an s-a construit pă metoda clasică, mun- 
prin munca patriotică a cltorii folosind ca mate- 
cetățenilor și din materia- riale bitumul și folia de 
le vechi o seră de flori, aluminiu. De curînd a în- 
iar recent, prin nivelarea 
de către echipa condusă 
de Ana Biriș a unui teren 
plin cu bălării și aducerea 
de pămînt vegetal, pro
pria pepinieră s-a extins 
cu circa 300 metri patrați.

• Echipa de pavatori

najări de peluze cu flori 
și zone verzi se încheie 
lucrările pentru frumos și 
în această parte orașului, 
unde, pînă nu demult, a 
fost un șantier.

• Lucrările de pînă a- 
cum, la terasa blocului 
S 63 au fost executate du-

ceput să fie folosit un nou 
produs izolant — izoplas- 
tul, cu care au fost exe
cutate lucrările de izola
ții la terasele a încă 
blocuri.

Peste 1450 de cititori au 
fost înregistrați de la în
ceputul acestui an la bi
blioteca clubului sindica
telor din Lupeni. Aici, 
de ani de zile, își desfă
șoară activitatea c'J de
votament și hărnicie, bi
bliotecara EIeonora Sav.

La preparația Lupeni 
<-au încheiat recent cursu
rile de calificare. Cei 30 
de preparatori care le-au 
absolvit, vor îmbunătăți 
structura forței de muncă 
calificată a preparației.

Prinde contur un nou 
bloc de locuințe în orașul 
Petroșani. Constructorii de 
la șantierul 1 ai T.C.H. 
montează deja etajul II 
lâ un tronson din blocul 
50 B, la alte doua tron
soane turnîndu-se funda
țiile. (C.I.)

★
Binecunoscutul • echipaj 

turistic „Montana** al e- 
levilor Școlii generale nr. 
1 Petrila traversează în 
aceste zile Retezatul. Ve
derea expediată de ‘prof. 
Dan Cocor ne vestește că, 
în căutarea „cerului de 
■cristal**, tinerii turiști-al- 
piniști au străbătut sănă
toși traseul Baleea —

Prin munca cons
tructorilor Șantierului 
I.C.M.M. Ja Petrila prin
de tot mai mult contur 
noua preparație a căr
bunelui

Ștefan NEMECSEK

în 
în

Șeaua Vîrful Mare, căruia 
i-au refăcut 
s-au îndreptat
Tăul Țapului, prin Porți
le închise din
Galeșului și au ajuns în 
„împărăția** caprelor ne
gre dintre Valea Rea și 
Tăul Adînc. După popasul 
de pe malul lacului gla- 
cial Bucura, așteptăm noi, 
vești. (I.V.)

★
Apreciați.. cu locul I ■ 

la faza județeană a con
cursului „Pregătirea tine
retului pentru apărarea 
patriei", membrii echipa
jului de la Școala gene-, 
rală nr. 4 din Vulcan, 
îndrumați de prof. Dumi-

marcajul ; 
apoi de la

curmătura

tru Durnea, se pregătesc 
pentru faza superioară. In 
perioada 1—10 august vor 
participa la activitățile 
unei tabere speciale or
ganizată la Cota 1 400 de 
la Sinaia. (T.S.)

★
Lucrătorii depoului 

C.F.R. Petroșani au în
cărcat pr.n muncă patrio
tică două vagoane de fur 
vechi, descongesțipnînd 
astfel spații care pot fi 
folosite în alte scopuri, 
contribuind și la înfrumu
sețarea aspectului general 
al incintei. (Gh. P.)
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I din care rep!Marți după-amiază, Jiul 
a fost invitata liderei fot
balului mehedințean. C.S.M. 
Drobeta Turnu Severin a 
reangajat deja, în frunte cu 
arbitrul Sever Dragul ici și 
antrenorul Constantin Le
pădat, cursa de repromo- 
vare.în divizia secundă. 
Fără Morohai, Căprioru și 
alții, severinenii susțin fă
ră întrerupere partide a- 
inicale, au învins la limită 
pe C.S.M. Reșița, dar au 
pierdut in fața 
lui Dinamo Slatina. îna
intea partidelor inter
naționale pe care le vor 
susține cu Skimik laroslav 
(U.R.S.S.) și F.C. Maidan- 
pek (Iugoslavia), a celei de 
a IV-a ediții a Cupei Dro
beta (alături de Dierna Or
șova, divizionara bulgară 
Bdin și F.C. Maidanpek) 
și-au măsurat forțele cu 
formația noastră. Diviziona
ra A din Vale, din diverse 
motive obiective sau subi
ective, nu i-a aliniat în 
teren pe Rusu, Ciupitu, 
Bucurescu, lancu și Stoichi- 
ță. „Infuzia** de tineret 
trezește însă speranțe în i- 
nimile suporterilor. Gazde
le ajutate și de arbitrul 
local Toma Moisescu au vrut 
neapărat să .ofere gale
riei din cochetul stadion 
Municipal o victorie de 
prestigiu și de bun augur. 
Au prestat un joc colectiv 
eficient, căruia însă adver
sarii i-au răspuns printr-un 
angajament individualist, 
înaintașii oaspeților n-au 
încercat să rămînă în po
sesia balonului prin com
binații, dimpotrivă, incursi
unile solitare „gen“ Sălă- 
geân sau lamandi, s-au sol
dat eu eșec, ba chiar au 
generat multe din atacuri
le adversarilor. După ieși
rea din dispozitivul defen-

