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

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA f

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, vi
neri, 24 ianuarie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv a 
'dezbătut și aprobat Rapor
tul cu privire la PROGRA
MUL SUPLIMENTAR DE 
PRODUCȚIE INDUSTRIA
LA PE ANUL 1986.

Elaborat în spiritul o- 
rientărilor și indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, pe baza unei 
analize temeinice a posibi
lităților materiale, tehni
ce și umane existente în 
toate ramurile industriale 
și în toate județele țării, 
programul prevede reali
zarea suplimentară în a- 
cest an a unei importante 
producții marfă. In primul 
rind, se are în vedere creș
terea mai puternică a pro
ducției de cărbune, țiței, 
minereuri, energie electri
că, resurse absolut nece
sare pentru desfășurarea 
în bune condiții a activi
tății din întreaga economie. 
Prevederile privind creș
terile suplimentare în uni
tățile industriei extracti
ve și energetice trebuie considerate ca minime, 
practic, în aceste domenii, 
planul putînd fi depășit în 
mod nelimitat. Se prevede, 
de asemenea, creșterea su
plimentară a producției și 
în celelalte sectoare ale 
industriei, în funcție de 
cerințele economiei națio
nale. In mod deosebit se 
are în vedere îndeplinirea 
și depășirea planului la 
export, sporirea compe

titivității produselor româ
nești pe piețele externe — 
aceasta reprezentînd o ce
rință esențială a întregii 
activități economice.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, a Subliniat că exis
tă reale posibilități pentru 
îndeplinirea prevederilor 
programului suplimentar 
de producție industrială pe 
anul 1986 și a cerut orga
nelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor, cen
tralelor și unităților econo
mice să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a asigu
ra realizarea în bune- Con- 
dițiuni a tuturor obiective
lor acestui program. S-a 
arătat că înfăptuirea pro
gramului suplimentar im
pune ca în fiecare unitate 
și la fiecare loe de muncă 
să se asigure o bună orga
nizare a activității de pro
ducție, utilizarea deplină 
a capacităților, perfecțio
narea continuă a tehnolo
giilor de fabricație, lidica- 
rea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, redu
cerea consumurilor mate
riale și energetice, crește
rea mai accentuată a pro
ductivității — factor esen
țial pentru punerea largă 
în valoare a tuturor rezer
velor de sporire a produc
ției în toate ramurile e- 
conomiei naționale.

In strînsă legătură cu 
aceste probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția asupra necesității 
de a se acționa cu toată 
hotărîrea pentru urgenta
rea lucrărilor stabilite în 
programul aprobat de Co
mitetul Politic Executiv

— privind organizarea și 
modernizarea proceselor 
de producție din întreprin
deri, astfel încît într-un 
timp cît mai scurt, încă 
din luna februarie, să se 
poată trece la aplicarea e- 
fectivă în practică a mă
surilor prevăzute în acest 
scop pentru prima etapă.

De asemenea, secretarul 
general al partidului a ce
rut să fie impulsionată ac
tivitatea pentru aplicarea 
acordului global, in așa fel 
încît, pînă la sfîrșitul lunii 
februarie, să se treacă la 
generalizarea Iui în toate 
sectoarele.

Pornind de la rezultatele 
obținute în prima parte a 
lunii ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat să fie folosite toate con
dițiile pentru ca, printr-o 
bună organizare a muncii, 
să se asigure îndeplinirea 
ritmică, integrală, la toți 
indicatorii, cantitativi, și 
calitativi, a planului și pro
gramului suplimentar în 
industrie, în investiții, îrt 
toate celelalte ramuri ale 
economiei naționale. O a- 
tenție deosebită trebuie a- 
cordată, în continuare, rea
lizai ii Ia timp și la un î- 
nălt nivel calitativ a pro
ducției destinate exportu
lui.

In continuare, Comite
tul Politic Executiv a ana
lizat si aprobat PROGRA
MUL PRIVIND DEZVOL
TAREA PRODUCȚIE? DE 
SUCURI RĂCORITOA
RE PE PERIOADA 1986— 
1990. Măsurile înscrise în 
program prevăd sporirea 
de aproape 2,5 ori, față de 
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întîmpinat cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, 
de profundă recunoștință și mîndrie patriotică _

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A INAUGURAT, IERI, UN NOU TRONSON 

AL METROULUI BUCUREȘTEANTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, vineri dimineața, prima parte a magistralei a Ii-a a metroului bucureștean cuprinsă între întreprinderea de mașini grele București și Piața Unirii. .Conceput din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, metroul Capitalei, grandioasă faptă a geniului constructiv românesc se înscrie în rîndul celor mai de seamă ctitorii durate pentrucreșterea standardului de viață și de civili

zație al vrednicului nostru popor, în perioada celor mai luminoși ani din istoria țării, pe care o numim cu aleasă simțire patriotică „Epoca Ceaușescu".Inaugurarea noii linii de metrou, lucrare finalizată în cinstea aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceatîșescu — sărbătoare scumpă a poporului nostru — a constituit a- tît pentru constructorii metroului, cît și' pentru locuitorii Capitalei, un fericit prilej de a exprima, încă o dată, celui mai iubit fiu al poporului, alături de întreaga națiune, sentimentele lor de nețărmurită dra

goste, stimă și recunoștință, împreună cu urarea fierbinte de viață îndelungată, în deplină sănătate și putere de muncă, de ani mulți în fruntea partidului și statului, spre binele și foiicirea tuturor fiilor patriei, spre gloria și măreția României socialiste.'Momentul festiv al i- naugurării oficiale a noii artere subterane a avut loc în stația IMGB, de unde îșî croiește calea cea de a doua magistrală a metroului bucureștean.Sosirea ' tovarășului Nicolae Ceaușescu este salutată cu multă căldură, cu puternice aplauze și în-
(Continuare în pag. a 4-a)

Răspundere muncitorească 
in actul conducerii colective

VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT

înfăptuirea cu eficiență sporită a autoconduce- rii muncitorești revoluționare ale cărei principii au fost strălucit elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ap partidului, în acești ani de profunde mutații în viața social-economică a societății noastre socialiste, reprezintă o condiție hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor calitativ sporite ce revin Unităților productive în înfăptuirea obiectivelor stabilite de istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.In preocuparea noastră, de perfecționare continuă 
a actului conducerii colective, pe măsura sarcinilor sporite privind dezvoltarea intensivă a economiei nați anale, ne sînt călăuză
VIAȚA MINEI
Astăzi, Lonea

Informații, reporta
je, interviuri, realizate 
la mina care a lansat o 
înflăcărată chemare la 
întrecere pe ramură, pe 
anul 1986.

