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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Un conținut exigent 
muncii de partid 

pentru valorificarea tuturor 
resurselor de creștere a 

producției fizice
Din fondul deosebit de 

bogat în idei al cuvîn- 
tării secretarului gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită 
de 
se 
re 
de 
conținut muncii 
zatorice 
cative, 
asigura

într-o singură zi

1800 tone peste plan

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Tulcea

la Consfătuirea 
lucru de la Mangalia, 
desprinde ca orienta- 
de bază necesitatea 
a imprima un nou 

organi- 
și politico-edu- 

de a.
o 

eficiență spo
rită 
ror 
lor ce le 
treprindem în 
aceste 
portante 
muncii și vieții interne 
de partid. Sarcina de a 
acționa pentru îmbună
tățirea acestor activități 
o vedem în strînsă le
gătură cu scopul lor ma
jor, sporirea 
la extracția, 
șl redresarea 
conomice a 
rii care constituie, 
cum s-a mai spus, 
gurul criteriu de 
luare a muncii 
rate de organele și or
ganizațiile de partid, de 
conducerile colective și 
ceilalți factori educațio
nali.

Se afirmă, pe bună 
dreptate, că rezultatele 
economice bune, depăși
rile de plan obținute de 
acele brigăzi, sectoare și 
întreprinderi care se si
tuează în fruntea în-

<__ _____________

trecerii, încorporează și 
rodul preocupărilor din 
domeniul organizatoric 
și educativ. Acest rațio
nament își păstrează va
labilitatea și în cazul 
contrar, adică în situația 
cînd colectivele 
îndeplinesc
plan : restanțele 
late încorporează 
cit și neajunsurile 

munca 
nelor
ganizațiilor 

de 
din 
tea
tilor, ele 
ind datorate 

cea mai mare 
su-

denotă

SPIRITUL
tutu. REVOLUȚIONAR 

acțiuni- trăsătură definitorie 
în_ a epocii noastre 

socialiste
im-
domenii ale

realizărilor 
cărbunelui 

situației e- 
întreprinde- 

așa 
sin- 

eva- 
desfășu-

nu își 
sarcinile de 

acumu- 
impli- 

din 
orga- 

și or-

partid, 
activita. 

comuniș- 
fi-

Cea de a doua zi a lu
nii septembrie s-a 
rodnică în bătălia 
a da țării cît mai 
cărbune. Din 
întreprinderilor 
Lupeni, Bărbăteni, 

șeni, 
de la 
Neag 
peste 
rului 
ne. Cea 
tate de 
de tone 
mentar 
planificată 
zată de 
Bărbăteni, 
proape de 
Cîmpu lui 
tone.

Printre brigăzile de mi
neri fruntașe care 
adus o contribuție 
semnată 
producției 
de la I.M. Bărbăteni 
numără cele conduse 
Pompei Tomolea, 
Covaci, Nicolae Roșu 
Carol Marton. (V.S.)

dovedit 
de 

mult 
abatajele 

miniere 
Paro- 

Vulcan și Lonea și 
cariera Cîmpu lui 
au fost extrase 
sarcinile prelimina- 
1860 tone de 

mai mare 
cărbune —

— extras 
față de sarcina 

a fost 
colectivul
urmat
cel al Carierei 
Neag cu 543

cărbu- 
canti-

566 
supli-

reali- 
I.M. 

îndee-

și-au 
în- 

la realizarea 
suplimentare 

se 
de 

Mihai

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut, 
sîmbătă, 3 septembrie, 
vizită de lucru în ~ 
Dunării.

Amplul dialog de 
purtat în această 
Chilia Veche cu i 
zentanți ai organelor 
cale de partid și de stat, 
cu membrii ai conducerii 
Ministerului . Agriculturii 
și Industriei 
și Centralei 
rii, cu specialiști, a 
tituit o continuare 
prinzătoarei analize 
pute cu o săptămînă 
urmă la Tulcea, 
stadiului de realizare 
proiectelor, 
inițiativa și sub 
rea directă a
Nicolae Ceaușescu, privind 
amenajarea și exploata
rea complexă, rațională a 
Deltei Dunării.

Această complexă acți
une de valorificare depli
nă a bogatelor resurse de 
care dispune Delta cît și 
a cadrului natural, 
frumusețe unică 
deschide largi 
ve de progres și 
așezării 
această parte 
Practic, prin tot 
proiectat și se 
prinde pentru 
măsurilor stabilite de con
ducerea partidului, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prin acțiuni
fundamentate cu rigoare 
științifică, printr-o parti
cipare susținută a oameni, 
lor din aceste locuri, Del
ta Dunării se va înnoi 
structural, pe toate planu- 

economic, social,

o 1 a e
gene- 

Comu-

—, de- 
tuturor

o 
Delta

lucru 
zi la 
repre-

lo.

Alimentare
Delta Dună- 

cons- 
a cu- 

înce- 
în

asupra 
a 

elaborate din 
îndruma, 

tovarășului

de o 
în lume 
perspecti- 
civiiizație 
o r
a 
ce 

va 
realizarea

din 
țării, 

s-a 
între-

cultural șl turistic 
venind, asemenea 
zonelor țării, o nouă măr
turie de necontestat a po
liticii înțelepte a parti
dului și statului de înflo
rire continuă, armonioasă, 
a tuturor zonelor țării, de 
ridicare a nivelului de 
trai al întregii noastre na
țiuni socialiste.

Vestea sosirii conducă
torului iubit al partidului 
și statului la Chilia Ve
che a produs nespusă bu- - 
curie. De pe toate ulițele, 
sătenii, cu mic cu mare, 
cu florj 'n mînă, se în
dreptau spre centrul civic 
al comunei ; aici se reu
nesc locuitorii comunei 
care poartă cu dragoste 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, 
stegulețe roșii și tricolore, 
pancarte pe care sînt în
scrise cuvinte rostite 
tăzi din adîncul I 
întregul nostru 
„Ceaușescu — 
„Stima noastră și 
— Ceaușescu — 
nia !“, „Ceaușescu 
porul !“, „Ceaușescu — Vi
itorul I",

Ora 9,00. Elicopterul 
prezidențial aterizează nu 
departe de malul fluviu
lui, într-un careu viu, al
cătuit din sute și sute de 
oameni. Mulțimea ovațio
nează îndelung, scandînd 
cu putere, cu dragoste și 
recunoștință numele con
ducătorului iubit al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctito
rul României moderne, 
patriot revoluționar care 
și-a consacrat și își dedică 
întreaga sa viață 
ririi necontenite 
noastre libere și 
dente.

as- 
inimii de 

popor : 
P.C.R. I", 

. mîndria 
Româ- 

și po-

înflo- 
a țării 

indepen-

La scara 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Ceaușescu sînt salutați, în 
numele obștii, de primarul 
comunei.

Sînt de față 
agriculturii și 
alimentare, reprezentanți 
ai organelor județene și 
comunale de partid și de 
stat, ai centralei „Delta 
Dunării", specialiști.

Uralele și 
contenesc. 
Nicolae Ceaușescu, 
rășa Elena Ceaușescu 
apropie de mulțime, 
meni tineri și 
string cu adîncă 
tință mîna conducătorului 
partidului și statului nos
tru. Femei cu părul alb, 
femei în puterea vîrstei, 
tinere fete o îmbrățișează 
cu profundă emoție pe to
varășa Elena Ceaușescu.