siv a lui Bădin, accidentat, 
și Stoica, fundașii centrali 
Cassai și Lixandru n-au 
reușit întotdeauna să mar
cheze oamenii din zonă. 
Singurul gol al partidei s-a 
înscris în min. 82 — Sălă- 
gean, nervos (a și șutat fă
ră motiv un balon în mij
locul tribunei) de nereuși
tele sale, a uitat să se re
plieze, Lixandru a respins 
balonul din fața lui Cațan, 
Niță a pătruns pe partea 
lui Cavai, nestingherit de 
Cassai, și noul introdus în 
formația mehedințeanâ a 
șutat în dreapta ultimului 
nostru apărător : 1—0.

Pentru că nu atît scorul 
interesa, antrenorii Nicolae 
Oaidă și Gogu Tonca au 
încercat diverse soluții tac
tice și pe jucătorii de re
zervă de care dispuneau, 
în acțiunile ofensive se 
crează însă un dezechilibru 
de „presiune" pe extreme. 
Cu aripa stingă „ruptă", 
Jiul riscă să nu mai gă
sească breșe pe un front 
îngustat și supraaglomerat, 
în același context, în faze
le fixe, nu sînt preferate 
soluțiile în funcție de așe
zarea adversarilor în 
ren, ci cele dictate de 
anume stereotip tactic
astfel sînt ratate numeroase 
situații favorabile. Scorul 
eu care s-a încheiat întîl- 
nirea de marți a fost de 
l_0 (0—0) în favoarea gaz
delor.

Astăzi, Jiul întîlnește, pe 
teren propriu, divizionara 
B din seria a III-a, C.F.R. 
Cluj-Napoca. Să sperăm că. 
de această dată, vor evolua 
toți jucătorii valizi, chiar 
și aceia care tergiversează, 
în detrimentul lor și al e- 
chipei, pregătirea dinaintea 
campionatului.
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Creșterea producției de cărbune

ȘTEFAN GANZ, 
miner șef de briga
dă la sectorul I.

Procentul de realizare 
a sarcinilor planificate 
Pe primul semestru al 
anului — 116,7 la sută 
— echivalează cu un 
plus de 3491 de tone de 
cărbune, cel mai mare 
plus obținut de o forma
ție de lucru, în primele 
șase luni ale anului.

FLOREA PETRI
ȘOR, miner șef de 
brigadă la 
II.

sectorul

muncește 
frontal
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în Programul — Directi
vă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și 
cte introducere a progresu
lui tehnic în perioada 1981 
— 1990 și direcțiile princi
pale pînă în anul 2000 — 
document care a fost dat 
recent publicității — se

ciale — „să asigure elabo
rarea de tehnologii și meto
de moderne pentru exploa
tarea intensivă, în condiții 
de maximă eficiență econo
mică a tuturor rezervelor 
de substanțe minerale uti
le". în această categorie 
intră, bineînțeles, și căr-

Condiții optime
aplicării Programului—Directivă 

de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică șl de Introducere 

a progresului tehnic
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spune: „Dezvoltarea știin
ței și tehnicii, aplicarea în 
producție, în întreaga via
ță economico-socială a ce
lor mai noi cuceriri ale re
voluției 
contemporane constituie un 
factor de bază al creșterii 
în ritm susținut și moder
nizării continue a forțelor 
de producție, a progresului 
multilateral al economiei 
naționale și ridicării la un 
nivel tot mai înalt a bunăs
tării materiale și spiritua
le a societății noastre". 
D*c_^ceastă sarcină de ma
re răspundere pentru in
dustria extractivă, cercetă- acest sens, la mih a noas 
rii îi revin obiective spe- tră există preocupări sus

bunii pe care avem datoria 
să-i scoatem din adîncul 
pămîntului.