Din cuprins : • Te
lex de producție • Bio
grafii în cărbune — 
Școala abatajului • In-, 
terviu-fulger — Ceasul 
brigadierului • Mîn- 
dria fraților Mîndruț, 

(Pag. a 3-a)

prețioasele indicații ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, formulate cu multă claritate la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1985. Am desprins din aceste orientări Că noua etapă a dezvoltării patriei impune cu necesitate perfecționarea metodelor de conducere, creșterea răspunderii tuturor celor care sînt învestiți cu funcții• în organele colective. Cerința se adresează mai ales comuniștilor care activează în conducerea u- nităților economice — consiliile oamenilor muncii — deci în organismele în-
Oliviu FLOREA, 

secretarul comitetului de 
partid, președintele c.o,m.. 
Uzina de preparare Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare in pag a 2ra>

In rîndul fruntașilor minei Lupeni poate fi întîlnit, la acest început de 
an, și numele brigăzii conduse de Anton Macai. In imagine, mineri din schim
bul condus de Florentin Enculescu (al doilea din stingă).

Multă 
și putereNoi cei care ne desfășurăm activitatea în atelierul de exploatare cazane de la Uzina electrică Paroșeni, avem sarcini deosebite în această iarnă. Trebuie să asigurăm, conform indicațiilor trasate de conducerea de partid și de stat, în medie, 75 MWh enbrgie e- lectrică și, totodată, energia termică pentru încălzitul apartamentelor din localitățile Văii Jiului. Cu toate câ ne-ara confruntat în zilele care-ail trecut din acest an cu destule greutăți, am reușit să ne achităm de sarcinile pe care le-am avut și aceasta, debarci e prin modernizarea cazam: ui nr. 1 am reușit să funcționăm cu ol la capacitate și am produs pes-

sănătate, fericire
de muncăte 90 la sută din energia electrică și termică pe bază de cărbune. Totodată, oamenii atelierului au a- sigurat revizii și reparații de bună calitate la toate utilajele din dotare, ceea ce a dus la funcționarea a- cestora la înalți parametri. Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu , că nu vom precupeți în viitor nici u n e- fort pentru a asigura economiei naționale cît mai

Ilie DIACON U, 
maistru principal, șef atelier 
exploatare cazane, Uzina 

electrică Paroșeni

Cu fața spre viitorAnul 1986, primul an ăl actualului cincinal, ne-a găsit pe noi, constructorii de la Antrepriza de construcții căi ferate Petroșani, mobilizați exemplar •pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din hotă- rîrile istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului. Am participat, împreună cu colegii mei de muncă, la lucrările grandioasei „Magistrale albastre", canalul Dunăre — Marea Neagră, măreață ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", operă a muncii 
Acțiuni de perfecționare în învățămînt

Cercurile pedagogice 
ale cadrelor didactice In cadrul permanente-lor activități de perfecționare din școlile hunedore- ne, la Petroșani au început, ieri, cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar și gimnazial din Valea Jiului. Organizate în această perioadă de început de an și nou cincinal, cercurile pedagogice, care se desfășoară timp de două zile în ședințe plenare și •pe specialități, prilejuiesc un larg schimb de experiență în domeniul educației tinerei generații, în spiritul orientărilor stabilite la Congresul științei și învățămîntului, eveniment politic ce stimulează preocupările creatoare ale 

pline de abnegație a întregului popor. După finalizarea lucrărilor pe care le-am .avut de executat, am venit cu toții aici în Valea Jiului, pentru lucrările de dublare a căii ferate Petroșani — Pui. Este un obiectiv de mare importanță, care va asi-
Anghel MATEI, 

maistru principal, ț
Brigada 1 — Banița, ' 
a A.C.C.F. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

cadrelor didactice în aplicarea de noi metode și forme în procesul instțuctiv- educativ, în formarea tineretului școlar printr-o implicare eficientă în viața economică și socială a localităților.La lucrările de deschidere, a acestei acțiuni de perfecționare a participat tovarășul Viorel Faur, prim? secretar al Comitetului municipal de partid, care, întîlnindu-se .cu . sutele de învățători și profesori: din Valea Jiului, le-a prezentat coordonatele esențiale în
T. SPĂTARU 

(Continuare în pag. a 2-a) i
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Manifestări omagiale
Casa 

din
• Astăzi, la 

de cultură Petroșani are loc un spectacol lirerar-m uzical-co- regrafic, vibrant adus ctitorului I contemporane, Eroul tre eroii de frunte ai neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, prilejul lei de ,Și â peste 50 de ani de activitate revoluționară.

dedicat aniversării a peste 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu". omagiu • La Palatul cultural României din Lupeni se va prezenta- ta, azi, un spectacol te- ! matic, avînd genericul ] „Omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu". Vor participa formații artistice din oraș.
• Duminică, 26 ianua

rie, sub genericul! „Contribuția tovarășului! își vor dă concursul ar- Nicolae Ceaușescu la dez- tiști amatori din municipiu —> laureați ai etapei republicane a Festivalului național „Cîntareă aiva

cuaniversării zi- naștere .Contribuția tovarășului!voltarea creatoare a teo-ț t’iei și practicii construct ției socialiste, la îmbogăl țirea gîndirii revoluționare contemporane", lâ clubul din Aninoasa se va prezenta o expunere urmată de o seară cultiț- ____ _ . _____________rală pentru tineret. Ma- o seară culturală pentru nifestarea. va începe la prezenta ora 18.Tinerețea • La clubul din Petrila, este programat pentru astăzi, un recital de versuri, sub genericul „Slăvim conducătorul țării". Participă grupul de recitatori al clubului. Manifestarea este organizată în colaborare cu Comite-

României" și actori teatrului. Spectacolul începe la ora 12.
• Tot astăzi, Ia clubul 

din Uricani, va avea loc

viitor
(Urmare din pag. I)

societăți, noastre,

tineret. Se va expunerea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu". Manifestarea este organizată în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.C. și va începe la ora 17.
• In ziua de 26 ianua

rie, în aceiași oraș, sub 
genericul „Omagiu pre- tul orășenesc U.T.C,- ședintelui țării", va avea ;loc un spectacol tematic H. ALEXANDRESCU

gura un transport mai o- perativ și eficient al cărbunelui din Valea Jiului spre Mintia.Ne bucurăm, și aici în municipiului Petroșani, de condiții minunate de muncă și viață, expresie a grijii deosebite pe care partidul, secretarul său gene- • ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă celor care prin activitatea lor contribuie la opera de e- .. dificare a noii
Roadele munciicei care lucrăm cu fața spre viitor, vor dăinui în timp, fiind simboluri convingătoare ale avîntului i revoluționar care animă întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al conducătorului său iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acum în prag de zi aniversară, ne reînnoire credința în idealurile comuniste ale .partidului, și adresăm conducătorului nostru încercat viață lungă, sănătate, fericire si un călduros ..La .multi ani