în fața unor hărți șl 
grafice, directorul general 
al Centralei „Delta Du
nării", Marin Nițu, infor
mează că, în lumina indi
cațiilor și orientărilor se
cretarului general al parti
dului, proiectele de orga
nizare ale celor șase 
treprinderi 
exploatare 
naturale — Chilia, Sulina, 
Sfîntu Gheorghe, „1 Mai" 
(Maliuc), „Independența" 
(Murighiol) și „Unirea" (Ju- 
rilovca) — au fost revizuite, 
stabilindu-se pentru fie
care unitate în parte prin
cipalele categorii de te
renuri și modul lor de fo
losință. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază pro
iectele și cere ca în cadrul 
fiecărei întreprinderi
complexe să se creeze fer
me centrale care să pola-

elicopterulul,
Nicolae 

tovarășa Elena

Ministrul 
industriei

ovațiile nu
Tovarășul 

tova- 
se 

Oa. 
vîrstnici 
recunoș-

în-
complexe de 
a resurselor

b ine

(Continuare in pag. a 4-a)

'ntilnire după 40 de ani

Raid nocturn

liceului, 
război, 

i înflo-

bi- 
asup-a

Fructuos dialog mineresc intre brigadierul Lu
dovic Repaș și ortacii din schimbul condus de Ion 
Țipate, componenții uneia dintre formațiile de lucru 
fruntașe din cadrul sectorului V al minei Lonea.

în s'i 
a loles- 

am.

din- 
puțul cu 

la 
va

uneori, în 
măsură unor cauze 
biective, care 
preocupări scăzute pen
tru valorificarea resur
selor interne ale colecti
velor.

La mina Vulcan. bi
lanțul pe 1 luni reflectă 
ur.ele •nzc.ltate 
c>m ar f- .ie pildă 
pășirea planului 
ducției nete valorii- 

red 1 e ea 
materiale și 

producție 
în in

și 
beneficiilor

re

3.6 la sută, 
cheltuielilor 
la 1 000 lej 
marfă, încadrarea 
dicatorul de calitate 
depășirea 
planificate. Aceste 
zultate reflectă o seamă

Arpad CRIȘAN, 
secretarul comitetului 
partid al I.M. Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

Demaraj în etapa finală la puțul 
cu schip din Lupeni

Sfîrșitul lunii august 
constituie pentru construe, 
torii puțului cu schip din 
incinta minei Lupeni 
moment deosebit. : 
rea în etapa 

mergătoare
începerii pro
belor tehno
logice. Datori
tă hărniciei și 
dovedite de i 
din subordinea 
Nicolae Dragoș ș 
Kiss, intr-un Vmp 
de mai pu;>n a< 
a fost ridicată din temelie 
pînă la acoperiș compli
cata structură de rezisten
ță a culoarului de benzi 
I și II, a stației unghiu-

un 
intra- 

finală pre-

lare și laboratorului 
tre preparație și 
schip. în preparație, 
zona de racord unde 
fi în curînd recepționată 
producția de cărbune de

Urgențe în investițiile anului l‘J83

i abnegației 
coasti uctorii 

maiștnloi 
t Geza 

record 
trei luni

la puțul cu schip, sînt 
gata modificările cerute 
prin proiect. De-a lungul 
culoarului I și II de benzi 
transportoare au 
montate rolele,

de Toma Achiriloaiei, 
sif Borșodi, Francisc Fa- 
zakaș, Constantin 3ular. 
da execută final zări la a- 
coperiș și lucrările de zi
dărie la unul din cele do

uă tromcle 
concasoare.

Greul 
crăcilor a 

aceste zile

lu- 
fost 
de 

din 
lot 

Emil

in p

fost 
suporți i 

pentru covorul de cauciuc. 
Jumătate din laboratorul 
pentru prelevarea . probe
lor de cărbune este fi
nalizat. Echipele conduse

preluat în 
constructorii montori 
subordinca șefului de 
Ioan Bălan și sing, i 
Tutunaru. A început asam. 
blarea la sol a primelor 
tronsoane de schipuri. Pe

v.s FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Be ie o duminică ia alia

Regulile de circulație trebuie 
respectate și după 

lasarea intunericiHui!
raidurilor noastre nocturne pen 
suit respectate regulile de circu 

întunerkului, atitudinea de 
conducătorilor ia desfășurarea in de 

a traficului rutier, i.a raidul nostru 
poaptea de 2 spie 3 septembrie am 

Vălceleanu, it Gri- 
Victor Busuioc și

Continuăm seria 
tru a constata cum 
lație odată cu lăsarea 
participare a 
plină siguranță 
desfășurat ia
lost sprijiniți de it. maj, Valeriu 
gerie Teoâosiu, plutonierii Victor Busuicc și Ion 
Feier, sergenții majori Gueorghe Catargiu și Vasile 
Medi ca, urni. , ind pe parcursul a mai multor ore 
modui de desfășurare a traficului rutier in orașele 
Vulcan și Lupeni. Cele constatate, in pagina a 2-a.

Minați 
de dorul și 
amintirea 
tinereții...

Zece bărbați cu tîm- 
ple argintii, zece ste
jari din marea ' pădure 
de stejari a țării, zece 
oameni de nădejde ai 
societății noastre soci
aliste, zece perechi de 
ochi scăldați în lacrimi, 
s-au întîlnit ieri, sub 
soarele strălucitor de 
toamnă bogată, pen
tru a sărbători o ani
versare dragă suflete
lor lor — 40 de ani de 
la absolvirea 1 
Promoție de 
promoție care a 
rit în pofida viscolelor 
istoriei, promoție a 
ruinței binelui 
răului.

Ce să fi fost 
fletele lor de 
cenți acum 40 de 
cînd îl citeau pe Emi- 
nescu sau 
cu nostalgia 
lor 
să fi fost 
lor, ieri, 
ani, cînd, 
tîmple și 
trecerea 
timpului 
copiiț de 
Celui care scrie aceste 
rînduri i-a fost dat rar 
să trăiască asemenea 
momente de emoție. 
S-a strigat catalogul și 
fiecare dintre cei zece 
și-au depănat amintiri
le, și-au istorisit viața, 
împlinirile. Și-au ple
cat frunțile, comemo- 
rînd amintirea celor

Mircea BUJORESCU

adormeau 
romanțu

lui Minulescu ? Ce 
in sufletele 

după 40 de 
cu ghiocei la 
uitînd de 
neiertătoare a 
au redevenit 

odinioară ?
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Comuna Aninoasa

Realizări, dar și mult loc 
pentru mai bine pe planul 

autogospodărirîi

lîn conținut
(Urmare din pag. 1)

exigent muncii de partid

în aceste zile frumoase 
și calme, de început de 
toamnă, în activitatea con
siliului popular din Ani
noasa este prioritar abor
dat domeniul autogospo- 
dăririi și autoaprovizio- 
nării, cu consecințe con
crete în calitatea vieții 
locuitorilor. Contribuția 
gospodarilor la fondul cen
tralizat 
nimale 
duse 
lie re, 
tuie o 
mă care 
tetizează însăși 
țnunca de e- 
ducație, de for
mare și dezvoltare 
conștiinței socialiste.