Am reținut din progra
mul — Directivă mai ales 

tehnico-științifice două aspecte ' care *' vizează 
direct cercetarea științifi
că, dar îndeosebi sarcinile 
ce ne revin și nouă celor 
din activitatea productivă. 
Noi sîntem cei care trebuie 
să creăm condiții introdu
cerii mecanizării și auto
matizării în subteran, noi 
sîntem cei care trebuie să 
pregătească temeinic ca
drele care vor exploata, în
treține și repara utilajul 
de mare productivitate. în

tVOLUȚîA PDOVUC71E;

ținute pentru promovarea 
progresului tehnic, intro
ducerea și folosirea meca
nizării, da- cu o subliniere 
— introducem tehnica mo
dernă, acolo unde condi
țiile de zăcămînt vor per
mite acest lucru, acolo un
de ea va putea da rezul
tatele dorite.

Notăm cîteva din reali
zările de pînă acum : am 
introdus un complex meca
nizat în stratul 18, o nou
tate tehnică și o noutate în 
ceea ce privește metoda de 
exploatare ț am pregătit 
condiții pentru introducerea 
a încă unui complex me
canizat în stratul 3, în stra- 
tele 8 și 9. strate cu încli
nări mari și grosimi 
vom folosi o combină 
decvată acestor 
vom mecaniza 
cameră.

Acestea sînt < 
din realizările • 
noastre de viitor, cîteva din 
obiectivele pe care ni le-am 
propus să le realizăm, o- 
biective ce vor crea condi
ții optime aplicării progra
mului — Directivă de cer
cetare științifică, dezvolta
re tehnologică și de intro
ducere a progresului teh
nic, prin formarea la oa
meni a deprinderilor necer 
sare mînuirii tehnicii noi, 
avansate, prin stimularea 
și crearea unei gîndiri teh
nice înaintate la toate ca
drele tehnico inginerești, 

... tuturor conducătorilor for
mațiilor de lucru.

La temelia succeselor

Organizarea
superioară a muncii

• 6000 tone de cărbune 
cepului anului • Depășirea 
abataje cu peste 200 kg/post • Toate brigăzile 
abataje au depășit sarcinile primului semestru cu 4,3 
— 16,7 la sută.

peste prevederi de Ia în- 
productivității muncii în 

din

mici 
a- 

condiții ; 
abatajele

doar cîteva 
și gîndurile

Faptele pe care le rapor
tează colectivul sectorului 
I, așa cum sînt prezentate 
la început, exprimă. adevă
rata măsură a capacității 
de muncă și de mobiliza
re a colectivului. Trebuie 
însă evidențiați, alături de 
rezultate, oamenii care le 
realizează — întregul co
lectiv — ceea ce ar fi greu 
de făcut. Totuși, o parte 
dintre ei trebuie amintiți. 
Așa sînt șefii de brigadă 
Ștefan Ganz (plusul brigă
zii, de la începutul anului, 
fiind de 3491 tone de căr
bune), Gheorghe Sava (bri
gada pe care o conduce a- 
re cel mai mic număr de 
nemotivate și realizează 
peste prevederi 1888 tone), 
Mihai Neștian (un tînăr ce 
a confirmat încrederea a- 
cordată, conducînd cu com
petență o formație mun
că ce a extras pesțțS/jp.lan 
638 lone), Mihai Imucscu, 
Florin Șerban și Constan
tin Trenches— aceștia din 
urmă, șefi de brigăzi cu 
renume cîștigat, cu plu
suri între 1800 și 2346 tone 
de cărbune. Alături de ei 
trebuie amintiți șefii de 
schimb Costache Durnea, 
Teodor But, Iosif Tamaș, 
Petru Buleandră, Alexan-

Mo-

Brigada sa 
într-un abataj 
cu susținere metalică și 
tăiere mecanizată.

Sarcinile de plan au 
fost realizate în propor
ție de 105,2 la sută pe 
primul semestru, obți- 
nîndu-se un plus de 1261 
tone de cărbune.

ILIE 
miner 
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Ing. Ioan DUMITRAȘ, 
directorul întreprinderii

dru Bunăiașu, Iacob 
zeș, Vasile Nicoară, Petru 
Ignat Olaru, Carol 
sony, Francișc Moroșan și

Vasile Vășcuță, maiștrii Ion 
Bunăiașu, Ilie Avram, Va
sile Hristoiu și Constantin 
Mareș.

La temelia a tot ceea ce 
a înfăptuit, colectivul nos
tru așează buna organiza
re a muncii și, în acest ca
dru, vrednicia oamenilor, 
omogenitatea brigăzilor și 
a schimburilor. Forța de 
muncă direct productivă 
deține în sector o mare 
pondere. Reușim, totuși, să 
asigurăm, și cu puțini oa
meni condiții bune de apro
vizionare a brigăzilor, ast
fel îneît, deși lucrăm în 
abataje cameră, iar în u- 
nele zone ne confruntăm 
cu condiții grele de zăcă- 
mînt, fiind nevoiți să ram- 
bleem, randamentele obți
nute sînt peste cele prevă
zute pentru asemenea teh
nologii.