Eveniment important în viața studenților, sesiunea de iarnă a examenelor 
din învățămîntul superior, se află în plină desfășurare. In imagine, aspect de la 
Institutul de Mine din Petroșani. . Foto: Al. TATAR

(Urmare din pag 1)sărcinate cu mandatul de a lua decizii pentru desfășurarea optimă a procesului productiv.Eficiența conducerii colective, valorificarea deplină a valențelor sale, a capacității acestor organisme care înmănunchează
Pămînt blagoslovit, dar 

la răspîntie de furtuni, 
plaiul - carpatin a fost 
adesea jinduit și rupt, 
precum jimbla, de la
comi pofticioși, călări 
ori pedeștri, dar mun
ții săi au strîns izvoa
rele și. cîmpiile în jur, 
rîurile și Dunărea călă
torind dușmanii tot „in
tr-o apă si-un pămînt".
Pămîntul românesc s-a 
cutremurat de mileniile 
de restriști, dar nu s-a 

î ■'■ ,,'

Multă sănătate, 
fericire și putere 

de muncă "
(Urmare din pag. I)

ÎNSEMNARE

PIATRĂ DE
TEMELIE .

multă energie electrică. Totodată, noi, energeticie- nîi de la Paroșeni îi dorim tovarășului N i c o 1 a- e Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei de naștereși a îndelungatei, activități revoluționare, multă sănătate, fericire și putere de muncă, pentru a ridica țar-a pe noi trepte de civilizație, și progres.

Succese pe frontul cărbuneluiAflăm de la sin 
fan .Bicskey din.III al I.M.. Petrila: îiiceputul anului,colectiv al sectarului tras,, jxiste sarcinile nificate, 900 tone de cărbune. In abatajele frontale, în care se exploatează cărbune sub tavan de rezistență, se realizează

productivități superioare sarcinilor cu o tonă pe post, iar productivitatea muncii în cărbune este depășită cu 500 kg pe post.
Ște- 

sectoriil
„De la 

liafn icul 
a' ex-pla- Contribuția hotărîtoare la obținerea acestor succese aparține brigăzilor conduse de destoinicii mineri 

loan Buta, Gavrilă Jur- can și Dumitru- Leonte".
TURNEUAflați în turneu în județ, Claudiu Bleoiiț, Magda Ca- toiie și Patricia Grlgoriu vor Susține trei .spectacole în zilele de 26, 27' și 28 ia-

ARTISTICnUarie la Deva, Hunedoara și Călan, .eu piesele „A- nonimul Venetian", de Gfcsbppe Berto și „Un bărbat și. mai multe femei" de Leonid Zorin. (Al. H.)

cele mai bune eralre ale unității respective — de la cadrele de conducere, specialiști, la cei mai buni muncitori și tehnicieni. din producție — presupune a- tît competență, cunoașterea precisă a realităților, a datelor producției, cît și exigență, spirit revoluționar și înaltă răspundere în luarea deciziilor pentru perfecționarea activității productive, în urmărirea materializării a- cestor măsuri..In practica -.activității c.o.m. din Uzina de preparare Lupeni, avem în vedere, tocmai promovarea a- ceștor valori, adică să ași- . gurăm ca dezbaterile în organul colectiv de conducere, deciziile sale să fie rodul participant responsabile, în cunoștință de caUză, a tuturor membrilor consultarea muncitorilor.

l-au 
ci- 

cei 
stă-

despicat vreodată, 
ținut strîns, l-au 
mentat cu iubire 
născuți din el, 
pinii lui,. dintotdeauna
cu vrednici strămoși și 
urmași. Și chiar dacă 
vremelnice granițe l-au 
brăzdat, el a rămas i- 
nima neamului de daci 
și romani.

Secole de lupte pen
tru Reunire, aceasta este 
linia vieții poporului 
meu, bărbați cuteză
tori, voievozi și țărani, 
au ridicat glasul și sa
bia pentru ca cerul pa
triei să fie unic și lim
pede. Pantheon le-a fost 
pămîntul țării — țari
na lui Mircea, a lui 
Ștefan, a lui Mihai, a 
lui Alexandru Ioan Cu
za, a- oștenilor lor a 
rodit cuget și putere, in 
fața cărora au fost si
lite să se încline pînă 
și imperiile. Unirea 
n-a fost doar un 
cu „martori" al 
generații, Unirea 
istoria poporului

mân, de la Burebista 
pipă azi, e coordonata 
sa vitală, care, odată 
desăvîrșită, a decis a- 
poi împlinirea multi
secularelor idealuri 
libertate' națională și 
socială. Iată de ce 
ianuarie 1859 nu , este 
un început sau sfîrșit 
de istorie, ci o trainică 
piatră de temelie a 
orizonturilor fericite ale 
patriei.

Ion VULPE

act 
unei 
este 
ra-

(Urmare din pag. t)dezvoltarea economică și . s;k mia a județului Hunedoara și a municipiului Petroșani, în acest an și în cincinalul 1986—1990, și orientările de perspectivă. In continuarea lucrărilor din șeăința plenară de ieri, tovarășul conf. dr. ing. Nicolae Andronaelie, inspector general al Inspectoratului, școlar județean, ; a vorbit despre principalele aspecte ale activității de educație patriotică, revoluționară, prin și pentru muncă, în ispirituL concepției materialist-dialectice, despre lume și viață a partidului, accentuînd sarcinile ce revin școlilor din documentele de partid, din expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partiaului, la primul Congres al științei și învățămîntului; privind Sporirea contribuției tuturor educatorilor la procesul instrUctiv-educativ, la formarea multilaterală a viitorilor muncitori și specialiști care vor participa, cu competență și e- lan tineresc, Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XUI-lea al partidului. Au mai fost evidențiate probleme referitoare la colaborarea școlilor cu organizațiile de copii și tineret, sub conducerea organelor , și organizațiilor de partid, precum și principalele sar-.. cini .ale- cadrelor didactice și organizațiilor de copii și tineret în Aplicarea celor mai adecvate metode

de muncă, cu conținut a- tractiv. și educativ. Desfășurate în această perioadă a vacanței de iarnă, cu puțin timp înainte de începerea celui de-al doilea trimestru al acestui an de în- vățămînt, cercurile pedagogice reprezintă- cadrul în care educatoare, învățători și profesori: au prezentat opinii și inițiative, aspecte din experiența e- ducativă a școlilor, contribuind la continua perfecționare și diversificare a muncii din învățămîntul Văii Jiului, la obținerea unor rezultate superioare ta procesul instructiv-e- duciltiv, participînd, totodată, la viața economică și socială, la buna gospodăria re și înfrumusețare a localităților municipiului.

c.o.m. și prin prealabilă a maiștrilor și specialiștilor, a întregului colectiv.In ultimul timp, în activitatea de preparare; inclusiv în perioada ce a trecut din acest an am obținut realizări bune. Avem o depășire de 5600 tone la producția netă spălată, din care aproape jumătate la cărbunele special pentru cocs. Recuperarea globală planificată este depășită cu 2,6 puncte, iar recuperarea „în special" cu 1 punct, în condițiile reducerii consumului e- ner.gf.tic cu peste HO MW.

