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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ 
Toți locuitorii satelor să par'hipe 

ia întreținerea culturiior!
Cooperatorii, mecaniza

torii și specialiștii din uni
tățile ce aparțin Consiliu
lui unic ag oindusVial O- 
răștie depun eforturi sus
ținute pentru a înfăptui in
dicațiile și orientările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, și chemările Hotă- 
rîrii-Apel a plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor. Iată cî- 
teva argumente edificatoa
re.

La cooperativele agrico

Un imperativ la ordinea zilei - producerea 
energiei electrice pe bază de cărbune

O documentare in pro
blemele de producție ale 
Centralei termoelectrice 
Mintia incepe de obicei fie 
de la estacada de descăr
care a cărbunelui ener
getic, fie din depozitul de 
cărbune. Relația dintre cele 
două puncte este strînsă : 
o cantitate din cărbunele 
suplimentar, numai cu o 
granulăție sub 25 mm, este 
trimisă de la estacadă în 
depozitul unității. Cea mai 
mare parte însă urmează 
traseul de prelucrare pen
tru a fi utilizată in final la 
producerea energiei electri
ce. Nu este o cale scurtă...

Pe acest drum al com
bustibilului am întâlnit oa
meni care au o contribu
ție hotărîtoare la realiza
rea producției de energie 
electrică. Mașiniștii Au
rel Căsălean, Remus lane ți 
Petru Bota, Viorel Nan — 
de la concasoare, lăcătușii 
Lakatos Geza, Petru Ștef și 
loan Drăgan — de la re
parații, apoi meseriașii de

DUMINICA, 27 MAI 1984

le de producție Orăștioara 
de Sus, Orăștie, Câstău. 
Mărtinești si altele. s-a 
terminat rebilona,'ea carto
filor, iar la C.A.P. Pricaz 

C.U.A.S.C. ORĂȘTIE

și Orăștioara de Jos acți
unea se realizează pe ul
timele suprafețe.

în paralel, se muncește, 
cu aceeași hărnicie și răs
pundere, la prima prașilă 
mecanică a porumbului. 
Printre unitățile avansate 
la această lucrare se nu

la reparația morilor — Ni- 
codim Florincaș, Mihai 
Șnir, loan Hațegan, Gheor- 
ghe țosan, Marin Nuțu, 
loan Bodea, loan Rusu și 
mulți alții. Nu mai puțin 
statornică este munca ope
ratorilor cazane Florin Co- 
posu, Vaier Grozav, Catona 
lldiko, Daniel Magda, Gelu

C.T.E. MINTIA

Jucu, Ștefan Crețu, Eugen 
Iștoc, Gheorghe Borca ș.a., 
care se află permanent in 
camerele de comandă, ur
mărind continuu alimenta
rea cu cărbune a cazone
lor, debitul de încărcare a 
morilor...

Ne oprim în acest punct 
pentru a-l asculta pe to
varășul Dorel Malea, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii : 
„Dacă s-ar fi încărcat fie
care moară cu o tonă de 
cărbune în plus față de
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mără C.A.P. Turdaș, Orăș
tie, Dineu Mare și Mărti
nești. A fost declanșată 
și prima prașilă manuală 
a porumbului. Suprafețe 
mai mari au fost săpate 
pînă acum la C.A.P. Tur
daș, Căstău, Mărtinești și 
Jeledinți. La C.A.P. Tur
daș, printre primii care au 
ieșit la sapă sînt Francisc 
Acs, secretarul organizați
ei de partid din C.A.P.. 
cooperatorii Nicolae Popa. 
Elena Duma și alții.

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a) 

debit, s-ar fi ajuns la rea
lizarea energiei electrice 
planificate pe bază de căr
bune, indicator ce nu s-a 
realizat pe perioada care 
a trecut din acest an“.

Cele spuse de secreta
rul comitetului de partid 
reprezintă ți esența planu
lui, care conține următoa
rele prevederi : peste 79 la 
sută din energia electrică 
a I. E. Deva trebuie să fie 
obținută pe bază de cărbu
ne ți numai 20 la sută pe 
bază de gaz metan. Ingi
nerul Tiberiu Erțek. șeful 
compartimentului „mers e- 
conomic*, a concretizat re
zultatele : „Pe 4 luni s-a 
obținut un plus de energie 
electrică de 30 milioane 
kWh. Dar, analizind pla
nul pe structura fizică, 
avem un minus cam mare 
la energia electrică pe 
bază de cărbune".

Există o mulțime de foc- 
MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a inaugurat oficial, sîmbă- 
tă, 26 mai. Canalul Dună
re — Marea Neagră, gran
dioasă construcție, dovadă 
grăitoare a geniului crea
tor, a capacității de gîn- 
dire și faptă ale poporu
lui român, pagină memo
rabilă încrustată cu litere 
de aur în cronica edifi
cării socialiste a patriei.

La festivitatea de inau
gurare. împreună cu con
ducătorul partidului și 
statului au participat to
varășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului.

Finalizarea acestei mo
numentale lucrări, înca
drată de aura evenimen
telor de excepție, are loc 
în atmosfera de puternică

Marea adunare populară de la Agigea
încheierea festivităților 

de inaugurare a Canalului 
Dunăre — Marea Neagră 
a fost marcată de marea 
adunare populară desfășu
rată pe platoul din apro
pierea ecluzei de la Agi
gea.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, președintele Republicii 
Socialiste România, la adu
nare a luat parte tovară
șa Elena Ceaușescu.

La această entuziastă și 
impresionantă manifestare 
au participat peste 150 000 
de locuitori ai județului 
Constanța : muncitori, ță
rani. intelectuali, oameni 
de toate virstele și profe
siile, mulți dintre ei par- 
ticipanți la gigantica în
cleștare cu relieful dobro
gean Aici, la poarta ce se
pară apele canalului de 
mare, ei l-au intîmpinat 
pe secretarul general al 
partidului cu cele mai cal
de sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință pe 
care întregul nostru popor 
le nutrește pentru ctitorul 
României moderne.

în uralele și ovațiile ce
lor prezenți la această im
presionantă sărbătoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui urcă în tribuna ofi
cială

S-a intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

La începutul adunării 
festive, ca și pe parcursul 
desfășurării ei. mii de pio

emulație în care țara în
treagă se pregătește să a- 
niverseze împlinirea a 40 
de ani de Ia revoluția de 
eliberare socială, națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă, să întîmpine cel de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

îmbracă astfel formă de
finitivă unul din cele mai 
îndrăznețe proiecte româ
nești, capitol eroic al e- 
pocii de puternică înflori
re socialistă — „Epoca 
Ceaușescu". înfăptuirea u- 
nei opere de o asemenea 
amploare, cu un atît de 
înalt grad de dificultate a 
fost posibilă doar în con
dițiile dezvoltării impetuoa
se a economiei noastre na
ționale, ale prefacerilor 
înnoitoare cunoscute de so
cietatea românească în anii 
care au urmat celui de-al 
IX-lea Congres al parti
dului. Este un ade
văr profund, bine cunos

nieri constănțeni, aflați în- 
tr-o tribună special ame
najată, au simbolizat gra
fic stema patriei și a parti
dului, portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
Ei au realizat suite de ima
gini care au redat trecerea 
primelor nave pe noua 
cale de ape dăltuită în 
străbunul pămînt dobro
gean.

Marea adunare populară 
a fost deschisă de tovară
șul Nicolae Mihalache, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al 
P.C.R.