Vom consolida reușitele 
de pînă acum, realizînd pî- 
năz la Congresul al XII-lea 
al partidului o producție 
peste-prevederi de cel puțin 
8 000 tone cărbune, cifră 
fundamentată pe angaja
mentele exprimate de 
membrii brigăzilor la re
centa adunare generală a 
oamenilor muncii pe sec
tor.

Constantă în depăși
rile înregistrate de-a 
lungul anilor, brigada 
comunistului Ilie Chi
ron a obținut și în 
ma parte a acestui 
importante succese 
sarcinile planificate 
primul semestru au
realizate in proporție de 
106,8 la sută.

pri- 
an

pe 
fost

CONSTANTIN
POPA, miner șef 
de brigadă la sec
torul IV, abataj 
frontal dotat cu 
complex mecanizat.

Mînuind noul com
plex mecanizat introdus 
in subteranul minei 
Vulcan, o noutate teh
nică pentru întreaga Va
le — complexul este a- 
daptat straielor subțiri 
și cu înclinări mari — 
într-un abataj frontal 
unde se folosește o nouă 
metodă de exploatare 
— exploatarea în avans, 
minerii conduși de Cons
tantin Popa au extras în 
mai puțin de o lună 
(complexul a fost pus în 
funcțiune în 3 iulie) pes
te 3 000 tone de cărbu
ne.

Ivac Ing. Aurel HISEM, 
șeful sectorului I

ului 
:are 

r* 

jică
un

Graficul evidențiază pregnant legătura directă, in
terdependența dintre producția extrasă din abatajele 
cu susținere metalică și consumul specific de lemn 
de mină, raportul invers proporțional dintre acești 
doi indicatori economici.

■Dintre căile utilizate pen- față de protecția i
tru prevenirea accidente- este asigurată -prin activi
lor, pentru respectarea ta tea unui cabinet de pro-
normelor' de-protecție a lecție a muncii. Modern,
muncii, pe plan cențral se bine utilat cu instalații

specifice, cu planșe și ma- 
.. iiuiL'.ii '...... . '' ......

situează la I.M. Vulcan 
instruirea personalului ca
re lucrează la fronturile 
productive, din subteran.

Concursul profesional și 
de protecție a muncii, do
tat cu „Trofeul minerului", 
desfășurat în municipiu la 
sfârșitul săptămîiîii trecute, 
a confirmat valoarea ini
țiativelor pe care le des
fășurăm în această direc- • 
ție, dat fiind că locurile I 
și II, precum și o mențiu
ne ale concursului au fost 
cîștigate de tinerii mineri 
din Vulcan. Este vorba 
despre Stănciu M. loan, 
iocul I, Nicolae Cristea, 
locul II (ambii din sectorul 
II de producție) și Marin 
Jianu — mențiune (secto
rul aeraj).

Intfuirea 
nou încadrat, 
răspunderii 
inginerilor și tehnicienilor

personalului 
dezvoltarea 

muncitorilor.

muncii din subteran, a cerințelor 
pe care activitatea minieră, 
în deplină siguranță, le im
pune. Sîntem în curs de 
a realiza un laborator foto 
destinat exclusiv protecției

0 sarcină de marerăspundere

Instruirea
de protecție a muncii
terial grafic, sugestiv, ca
binetul conștientizează per
sonalul asupra măsurilor

‘ ce trebuie întreprinse pen
tru respectarea normelor, 
precum și cu pericolele ce 
izvorăsc din abaterile de 
la aceste norme. Mina-școa- 
lă, prima de acest fel din 
Valea Jiului, constituie, de 
asemenea, un mijloc efi
cient de cunoaștere a con
dițiilor specifice de muncă

muncii, combaterii prin fo
tografie a abaterilor care 
pot conduce la accidente, ca 
și prezentării sugestive a 
celor mai sigure poziții de 
lucru și procedee tehnolo
gice necesare de aplicat în 
procesul productiv, prin- 
folosirea cărora să se asi
gure activitate rodnică și 
securitate deplină. Avem 
relații bune cu Centrul de 
cercetări pentru securitate

minieră din Petroșani pri- ' 
vind instruirea personalului 
In scopul prevenirii acci
dentelor umane și a opri
rilor tehnice. Cu prilejul 
fiecărei abateri ce are loc, 
se practică operativ 
mentul 
muncii", 
mărește 
petării unor întîmplări 
milare.

Am organizat concursul 
de protecție a muncii pe 
meserii. El s-a desfășurat 
pînă acum in fazele 
masă și de sector, 
rîndu-se cuprinderea între- ' 
gului personal muncitor. 
Acest concurs, a- 
flat în desfășurare cu faza 
pe mină, a pus în eviden- .. 
ță că orientare^ noastră de 
a acorda interes maxim 
instruirii de protecție a 
muncii s-a soldat cu redu
cerea abaterilor în acest 
domeniu hotărîtor al acti
vității productive.

