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ȚÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Patru decenii aie devenirii noastre

CU PLANUL
PE CINCI LUNI

ÎNDEPLINIT

Minerii 
de la Uricani 
completează 

șirul 
fruntașilor

De la un consecvent co
laborator al ziarului nostru, 
Ilie Coandreș de la l.M. U- 
ricani, aflăm că vineri, la 
încheierea schimbului I, 
oamenii muncii de la a- 
ceastă unitate au realizat 
un succes de seamă.

Prin extragerea supli
mentară, de la începutul a- 
nului, a unei cantități de 
22 000 tone cărbune cocsi- 
ficabil, colectivul de mi
neri de la Uricani este cel 
de-al patrulea care rapor
tează realizarea planului pe 
cinci luni, înainte de ter
men.

Acest lucru a fost posi
bil, cu o săptămînă mai 
devreme, datorită hărni
ciei minerilor din sectoare
le I și II, care au extras 
peste plan, la zi, cantități
le de 890 tone și, respectiv, 
1824 tone. Iată și numele 
citorva șefi de brigadă și 
plusurile raportate de la 

•începutul anului : Traian 
Pop (plus 2000 tone), Petru 
Mandriș (plus 1863 tone), 
Ion Nicolae (plus 1189 to
ne), și Ștefan Batiu (plus 
500 tone).

AL TĂTAR
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„Omul nu este cel mai 
inteligent pentru că are 
mîini. ci are mîini pentru 
că este inteligent, pentru 
că cel mai inteligent știe 
a folosi bine toate instru
mentele, iar mina este 
instrumentul instrumen
telor", se exprima un fi
lozof antic, referindu-se 
la mîini. La aceste consi
derații ne-a dus gîndul 
cînd l-am cunoscut pe 
minerul Iacob Hobean, de 
la mina Livezeni. Cine 
este el ? Este omul care 
poartă marca hr. 1-, lam
pa ?i masca nr. 1 la mina 
Livezeni. Are niște pal
me uriașe. își amintește...

Prin ’67—’68 lucra la
E.D.MJf. (Exploatare de 

^deschideri mine noi). Aici,

Un moment ce intră în istorie

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

a inaugurat Canalul 
Dunăre-Marea Neagră 

grandioasa construcție a 
geniului creator al poporului român

Ritmuri de întrecere - 
ritmuri de excepție

Și în a doua decadă, în 
fruntea întrecerii pentru 
mai mult cărbune, la mina 
Lupeni se află sectorul ma
rilor frontale dotate cu 
complexe românești — sec
torul III. De la începutul 
lunii, minerii sectorului a- 
daugă încă 5320 tone la 
plusul de peste 10 200 tone 
extrase de la începutul a- 
nului.

Ce exprimă aceste cifre- 
bilanț ? Nu altceva de- 
cît ritmurile de excepție 
ale întrecerii ce cuprinde 
abatajele sectorului, anga
jarea plină de dăruire și 
responsabilitate a mineri
lor, pentru sporirea produc
ției și, în primul rînd, a 
randamentelor. Așa se ex
plică faptul că productivi
tatea in cărbune se ridică 
la 11,5 tone pe post, fiind 
cu 1,5 tone pe post supe

rioară prevederilor, că pe 
sectcrr acest indicator de 
sinteză a vredniciei este 
depășit cu peste 300 kg pe 
post.

înalte randamente se ob
țin în abatajul brigăzii lui 
Matyus Laszlo.— de 13,3 
tone pe p st, cu aproape 2 
tone pe post mai mari de- 
cît. e prevăzut. E mult, <• 
puțin ? întrebarea e justi
ficată, întrucît această for
mație fruntașă ne-a obiș
nuit în anii trecuți cu 
productivități de virf, chiar 
de peste 20 tone pe post. 
Da, dar nu în condițiile 
grele în care se zbate bri- • 
gada în prezent, cînd, du
pă ce a trecut peste o să
ritură, aproape jumătate

loan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Toyarășul N I c o i a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
inaugurat oficial, sîmbătă, 
26 mai, Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, grandioasă 
construcție, dovadă grăi
toare a geniului creator, a 
capacității de gîndire și 
faptă ale poporului român, 
pagină memorabilă încrus
tată cu litere de aur în 
cronica edificării socialis
te a patriei.

La festivitatea de inau
gurare, împreună cu con

ducătorul partidului și sta
tului, au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui.