Acestea sînt rezultatele nemijlocite ale parti. -o;<i ii membrilor c.o.m., întrecare aș evidenția rep; ezen- tanții oamenilor muncii. Ia luarea deciziilor și la înfăptuirea acestora. Participarea lor este materiali
zată și în realizarea unor 
importante lucrări pentru îmbunătățirea reviziilor și reparațiilor la • instalațiile de preparare, creșterea capacității de recepție ia puțul cu schip al I.M. Lupeni, trecerea la noul program de lucru în flux continuu etc. la a căror concep ‘re și înfăptuire, un rol însemnat au avut sing. Gri- gore BălăceanU, șef de s. ■ ție, C. zimir Becî-Uk, pre- .Ș-- tutele sindicatul’.;’, maiștrii și șefii de echipă Ștefan Racz, Ioan Melsea,. fîl- 
lîu Antal, loan Bah o, Ma
rin Filip, cu toți mefebri al c.o.m., ca de altfel și alte cadre din uza ' -In elaborarea și înfăptuirea măsurilor de perfecționare a procesului de p:\-parare, pentru meșterea siguranței de fim-.țio-

3- -’a instalației, • 'zăm pe membrii or./icol ’̂•ctiv de conduc -re, iarprin ei, pe cadrele roțicoinuniș ii uzinei, pe in-tregul colectiv, pe exi» - ricnțn, dăruirea și pun.-.ma Sa creatoare, așa euri ne cerc secretarul gwi .1 al partidului, pentru «inovarea principiilor ■ ,crr.e ale autoconducerii ■ Pitorești.Premieră industrialăîntreprinde- derea minieră Petrila. Ele confirmă parametrii optimi ' înseamnă, în principal, randamente simțitor mai mari față de tehnologiile aplicate pînă acum. De asemenea, prin folosirea acestei tașl.Tații vor fi reduse considerabil costurile de gxecuție, se Va obține o calitate sporită a lucrărilor de rarifblciere.(S.B.)

Colectivul 1rii de utilaj minier Petroșani este autorul unei pre- ai utilajului, care î. miere , industriale i pentru prima, dată în țară a fost executată o instalație pneumatică pentru rambleu, după un proiect conceput de specialiștii I.C.P.M.C. După încheierea montajului, au început. probele tehnologice, care se desfășoară la Intreprin-

de

24 !

de la începutul acestui vor fi redate circuituluian, în Petroșani s-au înre- productiv. (G.C.) gistrat 100 nașteri. Naște- ------ rea cu numărul 100 în registrul stării civile a fetiței Andreea, odraslă a Măriei lescu, tricotoare la Petroșani. (M.B.) RECUPERĂRI.muncă patriotică, uteciștii consumurilor de minei Lonea au recuperat electrică", (Gh. C.) din subteran 30 armături SAIiVAMONT. In vede-. , . , TII și 12 turbine hidraulice rea participării la raliul100. Aflăm de la Oficiul care, după lucrările de re- național „Salvamont", edi- de stare Civilă al Consiliu- condiționare preluate tot ția 1986, care va avea 1  lui populat municipal că de organizația de tineret, în Munții Bucâgi, In pe- de la complexul comercial

vâ informăm. ACȚIUNE OMAGIALA. Comitetul U.T.C. de la mina Aninoasa a organizat, joi, o acțiune omagială dedicată marelui act al Unirii, Acțiunea s-a încheiat, cu o seară cultural-dis- tractivă dedicată fruntașilor în producție. (Gh. S.)

MASA ROTUNDA. La căminul de nefamiliști din Uricani, preocupările . tinerilor pentru reducerea consumului de energie s-au constituit în tema mesei „Căi și a energie
esteprimaRădu-l.T. ......... ... _____

rotunde intitulate :.Prin mijloace de reducere
PUBLIC, lucrători-

din subteran 30 armături . ... . . . .TU și 12 turbine hidraulice rea participării la

rioada 3—9 februarie a.c., echipa • salyamontiștilor ffin Petroșani se .antrciiea- ză asiduu în munții Paring. . Succes ! (I.B.)ILUMINATPrin strădania■lor de la secția gospodărie a Consiliului popular municipal au fost montați stîlpi cu două brațe pentru iluminat public pe Bulevardul Republicii, de la C.M.V.J, pînă la I.U.M.P. joc și ta cartierul Aeroport,

Parîngul pînă la cb |
i
1
I 
(
1

I

tograful „Unirea". (M.B)DE PRIMA VARA, k-ri;în fața magazinului au apărut... ghioceii, rază de primăvară se vărsa din albul petalei Calendaristic e cam < vreme, dar dovada c '■ dă. (M.B.)
Rubrică realizată de

Dorin GHEȚA

< ■ ’t■“ :>r.
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A S TA Z L L OMS A
Colectiv care a lansat chemarea la întrecere pe anul 1936. 

o , către toți minerii țării

TELEX DE PRODUCȚIE
„Cotele" producției suplimentare din acest în

ceput de an, au trecut de 3000 de tone de cărbune. 
Este și firesc pentru un harnic colectiv, care a lan
sat Chemarea la întrecere pe anul 1986, adresată u- 
nitaților de extracție a cărbunelui, și care este ho- 
tărît să amplifice succesele din 1985, an încheiat 
cu un spor de 14 000 de tone de cărbune. • Fruntași 
între fruntași: brigăzile sectorului V, care au rea
lizat sarcinile revenite pe . perioada; trecută din 
această lună în proporție de 108,6 la sută. • Nici 
sectorul III nu se lasă mai prejos : aici, la indica
torul producție fizică, se înregistrează, Ia zi, un plus 
de 2,3 procente. •' Sporul la productivitatea muncii 
pe întreprindere se ridică Ia 65 de kilograme pe 
post.