Ing. Mihai VASILESCII, 
șeful compartimentului 

protecția muncii

de protecție 
prin care se 

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

(Urmare din pag. 1)

minuare a circulației auto
vehiculelor proprietate per
sonală. Astfel, în zilele de 
sîmbătă și duminică vor 
funcționa numai jumătate 
din autoturismele persona
le, urmincl ca într-o săp- 
tămînă să circule cele cu 
număr par, iar în următoa
rea săptămînă cele cu 
număr impar. De asemenea, 
Comitetul Politic Execu
tiv face apel Ia populația 
posesoare de autovehicule 
să folosească, pentru de
plasările pe distanțe mari, 
mijloacele de transport în 
comun, și, în primul rînd, 
trenul, pentru a contribui 
și pe această cale, într-un 
spirit de adevărată res
ponsabilitate socialistă, la 
folosirea cit mai rațională 
a resurselor de benzină de 
care dispunem.

S-au stabilit, totodată, 
măsuri pentru mai buna 
organizare a transportului 
în comun, precum și a cir
culației vehiculelor, asigu
rîndu-se eliminarea pe a- 

' numite artere urbane a 
traficului auto intens și 
reducerea corespunzătoare 
a poluării.

De asemenea, Ministe
rul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și Minis
terul Turismului se vor 
îngriji să asigure, la sfîr- 
șit de săptămînă sau în zi
lele de sărbătoare legală, 
organizarea de excursii sau 
deplasarea oamenilor mun
cii în zonele de agrement 
cu mijloace de transport în 
comun, în special cu tre
nul.

Comitetul Politic Execu
tiv își exprimă convinge
rea că factorii de răspun
dere din economie, din a- 
paraiul de stat, organele și 
organizațiile de partid, toți

oamenii muncii vor acțio
na cu toată energia pen
tru aplicarea fermă a aces
tor măsuri a căror necesi
tate este determinată de 
dezvoltarea complexă, în 
ritm înalt, a economiei na
ționale, de interesele gene
rale ale societății noastre, 
de cauza ridicării conti
nue a nivelului de viață 
material și spiritual al în
tregului popor.

Comitetul Politic Execu
tiv a luat, de asemenea, în 
dezbatere și a aprobat li
nele măsuri privind redu
cerea cantității de produse 
alimentare și bunuri de 
consum ce pot fi scoase din 
țară de cetățeni români și 
străini. Aceste măsuri au 
devenit necesare ca urma
re a faptului că, în ultimul 
timp, în numeroase țări s-a 
trecut Ia mărirea prețuri
lor Ia asemenea produse, 
ceea ce impune să se asi
gure baze echitabile în 
cadrui schimburilor turis
tice. De asemenea, măsuri
le respective izvorăsc din 
preocuparea fermă a parti
dului și statului nostru de 
a împiedica prejudicierea 
intereselor oamenilor mun
cii din patria noastră și 
de a asigura desfășurarea 
aprovizionării populației în 
cele mai bune condiții. A- 
doptînd aceste măsuri, Co
mitetul Politic Executiv 
are în vedere să se evite 
trecerea la ridicarea prețu
rilor produselor alimenta
re și bunurilor de consum 
peste limitele planificate, 
asigurîndu-se astfel înde
plinirea neabătută a pro
gramului de ridicare a ni
velului-de trai al celor ce 
muncesc din patria noas
tră.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat probleme 
curente ale activității 
partid și de stat.

de

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în

(Urmare din pag. 1)

Secretarului general al 
partidului i s-a 
că în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea Zi
lei de 23 August colecti
vul întreprinderii de pom
pe a obținut succese im
portante, printre care se 
remarcă depășirea cu trei 
milioane lei a prevederilor 
la producția netă și cu 10 
Ia sută a planului la ex
port. Aceste rezultate au 
fost posibile prin aplica
rea unui ansamblu de mă
suri tehnice și organizato
rice, datorită cărora indi
cele de utilizare a mași- 
nilor-unelte a crescut la' 
88,2 la sută față de 77 la 
sută cit era în urmă cu 
doi ani, ceea ce a influen
țat hotărîtor sporirea pro
ductivității muncii.

Directorul întreprinde
rii a arătat că indicațiile 
formulate de secretarul 
general al partidului la 
precedenta vizită de lu
cru, din 1977, au constituit 
o permanență a preocu
părilor colectivului în di
recția sporirii producției, 
asimilarea unor noi tipuri 
de pompe cu caracteristici 
tehnice ridicate, reducerii 
consumurilor de metal, 
combustibili și energie e- 
lectrică, mecanizării și 
automatizării proceselor 
tehnologice. Exprimate 
sintetic, realizările 
tui harnic colectiv 
reștean se regăsesc 
tr-o producție suplimen
tară care îi va permite în
deplinirea prevederilor cin
cinalului înainte de ter
men.