— în primele opt luni 
din acest an, ne spunea 
tovarășul Dumitru Morar, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular, ne-am rea
lizat și chiar depășit sar
cinile de plan la indica
torul bovin adulte și tine
ret bovin, lapte de oaie 
și lînă. La alți indicatori 
însă (lapte de vacă : 400
hl — plan, 250 realizat ; 
ovine, miei — 115 capete 
plan, 38 realizat ; porci : 
150 capete — plan, 95 rea
lizat) nu i-am îndeplinit, 
termenele scadente li
vrare fi-nd în această lu
nă (la lapte de oaie).

în activitatea de gospo
dărire a localității, con
siliul popular comunal 
nu dovedește fermitate și 
perseverență, lată de ce în 
aceste zile, încă de la in
trarea în Aninoasa, con
tainerele din care se re
varsă gunoiul 
sînt neridicate 
știe cînd. Șeful 
E.G.C.L. din 
loan Iancu în 
ționeze cu spirit de

al statului, cu a- 
și pro- 
anima- 
consti- 
proble- 

sin-

pundere și cu 
pentru oamenii 
iese și muncesc 

ridică

respect 
care tră- 
în Ani

noasa, ridică neputincios 
din umeri dînd vina 
E.G.C.L. Vulcan, 
care ..gospodărește' 
ccastă comună aflată 
plină dezvoltare 
De fapt semnele 
nării 
procesului

Din activitatea
consiliilor populare

a

Aninoasa, 
care se 

menajer 
de cine 
sectorului 
localitate, 

loc să ac- 
răs-

Pe 
unitate 
și a- 

în 
socială, 

coordo- 
nesatisfăcătoare a 

de gospodări
re se 
chiar la 
pași de 
siliul popular, 
la Școala 
nerală 
Aninoasa. 
bia acum 

cînd mai sînt doar 10 
pînă la deschiderea i 
lui an de învățămînt, cînd 
în toate școlile trebuiau 
să se fi încheiat lucrările de 
reparații și întreținere — la 
școala amintită sînt 
cate schelele necesare 
novărilor exterioare, 
ce abia acum ? 
că, așa cum ne 
tovarășul Andrei 
șecretar-adjunct al 
tului comunal de 
în luna august adică a- 
tunci cînd era timpul in
dicat) cei mai mulți lu
crători din echipele sec
torului E.G.C.L. s-au aflat 
în concediu.

Procesul de 
dărire și 
nare trebuie 
permanent în atenția 
siliului popular, fiind 
meniul prin care se 
legătura cu cetățenii, 
vind posibilități mari 
stimulare a spiritului 
vie, a inițiativei 
din dialogul 
cu locuitorii 
mune.

văd 
doi 

con-

ge- 
din

A-

I zile 
nou-

ridi- 
re- 
De 

Pentru 
spunea 

Glăvan, 
cerni te- 
partid,

autogospo- 
autoaprovizio- 

să se afle 
con- 
do- 

face 
a- 
de 

ci- 
pornită 

deputaților 
acestei co-

Tiberiu SI’ĂTARU

de preocupări pe linia 
îmbunătățirii cantitati
ve și calitative a activi
tății noastre. în mod o- 
biectiv, însă, înțelegem 
că restanțele înregistra
te la producția fizică — 
care au depășit deja ci
fra de 48 000 tone de 
cărbune — dovedesc se
rioase neajunsuri și în 
munca organizatorică, de 
coordonare a forțelor po
litice și de activizare a 
formațiilor de lucru, în 
munca educativă, de 
conștientizare și întări
re a răspunderii tuturor 
față de plan. Sînt cons
tatări care, de acum, 
stau mai mult în atenția 
comitetului de partid pe 
mină, a organului colec
tiv de conducere, a con
ducerilor tehnice 'ale 
sectoarelor, fiind cu 
toții hotăriți să acționăm 
ferm pentru întărirea 
climatului de ordine și

disciplină, afirmarea 
combativității comunis
te și stimularea inițiati
velor înaintate.

Nu afirmăm o nouta
te arătînd că pentru în
tărirea disciplinei, pri
mele măsuri le vom în
treprinde în organizați
ile de partid unde a scă
zut exigența față de a- 
bateri. Ca și la alte u- 
nități miniere, și la mi
na Vulcan în unele or
ganizații de bază a fost 
înregistrată o prezență 
necorespunzătoare la a- 
dunările generale, au a- 
vut loc dezbateri cu un 
conținut scăzut care nu 
au întărit cadrul de ac
țiune pentru realizarea 
indicatorilor de plan. 
Vom avea în atenție îm
bunătățirea conținutului 
adunărilor generale, în 
creșterea rolului activ 
al birourilor și comite
telor de partid în peri
oada dintre adunări, ac
tivizarea maiștrilor —

care constituie o reală
forță politică și de acți
une practică a sectoare
lor și organizațiilor noas

Întîlnire după
40 de ani

(Urmare din pag. I)

tre de partid 
bunătățirea 
brigăzilor și 
contribuției

-, îm- 
structurii 
creșterea 

fiecărui
schimb la realizarea pla
nului pe sector și între
prindere.

Rezultatele bune, a- 
mintite la începutul a- 
cestor rînduri ca și fap
tul că întregul colectiv a 
reușit să asigure în a- 
cest an o substanțială 
creștere a medici pro
ducției zilnice — sînt 
dovezi că mina Vulcan 
dispune de un potențial 
productiv în continuă 
dezvoltare, căruia orga
nele și organizațiile de 
partid, conducerea mi
nei, comuniștii, minerii
și cadrele de bază din 
întreprindere sînt liotă- 
rîți să-i asigure » tot 
mai bună valorificare.

Proiectanții Francisc 
Moraru, Clementina
Dăianu și ing. Ion Mo
rar (IPSRUEEM) dis
cută despre finalizarea 
unor proiecte.

Demaraj în
(Urmare din pag. I)

puț s-au lansat cablurile. 
La orizontul 400, în sub
teran, formațiile de lăcă
tuși montori conduse de 
maistrul principal specia
list Aurel Crainic au fi
nalizat câptușirea silozu
lui principal al puțului cu 
schip și celelalte lucrări 
de montaj de-a lungul li
niei de transport pe ori
zontală.

Zi și noapte, la puțul cu 
schip, atît la suprafață, 
în interiorul turnului și

Regulile de circulație trebuie respectate

Două dintre mașinile

(Urmare din pag I)

FĂRĂ ACTE 
ASUPRA LOR

Cea mai elementară o- 
bligație a unui conducă
tor auto a fost neglijată 
de Gheorghe Jurj, pom
pier la depozitul de pro
duse petroliere din Vul
can care circula cu auto
turismul Dacia 1300 în
matriculat cu nr. 1 HD 
1204 fără acte asupra lui. 
La ora 22,20 „mergea la 
serviciu cu trei canistre 
goale în portbagaj". Ce 
vroia oare să facă cu ca
nistrele ?!