în continuare au luat cu- 
vintul tovarășii Vasile Bu
lucea, ministrul transpor
turilor și telecomunicații^ 
lor, col. Constantin Vină, 
inginerul șef al Brigăzii 
hidrotehnice nr. 45 din ca
drul Centralei Canalul Du
năre — Marea Neagră, E- 
rou al Muncii Socialiste, 
Nicolae Ivanov, coman
dantul Șantierului Națio
nal al Tineretului — Cana
lul Dunăre — Marea Nea
gră, Constantin Roșoga, 
maistru constructor, secre
tar al comitetului de partid 
al Grupului de șantiere nr. 
3 Basarabi.

In numele tuturor parti- 
cipanților la marea aduna
re populară, primul secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. a adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul.

în ovațiile și uralele par- 
ticipanților la marea adu
nare populară, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 

cut, că la baza deciziilor 
privind construcția Cana
lului Dunăre — Marea 
Neagră se află gîndirea cu
tezătoare a conducătoru
lui partidului și statului 
nostru, care, pornind de 
la cunoașterea temeinică a 
realităților românești, a ta
lentului și hărniciei po
porului român, a apreciat 
că stadiul înalt de dezvol
tare la care a ajuns indus
tria țării, întreaga econo
mie, face pe deplin posi
bilă realizarea acestei lu
crări fără precedent. în
treaga activitate de con
cepție și realizare a Cana
lului Dunăre — Marea Nea
gră, cale navigabilă inter
nă a României, creată ex
clusiv prin eforturile ma
teriale și umane ale po
porului român, poartă în
semnele de marcă ale idei
lor, orientărilor și indica-

(Continuare în pag. a 4-a)

CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu de
plină satisfacție și aproba
re, fiind subliniată în re
petate rinduri cu vii și pu
ternice aplauze. Aprecie
rile și îndrumările cuprin
se în cuvîntarea secretaru
lui general al partidului 
găsesc un puternic ecou in 
inimile și conștiința tutu
ror celor prezenți, mobili- 
zindu-le și stimulîndu-le 
energiile și forțele crea
toare pentru înfăptuirea e- 
xemplară a iriiportantelor 
sarcini ce le revin în ac
tuala etapă de dezvoltare 
a țării.

Mărea adunare populară, 
prilejuită de inaugurarea 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, a luat Sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de vibrant 
patriotism. Miile de parti
cipant la adunare au scan
dat din nou, cu multă în
suflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“. întreaga zonă 
din preajma ecluzei de la 
Agigea, înțesată de lume, 
vibrează de urale și acla
mații.

După încheierea adună
rii populare, prilejuită de 
inaugurarea Canalului Du
năre — Marea Neagră, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au reve
nit, la bordul elicopteru
lui prezidențial, în Capi
tală.

Imagini din noua înfățișare economico-socială a județului j*

Foto N. GHEORGHIU



Permanentă adaptare la cerințele producției
Mobilitatea este una 

dintre elementele defini
torii ale organizației de 
bază nr. 3 din atelierul III 
al I.M.M.R. Simeria. Și, 
cînd vorbim de mobilitate 
lămurește mai bine lucru
rile secretarul biroului or
ganizației de bază, însuși, 
Iuliu Bogdan, om de înaltă 
probitate profesională și 
politică.

Pentru început ii cerem 
să demonstreze cum s-a 
adaptat organizația de 
partid din atelier nevoilor 
producției, înțelegînd că 
formele de organizare, ca 
și cele de propagandă, — 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu în re
petate rînduri — trebuie 
șă se subordoneze coman
damentelor majore ale 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

Primim următorul răs
puns :

— Pornind de la natura 
activității, reparațiile, pre
cum și numărul mare de 
comuniști ai organizației 
de bază, împreună cu co
mitetul de partid al în
treprinderii, am considerat 
că este bine să construim 
grupe de partid, pe speci
fic de activitate. Și, se 
disting trei astfel de ge
nuri: forjă-arcurărie, strun- 
gărie și rotărie-legare. în 
acest fel, biroul organiza
tei de bază poate asigura 
cîteva deziderate de fond 
ale muncii de partid.

Cel mai important lucru 
este faptul că realizăm o 
antrenare a tuturor comu

niștilor la o intensă acti
vitate politico-organizato- 
rică și tehnico-economică, 
la îndeplinirea efectivă a 
sarcinilor de plan, în ulti
mă instanță.

— Grupa de partid, ca 
parte a organizației de 
bază, are modalități speci
fice de lucru. Ați vrea să 
vă referiți la unele dintre 
acestea ?

— Desigur. Xoi am înțe
les că cel mai important 
lucru pentru grtipa de 
partid este operativitatea, 
ceea ce pentru m’tnca po- 
litico-organizatorică este 
aproape decisivă. £ mare 
lucru ca organizatorul gru
pei să pună imediat in fața 
comuniștilor noutatea, acui
tatea, nuanța, dacă vreți.

— Mai concret, tovarășe 
secretar.

— Da. A apărut cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii din 4—5 mai. 
în acest document este 
formulată expres sarcina 
organelor de partid de a 
pune in dezbaterea plena
relor și adunărilor 
ale organizațiilor de parr d 
problematica dezbătută.

După cum se știe, a avut 
Ioc plenara Comitetului 
județean de partid. A avat 
loc și cea a comite'ulin de 
partid pe întreprindere, 
precum și adunarea gene
rală a organizației de bază. 
Totul, la scurtă vreme. 
Grupele noastre de partid, 
însă, au dezbărat sarcinile 
ce revin comuniștilor din

compartimentele în care 
sînt constituite chiar în 
primele două zile după 
eveniment. De aici rezul
taseră deja unele proble
me, idei și propuneri vi- 
zînd rezerve ce privesc 
economisirea metalului, re
cuperarea și refolosirea 
acestuia, reducerea consu
mului de energie și com
bustibili, ceea ce a fost 
de un real folos pentru 
adunarea generală a orga
nizației de bază. Mai multi 
comuniști, intre care chiar 
organizatorii grupelor de 
partid. Saoin Hîrcicg, Du
mitra Oprean și Cornel 
Turdășan. au supus aten
ției noastre o seamă de 
probleme ale producției 
fizice ți sortimentale, ale 
creșterii ponderii materia
lelor recuperabile — așa 
cum a subliniat deseori 
secretarul general al parti
dului.

— Secretarul biroului or
ganizației de bază are un 
anumit mod de a lacra cu 
organizatorii grapelor de 
partid ?

— Am. Și. cred că cel 
mai important lucru r-ie 
faptul că mă intflnesc zil
nic cu ei, chiar în prima 
oră de lucra. Avem, ast
fel an schimb de informații 
care ne ajută reciproc să 
acționăm operativ, in cu
noștință de cauză.

Lucrînd astfel, zi de zi 
cu oamemi. sts nu avem 
probleme cu îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

COSMEJ. AAMEANU

Faza județeană a sesiunii 
si comunicări științifice » » »

Cei mai buni și - mai pa
sionați elev:-cercetători, ciști- 
gători ai fazelor orășenești 
și municipale, s-au intilnit, 
vineri, 25 mai a.c., la Deva, 
cu prilejui unei manifestări 
de înaltă ținută : faza jude
țeană a sesiunii de referate 
și comunicări științifice ale 
elevilor.

O-ganzotă de Inspectora
tul școlar județean. Comite- 
tui -dețean al U.T.C. și Ca
sa corpului didactic. actuala 
ediție a fost concepută de 
așa mcrlerâ incit să asigu
re mon.iestarea plenară a 
potente u lui creator al tine
retului hunedorean, capaci
tatea sa de a răspunde prin 
fapte mărețului efort în care 
este angrenat întregul nostru 
popor — lăut rea unei Româ- 

main>< mereu mai bogate, 
frumoase și prospere.