Mindria
„Ai lui Mîn- 

druț" din secto
rul IV sînt, și 
au de ce să fie, 
mîndri. Se află 
mereu printre 
primii. Cînd 

;• este vorba des- 
[ pre producție, 
; despre tonele de i cărbune peste i plan, dialogul se I leagă ușor, pen- i tru că fapte sînt 
ir din belșug. „Pur- 
î tătorul lor de cu- 

■ vînt", brigadie
ri rul Grigore Mîn- î druț, devine mai 

■: reținut cînd este 
' vorba de el și l frații lui. începe

să „funețione-

fraților 
ze“, cum se zice, 
o mindrie a mo
destiei. Și apoi, 
nu i se pare ne
obișnuit, cel pu
țin lui, ca patru 
frați, (el, Vasile, 
Pătru și NiCo- 
lae), să lucreze 
ca mineri în a- 
ceeași brigadă. 
Numai cînd îl 
întrebi „cum se 
descurcă", de
vreme ce este 
cel mal tînăr 
dintre ei, îți ex
plică amănun
țit că „aseme
nea probleme 
nici nu se pun", 
in subteran, el 
este mai mare.

Mind rut
Și mai exigent 
cu frații, chiar 
decît cu ortacii. 
Așa se cade să i 
fie. Pentru că i 
sînt, iată, o bri- | pddă nu Cu doar ț 
patru frați, ci o ; 
brigadă da o l 
mare familie. Și < dacă toți ochii 1 
sînt ațintiți asu- i 
pra lor, nici u- 1 
nul dintre frați ș 
nu vrea , să dea j 
de rușine nu- i 
mele de Mîn- \ 
druț. Faima, fa- i 
miliei a fost .1 
creată șirse men- I 
ține prin muncă. 1 
Prin mindria de l 
a fi miner de i 
frunte. ;

interviu-lulger Ceasul brigadierului
— Vă priviți cam des 

și nerăbdător ceasul, tova
rășe Gheorghe Cosnia !— Sînt grăbit, trebuie sa ajung la cursurile școlii de maiștri, sînt în anul II.

— Atunci de ce ați în
târziat, iată, aproape o ju
mătate de oră în subteran?— Nu am întârziat, am lucrat, ca de obicei, o jumătate de oră în plus. A „trebuit să iau legătura cu ortacii din schtabul urinelor, să mai ajut la organizarea muncii.

— Și cum s-a încheiat 
șuiul?— Bine. Văzînd cu ochii, terminăm' lucrările de întreținere — cu retirmările și nivelările, sîntem pc sfârșite. Mai avem puțin și intrăm in largul nostru, a- dică în preabatăjul 65. spre 66, din,stratul 3. Acolo Unde ceasul — și ăl meu și ai ortacilor — „va arăta" cărbune peste plan.

— Al căror ortaci, mai 
eu seamă ?— Păi, noiați-i printre fruntași, mai aleș, pe loan Bîcă, Ionel Balogh, Dumitru Pop, Alexandru. Ilai- du. întreaga brigadă este hotărîtă să contribuie din plin la înfăptuirea obiectivelor. din Chemarea la întrecere pe 1986, pe care mina noastră a adresat-o tuturor unităților de extracție a cărbunelui. Acestei înalte îndatoriri trebuie sa-i răspundem prin producții cît mai mari.

Eiiiwația multilaterală - obiectiv al 
activității bibliotecilor

Biografii în cărbune 
Școala abatajului ? ; Petre Alexandrii, Cris- - tea Hagiu, Iosif Ciiiliălău, frații Kertesz (adică Iosif, Emil și Benedict), Dumitru Cristea, losif Năluc, Augustin Gira... Și: enuine- rarea ar putea continua. Sînt numele unor mineride nădejde de la Lonea. Din diverse brigăzi, de la abataje și, sectoare diferite. Ce le este comun, în afară de faptul că se află mereu plinire fruntași ? Faptul că au deprins meseria de la același vestit brigadier. Iosif Bucur. Și acest lucru constituie u- nul dintre elementele definitorii ale biografiei sale profesionale: a îndrumat primii pași în subteran ai multor începători în meserie; A fost, cu ei și aspru, atunci cînd era nevoie. Dar totdeauna drept, așa cum stă bine unui brigadier. Iosif Bucur are mîndria de a spune că a lucrat cu complexe mecanizate, știe tainele și dificultățile muncii într-uri abataj cameră. Pentru el tavanul de rezistență nu mai are secrete. A dat din abataje. țării mult cărbune. Dar a și dat abatajelor multi mineri de nădejde. Intr-o școală poate necuprinsă în rețeaua de pro- fil, dar o școală temeinică. Pentru că este chiar, școală abatajului.

Pentru albumul ortacilor

Colectivul sectorului IV reunește brigăzi ce se si
tuează în fruntea întrecerii socialiste. Ne referim la 
ortacii din brigăzile conduse de Grigore Mândruț, 
Gheorghe Lipșa, Ion Boteanu și Anton Horea. ■_

Z I G — Z A G• Anul trecut au fost repartizate oamenilor muncii de la mina Lonea ’139 de apârtamențe. 
Tot în 1985, peste 721000 lei au fost alocați, pentru 
bilete de tratament și odihnă ale minerilor, din fon
durile întreprinderii. • Echipamentul de protecție și de lucru, distribuit gratuit .minerilor, în 1985, este în valoare de aproape 2 milioane de lei. • Bibliote
ca clubului muncitoresc dispune de un fond de carte 
de 22 000 de volume. In fișele ei figurează 1800 de 
cititori permanenți. • Pentru . mineri, 16 formații artistice oferă atractive spectacole. Un argument al valorii acestor colective de amatori : 11 au fost participante la faza județeană, iar două au ajuns piuă în faza finală a Festivalului național „Cintarea României"-, grupul vocal-ihstrumental „Folk ’85“‘ fiind distins eu titlul de laureat. • Căminele de ne- 
fafhiliști ale minei au fost dotate cu mobilier nou, 
sporindu-li-se confortul prin lucrări de reparații ca
pitale. • Baia minerilor, dispune de încă două boilere , de mare capacitate (cîte 5000 de litri), care au intrat de curînd în funcțiune. • La cele șase cursuri ale 
Universității cultural-științifice 'participă 164 de 
oameni ai muncii din cadrul minei. • 225 de ortaci au absolvit, de curînd, cursurile de calificare în diverse meserii î miner, electrician, artificier, lăcătuș.