Fără permis a fost de
pistat și Ion Badea la vo
lanul autoturismului 2 HD 
8288, care circula pe DN 
66 A în Vulcan. •

FUGIȚI DIN FAȚA 
AGENTILOR DE 

CIRCULAȚIE
Observînd prezența a-

genților de circulație în

parcate la domiciliu.

dreptul barierei de pe 
noua variantă a drumu
lui spre Lupeni, sing, loan 
Gavrilă, adjunc șef de 
sector la sectorul VI de 
la l.M. Bărbăteni, întoar
ce la cîțiva metri de ca
lea ferată autoturismul 2 
HD 9980 la volanul căruia 
se afla și încearcă să dis
pară în noapte. Ajuns 
din urmă, motivează ges
tul prin faptul că și-a 
Uitat actele acasă.

In dreptul complexului 
comercial din Bărbăteni, 
conducătorul autoturismu - 
Iul 3 HD 3904. simulează o 
oprire la semnalul agen
tului de circulație, apoi 
accelerează brusc și dis
pare spre Uricani. în 
scurt timp mașina este, i- 
dentificată în fața unui 
bloc în cartierul din 
dreptul I.F.A., Vîscoza, pe 
o alee retrasă. Este iden
tificat și conducătorul au
toturismului în persoana 
lui Carol Pavel din Uri
cani, domiciliat in strada

Republicii nr. 26 ap. 1, 
care încercase să-și piardă 
urma neavînd permis de 
conducere. Ambii vor su
porta rigorile legii. Cam 
scumpă îndrăzneală !

CU DEFECȚIUNI 
LA SISTEMUL 

DE LUMINI
N e g 1 i j i n d re

vizia mașinii înainte de 
plecarea în cursă, au fost 
depistați cu defecțiuni la 
sistemul de lumini urmă
torii conducători auto : 
Zolti Iolanda (2 HD 8285), 
Constantin Ștefănescu (1 HD 
9307), Lazăr Damian (1 
HD 8382), Ștefan Vlădu- 
lescu (1 HD 9710), Cla- 
udiu Sorin Dragotă 
(1 IID 8047). Con
ducătorul auto Mihai 
Dezsi, plecase la drum la 
volanul mașinii vărului 
său, mașină care avea 
defecțiuni la sistemul de 
semnalizare. Amenzile a- 
plicate pe loc i-au făcut 
mai „sensibili" față de 
starea tehnică a mașinilor 
pe care le conduc.

CU FOILE DE 
PARCURS 

NECOMPLETATE
La ora 23,20 conducăto

rul auto Victor Șuță la 
volanul autobasculantei 31 
HD 4076 nu avea foaia de 
parcurs completată pen
tru că „uitase". La fel a 
neglijat această obligație și 
Mihail Ccrduneanu, con
ducătorul autobasculan
tei 31 HD 7462. Comodi
tatea se plătește întotdea
una, mai ales cînd este 
vorba de curse ce nu se 
pot justifica

CU PERMISUL 
SUSPENDAT

Grăbindu-se nevoie ma
re, Tiberiu Marius Ulman 
la volanul Daciei 1100 cu 
nr. 1 HD 1526 nu a oprit 
pentru a se asigura la 
trecerea de nivel peste 
calea ferată pe noua va
riantă a drumului de la 
Lupeni. I-a fost luat per
misul de conducere și im
plicit dreptul de a mai pi
lota mașina. încă o dovadă 
că graba strică treaba.

PARCĂRI 
LA DOMICILIU

Dacă în orașul Vulcan 
nu a fost depistată nici o

mașină aparținînd unită
ților socialiste parcată 11 
domiciliu, nu același lucru 
s-a întîmplat și la Lu leni. 
Pe Aleea Gorunului era 
trasă pe dreapta autobas
culanta 31 HD 6297 de 
6,5 tone (conducător auto 
loan Farkaș). Pe strada 
Viitorului erau parcate : 
autobasculanta de 16 tone 
31 HD 4326, autoduba 
31 BC 7689, ARO 21 HD 
3782, multicarul 31 HD 
3267, proprietate a 
E.G.C.L. Petroșani, auto
duba 31 BC 5111. In scurt 
timp toți conducătorii au
to ale acestor autovehicu
le vor primi cîte o chitan
ță de plată, conform De
cretului 468/1977.

DIVERSE
Mare noroc a avut Flo- 

rea Peagu, conducătorul 
autodubei 31 TM 4970. In 
jurul orei 21, autovehicu
lul său ce prezenta grave 
defecțiuni tehnice a luat 
foc. Numai intervenția 
competentă și operativă a 
a genților de circulație au 
salvat autovehiculul de 
la deteriorare completă.

Raid anchetă realizat 
de Ștefan NEMECSEK

în ordine, de la stingă la dreapta ■ Tiberiu Marius Ulman, Gheorghe Jurj 
și Ioan Gavrilă, în culpă, în fața agenților de circulație.

trecuți ireversibil dinco
lo de Styx.

Și-au venerat dascălii 
care le-au modelat conști
ințele și le-au cizelat su
fletele. Din absolvenții 
rămași in viață s-au ridi
cat șapte mediei, cine, in
gineri, doi economiști, un 
profesor, un ofițer. Fieca
re la locul lui, s-a dedi
cat, in anii de după răz
boi, propășirii patriei, 
construcției socialiste. Cit 
de impresionați au fost de 
Petroșaniul zilelor noas
tre I l-am auzit expri- 
mîndu-și nedumerirea că 
nu l-au recunoscut, că a 
„răsărit ca din pămînt un 
alt oraș", păstrîndu-se cu 
smerenie ce-a fost vechi 
și bun.

Ce oameni mi
nunați a dat vechiul 
liceu din Petroșani,
școală românească de 
oameni, care a crescut oa
meni pentru oameni. Fos
tul director al școlii, un 
adevărat dascăl i-a cu
prins pe toți cu privirea 
înlăcrimată și n-a mai 
putut spune decît „Gaudea- 
mus igitur !“. Să ne bucu
răm, așadar, de bucuria lor!

etapa finală
în subteran, constructorii', 
montorii, lăcătușii și for- 
mațile complexe de mi
neri și preparatori au 
fost prezențl la datorie, 
înfăptuind într-un timp 
scurt un volum impresi
onant de lucrări. Vo'-bin- 
du-ne despre greutățile și 
dificultățile care au fost 
întâmpinate și învinse de 
constructori, sing. Nicolaî 
Beldeanu, șeful lotului 
„Puțul cu schip" al șanti
erului 4 Lupeni al I.C.M.M. 
a ținut să sublinieze: „Pe 
lîngă hărnicia construc
torilor s-a făcut remarcat 

| și sprijinul deosebit pe 
Icare l-a avut din partea 

conducerii l.M. Lupeni și 
Preparațici".

! Pînă la 30 septembrie, 
| după cum ne-a informat 
, șeful șantierului 4 Lu- 
■ peni al I.C.M.M., sing. 
I Carol Ridzi. constructori

(au sarcina ă fralizeze 
construcțiile =i montajele 

| aferente puțului cu schip. 

I 
I I

I 
I I

I
I
I

Ej CONCURS DE AD
MITERE. în aceste zile, 
la Școala generală nr. 
1 Petroșani, secția de 
muzică și arte plastice, 
se desfășoară consultații 
în vederea înscrierii e- 
levilor la următoarele 
instrumente : pian,
vioară și violoncel (.cla
sa 1), trompetă, flaut, 
clarinet, oboi (clasa a 
V-a) și la arte plasti
ce (clasa a V-a). Con
cursul de admitere este 
programat in 13 sep
tembrie. (T.S.)