„Va ornase, originale 
rte-esante ou fost mai 
:e -eeratele și comunicările 
prezentate' — iată modul in 
ca'e au caracterizat actuala

F 
foa-

ediție a fazei județene mem
bru juriului de la fiecare dis
ciplină de învățămînt prevă
zută în program. Și totuși, 
concursul fiind... concurs, 
rarhizările 
cute. Au ocupat locurile 1 
la :
• Limba 

nă, secțiunea I : 
pescu, Liceul pedagogic Deva, 
cu „Lumina și privirea “ —
modalități epice în „Pădurea 
spînzuraților" și în nuvelele 
ce o preced; secțiunea a n-a: 
Camelia Feier și Mioara To- 
dosiu, Liceul pedagogic Deva ; 
• Limba și literatura france
ză : Lizucâ Ciobanu, Liceul 
..Decebal-4 Deva, cu „Știință 
și religie'* ; • Istorie : Corina 
Damian, Liceul „Avram Ian- 
cu“ Brad ; • Filozofie : Ana 
Pascaru, Liceul Industrial nr. 
3 Hunedoara, cu „Specificul 
etnic — semnificații și dimen
siuni istorice4- ; o Economie 
politică : Monica Manolache și 
Dorina Iacob, Liceul industrial 
nr. 3 Hunedoara, eu „Moda
lități de aplicare a acordului 
global la I.A.C.R.S. Hunedoa
ra ; • Matematică, secțiunea
I (algebră, analiză) : Cristian 
Noaghi, Liceul industrial nr. 
1 Petroșani, cu „Metode de 
studiu â variabilelor structu
rale și a dependentelor dintre

ie-
au trebuit fi fă-

și literatura romă- 
Adela Po-

Energie pe bază de cărbune
(Urmare din pag. 1)

tort ce concură la îndepli
nirea integrală a planu
lui fizic. In strînsa lor 
conexiune, foarte importa t- 
tă rămîne cantitatea de 
căldură degajată în focar 
pe unitatea de timp. Pen
tru 1 MW sînt necesare 3 
tone de abur. Un bloc pen
tru a produce la capacita
te (200 MW) are nevoie de 
600 tone de abur pe oră. 
Abur mai puțin înseamnă o 
cantitate diminuată de e- 
nergie electrică, 
cesar ca in focar 
să ardă 
decît pînă 
produce 
Alt factor, 
îl constituie morile. Opri
rea unei singure mori (din 
cele trei, pentru fiecare 
grup, prevăzute in normele 
tehnologice și de eficiență 
să funcționeze permanent) 
determină un minus de 25

Este ne- 
că'bunele 
mai bine 
pentru a

mult
acum 
aburul necesar, 
deloc neglijabil.

MW energie electrică pe 
bloc ui respectiv.
- Ce se poete face cen

tru realizarea integrală a 
energiei electrice pe bazo 
de cărbune ?

Ne-a răspuns la această 
întrebare, mg. M>-cea Bă- 
dă’ău, directorul adjunct 
al I. E. Deva :

— Am organ zot echipe 
complexe de întreb <tete și 
reparații in scopul asigură
rii unor i-te-venbi opt-ne 
la utilaje. in speciol la 
mori. Swmulton, a fost pre
gătit tot stocul necesar de 
prese. Pe traseul cărbune
lui — in afară de amenajă
rile deja cunoscute — 
avem in curs de execuție, 
cu termen de finalizore in 
noiembrie 1984. un flux su
plimentar de alimentare cu 
cărbune pe partea trocu
lui nr. 6. Acesta vc creș
te cu sută la sută sigu
ranța în fur.cțicnc'e o tu
turor blocurilor.

I

*

(^antcUa
— Familiile, la noi. sînt 

adevărate nuclee de viață, 
trainice, sudate pe baza 
celui mai nobil sentiment: 
iubirea. Nenumărați tineri 
s-au cunoscut aici, în co
lectivul Secției electrice a 
C.S.H., și avînd preocupări 
comune 
fletește. 
rit, alții 
temeierii

...Aici,

1

s-au apropiat su- 
Unii s-au căsăto- 
sînt în pragul 
unui cămin.
in atelierul de 

parații electrice, unde 
făcut cunoștință cu nenu
mărate familii de electri
cieni, lăcătuși și bobinatoa
re — între care cele ale 
lui Gheorghe și Eugenia 
Ghermaiy luliana și Ale
xandru Covacs, Angela și 
Alexandru Gurciu, Tatiana 
și Corvin Mariș, Adrian și 
Rădică Petraiesc, întemeia
te pe respect pentru mun
că, pe înțelegere și vorbă 
bună — cuvintele comunis
tului Gheorghe Dumitru au 
conturat mai bine imagi
nea marii familii a colec
tivului — adevărat suport

în
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de referate
ale elevilor
ele“ ; secțiunea a II-a (geo
metrie) ; Gheorghe Crîmu, Li
ceul industrial Vulcan, cu 
„Asupra unei proprietăți a 
cercurilor Tițeica“ ; • Infor
matică : MÎrcea Omotă, Lice
ul de matematică-fizică Petro
șani, cu „Calculul valorii de- 
terminanților — studiu com
parativ ; • Fizică : Cristian
Felea, Liceul industrial Petro
șani, cu „Noi izvoare de e- 
nergie" ; • Chimie ; Marius
Blendea, Liceul „Decebal" De
va, cu „Importanța practică a 
halogenilor și a compușilor 
lor“ ; • Biologie : Alin Fu-
murescu, Liceul „Avram Ian- 
cu“ Brad, cu „Formațiunea 
reticulată" ; © Agricultură :
Victoria Bedea, Liceul agro
industrial Geoagiu, cu „Gastro- 
enterita infecțioasă a porcu
lui" ; • Geografie : Cristian
Rugină și Cătălin Decebal, 
Liceul industrial nr. 1 Lupeni, 
cu „Aspecte carstice din ba
zinul Jiului de Vest" ; • Dis
cipline tehnice î Andrei ' 
Liceul „Aurel Vlaicu" 
tie, pentru „Cuplaj de 
rânță", Florin Bondrea, 
ul irtdustrial Petroșani, 
„Betametru electronic", 
ana Iușan, Cristina Frățilă și 
Carmen Crăciun, ” 
dustrial Petroșani, 
diui erorilor 
minieră".
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Toți locuitorii satelor sâ participe 
la întreținerea culturilor!

(Urmare din pag. 1)

— Profitînd de faptul că 
pămintul are suficientă u- 
miditate, ne spunea Viorel 
Balotă, inginerul șef al 
C-A.P. Pricaz — am conti
nuat vineri plantarea ră-

sadului de varză pe cele 
cinci hectare destinate a- 
cestei culturi.

Aceeași hărnicie o dove
desc și legumicultoarele din 
Beriu, căci și aici marea 
majoritate a lucrătoarelor 
fermei legumicole o consti-

■

1

tuie femeile. Plantarea 
verzei s-a terminat și s-a 
trecut la plantarea răsadu
rilor de vinete. Lidia Ma- 
nolescu, șefa fermei legu
micole, ne spunea :

— Am început lucrarea 
vineri și încă din prima 

‘zi am avut la plantat 40 
de cooperatoare, în frunte 
cu Maria Petraș, Elena 
Totoi, Magdalena Damian 
și altele, legumicultoare 
harnice, cu multă experi
ență.

în Consiliul unic agro
industrial Orăștie 
I manuală la sfecla 
hăr 
ția 
unii 
Oșu

prașila 
de za- 
excep- 

unde

•• '

C.A.P. Pui. Participare numeroasă la întreținerea culturilor.

„Ei se iubeau, dar 11-ar fi vrut 
sa-ncalce

cunoscut aid 
povestește e- 
Emeric Pet'O- 
cu o echipă 

„Drum nou să zu-

moral pentru unii tineri re
cent căsătoriți sou pentru 
cei care sint la un pas de 
momentul cînd vor trebui 
să răspundă răspicat, ho- 
tărit, întrebării ofițerului 
stării civile...