Biblioteca din Uricani dispune de peste, .16 300 de volume. -In fisele sale, în anul ,1985. au figurat ' 1811 cititori de toate vîrstele, oameni ai muncii, elevi. Numărul volumelor citite in 1985 se ridică la 31 715, ceea ce. este edificator a- supra locului pe care _ îl ocupă în viața culturală a Uricăniului. biblioteca a- 
flată în incinta clubului.O preocupare deosebită a celor ce răspund de activitatea bibliotecii o constituie acțiunile care își pro* pun lărgirea gradului de cunoaștere de către cititori a concepției și activității revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a contribuției sale remarcabile la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste. Menționăm doat cîteva dintre cele mai reușite acțiuni organizate în acest scop: expunerea „Gîndirea și acțiunea creatoare, științifică ale tovarășului Nicolae Ceausescu", organizată la I.M. Uricani, expoziția „Cartea social- politică — mijloc de ridicare a nivelului conștiinței oamenilor muncii", deschisă anul trecut la I.M. Valea de Brazi, sau expoziția „Nicolae Ceaușescu, fiul iubit al poporului român", organizată la sediul bibliotecii, Tot la sediul biblio» tecii pot fi consultate colecțiile periodicelor și cotidienelor care apar în țară și în județ și care a- bordează cele mai noi as
Atitudini

La izvoarele artei populare
In vîrtejul dansului, 

n-am mai cunoscut multe 
din chipurile familiare o- 
dinioară. Formația Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani a întinerit 
așadar. O „țărăncuță" exu
berantă în mișcări, cu rit
mul în singe, mi-a atras 
atenția : mi-am qțlus amin
te că, în urniă cu vreo doi 
ani, a venit la o repetiție 
în uniformă de elevă, în
drăznind să spună că ar 
vrea să facă parte din for
mație. Ii știam părinții i 
tatăl, fiu de țăran, îmbră- 
țișînd în adolescență me
seria de preparator, a în
vățat carte, apoi s-a afir

IARĂȘI ALCOOLULGheață care se mai află și acum pe carosabil i-a determinat pe majoritatea conducătorilor auto să '-a- dopte o manieră de conducere preventivă, pentru a nu pune în pericol securitatea celorlalți partici- ■panți la traficul rutier. Din păcate, în săptăriiîna pe care o încheiem s-au măi: găsit cîțiva care au încălcat regulile de circulație, ba mai mult, s-au. încumetat să plece pe drumurile publice după ce consumaseră băuturi alcoolice. Acăștia se . numhsc Mircea C’ondeescu (3 HD 3696) și Nicolae Sibișan (3 HD 5230), Pentru fapta lor,: au fost ■ sancționați cu amendă, iar permisele de 

pecte ale cd'nstiueției socialiste în patria noastră, precum și recenziile volumelor nou apărute, realizate de ■bibliotecară și de cadre didactice din oraș.Cu sprijinul unor specialiști din producție, biblio- ( tecara Valorica Frenț a reușit ca în cursul anului trecut să organizeze și alte acțiuni interesante, care
Cartea, în viața 

culturală a orașului 
Uricani

să contribuie la educarea multilaterală a maselor, în mod deosebit ,a tinerilor. Amintim dezbaterile: „Trecutul — un izvor de învățăminte pentru tineret", „Fațetele reale ale sectelor religioase", organizate la căminul de ne- familiști, expunerea : „Cuceririle științei — în slujba omului, păcii și progresului" organizată la sediul bibliotecii, discuțiile pe teme juridice, purtate cu minerii de la I.M. Uricani și Valea de Brazi.Cunoașterea valorilor literaturii românești, iată o altă latură a activității bibliotecii. Prezența bibliotecii Ia recitalurile de poezie organizate în colaborare cu cenaclul „Flori de mină" atît la sediu cît și în sălile de apel, constituie unul dintre mijloacele

mat în viața socială.' M-a 
mirat gestul fetei; cîți pă
rinți, care s-au „ajuns", 
nu-ri uită obîrșiile, obli- 
gîndu-și odraslele, chinuite 
sau nu de talent, la sofis
ticate lecții de balet. Ju
decata sănătoasă a „bătrî- 
nului", care a încurajat 
pasiunea fetei pentru dan
sul popular, apropie de iz
voarele primordiale ale 
folclorului românesc spi
ritul iscoditor al tinerei
generații, reînnoadă o tra
diție respectabilă, contri
buie la formarea unui
larg orizont estetic, osmo
ză fertilă în care .calitatea 
obiectivă de spectator se 
conducere le-au . fost reținute în vederea suspendării.

GRABA...Au mai rămas fără permisul de conducere în a- ceastă șăpțăfnîriă Andrei Bădulcseu, (3 HD 4872) și . Constantin Panțîru, pentru că s-au grăbit.și au „uitat" se pare, să acorde prioritate la trecerile de pietoni.. In cazul lor, proverbul cu „graba, strică treaba" se potrivește de minune.
'■ CU DEFECȚIUNI - 

TEHNICE......au fost găsiți circuîînd pe drumurile publice con- ..-ducătorii auto Ion Olariu (31 1 ID 3469) și Viorel Că- săpan (2 HD 7557). Agenții de circulație nu au trecut neobservată abaterea - lor, certificatele de înmatriculare le-au fost reținute pî- nă ia remedierea defectelor.

de propagare a tezaurului de limbă și cultura al poporului român. S-a bucd- rat de succes recitalul „O- magiu muncii" susținut la I.M. Valea de Brazi, seara literară „George Coșbuc", spectacolele de muzică și poezie și medalioanele literare organizate cu ocazia unor evenimente . de seamă din viața patriei.Orașul Uricani va cunoaște în scurt timp o dezvoltare accentuată pe plan economic șl edilitar. Iată de ce considerăm că . biblioteca din Uricani trebuie să facă mai mult pentru a propaga cartea tehnică în rîndul minerilor, venind astfel în sprijinul produrției, pentru a sprijini preocupările colectivelor privind creșterea cantității și calității cărbunelui extras, cu deosebire a celui pentru cocs și sem?- cocs. La Uricani există numeroși specialiști care pot colabora cu biblioteca în acest sens.Dincolo de această sugestie, activitatea bibliotecii din Uricani s-a situat în 1985 pe o linie ascendentă, acțiunile căpă- . tînd consistență, stirnind, ca urmare a bunei lor pregătiri, interesul oamenilor muncii. Este un fapt îmbucurător, și sîntem siguri că pentru viitor activitatea bibliotecii, ca instituție de cultură de masă, va cunoaște noi împliniri. '•
II. ALEXANDRESCU

încununează cu latura ei 
participativă, creativă. Ju
decată de bun simț artis
tic, pe care ar trebui s-o 
împărtășească toți educa
torii tinerei generații de 
azi, fiindcă a avea rădăci
nile simțirii artistice a- 
dînc înfipte în ogorul spi
ritualității strămoșești în
seamnă nu a deveni nea
părat un virtuoz al cînte- 
cului sau dansului, ci a 
simți din inimă românește. 
Pledoaria frumoasei „ță
răncuțe" din formația ar 
mintită se constituie astfel 
într-un simbolic și pildui
tor exemplu de urmat. 
(I.V.)