■ TABERE DE O- 
DIHNA. Aproape 200 
de pionieri și elevi au 
plecat în această săp- 
tămînă în taberele de 
odihnă de la Techir- 
ghiol și Băile Hercu- 
lane. Este ultima serie 
de elevi care se află în 
tabere. Apropierea zi
lei de 15 septembrie — 
cînd începe noul an de 
învățămînt— orientează
copiii. Văii 
pregătirile 
deschiderii

Jiului spre 
specifice 

cursurilor
școlare. (T.S.)

Rubrică realizat ’ de
Tiberiu SP klARU
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Fortificațiile dacice văzute 
din perspectiva romană (I)

Ilotărîrea lui Traian de 
a cuceri Dacia repre
zenta „o continuare a 
politicii de pînă atunci, 
cu alte mijloace1', așa 
cum se exprimă un is
toric militar încercînd să 
definească războiul. De
sigur, una este dorința 
și cu totul alta trans
punerea in fapt. Nu vom 
stărui asupra preparati- 
velor, ele sînt relativ 
cunoscute din informați
ile pe care le-au lăsat 
posterității diverșii is
torici, mai mult ori mal 
puțin contemporanii e- 
venimentelor. S-a discu
tat multă vreme dacă o 
importantă cale de ac
ces este aceea care urmă
rește Valea Bistrei — 
Porțile de Fier ale Tran
silvaniei și in fine, aria 
fortificată a capitalei 
dace, este tot una cu 
aceea urmată de Traian. 
Mai mult, vechiul Ta- 
pac, loc al altei bătălii 
între daci Și romani, 
poate fi localizat la Por
țile de Fier ale Transil
vaniei ? Relatarea lui 
Iordanes lasă să se în
țeleagă cu claritate a. 
cest lucru. Mai tîrziu, 
Marsigli apoi călătorul 
turc E. Celebi văd anu
mite întărituri la „Poar
ta", primul nu își pune 
problema atribuirii lor, 
iar al doilea le socotește 
ridicate de... Alexandru 
cel Mare. Abia în urma 
descoperirii Marelui
Complex de la Ponorîci, 
ochii uimiți ai celui care 
l-au găsit, vor privi alt
fel vestigiile aflate îs 
Poarta... Această ..Poar-

tă“, loc de trecere între 
Banat și Transilvania, a 
cunoscut o puternică ră
vășeală, cauzată de for
țele care s-au înfruntat 
aici. Totuși, și aici în 
unele locuri, clar mai 
ales pe versantul nord- 
vestic, în altele mai pu
țin, se observă lucrul 
mîinii dace. în apropi
erea drumului fortifica
ția este mai amplă, com
partimentată ; laturile
tnitii/iiimiiiiiliiiiiunim

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

în schimb sprijinite pe 
cei doi versanți sînt a- 
proximativ liniare. Nu 
este cu totul exclus ca 
experiența de luptă do- 
bîndită aici să fi fost u- 
tilizată în amplificarea 
fortificațiilor de la Po
norîci. Așa cum spu
neam, există elemente de 
atribuire dacă, și de a- 
cestc întărituri s-au izbit 
romanii veniți pe Valea 
Bistrei. în fața lor, de o 
parte și de alta a drumu
lui, se ridicau valuri de 
pămînt ; codrii întune- 
coși adăugau încă un e- 
lement apăsător asupra 
moralului roman deși co
loana dc atac pe această 
direcție era formată din 
trupe bine instruite, con
duse de însuși Traian. 
Trei scene ale Columnei 
sînt consacrate acestei 
bătălii care s-a dovedit 
a fi deosebit de dură. Da
cii își scot răniții de pe 
cîmpul de luptă și se re
trag în ordine. Romanii

la rîndul lor, epuizați de 
efort, nu mai pot urmă
ri trupele dace. Dacă pî
nă aici caracterul lupte
lor a fost unul de contact 
nemijlocit între adversari, 
la Porțile de fier — ve
chiul Tapae, strategia da
că a opus invadatorului 
mari valuri de pămînt 
din spatele cărora apăra
rea era mai lesnicioasă. 
Romanii au avut prilejul 
să vadă și să simtă că 
o invazie în Dacia nu era 
nici pe departe o confor
tabilă plimbare militară. 
Din cercetările făcute se 
desprinde un element 
constructiv aparte și anu
me faptul că valurile de 
pămînt ale apărării nu 
au dispus de palisade, si
tuație care va fi remedi
ată la Ponorîci. Deși Co
lumna nu ne-o arată, cu
noaștem din relatarea u- 
nui istoric că numărul 
răniților în tabăra roma
nă a fost excesiv, stocu
rile de pansament s-au 
terminat și însuși împăra
tul a renunțat la garde
roba sa în vederea obți
nerii feșilor... Valurile 
dace de la Tapae, înalte 
de 3-4 metri și cam de 
aceeași grosime, apărate 
vajnic de oamenii locuri
lor au constituit, neîndo
ios, un obstacol puternic 
în fața ofensivei romane. 
Prezența lui Traian în 
mijlocul ostașilor săi poa
te avea caracterul unei 
îmbărbătări, unor îndem
nuri adresate trupelor 
proprii aflate în perico
lul de a fi respinse.

Viorel MORARU

De ta o duminică ta alta
I

CLIP F DIM VIATĂ7

In numărul de 
ziarului nostru 
gurăm rubrica 
din viață" prin 
mediul căreia ne 
punem 
momente 
nice in felul lor, 
viața și activitatea 
menilor muncii 
Valea Jiului. La 
ținerea rubricii i 
tăm toți cititorii 
rului nostru, 
sau părtași la 
unor astfel de clipe de
membrii familiei, de
colegii de muncă, de
alți oameni din colec
tivitățile în care își
desfășoară activitatea și 
trăiesc.

azi al 
inau 

„Clipe 
inter- 

pro
să prezentăm 
deosebite, u 

din 
i oa- 

din 
sus- 

invi- 
zia- 

martori 
trăirea

I

Nuntă de argint
De curind, Alexandru și Lidia llyeș, oameni ai 

muncii la preparația Coroești, au sărbătorit, ală
turi de copii, nepoți și numeroase cunoștințe, ani
versarea a 25 de ani dc Ia căsătorie. Sărbătoreasca 
întîlnire familială, punctată cu multe surprize, a 
prilejuit depănarea unui șirag de frumoase amin
tiri petrecute de cei doi în două decenii și jumă
tate de trainică căsnicie. Cele mai emoționante cli
pe au fost totuși cînd cele trei fete ale lui Alexan
dru și Lidia — Eva, Ecaterina și Ana —au prezentat 
celor de față o casetă cu distincții și medalii cu 
care tatăl lor a fost răsplătit de. partidul și statul 
nostru ca recunoștință 
activitatea productivă, 
obștești. întîlnirea s-a 
de aur !“ adresată din

Pentru toți cei prezenți întîlnirea a constituit o 
clipă de neuitat, o lecție deschisă a școlii familiei.

Ștefan NEMECSEK

pentru strădania depusă în 
în îndeplinirea sarcinilor 

încheiat cu urarea „Nuntă 
inimă perechii sărbătorite.

v

...emoțiile accelerează 
metabolismul ? Sub influ
ența unei emoții puternice 
metabolismul bazai poate 
crește cu 30 pînă la 50 la 
sută.