— Ne-am 
in secție — 
lectricianul 
iese. Venise 
de la
grăvească hala. Mi-a plă
cut Georgina că era harni
că, frumoasă și cuminte. 
Apoi s-a recalificat în me
seria de bobinatoare și a 
venit aici în secție. Ne-am 
căsătorit și n-am dat greș. 
Ea a fost pentru mine un 
sfetnic bun atunci cînd e- 
ram pe punctul de a între
rupe cursul seral la insti
tutul de subingineri. Vor 
veni și copiii pentru că-i 
dorim amîndoi.

...Pe chipul tînărului E- 
meric și al fratelui său An
drei, bobinator în același 
atelier — care i-au urmat 
în totul pe părinți — se 
putea citi mîndria descin-
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s-a încheiat cu
C.A.P. Pricaz, 
cooperatori, cum sînt 
Roșea, Mitică Hanciu 

și Aron Crișan, tărăgănea
ză îndeplinirea' sarcinilor 
ce le revin la întreținerea 
culturilor.

Obținerea în acest an a 
unor producții agricole 
sporite la toate culturile 
impune în continuare ca 
toți cooperatorii și mecani
zatorii să participe cu toa
te forțele la efectuarea 
prașilelor mecanice și ma
nuale, asigurînd respecta
rea cu rigurozitate a nor
melor de calitate stabilite 
prin tehnologii, îndeosebi 
realizarea densităților pre
văzute.
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cuviutul părinților4*
de

mais*
derii dintr-o familie 
P'estgiu — oceea a 
Irului oțelor Victor Petro- 
iesc. Și ei au probat cu 
faptele lor de muncă și 
viață că familia bună este 
temeiul troiniciei morale, 
suportul făuririi noilor căs
nicii.

— Dar, de ce să nu spu- 
dem deschis — continuă 
Gheo-'ghe Dumitru, uneori 
apar in familii certuri. în
fruntări care pot duce la 
despărțirea 
vut și noi 
al familiei 
luni după 
torit, s-au 
ții fiecăruia dorea ca ti no - 
ra pereche să locuiască la 
ei. De aici au intervenit, 
discuții și chiar despărțirea.

— Au fost momente grele, 
de cumpănă, pentru fieca
re — continuă șeful de e- 
chipă lăcătuși. Eugen Her- 
bon. Rinduiți-vă singuri via
ța — le-am spus. Nu mai 
ești un copil să te ții de 
fusta mamei — l-au sfă
tuit colegii de echipă cînd

soților. Am o- 
un caz - acela

M.C. La două 
ce s-au căsă- 

despărțit Părin-

defamilia ero pe punctul 
a se compromite.

— Se observa că ceva 
este bine. Amîndoi erau 
triști. Ei se iubeau, dar nu 
ar fi vrut sâ-ncalce cuviri
tul părinților — explică ing. 
Mircea Deiapeta. Le-am 
spus că-i bine să-și respec
te sentimentele. Eforturile 
coleg:‘or, exemplul familiilor 
bune, apartamentul care li 
s-a pus la dispoziție au 
fost pentru ei un ajutor, 
venit Ja vreme, în luarea 
unei hotâriri.

Cu sfaturi alese, cu gri
jă și omenie, colectivul a 
intervenit pentru ca fami
lia să nu se destrame. Azi 
cei doi soți sint stimați și 
iubiți de colegi pentru că 
au primit cu inima deschi
să vorbele sincere ale ce
lor ce le-au arătat că în 
viață vine vremea să tră
iești prin propriile tale pu
teri. să-ți crești copiii lao
laltă, în înțelegere și dra
goste.
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• Vînd 
I. Deva, 
3, scara 
inent 32.

• Vînd
raj (grădină). 
70399. (858)

• Vînd casă (grădină, gaze), 
oeupabilâ imediat. Hunedoara, 
str. M. Eminescu nr. 5, sau 
după ora 20, telefon 16108.

(C. 27)
Vînd mașini de tricotat 
și 5/60. Hunedoara, tele- 
12433. (851)

garsonieră confort 
George Enescu, bloc 
C, etajul I, aparta- 
(850) 
apartament-vilă, ga- 

Hațeg, telefon

1/60 
fon

P1ERDERE

Pierdut carnet student, 
i.pe numele Marnachi.ș Camelia, 

eliberat de I.S.H. II declar nul.
(C. 25)

COMEMORĂRI

• Soția șl copiii 
comemorarea a 4 ani 
moartea fulgerătoare * celui 
care a fost maistru principal 
la I.M.C. Bîrcca, Vulpe Gheor
ghe. (848)
• Se împlinesc șase săptă- 

mini de la moartea prematu
ră a celui care a fost Simina 
Ioan, din Timișoara, in virstă 
de 54 ani. Părinții și frații.

(845)
■ Elena mamă, Maria soră, 

Sabin frate, Veronica cumna
tă, aducem omagiul nostru ce-

anunță 
de la

lui mai scump fiu al familiei, 
Simina Ioan.

Chipul lui drag rămine viu 
în inimile noastre îndoliate.

(846)
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loan Buteanu - prefectul Zarandului
S-au împlinit, în aceasta 

lună, 135 de ani de la 
moartea prefectului Zaran- 
dului — loan Buteanu. 
Coborîtor din Maramureș, 
loan Buteanu este numai 
prin adopțiune fiu al Za- 
randului, unde și-a chel
tuit cu dărnicie întreaga 
energie a scurtei sale vieți.

Născut la Sighetul Mar- 
mației (în 1821), elev sîr- 
guincios la liceul din Că
rei și apoi la Zagreb, unde 
studiază dreptul, se stabi
lește la prefectura județu
lui Maramureș, însă da
torită sentimentelor sale 
profund patriotice și tem
peramentului său combativ 
este nevoit să părăsească 
ținutul natal.

Evenimentele de la 13-T> 
îl găsesc avocat la Abrud, 
cutreierînd munții și con- 
vocînd adunări populare 
pentru redeșteptarea fiin
ței naționale. împreună 
cu Avram Iancu a asigurat

participarea entuziastă a 
moților la adunarea de la 
Blaj, din 15 mai 1848.

în toamna anului 1848, 
loan Buteanu a fost numit 
prefect al județului Za- 
rand, având sarcina de a 
organiza legiunea a III-a 
din moții crișeni. La acea 
dată județul Zarand se 
compunea din plășile Brad, 
Ribița, Baia de Criș și 
Hălmagiu. cu reședința în 
Baia de Criș. !n iarna și 
primăvara anului 1849 
Buteanu s-a situat în frun
tea luptei de eliberare so
cială și națională, condu- 
cînd cu o deosebită per
spicacitate -tete de moți 
de pe Valea Ctisului Alb. 
însă în timpul armistițiu
lui, în ziua de 7 mai 1849 
Buteanu a fost arestat la 
Abrud. La 10 mai 1349 
maiorul Hatvany pierde A- 
brudul. Relrăgindu-se spre 
Brad îl duce și pe Butea
nu legat de un tun. De

>'

Reîniîlnire cu Nadia și gimnastica
veci va răspunde a» acee
ași căteu'ă. fend p'ezete 
in nuator ”"O'e pert-w o-i 
acorda cetei ■o von jir» 
ncste a tuturor twpu-tor

în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul re
tragerii din activitatea com- 
petițională a marii noastre 
gimnaste, Nodia Comăneci 
a răspuns cu plăcere i- . - 
tației de a fi prezentă pen
tru o ultimă apariție, ca 
sportivă, în fața publicu
lui din Deva. Este și acesta 
un nou gest de recunoș
tință pe care Nodia ține 
să-l ofere orașului de nu
mele căruia rși leagă deo
sebitele succese din ulti
mii ani, ani a.i deplinei 
maturități sportive. Sîntem 
convinși că publicul de-

i 

ți
I

c ^toc-e la desoctre_ ț
Așa dea. Nooa ne dă 1 

întâlnire in rac de 31 wo». ’ 
la o-ete ’S.X- 'o Sote scor, 1 
turilor Deva, la ■■ spec- i 
tocai sportiv Io c=-e tși «o- ■ 
aduce coet-.ova lot^ o- ’ 
limp-c de g>orcsacă te*- ț 
și spec »e ci- csds-te ‘ 
școlo-e Deva și pet csc- ș 
Liceul de —ate—otrcâ fa»- t 
că Hunedoara. jrc-4" 
din Deva și Hunedoara. j

aici retragerea continuă cu 
o scurtă oprire la Hălma
giu și apoi la Iosâșel (lin
gă Gurahonț) unde, in di
mineața ' zilei de 23 mai. 
Buteanu a fost spinzu-at 
de o salcie lingă malul 
CrișuluL Vestea morțli pre
fectului Zarandului l-a 
mihnit mult pe Avram Ian
cu, care pune la cale răz
bunarea lui, invingind 
oastea dușmană și elibe
rând Zarandul.