RECOMANDĂRICarosabilul drumurilor este încă ud și pe unele porțiuni acoperit cu gheață, de aceea trebuie adoptată o manieră de conducere preventivă, să se e- vite pe^cît posibil frînarea bruscă, iar în apropierea trecerilor de pietoni și în intersecții să se Circule cu viteză redusă pînă la limita evitării oricărui pericol.
Duminică, 26 ianua

rie a.c., au drept de cir
culație autoturismele 
proprietate personală 
înmatriculate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului de 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inaugurat, ieri, un nou tronson 

- al metroului bucureștean
(Urmare din pag. 1)

anul trecut, a cantităților 
de sucuri răcoritoare reali
zate în sectorul industrial, 
prin extinderea și moder
nizarea capacităților exis
tente, darea în exploatare 
a noii linii de fabricație. 
Sînt stabilite sarcini pri
vind aplicarea unor tehno
logii moderne de fabricație, 
îmbunătățirea calității pro
duselor, diversificarea struc
turii sortimentale și a ba
zei de materii prime. Sub
liniind necesitatea de a se 
asigura toate condițiile în 
vederea realizării întocmai 
a acestui program, Comi
tetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor produ
cătoare de utilaje necesare 
dezvoltării și moderniză
rii producției acestui sec
tor să ia toate măsurile 
pentru producerea și li
vrarea la timp a acestor u- 
tilaje.

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv a e- 
xaminat și aprobat PRO
GRAMUL PRIVIND CUL
TURA VIȚEI DE VIE SI 
A POMILOR FRUCTIFERI 
IN PERIOADA 1986—1990.

In conformitate cu obiec
tivele stabilite de Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. 
în acest domeniu, progra
mul prevede creșterea can
tităților de struguri și 
fructe, în principal pe sea
ma sporirii producției la 
hectar, prin generalizarea 
tehnologiilor intensive în 
plantațiile existente, înfi
ințarea de noi plantații de 
mare productivitate pe te
renuri în pantă și nisipoa
se, improprii culturilor de 
cereale și plante tehnice. 
Se va mări suprafața des
tinată producției struguri
lor de masă. Totodată, prin 
defrișarea unor vii și li
vezi de slabă productivi
tate sau aflate pe terenuri 
arabile, pînă la sfîrșitul 
cincinalului urmează să se 
elibereze o suprafață de 
circa 34 mii ha.

In scopul diversificării 
■ortimentelor de fructe, 
Corespunzător cerințelor de 
consum ale populației și 
industriei producătoare de 
conserve și sucuri naturale, 
cît și pentru mai buna a- 
eoperire a solicitărilor la 

export, în actualul cincinal 
se vor dezvolta intens cul
turile de arbuști fructiferi 
și de căpșuni.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca înfăptuirea 
sarcinilor prevăzute în a- 
cest domeniu să fie urmă
rită de colective special 
constituite. S-a cerut ca 
Ministerul Agriculturii să 
asigure toate condițiile pen
tru realizarea întocmai a 
prevederilor programului 
culturii viței de vie și a 
pomilor fructiferi.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat si aprobat 
apoi PROGRAMUL DE 
DEZVOLTARE A API
CULTURII IN PERIOADA 
1986—1990. Prin măsurile 
înscrise în program, para
lel cu creșterea număru
lui familiilor de albine, se 
vor asigura sporirea pro
ducției de miere, diversifi
carea largă a produselor, a 
derivatelor apicole și rea
lizarea unei calități supe
rioare a acestora, obținîn- 
du-se întregul necesar pen
tru consumul intern, pre
cum și importante dispo
nibilități pentru export.

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv a a- 
nalizat și aprobat, în con
tinuare, PROGRAMUL 

PENTRU DEZVOLTAREA 
SERICICULTURII IN PE
RIOADA 1986—1990. Pe 
baza acestui program se va 
obține, la finele actualului 
cincinal, o producție de 
gogoși de mătase de patru 
ori mai mare, față de a- 
cest an. In acest scop, sînt 
prevăzute măsuri vizînd 
dezvoltarea producției vier
milor de mătase în sectorul 
gospodăriilor populației, a- 
sigurarea bazei materia
le necesare prin extinderea 
plantațiilor de duzi, inten
sificarea cercetării științi
fice pentru îmbunătățirea 
fondului genetic sericicol 
autohton, obținerea de noi 
linii și hibrizi de înaltă 
productivitate.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat, 
totodată, PROGRAMUL 
PENTRU DEZVOLTAREA 
CREȘTERII IEPURILOR 
DE CASĂ, în vederea rea
lizării a 50 milioane de ca
pete. Sporirea efectivelor

în perioada 1986—1990 —
cu 11,3 milioane față de 
prevederile inițiale — va 
avea loc pe baza dezvoltă
rii creșterii iepurilor la în
treprinderile avicole de 
stat, cooperativele agricole 
de producție, alte unități 
socialiste, precum și în ca
drul gospodăriilor popu
lației, prin cooperare cu u- 
nitățile de stat.

In legătură cu toate a- 
ceste programe privind 
dezvoltarea diferitelor do
menii ale producției agri
cole, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a cerut ministe
relor, organelor locale de 
partid și de stat să-și în
tocmească programe și pla
nuri proprii de măsuri a 
căror aplicare să fie ur
mărită sistematic — deca
da!, lunar — încît să se 
asigure, pe această bază, 
realizarea integrală a tu
turor obiectivelor prevă
zute, sporirea substanția
lă a cantităților de produ
se livrate economiei națio
nale de aceste sectoare.

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv a a- 
probat MANDATUL DE
LEGAȚIEI ROMANE LA 
CONFERINȚA PENTRU 
MĂSURI DE ÎNCREDERE 
ȘI SECURITATE SI PEN
TRU DEZARMARE IN EU
ROPA DE LA STOC
KHOLM si MANDATUL 
DELEGAȚIEI ROMANE 
LA SESIUNEA CONFE
RINȚEI PENTRU DEZAR
MARE DE LA GENEVA. 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca delegațiile ță
rii noastre să acționeze în 
spiritul hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, al orientărilor 
și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
a aduce o contribuție acti
vă, constructivă la desfă
șurarea cu rezultate cît 
mai bune a acestor impor-
tante reuniuni internațio-
nale, la realizarea unor
progrese reale pe calea
întăririi încrederii, secu
rității și dezarmării în Eu
ropa. "

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, și alte probleme cu
rente ale activității de 
partid și de stat.