...dicționarul francez 
pentru rebusiștj conține 
76 000 de sintagme rîndu- 
ite nu numai după alfabet, 
ci și după numărul litere
lor dintr-un cuvînt ?

...un om folosește în 75 
de ani de viață 1 200 kg 
de îmbrăcăminte ?

...începuturile stenogra
fiei datează încă de pc 
vremea romanilor ? Ele 
pot fi identificate în așa 
numitele „Note tironice" 
atribuite lui Tiro, un 
sclav-scrib al lui Cicero.

...există și copaci ce în
locuiesc... vacile ? Seva 
arborilor de lapte, inalți, 
eu coajă netedă și cu frun
za lucioasă, ce crește în

America de Sud, au culoa
rea, gustul și valoarea 
nutritivă a laptelui de va
că.

...o găină obișnuită din 
orașul portughez Cinrbra 
a ouat un ou dc 220 gra
me, lung de 20 cm și cu 
12 cm în diametru ?

...bambusul crește cel 
mai repede ? într-o oră 
realizează 2—3 cm, per
formanță deosebită din 
punctul de vedere al fo
loaselor pe care omul Ie 
poate trage de pe urma a- 
cestei particularități...

...în anul 1953 a fost 
descoperit cel mai inalt 
munte submarin din lume? 
Este vorba de Tanga 
Trech (8 352 m) situat în
tre insulele Samoa și 
Noua Zeelandă. Vîrful 
muntelui se află la 365 m 
sub nivelul mării.

Culese de
B. ILIE

Familia 
perechii 
reuniți la 
argint.

Foto : Șt.

și prietenii 
sărbătorite 

nunta de

NEMECSEK

Toamna vine, vara trece...
(CRONICĂ RIMATA IN DOUA PĂRȚI)

II
I

Mi-a bătut, aseară, vara-n-geam, 
cu-n mănunchi de flori mirositoare, 
cînd pomii se-așteptau la inventar 
și rîndunica era gata de plecare. 
Și mi-a șoptit cu glas de clopoței, 
ca într-un cîmp cu fin, proaspăt cosit, 
că-ar vrea să lase — așa, în 
pe fiecare om... mai fericit, 
mai plin de optimism și de 
cu-o inimă mai caldă decît 
A văzut vara, săraca, 
și mai bune și mai rele.
(Pe acestea de la urmă 
a pus ploaia să le spele) 
A văzut cum, Aprozarul, 
a deschis tonete pline, 
bune pentru orșicine, 
(serviciile-au fost depline, 
nu 
dar 
jos.

le critic nici gramajul, 
după ce se retrag, 
pe trotuar, rămîne,

urma ei

iubire, 
ea.

ambalajul)mărturie...
în cartieru-Aeroport, 
cînd o vizită-încropii, 
am văzut cum un container
.încărcat se lăfăia
în spațiul pentru copii.
Cînd a vrut să vadă fotbal 
pe terenul „Jiului" 
a simțit că uneori 
nu prea curge-n voia Tui. 
Timpul însă iar se schimbă, 
ce e cald se face rece, 
TOAMNA vine, VARA pleacă 
Nu sînt mofturi ce vă spun 
însă un fior mă trece 
că dacă or vrea să plece 
cu autobuzul-acum
Tare mi-e c-ar prindc-o iarnă
Tot pe drum, pe drum, pe drum...

I
I
I
I
I

I
i
1
I
I

Mircea ANDRAȘ I

Magia și 
ravagiile sale

Deraieri de trenuri, în
treprinderi abandonate, 
turme de vite pierite da- . 
torită lipsei de îngrijire... 
Acestea, și încă altele de 
același „calibru", sînt con
secințele panicii provoca
te, recent, intr-o regiune 
mexicană cu 250 000 de 
locuitori, de „prezicerile" 
unui magician indigen. A- Ș 
cesta anunțase producerea , 
unui violent seism în zo
na respectivă. Evident, cu- i 
tremurul nu a avut loc, I 
dar pagubele economice ! 
determinate de panică nu 
sînt comparabile — după 
cum remarcă presa mexi
cană — decît cu efectele 
forțelor dezlănțuite ale na
turii.

FLAC ĂRA BIOGAZULUI (II'

Ce trebuie să facem ?
Procurarea materialelor 

necesare construcției nu 
reprezintă o problemă di
ficilă ; se pot procura din 
comerțul socialist. în ge
neral la toate tipurile dc 
instalații ce Ie vom enu
mera se folosesc ca ma
teriale cimentul, balastul, 
fier - betonul, scândura, 
precum și diverse confec
ții metalice, țevi și robi
nete.

Instalațiile pentru obți
nerea biogazului se ca
racterizează.. prin simpli
tatea soluțiilor ce trebuie 
aplicate și constau din:

— executarea unui bazin 
sau cuvă îngropată sau 
semiîngropată care să fie 
etanșă și să asigure în fi
nal spațiul pentru fermen
tare. De regulă pentru 
confecționare se foloseș

te tabla de 2—3 mm gro
sime protejată împotriva 
ruginii sau la bazine ca 
material de bază betonul 
armat.

Prepararea materialu
lui biologic necesită (după

Se va ține seama de fap
tul că umplerea cuvei sau 
bazinului nu se va face 
pînă Ja refuz, deoarece în 
primele două săptămîni 
conținutul din ea se um
flă mărindu-și volumul cu

O sursă energetică la îndeniîna tuturor
■ teiiitimiiiiiiiiiiiiniînmiiiiiiaummininiiii

amestecare) un timp de 
10—15 zile la fermenta
re în aer liber. Abia du
pă acest timp, materialul 
biologic se introduce în 
cuvă sau bazin. Odată cu 
el. pentru demararea 
procesului de fermentare 
se va adăuga un amestec 
de 2/3 apă și 1/3 lichid 
de bălegar (conform re
țetelor ce se vor indica).

15 la sută. începerea pro
cesului de fermentare, deci 
de producere a biogazului 
va dura pînă la 5 zile în 
sezonul cald și pînă la 20 
dc zile în sezonul rece.

De reținut:
IS Biogazul are o putere 

calorică de circa 5 000 
kcal/mc puțind fi folosit 
m gospodării individuale,'

ferme zootehnice, mici co
lectivități ;

■ Instalațiile de biogaz 
pot funcționa cu alimenta
re discontinuă și cu ali
mentare continuă. Acestea 
din urmă sînt ceva mai 
pretențioase implicînd fo- ; 
losirea unui agitator mc- ! 
canic. Obținerea biogazu- 
lui în sistem discontinuu 
este simplă și nu presu
pune supraveghere per
manentă a instalației ;

(3 utilizarea gunoiului, 
bălegarului, resturilor ve
getale în scopul produce
rii biogazului reprezintă o i 
excelentă măsură de pro- ■ 
tejare a mediului ambiant. ’ 
Obținerea biogazului este | 
calea de distrugere a a- j 
genților patogeni pe care i 
îi conțin resturile biolo- ț 
gice și care, lăsate să fer- I 
menteze în aer, conduc la j 
infectarea mediului.