După două decenii, la 20 
septembrie 186°. oseminte
le martirului au fost ex
humate și reingropate In 
cimitirul din Garanoaț 
(jud. Arad}. în vara anu
lui 1934. cu ocaz-a cente
narului nașterii lui Avram 
Iaacu. din inițiativa —Ăs- 
trei* s-a reneg •»n;zat rimă- 
tirul eroilor de ia Țebea. 
Cu această ocazie, la U 
august. așemintete iui Bu
teanu sint pentru a doua 
oară exhumate și truns- 
portate. împreună cu cru
cea. la febea. Tot a om 
sint aduse și ose-n ntete 
lui Si-n ion Graze de la 
Criscior. Ambele nv-tenu 
străjuiesc pe cei ai Iazru- 
luă. iar fmpreoaă ca ce- 
teiaîte mCAOmeste isterice 
si ale catarii lecmeazâ. b 
TebeaL an adevărat Paa- 
theon

TOADO DCAGOȘA.
*teL WCOLAE OUSTtA 

Țebeu

Arborele
comoriior

Pică în prezent, 
ceea ce putea oferi 
era puțină umbră 
fructe amare, care 
produceau decit un 
xativ puun-nic. ȘL 
tuși.

tot 
el 
Și 

nu 
la- 
to-

aroorete _beg:ig* 
Jbalaait- nu este 

a jore :a ceilalți. 
Exș^rți ai Organizației 
Xâ’...:,.. .- Unise pentru 
IX.. o.ta.-ea Industrială 
iOXUJI) au d. menstrat 
că f.mctete necumestibi- 
te s.-. »ș..i...uici conțin, 
ade arate comori din 

**■» « etere al per- 
deivoltării e- 
i Întregii zo- 
r. Comori pi- 
assunse sub 

puțin Imbie-

specii

acestui 
Konig. 
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de -tmră
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Somnul și tulburările lui (1)
Somnul constituie un 

comportament fiziologic de 
bază, pasiv. Repartizarea 
în timp a perioadelor de 
somn și a celor de veghe 
e supusă influenței unor 
factori multipli, legați de 
necesitatea de a apăra in
tegritatea individului în fa
ța mediului său de viață. 
La animale, centrul de 
veghe din sistemul nervos 
este pus în stare de ten
siune de către o serie de 
excitații venite din mediul 
înconjurător, avînd semnifi
cația unor semnale ce a- 
nunță eventuale pericole.

cea din sta-ea de veghe, 
orientată dea sp e etxgo- 
nizo-ea struct»'uor ne-voa-
se.

in mod normal somnul 
adultului o'e o du'ată de 
8 ore din 24. Somnul 
profund implică absența 
mișcărilor voluntc-e. rela
xarea musculaturii volunta
re ; door în condiți e ți
nui somn superficial pot 
apare unele mișcă-' i-vo
luntare, stereotipe, prezen
te in periooda de instalare 
a somnului. Se odougă in 
timpul somnului natural o 
serie de fenomene subor-

Catrene ci .. ghimpi 
ciăștx vmsT 
Sade tipul iutirwiT.
Tună, mirLe și cască
Și privește iajepet
E-aciuat ca și bccoteă.
ATRACȚIE
La balul de antă xe-acă 
Eu merg, orice s-or faff-npia
Că-1 ruuzxă. iar tonboAa 
E ea trame— la ră/x

PETRU ÎAXAU

SFATUL MEDICULUI

animalul răspunzînd prin 
reacții consecutive de apă
rare, inclusiv fuga. In ca
zul omului, alternarea în
tre somn și veghe atinge 
un nivel de perfecțiune, in
cit în mod normal mediul 
înconjurător își diminuează 
influența comparativ cu si
tuația întâlnită la animal. 
La om bogăția vieții inte
rioare, sensibilitatea sa e- 
moțională au un rol cu 
mult mai important în men
ținerea stării de veghe de- 
cît diversele excitații veni
te din mediul ambiant.

Somnul ar servi procese
lor de regenerare și sinte
ză necesare bunei funcțio
nări a creerului. Conform 
unei teorii somnul ar fi în 
esență o adevărată reor
ganizare a creerului cu 
„punerea în ordine" a e- 
venimentelor zilei în curs 
și pregătirea pentru ziua 
următoare. Somnul natural 
nu este cîtuși de puțin o 
punere în repaus a cree
rului, ci o perioadă de ac
tivitate calitativ diferită de

donate sistemului nervos 
vegetativ și glandelor en
docrine : creșterea tempe
raturii tegumentelor, trans
pirație accentuată, scăde
rea mișcărilor și contâtâ- 
ții de secreții la nivelul tu
bului digestiv (excepție boa
la ulceroasă in cazul că
reia secreția de suc gas
tric este prezentă și in tim
pul somnului I), scăderea 
frecvenței pulsului, scăde
rea tensiunii arteriole, di
minuarea excreției la nive
lul rinichiului etc.

S-a stabilit că somnul o- 
mului se desfășoară in 
două faze care alternează 
intre ele pe toată durata 
somnului Io intervale de 
80—90 de minute : faza 
somnului ordinar (somnul 
lent, Jără mișcări oculare 
rapide) și faza somnului 
rapid (somnul paradoxal, 
cu mișcări oculare rapide), 
în faza din urmă desfășu- 
rîndu-se visele.

(va urma)
Dr. CORNEL STOICA

Jiul, „Castelul din Carpați" 
și iubirile lui Jules Verne (VIII)!

lată ce scrie Li- i viu Burlec in articolul „Ju- I les Verne... pe Valea Jiului" 
(Cronica, nr. 18, 1981, mai 
1) : „in urma discuțiilor a- 

. vute cu diverse persoane 
| virstnice din Iscroni, am pu

tut să constat în roman și 
Iaite similitudini, care merg 

uneori pină la identifica- J rea cu realitățile de la sfir- I șitu: secolului al XlX-lea din 
» această localitate. Aproape 

de adevăr este și aserțiu- 
. nea potrivit căreia popu- 
Ilația V/erst-ului se ridica

Ia 500 de locuitori, locuind

situată peste drum de Io- J 
calul înființat de ' Mader- > 
spach pentru muncitorii I 
italieni și sătenii din zonă J 
care lucrau la joagărele și | 
pe domeniile de pe Jiu și ' 
prea pretențios numit Ha- | 
nul „La Regele Matei" in . 
scrierea verniană, el pur- | 
tind de fapt denumirea ’ 
„Păduchele de Aur“. Amin- J 
două erau situate pe ma- I 
Iul Jiului de vest, chiar pe * 
locul unde astăzi se află | 
podul ce unește cele două « 
maluri ale riului, casa se I 
mai păstrează și astăzi (pu- J

apace, 
luare.