Apreciind realizările ob
ținute-în domeniul sporirii 
producției și asimilării u- 
nor noi tipuri de pompe 
necesare economiei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ministerului de re
sort, conducerii unității, 
să întreprindă toate 
șurile ce se impun 
tru ca, în cel mai scurt 
timp, să fie realizată în
treaga gamă de pompe so
licitate de dezvoltarea in-

raportat

aces- 
bucu- 

în-

mă- 
pen-

dustriei și agriculturii. In 
acest : scop, secretarul ge
neral al partidului a indi
cat ca o parte din pro
ducția de pompe, îndeosebi 
a celor de complexitate 
medie, să fie preluată de 
întreprinderea mecanică 
din Medgidia, unde există 

• atît spații, cit și forța de 
Unității 

trasat o 
răspun- 
pompe-

a recomandat 
treacă și 

materialelor

muncă necesară, 
bucureștene i s-a 
sarcină de mare 
dere : executarea 
lor speciale, de nivel teh
nic ridicat, inclusiv noile 
tipuri destinate energeti
cii nucleare, sector în ca
re, potrivit proiectului de 
Directive ale Congresului 
al XII-lea al partidului, 
în cincinalul viitor 
pus în funcțiune 
agregat.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu cere specialiști
lor să studieze posibilita
tea amplasării mai judici
oase a utilajelor compo
nente și să găsească solu
ții ca, pînă în anul viitor, 
operațiunile să fie com
plet mecanizate și au-, 
tomatizat^, să fie eliminat 
efortul fizic, astfel încît în 
turnătorie numărul de 
muncitori să fie redus cu 
peste 50 la sută.

Problemele 
tații, calității, 
consumurilor au 
tema dialogului 
lui general al 
cu conducerea 
lui, centralei și 
.derii și în următoarea sec
ție vizitată — cea de pre- 
lucrări-montaj.

Pe parcursul vizitei sînt 
înfățișate numeroase tipuri 
noi de pompe, 
complexe, mai 
nate, printre care se re
marcă pompa gigant 
debit de 21 000 mc 
ră, destinată marilor 
me de irigații din 
Dunării, utilaj care, 
performanțele sale, i 
tuie o realizare de 
în acest domeniu.

Pornind de la realizările 
obținute în această direc
ție, de la experiența dobîn- 
dită, tovarășul Nicolae

va fi 
primul

o 1 a e

productivi- 
reducerii 
constituit 
secretaru- 
partidului 
ministeru- 
întreprin-

tot mai 
perfecțio-

cu un 
pe o- 

■ siste- 
zona 
prin 

consti- 
vîrf

acest ansamblu arhitecto
nic.

Salutînd prezența, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la acest mo
ment inaugural, primarul 
general al Capitalei, tova
rășul Gheorghe Pană, ex
primă în numele, coniu- 
niștilor, al oamenilor mun
cii din Capitală, bucuria 
nemărginită pe care, o pri
lejuiește această nouă în- 
tîlnire cu cel mai iubit fiu 
al poporului român și 
invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să taie panglica 
inaugurală a pasajului 
Bucur-Obor.

In aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica i- 
naugurală a Pasajului ru
tier, primul de acest fel 
realizat în Capitală, care 
este menit să asigure op
timizarea și fluentizarea 
traficului într-unul din 
cele mai importante și in
tense puncte de incidența 
ale circulației urbane.

Noul obiectiv, care are 
o suprafață construită de 
30 000 mp și o suprafață 
desfășurată de 48 000 mp, 
face legătura subterană în
tre Șos. Ștefan cel Mare 
și Șos. Mihâi Bravu, pasa
jul avînd o lungime tota
lă de 510 m, dinTare par
tea centrală . acoperită are 
168 m. Pasajul, a cărui lă
țime maximă este de 43.50 
m împărțită în trei deschi
deri distincte — cea din 
mijloc pentru tramvaie și 
cele laterale pentru tra
ficul rutier ■— este prevă
zut, pentru fiecare sens de 
circulație cu o linie de 
tramvai și două benzi ca
rosabile, plus o bandă de 
înscriere în parcajele la
terale subterane. Tot aici 
au fost create cîte două 
stafii de tramvaie, călăto
rii avînd acces spre nive
lul solului cu ajutorul u- 
nor scări sau spre cele pa
tru puncte de incidență 
prin galerii speciale 
tonale. Totodată, ] 
este încadrat pe ; 
laturi de către un 
dispus pe două 
ambele avînd o capacitate 
de 1140 autoturisme.