(Va urma)

Ing Hie BREBEN
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

rizeze întreaga activitate 
economico-productivă. Se
cretarul general al parti
dului, relevînd că pă- 

imîntul este deosebit de 
mănos, arată că, pe lingă 
extinderea culturilor ce
realiere și silvice și dez- 

I voltarea accentuată a 
' creșterii animalelor, este 
necesar să se redimensi- 

1 oneze suprafețele destina- 
jte legumiculturii, ramură 
icare să asigure o cit mai 
Șbună aprovizionare a popu. 
jlației și materie primă 
ipentru viitoarele fabrici 
‘de prelucrare. Unitățile 
^industriei alimentare, ce 
■se vor ridica la Chilia și 
■in alte așezări ale Deltei, 
'.vor asigura un mare nu
măr de locuri de muncă, 

‘îndeosebi pentru femei.
Analiza la fața locului a 

jproiectelor de reorganiza- 
;re a activității de valori- 
[ficare complexă a Deltei 
continuă, apoi, în cadrul 
unui semnificativ dialog 

■’cu cetățenii comunei, 
j" Tovarășul N i c o 1 a e 
lCeaușescu, tovarășa Elena 
'Ceaușescu, ceilalți tova- 
’răși din conducerea de 
ipartid și de stat, coboară 
'apoi pe malul Dunării 
i pentru a stabili locul un- 
■ de va fi construit viitorul 
port Chilia Veche.

[ La încheierea vizitei, to- 
.’varășul Nicolae Ceaușescu,

i
I

1
I
1

I
I
I
i

CALEN DAR SĂPTĂMÎNAL
5—11 SEPTEMBRIE 1983

LUNI, 5 SEPTEMBRIE

— La Costinești se deschide reuniunea europeană 
consacrată Anului Internațional al Tineretului 
(5—9 septembrie).

— Are loc Congresul Partidului Comunist din Ar
gentina,

— La Stockholm începe reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor nordice (5—6 septembrie).

MARȚI, 6 SEPTEMBRIE

— La Geneva se reiau negocierile privind limita
rea armamentelor nucleare în Europa.

— A.A. Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, ministrul afacerilor externe al 

U.R.S.S., are la Paris convorbiri cu oficialități 
franceze.

— Turneul ministrului apărării al S.U.A., Caspar 
Weinberger, în Panama, Honduras și Salvador 
(6—8 septembrie).

MIERCURI, 7 SEPTEMBRIE

— La Madrid încep ședințele finale ale reuniunii 
C.S.C.E. (7—9 septembrie).

— Proclamarea independenței Braziliei. Sărbă
toare națională.

— întîlnire a miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului de la Contadora" cu omologii 
lor din țările Americii Centrale.

JOI, 8 SEPTEMBRIE
— Vizita la Beijing a adjunctului ministrului de 

externe al U.R.S.S., Miha; Kapița, la invitația o- 
mologului său chinez, Qian Qichen,

— Ziua internațională a alfabetizării.
— Ziua solidarității internaționale a ziariștilor.

VINERI, 9 SEPTEMBRIE
— Victoria revoluției socialiste în Bulgaria. Săr

bătoare națională.
— Proclamarea R.P.D. Coreene. Sărbătoare na. 

țională (35 de ani)
DUMINICA, 11 SEPTEMBRIE
— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, pleacă 

într-un turneu în țări din nordul Africii și Eu
ropa (11—21 septembrie).

— Vizita președintelui Republicii Irlanda, Patrick 
Hillery, în Spania.

în cea de-a 66-a ediție 
a campionatului național 

’ de fotbal, divizia A, pri- 
■ mul meci pe teren pro- 
priu al echipei divizionare 
din Valea Jiului n-a de
zamăgit. A fost o partidă 
agreabilă care a inaugu
rat noua ediție pe te
ren propriu dîndu-ne 
speranțe, ba chiar deter- 
minîndu-ne să emitem 
pretenții. Am văzut un 
meci disputat, în cursul 
căruia echipa noastră s-a 
mișcat mult, a colaborat 
între compartimente, s-a 
apărat cu dîrzenie și a a- 
tacat penetrant, în pofi- 

1 da „înălțimii" înaintași
lor.

în min. 20, prima fază 
„caldă" la poarta oaspe
ților a fost creată de Bă- 
luță, care a ratat o ocazie 
bună de a deschide sco
rul. Aceasta s-a întîm- 

, plat însă în min. 25, cînd 
(la o lovitură liberă de pe 
drepta executată de Po
pa Vasile, doi atacanți 

I băcăuani sar în contra- 

după ce subliniază impor
tanța construcției unei Chi
lii noi, urează succes in rea
lizarea acestui obiectiv 
important în această par
te a patriei noastre, mul. 
tă sănătate, multă ferici
re celor prezenți.

Cuvintele secretarului 
general al partidului, din 
care se desprinde imagi
nea Chiliei noi de mîine 
— viguros centru econo
mic și social al României 
socialiste — au fost urmă
rite cu deosebită atenție și 
cu înțeleasă satisfacție și 
mîndrie de populația a- 
cestui colț din Delta Du
nării, care au aplaudat cu 
putere pentru partidul 
nostru comunist și secre
tarul său general, 
care prin măsurile stabi
lite cu prilejul acestei vi
zite asigură localității un 
viitor demn de epoca 
socialistă.

în continuare, elicopte
rul prezidențial, avînd la 
bord pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, a survo
lat o vastă suprafață cu
prinsă între brațele Chi
lia și Sf. Gheorghe, în ca
re se află o serie de loca
lități și zone unde se a- 
plică sau urmează să fie 
aplicate, în curînd, impor
tante măsuri de înfăptui
re a programului de ame
najare și exploatare com

I otbal, divizia A : JIUL — S.C. BACĂU 2—0 (2—0)

Debut promițător, evoluție bună, 
scor concludent

timp și „uriașul" Băluță, 
d,nlre ei, reia imparabil, 
înscriind un gol de kino- 
giamă: 1—0. Meciul se 
precipită, vedem la lucru 
o echipă omogenă, se a- 
leai gă mult, se atacă în 
trombă. Pentru un mo
ment se uită de „bume
rangul" contraatacului
oaspeților (min. 37), dar 
Homan, care a dirijat bi
ne apărarea, a fost inspi
rat și a apărat salutar, 
printr-un plonjon greu, 
dar cît de util ! în minutul 
38 Stoinescu scapă prin
tre doi apărători oaspeți 
și, rămas singur cu Man- 
geac, înscrie cu siguranță: 
2—0. Scorul părea să ia 
proporții, dar se pare că 
s-a renunțat cu ușurință 

plexă a Deltei Dunării. 
S-a apreciat că Delta 
dispune de posi
bilități foarte largi, de un 
potențial economic ce 
poate fi valorificat cu 
mai multă eficiență, fără 
ca prin aceasta să fie a- 
fectate cadrul natural și 
frumusețea acestor locuri 
unice.

După vizita efectuată în 
Delta Dunării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
revenit la Tulcea.

Numeroși oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici 
au salutat, ca și în ziua 
precedentă, cu deosebită 
dragoste și stimă pe con
ducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, ex- 
primîndu-și profunda re
cunoștință pentru grija 
permanentă manifestată 
față de dezvoltarea mul
tilaterală a județului, pen
tru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material 
și spiritual al tulcenilor, 
al întregului popor.