Dspă c au seri. pobli- 
c-taz _FortKn du Deve- 
loppe-ncn". Sudanul a 
fost ales peetru Infăp- 
t—-ea unui proiect-pi- 
k* ai OXID!. a cărui 
executare dura doi 
am. Autorul 
protect. Horst 
îsgzser ts 
OKITX. 
tract cu
Puri op*. Produsul re
zultat după uscare 
prăjim fructelor 
oela-irt seamănă cu 
migdală, are gust de
rahîdă și conține mult 
mai multe proteine de- 
cît acestea două laolal
tă.

Totuși, rvaiul atu eco
nomic al fructului de 
balanit decurge din 
rooținatnl său ridicat 
In ulei: după primele 
epe*atiuni de presare 
s-aa obținut cantităti

J

Copdârie fericită
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in cele 60 de case „povir- 
nite~ pe singura uliță din 
sat, care slujește ca drum 
'■-cKu-al intre frontiera va-, 
ană și cea transilvăneană”, 
Ca și Lhriu Burlec, în cer
cetarea noastră, imaginea
bnouiui Koltz am regăsit-o 
■n persoana primarului Pe
tru Burlec, care s-a stins 
o n v ață in anul 1902, în 
rrsto de 82 de ani ți care 
a lost 20 de on< primar, 
'■opt eoni mat de documen
te e țî descendența aces- 
tud Acest lucru concordă 
cu virsta de 60 de an: pe 
care i-o dădea Jules Verne 
pr.maru j pe la începutul 
decemuiui al optuiea din 
seco-ui trecut, and se mai 
credea că ar ti tost în Va
ca Jiului. Primarul a avut 
șase tete, d ntre care una 
se numea Măriuța. care ar 
ii putut să fie dentiiicată 
cu Miorița. Ea s-a căsăto- 
' t cu Dânuț Petru, dintr-un 
cătun situai Ja extremita
tea sud-estică a Iscronilor, 
care nu e-a citul decit sa
tul Cătânețti din preojma 
bisericu aide. Acest Dănuț 
Pet-u ar putea ti N:c Deck, 
despre care prozatorul 
r-oncez spune că era paz- 
* c de pod- -e ți „avea cîte- 
•o ogoare in preojma 
Werst-usui“. La tel de ode- 
râratâ este ș ai rmoția ro
mane e-uiui potrivit Căreia 
casa o'.ma-un. era cea mai 
n-umocsâ dm sat. avînd fa
țada către grădină, fiind

scriitor român care 
•e-a l*s>i poezia „Coplllna 
■ 4* ; m Amorul xotu-
matm 4e prezâ pentru copii 
-Fete p Mieți- — Compozi- 
tarenotemporan, semnatarul 
valnmaM de cintece „Copi- 
Mrte tericitA-.

VASILE MOLODEȚ
DtCTIOX.VK : GAN, BAA,

GAC. UBO, AMB, DSN.

Dezlegarea careului apărut 
in ziarul nr. 8249 :

L AWT — BUNICI ; Z> VA
LABILA _ BN ; 3) ALES — 
NI — MUT ; O NOI — REU
ȘIȚI; S TA — CAV — BLAM;

ARCE — ES — OT ; T) JER 
— ANTI SOC : te O _ IT — 
IB — IBB ; >> SITU AȚIE — 
IZ : Kt DISTINȘI — D ; 11) 
DOCIL — STARE.

țin stilizată). Astfel, devine î 
exactă și afirmația că la I 
„citeva picioare mai jos de ’ 
tocul ușii (hanului) se des- | 
fășurau apele furtunoase <
a e Nyad-e “ ,

Semnificativă este și tri- J 
m.terea verniană, cum că | 
„Werst-ul are drept căpe- ’ 
tenie religioasă un popă î 
stabilit la Vulcan și care I 
deservește cele două sate". * 
Intr-adevăr, >& perioada | 
1880—1892 atit la Iscroni « 
(Cătăneșți) cit si la Vulcan | 
(Coroești), funcționează * 
p eotul Petru Burlec (a nu ■ 
se confunda cu primarul, I 
cu care nu avea nici un J 
grad de rudenie). Precisă | 
este și aserțiunea că uîn » 
Werst ca și in toată aceas- I 
tă parte a îrans/lvoniei nu . 
se vorbește nici germana | 
nici maghiara, ci româna", • 
cum la tel de precisă este J 
și menționarea citorva să- I 
lașe de țigani stabiliți aco- ' 
Io ; pornită de Io Simeria, | 
trecind prin Petroșani, linia > 
ferată ajunge in august I 
1892 (ce coincidență) la . 
Lupeni. Abia ocum începe > 
marele exod ; vm ruteni și * 
polaci, vin ceh1 țj slovaci, J 
vin austrieci ți unguri, vin | 
germani și italieni și iran- • 
țuji, în cițiva ani, întreaga | 
vale devine o citadelă a . 
mizeriei, dar și un Babel | 
lingvistic. '

(va urma) I
DUMITRU DEM 1ONAȘCU j

MAT IN 4 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb : Rf4, DUȘ, N<W, Ch2. 
Negru : Rd3, Ne4,

Soluția problemei 
din ziarul nr. 8249 ;

1. DdS — h8
2. Dh8 _ b2
3. Dt>2 — e2
4. De2 — e4

Rd2 —
C4 — e3 

+ R43 — tl4 
mat

Epigrame
IN TREN

El făcu o mutră acră :
. Bine-ar fi dac-otn avea 
și aici pe mama soacra 
...că-s biletele la ea“.

TI

Cf<11A

PLOAIE DE PRIMĂVARA

..încă un strop a mai 
picat.;."

Gestionaru-a cohstatat: 
..Important, la o adică, 
e că, totuși, totuși... pică".

ÎNTREBARE ȘI RĂSPUNS

„Aici fuma.u-i interzis ? 
Că văd că nicăieri nu-i 

scris..."
I-au răspuns cițiva, în

e- abă ;
„Xujnai pentru eei

ec-n treabă".

M.rtCEA ĂNDRAȘ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat, ieri, 
Canalul Dunăre — Marea Neagră

(Urmare din pag. 1)

țiilor secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Momentul festiv al 
inaugurării oficiale a Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră are loc la Cerna
vodă. la kilometrul zero al 
canalului, unde o parte din 
apele fluviului părăsesc al
bia milenară, pentru a in- 
tîlni. la capătul unui drum 
de numai 64.2 kilometri 
Marea Neagră.

Aici pe platforma nou
lui port Cernavodă, s-au 
adunat mii de constructori 
proiectanți, cercetători, alți 
specialiști care au Par^“Ț 
pat la realizarea acestei 
grandioase lucrări, precum 
și locuitori ai satelor și o* 
raselor dobrogene.

Domnește o atmosferă 
entuziasta, ce exprimă vi
brant sentimentele de înal
tă prețuire, de fierbinte, 
dragoste, pe care toți fiu 
Dobrogei, asemenea între
gului nostru popor, le poa. 
tă secretarului general al 
PaOraU8.30. Elicopterul pre
zidențial aterizează. Răsu
nă outernice și prelungi 
urale. aplauze și ovații.

Ca coborirea din elicop
ter tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu stat salutați 
cu căldură de primul 
secretar al Comitetului 
județean Constanța al 
P C R Nicolae Mihalache, 
ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Vasiie 
Bulucea, de reprezentând 
ai conducerii Centralei ca
nalului. ai organelor locale 
de partid și de stat.