(Urmare din pag, I) delungi ovații de constructorii metroului, de mii de cetățeni din această puternică zonă industrială a Capitalei.Te v arășului Nicolae Ceaușescu, i-au fost adresate, în numele constructorilor metroului, al tuturor oamenilor muncii bucu- reșteni, cuvinte de aleasă stimă și prețuire, împreună cu urarea de bun venit de către Constantin Oltea- nu, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Generalul-locotenent Petre Constantinescu, directorul general al • întreprinderii Metroul București, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu, încheierea cu succes a construcției noii linii de metrou, în lungime de 16,4 km, din cadrul magistralei a Il-a.Lucrare de impresionante proporții, ilustrînd forța și capacitatea tehnică ale constructorilor metroului românesc, noua magistrală anticipează extinderea rețelei subterane în zone de maxim interes pentru transportul populației- bu- cureștene, ea urmînd să lege, în final, prin centrul Capitalei, doi mari poli industriali ai orașului — Berceni și Pipera.Această cale a metroului reprezintă un complex funcțional alcătuit dintr-un depou și șase stații — IMGB, Apărătorii Patriei, Piața Sudului, Pieptănari, Tineretului, Piața Unirii II.In aplauzele a numeroși constructori, proiectanți, arhitecți și oameni ai muncii de pe platforma Berceni, în stația IMGB, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală a noii linii de pe cea de-a Il-a magistrală a metrou- lUi.Construcția noului traseu s-a efectuat, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, în subteran, cu ajutorul scuturilor realizate de întreprinderea „23 August", instalații multifuncționale cu ajutorul cărora se șapă, se evacuează pămînt și se montează inelele din beton.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen

tate apoi stația IMGB, cu vestibulul la suprafață, situată în imediata vecinătate a cunoscutei întreprinderi de mașini grele și soluțiile tehnice și constructive adoptate la realizarea depoului de parcare, prevăzut cu ateliere de întreținere și reparare â vagoanelor de metrou, dispus pe două nivele.Pro.ectanții și constructorii au conferit fiecărei stații o personalitate distinctă, o eleganță aparte prin arhitectură și soluțiile adoptate, prin modul de combinare a marmorei, granitului, travertinulUi și a altor materiale de construcții indigene.Tovarășul N i. c o 1 a e Ceaușescu este invitat, a- poi, să facă o călătorie pe noua linie de metrou., Apreciind că această nouă și importantă construcție ș-a realizat în condiții bune, secretarul general al partidului a adresat felicitări constructorilor, pro- iectanților și arhitecților metroului, tuturor Unităților industriale, care participă la realizarea metroului, remarcabilă lucrare tehnică, menită să contribuie la sporirea substanțială a capacității transportului în comun din Capitală, la dezvoltarea și modernizarea sa. • . ..La încheierea vizitei de inaugurare a noii linii a metroului bucureștean, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a consemnat, pe cea de-a 4-a filă a Cărții de onoare 
a constructorilor metroului i „Adresez cele mai calde felicitări muncitorilor, inginerilor, maiștrilor și tehnicienilor, militarilor și tinerilor, tuturor acelora care prin munca și e- forturile lor și-au adus contribuția la realizarea noii linii de metrou Piața Unirii — întreprinderea de Mașini Grele București, construcție de mare amploare și complexitate ce ilustrează minunata capacitate de creație tehnică a poporului român, forța ți vigoarea economiei noastre socialiste.Urez din toată inima tuturor constructorilor metroului noi și tot mai mari succese în realizarea acestei mărețe lucrări, mărturie a grijii și preocupării deo

sebite a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea urbanistică a Capitalei, pentru creșterea nivelului de viață și civilizație al întregului popor".In numele constructorilor, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost tnmîna- tă, de directorul general al întreprinderii Metroul București, Placheta omagială care înfățișează liniile de metrou puse în funcțiune pînă în prezentIn numele tuturor celor care lucrează la realizarea acestei căi moderne de transport, tovarășul loan ®. Petre, viceprim-minis- tru al guvernului a exprimat hotărîrea constructorilor metroului de a depune în. continuare, eforturi susținute peptru darea în ■exploatare, pînă lâ finele anului 1986, a tronsonului Crîngași—Gafa de Nord, de 
a intensifica. ritmul •, de lucru la stațiile „Universității", „Piața Victoriei"^ „Aviatorilor" și „Pipera", a: întregii magistrale, pînă la punctul final.La plecarea din Piața Unirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost salutat cil aceleași sentimente de dragoste, aleasă stimă și prețuire de mii de oameni .ai muncii.Desfășurată sub însemne de mare sărbătoare, vizita la noua linie a metroului a oferit locuitorilor Capitalei prilejul de a-și exprima, și de această dată, sentimentele de adîncă prețuire și profundă recunoștință pe care poporul nostru îe poartă partidului și secretarului să® general, pentru grija permanentă acordată creșterii continue a nivelului de trai și civilizație al ce

lor ce muncesc, de a da glas voinței lcr ferme de 
a înfăptui exemplar hotă- rîrile celui de-al XIII-lea Congres al partidului, de a contribui, prin întreaga forță și capacitate creatoa
re, la înflorirea României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a răspuns cu prietenie manifestărilor entuziaste ale oamenilor muncii bucureșteni pre- zenți la acest important e- veniment.

(Agerpres)

/JCTUZlLiTkargZl «N LU/HE memento
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Manifestări peste hotare dedicate 
aniversării Unirii Principatelor Române organizată cu această oca-LONDRA 24 (Agerpres). In cadrul manifestărilor consacrate aniversării U- nirii Principatelor, la biblioteca „Brunei University" din Uxbridge, Marea Britanie, a fost deschisă expoziția de fotografii documentare „Momente din lupta, poporului român pentru unitate și independență națională". "Cu acest prilej, au fost prezentate aspecte ale luptei poporului român pentru făurirea statului național u

nitar și importanța deosebită a acestui eveniment pentru progresul economi- Co-social al țării noastre.A fost relevată evoluția favorabilă a relațiilor ro- mâno-britanice, mai ales după vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat-o împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Marea Britanie, în anul 1978.In expoziția de carte, 

zid, sînt prezentate lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, traduse în limba engleză.PARIS 24 (Agerpres). Intr-un amplu articol intitulat „Sensul unei uniri", publicat în numărul său din ianuarie, revista franceză „Solidari te Universelie", subliniază _că evenimentul de la 1859 „este unul dintre momentele culminante ale istoriei românilor. Acest eveniment nu s-a

datorat întîmplării și nici I unei conjuncturi favoră- • bile. El a fost rezultatul [ logic al unei lungi evolu- 1 ții".
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Unirea a demonstrat că . „voința publică solidară a unui popor și rădăcinile profunde ale dreptului său istoric, conștiința sa națională și setea de liberia- I te au fost factori mai im- ’ portanți decît mașinațiile I diplomatice ale unor can- ■ celârii europene", scrie re- I vista. L.
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