Vizitînd pasajul, tova
rășul Nicolae Ceaușesv^^ă 
arătat că lucrarea reali
zată corespunde necesită
ților de trafic din această 
zonă, dar că se impune 
completarea finisajelor, în 
special la partea subtera
nă și, mai ales, în stațiile 
de tramvai.

In aceeași idee, de folo
sire cît mai rațională a 
spațiilor create, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a in
dicat utilizarea mai bună 
a suprafețelor garajelor, 
astfel încît numărul ma
șinilor ce vor fi parcate 
aici să ajungă la 1600.

In continuarea vizitei, a 
fost prezentată macheta 
de sistematizare a zonei 
Piața Obor — Calea Moși
lor — Șoseaua Ștefan cel 
Mare. Aici, la indicația se
cretarului general al 
dului, urmează să ia 
ansambluri edilitare 
prinzînd peste 20 000 
tamente, precum și o im
portantă rețea 
comerciale.

Lâ plecare, 
rii, miile de 
care locuiesc 
zonă au făcut 
Nicolae Ceaușescu 
și manifestare 
prețuire, de profundă dra
goste și mulțumire. Ei au 
dat glas sentimentelor de 
recunoștință pe care toți 
locuitorii Capitalei, între
gul nostru popor le nu
tresc față de secretarul ge
neral al partidului pentru 
activitatea 
închinată 
patriei noastre, .bunăstă
rii și fericirii întregii na
țiuni.

Ceaușescu 
specialiștilor să 
la tipizarea 
din care se realizează pom
pele.

Sînt evidențiate, în ace
lași timp, preocupările per
manente ale întregului co
lectiv de a găsi cele mai 
eficiente soluții și căi prac
tice de diminuare a con
sumului de metal, de gos
podărire rațională a aces
tuia și de realizare a u- 
nor pompe cu consumuri 
energetice tot mai scăzu
te. Analizînd amplasarea 
utilajelor din acest im
portant sector, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se treacă la organiza
rea științifică a fluxului 
tehnologic, pe linii și gru
pe de mașini, astfel încît 
să se asigure o înaltă me
canizare și automatizare a 
tuturor fazelor și operați
ilor, reducerea volumului 
de manoperă, a consumu
rilor de materii prime și 
energie.

Apreciind rezultatele ob
ținute de acest destoinic 
colectiv, secretarul gene
ral al partidului a menți
onat că întreprinderea de 
pompe „Aversa" trebuie să 
devină, încă din cursul a- 
nului viitor, o unitate mo
del în ceea ce privește me
canizarea și automatizarea 
procesului de producție.

La încheierea vizitei, con
ducerea unității a mulțu
mit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pen
tru această nouă vizită, 
pentru indicațiile date, pe 
care s-a angajat, în nu
mele întregului colectiv, să 
le înfăptuiască în mod e- 
xemplar, astfel încît uni
tatea să devină, așa cum 
a indicat secretarul gene
ral al partidului, o între
prindere model.

Coloana de mașini s-a 
îndreptat apoi spre unul 
din punctele de mare tra
fic al Capitalei _ între
tăierea Șoselelor Ștefan cel 
Mare și Mihai Bravu cu 
Șoseaua Colentina și Calea 
Moșilor, acolo 
unde s-a construit noul 
pasaj rutier Bucur- 

Obor — important obiec
tiv edilitar al Bucureștiu- 
lui, realizat în cadrul am
plului program de măsuri 
inițiat de secretarul ge
neral al partidului vizînd 
înălțarea în Capitală — 
într-o concepție arhitec
tonică cit mai modernă — 
a unor trainice și confor
tabile ansambluri de lo
cuințe și edificii social- 
culturale, rezolvarea, prin 
soluții îndrăznețe și efi
ciente, a problemelor le
gate de circulația rutieră 
tot mai intensă.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului la noul obiectiv', 
numeroșii constructori, îm
preună cu miile de locui
tori ai marilor ansam
bluri arhitectonice din 
această zonă au făcut se
cretarului general al par
tidului o primire plină de 
entuziasm.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie acestor manifes
tări de dragoste și prețui
re ale bucureștenilor.

Tovarășul* Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Ion Dincă, vi- 
ceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul construcțiilor 
industriale, Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular municipal 
Nicolae Matei, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, de reprezentanți 
ai comitetelor de partid ale 
sectoarelor II și III din 
Capitală, de arhitecții și 
specialiștii care realizează

pie- 
pasajul 
ambele 
parcaj, 

niveluri,

MijlociuOrientul
MANAGUA 25 (Ager

pres). — Junta Guvernu
lui de Reconstrucție Na
țională din Nicaragua a 
emis un decret prin care 
este instituită starea de ur
gență pe întreg teritoriul 
țării pe o perioadă de 30 
de zile, cu posibilitatea 
de a fi prelungită dacă 
este nevoie.