’n cinstea sosirii tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
află aliniată o gardă alea 
tuită din ostași ai marinei 
militare, membri ai gărzi
lor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei care prezintă ono
rii

Este intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

De pe navele flotilei mi
litare de Dunăre, ancorate 
la danele portului, răsună 
prelung sirenele.

tntimpinîndu-i după da
tina străbună, gazdele in
vită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarașa 
Elena Ceaușescu să guste 
din roadele bogate ale pă- 
mintului dobrogean, din 
pîinea și vinul ospitalității.

La această sărbătoare a 
întregului popor participă 
CU toată bucuria pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere, care oferă cu e- 
moție tovarășului Nicolae 
Ceausescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buche
te de flori.

Inaugurarea canalului 
marchează, totodată, darea 
în exploatare a portului de 
la Cernavodă. De pe o plat
formă special amenajata, 
to varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le este prezentat 
noul obiectiv economic. Ge- 
neral colonel Vasiie Ionel, 
adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomu
nicațiilor, director general 
al Centralei canalului, ara
tă că portul are, în etapa 
actuală, o capacitate de 
trafic de un milion tone 
pe an, cu posibilități de ex
tindere la 7 milioane tone.

în ovațiile mulțimii pre
zente de-a lungul cheiu
lui. tovarășul Ni-oiae 
Ceausescu, tovarășa Flena 
Ceaușescu se îmbarcă, a- 
po»- pe nava .Lancea*. 
După citeva minute, nava 
se oprește la punctul de 
intrare pe magistrala al
bastră. locul unde hărțile 
consemnează kilometrul 0.

Este ora 8.47. Un mo- 
merit cc îdWA in isîoric; to* 
va râsul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, in urale- 
le și aclamațiUe zecilor de 
mii de oameni prezenți de 
o parte și de alta, pe ma
lurile apei, taie panglica 
întinsă pe lățimea albiei 
canalului, inaugurând, ast
fel. această cale navigabi
lă națională, de semnifica
ție internațională. Răsună 
solemn acordurile Imnului 
de stat al Republicii So
cialiste România. Se 
21 de salve de tun. Se aud 
sirenele de pe vasele mi
litare aflate pe Dunăre.

Din această clipă, cana
lul este deschis navigației 
Acest act inaugural do
bândește cele mai înalte 
și profunde semnificații, 
el încununînd o activitate 
eroică, de epopee, care își 
găsește o strălucită con
cretizare în epocala con
strucție — canalul Dunăre 
— Marea Neagră.

Prin gestul de ctitor al 
președintelui țârii se cer
tifică o extraordinară fap
tă de muncă. Intră in 
funcțiune un obiectiv de 
cea mai mare însemnătate 
economică și socială.

_ Canalul cuprinde, pe 
lingă calea navigabilă. 
Și cele trei porturi 
interioare de la Cer
navodă, Medgidia și Basa- 
rabi, două ecluze și portul 
din apropierea municipiu
lui Constanța. Edificarea 
lui a solicitat un uriaș vo
lum de muncă, multă dă
ruire și îndrăzneală. Mă
sura acestui imens efort 
constructiv este dată de 
cele peste 300 milioane me
tri cubi excavații — cu 25 
milioane metri cubi mai 
mai mult decît la Canalul 
Suez și cu 140 milioane 
mai mult decît la Canalul 
Panama.

Au fost turnate, de a- 
semenea. peste 4,2 milioa
ne mc betoane. S-au exe
cutat peste 40 kilometri zi
duri de sprijin. Au fost 
încorporate 11000 tone de 
tabliere metalice pentru 
poduri și 14 000 tone echi
pamente hidromecanice 
Realizarea canalului a im
pus rectificarea unor căi 
de comunicație, șosele, că: 
ferate, a unor rețele de 
înaltă tensiune sau de ali
mentare cu apă, amenajări 
pentru irigații, supraînăl- 
țan de terenuri inundabi
le, fertilizări, desecări, în
diguiri, baraje, de reten- 
ție.

Escortată de vedete mi
litare rapide, nava, la bor
dul căreia se află președin
tele României, parcurge 
primele sute de metri din 
lungimea canalului.
. cheiul unde acostea

ză nava „Lancea, oaspeți
lor dragi le este rezervată 
de asemenea, o primire en
tuziastă.

De aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă, în- 
tr-o mașină deschisă, spre 
ixidul mixt — rutier și de 
cale ferată — de la Cer
navodă. Amplasat pe ma- 
giștrala feroviară Bucu
rești — Constanța, podul 

de la Cernavodă — care se 
asociază podurilor trans- 
danubiene .Bor cea* și 
.Dunărea* — construcție 
suplă și modernă, asigură 
o cale ferată dublă la ni
velul inferior și patru 
b nzi de circulație rutieră 
Jn cel superior. La ridica- 
r a acestei punți din oțel 
si beton peste ecluză, au 
Î3S» utilizate tehnologii o- 
riginale. de înaltă cutezan
ță tehnică. De altfel, fiecare 
din cele șase mari poduri 
de traversare a canalului 
reprezintă prin soluțiile 
constructive originale adop
tate. veritabile premiere 
ta acest domeniu.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ii se prezintă 
nodul hidrotehnic de la 
Cernavodă.

Cei mai complex obiec
tiv de aici □ eoastitn* e- 
cluza. Ea dispune, deopar
te și de alta, de cite două 
porți care deschid și în
chid accesul apelor, lâstad 
să treacă, cite un convoi 
de vase, simultan, in am
bele sensuri.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului asistă la intra
rea în ecluză a primului 
convoi de șlepuri.

De la înălțimea podului 
se înfățișează privirii ima
ginea orașului Cernavodă 
pînă nu de mult o mică 
localitate știută prin podul 
construit, la sfârșitul seco
lului trecut, de inginerul 
român Anghel Saligny.

De la ecluză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului se 
îmbarcă pe nava „Mihai 
Viteazul*.

Nava prezidențială, es
cortată de vedete militare 
se desprinde de chei, în- 
dreptindu-se spre Agigea, 
poartă dinspre est a ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră. De pe puntea na
vei se vede imaginea pro
fundelor transformări ale 
spațiului geografic dobro
gean.

Nava prezidențială se a- 
propie de eleganta acola
dă a podului de la kilome
trul 24. aflat ta orașul 
Medgidia, pod rutier ta 
lungime de 689 metri, cu 
nota de particularitate con
ferită de soluția in arc. fo
losită in premieră in țara 
noastră, și care se bazează 
pe asocierea de oțel-beton 
ușor.

Km. 39. To v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu se re- 
tatîlnește cu bravul deta
șament al militarilor, cu 
geniștii, infanteriștii, vînă- 
torii de munte, artileriștii, 
tanchiștii și marinarii, cei 
care,. din prima pină în 
ultima zi, de la prima cupă 
de pămînt excavat și pînă 
la încheierea lucrărilor, au 
lucrat cu entuziasm și de
votament, întru împlinirea 
misiunii încredințate de 
comandantul suprem, pen
tru realizarea celei mai 
impresionante lucrări din 
istoria construcțiilor în 
România.

Este ora 11. Nava pre
zidențială oprește pentru 
citeva momente. De pe 
cele două maluri ale cana
lului șe revarsă uralele pu
ternice ale ostașilor. ...

Secretarului 1 general al ■ 

partidului i se raportează, 
de către general locotenent 
Constantin Antoniu. că ar
mata și-a îndeplinit misiu
nea primită din partea co
mandantului suprem în 
realizarea Canalului Dună
re — Marea Neagră

Adresindu-se militarilor 
prezenți aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat pentru munca depu
să și le-a urat noi și noi 
succese ta nobila misiune 
ce apărători ai cuceririlor 
revoluționare ale poporu
lui. de participanți activi 
la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul Româ- 
mei.