Finalizarea acestei mo
numentale lucrări, încadra
tă de aura evenimentelor 
de excepție, are loc în at
mosfera de puternică emu
lație în care țara întreagă 
se pregătește să aniverse
ze împlinirea a 40 de ani 
de la revoluția de elibera
re socială, națională, anti
fascistă și antiimperialiștă, 
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 epo
cii de puternică înflorire 
socialistă — „Epoca 
Ceaușescu'1. înfăptuirea li
nei opere de o asemenea 
amploare, cu un atît de 
înalt grad de dificultate a 
fost posibilă doar în con
dițiile dezvoltării impe
tuoase a economiei noastre 
naționale, ale prefacerilor

(Continuare în pag. a 3-a)

Marea adunare populară
*

încheierea festivităților 
de inaugurare a Canalului 
Dunăre—Marea Neagră, a 
fost marcată de marea a- 
dunare populară desfășu
rată pe; platoul din apro
pierea ecluzei 'de Ia Agi- 
gea.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, la aduna

re a luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La această entuziastă și 
impresionantă manifesta
re au participat peste 
150 000 de locuitori ai ju
dețului Constanța: munci
tori, țărani, intelectuali, 
oameni de toate vîrstele și 
profesiile, mulți dintre ei 
participanți la gigantica în
cleștare cu relieful dobro
gean. Aici, la poarta ce se

pară apele canalului de 
mare, ei 1-aU întîmpinat pe 
secretarul general al par
tidului 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-

(Continuare în pag. a 4-a)

Siguranță în exploata
re, productivități înalte, 
iată ce caracterizează a- 
batajele cu susținere și 
tăiere mecanizată de la 
sectorul III al l.M. Lu
peni.

• •si oamenii ei
unde se află acum mina 
Livezeni, era loc arabil, 
cîteva case momîrlăneștî 
și, prin curtea actualei 
mine, trecea Jiul. Atunci 
a primit marca pariind 
numărul 1. Atunci s-a 
bătut „țărușul11 minei Li
vezeni. Despre acest eve
niment, ne vorbește un 
alt veteran, subing.nerul 
Nicolae Bartha.

— Pe locul acesta 
un lan de porumb, 
tăiat porumbul, proaspăt drei Laszlo, Ștefan 
cules, și am bătut țărușul. ~ ’
Apoi s-a început cons
truirea puțului. Eram atî- 
ția oameni cîți pot fi mi-

mărați „pe cîteva mîini", 
cred că vreo 36. Asta este 
numărul meu de marcă. 
Acum sînt numere de Or
dinul miilor.

...Amintiri. Cine 
era printre cei care

era
Am

Gheorghe Davidescu. S-a 
bătut deci țărușul și „dă-i 
bice". Fratele lui Nicolae 
Bartha, Dionisie era uri- 
gadier și a luat în pri
mire lucrările la puț.

Așa a fost începutul... 
Au urmat alte și alte lu
crări pentru amenajarea 
puțurilor: Maleia,. Est, nr. 
3, nr, 4... în 1969 s-a dat 
prima tonă de cărbune, 
din lucrările de pregătiri. 
Bucurie mare. Iacob Ho- 
bean, om vorbăreț, volu
bil, plăcut, ne spune:

—■ Atîta cărbune era 
sus la Maleia, că nu mai 
era Ioc prin incintă, blo- 
casem și drumurile....

mai 
cili 

participat la deschiderea 
minei... Brigadierul de 
azi, Costache Poroșniuc, 
frații săi Dumitru și Ion, 
Adam Moise, Alexandru 
Biro, Augustin Demeter, 
Alexandru Costea, . An- 

. , Nis
ter, Romulus Rpdeanu, 
Vasile Borjoga. Lucrări
le erau conduse de, pe a- _____ __
tunci mai ttnărul inginer. (Continuare in pag, a 2-a)

Mircea BUJORESCU

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și artistice

„Lauda omului muncii 
și creației sale“

în cadrul amplelor ma
nifestări din aceste zile, 
se disting cîteva acțiuni 
demne de remarcat.

• Continuă turneul an
samblului „Rapsodia Ro
mână" al U.G.S.R., anul 
acesta o reușită deplină. 
Orchestra și . soliștii Ste
fania Rareș, Elena Merișo-

reanu, Ioana Cristea, Ana 
Măndoiu, Nelu Bălășopi, 
Aneta Stan, Gheorghe lor- 
da și alții au bucurat ini
mile minerilor în sălile de 
apel ale minelor Petrila. 
Lupeni, Vulcan. în numele 
tuturor, calde mulțumiri. 
Astă-seară, ansamblul va 
prezenta spectacole la Casa: 
de cultură din Petroșani.