Aceeași atmosferă en
tuziastă, de înaltă vibra
ție patriotică s-a regăsit 
și pe stadionul municipal, 
împodobit sărbătorește, 
unde au venit mii de lo
cuitori al orașului de la 
poarta deltei. Un mare 
număr de cetățeni pre
zenți în tribune purtau 
drapele tricolore și roșii, 

la pasele „succesive" (ca 
la handbal), la lansările pe 
aripi, jucătorii noștri com- 
plicîndu-se mai mult în 
jocul pe metru pătrat. 
In această notă se încheie 
prima repriză.

A doua parte a întîlni- 
rii n-a adus nimic nou 
nici în formația Jiului, 
dar nici în stilul .le joc. 
E adevărat, s-a ratat mult 
(min. 59 Băluță, 77 — Di
na, 80 — din nou Dina 
și 89 Lăsconi — o mare 
ocazie 1), dar asta nu scu
ză, pentru că „Jiul" a a- 
x ut în față o echipă fără 
ambiție, în formă slabă, 
care a prestat un joc slab. 
Apropos de evoluția oas
peților, n-am remarcat 

portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, 
mari pancarte pe care e- 
rau înscrise urări la a- 
dresa patriei noastre so
cialiste, a partidului și se
cretarului său general.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
răsună puternice aplauze 
și urale. Se scandează cu 
însuflețire ..Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu
— România !“, „Ceaușescu
— Pace !“.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund înde- 
lune cu prietenie manifes
tărilor de dragoste și sti - 
mă ale tulcenilor.

Luîndu-și rămas bun de 
la locuitorii municipiului 
Tulcea, secretarul gene
ral al partidului le-a a- 
dresat cele mai bune urări 
de succes în întreaga ac
tivitate, de sănătate și fe
ricire.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
primite cu deosebită satis
facție și bucurie de toți 
cei prezenți, care și-au 
manifestat hotărîrea fer
mă de a face totul pen
tru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce le re
vin.

mare lucru. Doar în min. 
79, la o ezitare a apărării 
noastre, Chitaru a ratat o 
ocazie bună. în rest, Avă- 
danei, Șoiman, Elisei, nu
me mai vechi, n-au con
firmat. Cît despre Dudu 
Georgescu (care a primit 
3 garoafe de la Varga, cu 
ocazia împlinirii a 33 de 
ani) el ne-a dovedit că 
într-adevăr are... 33 de 
ani și a fost odată...

Victoria e victorie. Jo
cul a dovedit că echipa 
noastră nu suferă... de ju. 
cători, cum se vehiculează 
ideea. Pe tușă au stat, să 
nu uităm, Vizitiu, Muia, 
Lăsconi, Szekcly, jucători 
de A și jocul în teren a

FILME

4 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Jandarmul la 
plimbare ; Unirea : Prun
cul, petrolul și ardelenii.

LONEA : Colosul din 
Rodos, l-II.

ANINOASA : Profetul, 
aurul și ardelenii.

VULCAN — Lucea
fărul : întunericul alb.

LUPENI — Cultural: 
Sfîrșitul nopții.

URICANI : Capcana.

5 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Escapada ; U- 
nirea : Acel minut, acea 
secundă.

LONEA : Ordin, nu 
deschideți focul !

VULCAN — Luceafă
rul : Căderea Imperiului 
Roman, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Jandarmul la plimbare.

URICANI : Noile a- 
venturi ale căpitanului 
Minciună.

TV.

4 SEPTEMBRIE

8,00 Televacanță școla
ră.

8.30 Almanahul famili
ei.

9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii, 

(color).
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical 

(parțial color).
17,40 Micul ecran pen

tru cei mici.

Mica publicitate
PIERDUT foaie parcurs 

nr. As 31192, pe numele 
C avril Gheorghe, elibera
tă de I.U.G.T.C. Brașov. 
O declar nulă. (955)

PIERDUT carnet stu
dent, pe numele Mesen- 
deke Charles, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (956) 

dovedit că nu capotăm. 
Deci, să nu tim pesi
miști. Am remarcat un 
joc bun al lui Mircea Po
pa, care alături de mai 
vechii P. Grigore, Nea- 
gu, PopaV. s-a descurcat 
în apărare, '-am văzut 
pe Dina în revenire, pe 
Varga în vervă (dar calm), 
pe Stana, Băluță și Stoi- 
pescu cu poftă de joc. Cu
ra s-a încadrat bine și e 
util echipei. Noii intro
duși Lăsconi și Muia și-au 
tăcut datoria. Ne-a plăcut 
calmul lui Czako care n-a 
„sărit" la ceartă cu ar- 
bitiii nici cînd aceștia 
i au sancționat cu ofsaid 
pe nedrept pe Cura. Deci, 
atmosferă este. Așteptăm 
confirmări viitoare.

JIUL PETROȘANI : 
Homan — Popa V., Nea- 
gu, P. Grigore, Stana (Mu
ia), M. Popa — Stoinescu, 
Varga, Cura (Lăsconi), Di
na, Băluță.

Mircea BUJORESCU

18,00 Film serial : 
„Fram" 
(color) 
Episodul 2. 
Adio, Polul Nord.

18,55 1001 de seri.
19,C 1 Telejurnal, 

(parțial color).
— Sport.

19.30 Telecinemateca 
(color)
„Familia Barkley". 
Premieră TV.

21.20 Festivalul de muzi
că ușoară Mamaia 
— 1983 (color).
Premiile concursu
lui de creație,

22.10 Telejurnal 
(parțial color).

22.20 Avanpremieră săp- 
tămînală WV.

22.30 închiderea pro
gramului

5 SEPTEMBRIE

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal

(parțial color).
20.20 A patriei cinstire

— Emisiune de ver
suri.

20.30 Panoramic econo
mic. .. •;

21,00 Curier cetățenesc,
21.10 Tezaur folcloric 

(parțial color).
21,40 Roman foileton : 

„în viitoarea vie
ții".
Episodul 6.

22.30 Telejurnal 
(parțial color);

memento

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ho- 
mescu Vasile, eliberată de, 
I.M. Vulcan. O declar nu
lă. (967)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Vass
Tibor, eliberată de I.M.
Livezeni. O declar nulă. 
(968)

BELGRAD 3 (Agerpres)
— în ziua a treia a cam
pionatului balcanic mas
culin de baschet, care se 
desfășoară la Titov Vrbas 
(Iugoslavia), s-au înregis
trat următoarele rezulta
te : Grecia — Turcia
74—66 (44—21) ; Bulgaria
— România 95—77 (52—28’
— golgeterii echipei ro-

TELFX im TELEX

mâne au fost Cernat (20 
puncte) și Ermurache (14 
puncte).

CRAIOVA 3 (Agerpres) 
— La Craiova se va da 
astăzi startul în cea de-a 
21-a ediție a „Turului ci
clist al României", la care 
participă 94 de sportivi de 
la 16 echipe.

Competiția va debuta 
cu o etapă-prolog, con- 
tracronometru individual 
pe distanța de 2 km, ce 
se va desfășura în cursul 
dimineții, iar după-amiază 
este programată prima 
etapă, circuit (40 km), pe 
Bd. Muncii din Craiova.
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