Cuvintele secretarului 
general al partidului, cu
vinte de apreciere și pre
țuire, sint primite de ti
nerii constructori în haine 
militare cu puternice u- 
rale. Se scandează cu în- 
sufletire. cu mindrie pa- 

pentru patrie și 
Partid, pentru secretarul 
sau general.

Acum, in ziua inaugu- 
rală, mihtani-constructori 
înscriu cu trupurile lor nu
mele partidului, al secre
tarului său general și al 
țârii: .Ceaușescu —
Rodfaua* , .Ceausescu _
PjCJL-.

Nava prezidențială lune- 
ea pe oglinda de cristal a 
noii căi de navigație. La 
intrarea fa zona Basa- 
rabi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați 
cu puternice urale și ova
ții de locuitorii așezărilor 
din această parte a ținu
tului dobrogean.

Nava prezidențială trece 
pe sub podul care asigu
ră, pe două benzi de cir
culație, legătura rutieră 
dintre Constanța și Os
trov. Un pod care se dis
tinge prin eleganța și ar
monia sa geometrică.

Km. 45. Un mare nu
măr de tineri înscriu cu 
trupurile lor două cuvinte 
în simbolică alăturare : 
„Ceaușescu — tinerii*.

în această zonă de creas
tă, lucrările au fost exe
cutate de brigadierii Șan
tierului Național al Tine
retului.

însuflețită de exemplul 
personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de vas
ta sa activitate revoluțio
nară, de munca neobosi
tă desfășurată pentru bi
nele poporului și al pa
triei. tfaăra generație a 
participat nemijlocit la tot 
re. s-a înfăptuit mai gran
dios, mai măreț in Româ
nia socialistă. Tineretul 
țarii a înțeles să răspun
dă cu toată responsabili
tatea la chemarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
care le-a încredințat sar
cina de onoare — reali
zarea a 10 km de canal. 
Muncind exemplar, însu
flețiți de o înaltă răspun
dere, tinerii și-au pus sem
nătura de entuziasm și 
competență în construcția 
acestui măreț obiectiv al 
României socialiste. Peste 
46 000 de tineri muncitori, 
elevi și studenți de pe în
treg cuprinsul țării au îm
brăcat salopetele muncii, 
arborînd ecusoanele cura
jului și destoiniciei.

Kilometrul 48. Locul un
de tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu s-a întîlnit în 
repetate rînduri cu briga
dierii, a primit raportul lor 
Și i-a îndemnat la fapte 

pe măsura eroicelor tradiții 
ale marilor șantiere ale 
patriei. Răsună urale si 
ovații.

Nava „Mihai Viteazul “ 
se oprește.

Secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, i se raportează de 
către comandantul șantie
rului național al tineretu
lui, Nicolae Ivanov, că sar- 
c.na încredințată de partid, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Uniunii 
Tineretului Comunist a 
fost îndeplinită. Se cere 
permisiunea ca azi cînd 
conducătorul partidului și 
statului a deschis oficial 
navigația pe noul drum da 
apă al țării, să înceapă 
construcția Monumentului 
Tineretului, situat în acest 
punct pe promontoriul ce 
străjuie malul drept al a- 
cestei gigantice construcții 
a timpului nostru.

Adresîndu-se miilor de 
tineri, aflațî de o parte și 
de alta a canalului, secre
tarul generai al partidului 
a spus :

„Dragi tovarăși briga
dieri. doresc să vă adresez 
cele mai calde felicitări 
acum cînd inaugurăm Ca
nalul Dunăre-Marea Nea
gră. Vă felicit pentru ceea 
ce ați realizat la această 
măreață lucrare, care de
monstrează forța și capa
citatea tineretului tării 
noastre, contribuția sa la 
înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvolta
te. Vă mulțumesc !*.

Răsună urale și ovații.
în aclamațiile tinerilor 

brigadieri, nava preziden
țială pornește, îndreptîndu- 
se spre mare.

Nava prezidențială se a- 
propie de ecluza de la 
Agigea.

Agigea s-a înfrumusețat cu 
spectaculosul pod rutier si
tuat pe șoseaua Constanta- 
Mangalia, care domină în
treg peisajul cu înălțimea 
celor 90 de metri ai pilo
nului ce susține, prin ca
bluri metalice de mare re
zistență, întregul tablier 
metalic. Este primul mare 
pod suspendat din Româ
nia, avînd lungimea de 
300 de metri, patru benzi 
de circulație și două tro
tuare și este socotit a fi 
una dintre cele mai izbu
tite lucrări de artă ingine
rească de pe axa canalului.

Nava prezidențială acos
tează la cheiul portului e- 
cluzei — punctul terminus 
aj Canalului.

Este intonat Imnul de 
Stat. O gardă alcătuită din 
membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei pre
zintă onorul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu urcă pe terasa 
turnului de control al eclu
zei — impunătoare con
strucție din beton și sticlă.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate instalațiile și 
aparatura de mare comple
xitate cu care este dotată 
camera de comandă din 
turnul de control, produse 
în întregime în țară. în 
ecluză se află convoiul de 
barje și remorcherul îm- 
pingătdr. Apa din camera 
de ecliizare se află la ni
velul mării. '

A~ sosit momentul solemn, 
încărcat de emoție: tovară
șul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să ' dea comanda, 
printr-o apăsare pe buton, 
pentru efectuarea operațiu
nilor tehnice de ieșire a 
primului convoi în mare. 
Conducătorul partidului și 
statului declanșează des
chiderea masivelor porți 
metalice ale ecluzei. Aces
tea încep să se depărteze 
încet,_ lăsînd apele fluviu
lui să se unească cu cele 
ale mării. Este ora 12,45. 
Remorcherul împinge con
voiul. Primele vase se în
dreaptă spre întinsul ne
mărginit al apelor marii.

Urale entuziaste, sirene
le navelor aflate în zonă 
salută acest eveniment.

...Sîmbătă, 26 mai 19?4. 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră a fost 
inaugurat ! Acest vis secu
lar al românilor s-a împli
nit acum, în această zi de 
mai a anului 1984, anul u- 
nor mari aniversări din is
toria poporului român.

Proiectul complex al Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră, prin obiect și an
vergură, nu are precedent 
în România. El a reprezen
tat un moment culminant 
de încercare și verificare 
a potențialului create; al 
muncitorilor și specialiști
lor noștri și a prilejuit. în 
același timp, cea mai am
plă operă de colaborare 
tehnică nați nală.

Pentru țara noastră, ca
nalul prezintă o deosebită 
însemnătate economică și 
socială. Preluînd anual iw 
volum de trafic de ap; oape 
80 milioane tone de măr
furi, destinate în primul 
rînd combinatelor și uzi
nelor construite în zona 
Dunării, canalul este parte 
integrantă a unui ansam
blu de funcționalități mul
tiple privind gospodărirea 
judicioasă a apelor interne 
din această parte a țătik

în spiritul conlucrări 
pașnice și reciproc avan
tajoase cu toate popoarele 
Și statele, spirit care gu
vernează politica externă 
a partidului și statului nos
tru. canalul este accesibil 
tuturor navelor sub pavi
lion străin, în conformita
te cu legislația română.

Istoria a preluat pentru 
eternitate efigia acestei 
magnifice construcții a că
rei dimensiuni și impor
tanță economică este dată 
de principalii param^Ri 
tehnici : o adîncime a a- 
pei, la nivel normal de 
exploatare, de 7 metri; o 
lățime la bază de 70 me
tri, 90 metri și 120 metri; 
o înălțime liberă sub po
duri de 17 metri. Circula
ția se poate efectua în 
două sensuri de navigație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu coboară din tur
nul de comandă și se în
dreaptă către platoul unde 
va avea loc marea aduna
re populară.

înainte de începerea a- 
dunării populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
au vizionat o expoziție de 
fotografii ilustrînd princi
palele etape ale construc
ției canalului.
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