Decretul, „care răspunde 
necesității asigurării 
condiții de pace, s 
te și protecție sub 
regim de dreptate 
lă pentru poporul 
guaian“, prevede 
tuturor instalațiilor 
tare și civile ale vechii 
Gărzi Naționale somozis- 
te sub controlul exclusiv 
al forțelor F.S.L.N., sta
bilind, totodată, pedepse 
cu închisoarea pe doi sau 
trei ani pentru cei 
sabotează transportul 
comun, producția și 
genere întreaga activitate 
de reconstrucție a țării. 
Măsuri speciale sînt pre
văzute împotriva celor ca
re se fac vinovați de de
licte 
care 
sum 
scop 
lutar 
avutul obștesc. Alte 
cole ale decretului 
pendă, pînă la noi ordine, 
transferul de bunuri imo
biliare și mobile efectu-

unor 
stabilita- 

i un nou 
socia- 

nicara- 
trecerea 

mill?

care 
în 
în

de contrabandă, sto- 
de bunuri de con- 
de primă urgență în 
speculativ, trafic va- 

ilegal, fraudă din 
arti- 
sus-

at după 31 decembrie 1977, 
acordă statului dreptul de 
a folosi, temporar și în 
scopuri de utilitate publi
că, orice locuință sau edi
ficiu. Statui își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a na
ționaliza toate întreprinde
rile particulare abandona
te de proprietari sau care 
nu sînt puse în funcțiune 
în cel mai scurt timp. Se 
prevede, de asemenea, re
chiziționarea provizorie, 
pe bază de plăți compen
satorii, a mijloacelor de 
comunicare în masă, a 
autovehiculelor.

BEIRUT 25 (Agerpres). 
— In centrul și suburbiile 
Beirutului au avut loc, 
marți, incidente întj-e 
membri ai Forțelor Arabe 
de Descurajare (F.A.D.) 
staționate în Liban și for
țe conservatoare creștine. 
In cursul ciocnirilor, care 
au durat peste opt ore, 
părțile au făcut uz de ra
chete, mortiere și artilerie 
grea.

Marți seara, informează 
agenția M.E.N., președinte
le Libanului, Elias Sar
kis, s-a întîlnit, separat, 
cu primul ministru Selim

Al Hoss, ministrul de in
terne, Bahij Taqieddin, și 
ministrul apărării, Joseph 
Skaff, pentru a examina 
evoluția situației în țară.

★
NAȚIUNILE UNITE 25 

(Agerpres). _ Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a anunțat, du
pă o ședință neoficială cu 
ușile închise a Consiliului 
de Securitate, că manda
tul Forței de Urgență a 
Națiunilor Unite din Si
nai (FUNU) nu va mai 
fi reînnoit după expirarea 
sa miercuri, 25 iulie.

LA TIRANA au început 
convorbiri între tovarășul 
Cornel Burtică, vîceprim- . 
ministru al Guvernului, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale al Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Nedin Hoxha, 
ministrul comerțului exte
rior al R.P.S. Albania.

GUVERNUL CONSER
VATOR BRITANIC a ho- 
tărît să pună capăt mono
polului statului asupra 
Companiei naționale a poș
telor _și telecomunicațiilor 
și să autorizeze concuren
ța societăților particulare 
în achiziționarea acțiunilor 
acesteia, relevă cotidianul 
londonez „Daily Mail“,

.rcurf
MARȚI, după renunțarea 

oficială a liderului socia
list Bettino Craxi la man
datul ce i-a fost încredin
țat, Ia 9 iulie, de a forma 
noul guvern al țării, ur
mează ca președintele Re
publicii, Alessandro Per- 
tini, să desemneze o nouă 
personalitate politică cu 
soluționarea crizei guver
namentale care, practic, 
se perpetuează de la în
ceputul anului. Noul pre
mier nu va fi anunțat mai 
devreme de joi, 26 iulie, 
întrucît președintele Pertini

zi de reflec-și-a rezervat o 
ție.

CONSILIUL
FEDERAL AL 
GOSLAVIA a 
începînd din 25 iulie, 
fie majorate prețurile la 
făină, pîine și țigări. Făina 
se va scumpi în medie cu 
20 la sută, iar plinea cu 
10 la sută față de prețul 
actual. Prețui țigărilor se 
va majora cu 20—30 la su
tă.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER a primit la Casa 
Albă pe liderii democrați 
ai Congresului, în fața că
rora a subliniat necesita
tea adoptării de către forul 
legislativ a programului său 
energetic.

EXECUTIV
R.S.F. IU- 

hotărît ca, 
să

parti- • 
ființă 

cu- 
apar-

de unități

constructo- 
bucureșteni 
în această 
tovarășului 

aceea- 
de caldă

sa neobosită 
prosperității
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