Astazi Costești
Astăzi de dimineață, din 

întreg județul Hunedoara, 
și din județele limitrofe, 
mii de tineri se vor îndrep
ta spre vechea vatră daci
că de la Costești, pentru a 
aduce meritatul omagiu 
strămoșilor noștri — dacii. 
Astăzi. 27 mai 1984, se va 
desfășura tradiționala „în-

’8 4
tilnire a tineretului cu is
toria", cînd cu inimile vi- 
brînd de emoție, generația 
tînără, beneficiară a unor 
condiții de muncă și viață 
cu totul deosebite va închi
na un gînd frumos celor 
care au înrîurit destinul 
țării de la poalele Carpa- 
ților. (MB.)

1NSCRIPTn. După trei decenii
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Ieri, șuvoiul de tinerețe care urcă zilnic dealul 
I Institutului de mine din Petroșani, spre a se revăr

sa in amfiteatre și laboratoare, a incorporat și un 
■ grup aparte — mai solemn, mai grav, poate, nu din 
I alt considerent decit de cel impus de semnificația 
i momentului — revederea după 30 de ani de la 

absolvirea institutului.
| Ieri, corpul impunător al institutului, îmbrăți- 
| șal ele explozia primăvăratecă a luxuriantei vege- 
I tații ce-l înconjoară, a primit promoția din 1954, a 
| cincea promoție de ingineri minieri și electrome- 
I canid din istoria școlii superioare miniere, înfiin

țată în inima bazinului carbonifer al Văii Jiului.
j Absolvenții promoției ’54, azi oameni cu tîm- 
I piele argintii, veniți din toate colțurile țării, au pă

șit solemn pragul Institutului, adueînd cu ei, odată 
| cu înțelepciunea cîștigată de-a lungul celor 3 de- 
i ccnii de activitate laborioasă în posturile de co

mandă ale industriei extractive românești — în u- 
nități miniere, de carieră, explorări geologice, cons
trucții de mașini, de cercetare și proiectare — sen
timentul tonic al satisfacției datoriei împlinite.

Bucuria revederii a fost trăită cu emoție. Oda
tă cu ci, un sentiment de emoție, de recunoștință, 
am trăit cu toții la gîndul că absolvenții de acum 
30 de ani ai Institutului de mine s-au numărat 
printre întemeietorii mineritului romanesc modern 
socialist, (I.D.)

I 
r1
11
ii1

11 l! 
M I
I 
li



S t e a g u 1 r o ș v DUMINICA, 27 MAI 1984

Al 5-lea Salon national de artă fotografică

\EDH\ V 8 LC UE A \ A“ -198499

Părerile „ochiului de aur“
SI OAMENII El

(Urmare din pag. I)

A-
■

ex- 
ama-

venit 
foto-

Fotografia ca artă
și crește în calitate, dove
dește că pasiunea învinge 
orice greutăți...

— Adică, despre ce greu
tăți este vorba ?

— Organizară unui ase
menea Salon impune, in 
primul rînd. sprijin din
partea organelor locale. 
Și, trebuie să recunoaștem 
că la Vulcan acest sprijin 
a fost substanțial. Apoi, 
începînd de la expedierea 
invitațiilor, primirea lu
crărilor, categorisirea 
jurizarea, amenajarea 
poziției implică muncă și 
pasiune. La Vulcan sînt 
oameni îndrăgostiți de arta 
fotografică și pasionați or
ganizatori, ca Frannisc 
Nemeth, Ioan Pardos, Fu- 
lop Atilla și alții.

— Expoziția, în sine, 
cum vi se pare ?

— Anul acesta a eîștigat 
foarte mult prin adăuga
rea temei libere, care ofe
ră posibilitatea unei palete 
mai largi de expresie. Am 
văzut fotografii, cu totul 
deosebite, care au necesi
tat „baraje" la jurizare, vo
turi „secrete" pentru de
partajare. Expoziția este, 
în același timp, utilă pen
tru fotocluburUe din Valea 
Jiului, pentru amatorii de 
artă fotografică. Sînt mul
te de învățat, mai ales în 
tehnica de lucru, care a e- 
voluat mult în ultima vre
me. în ceea ce privește re
vista pe care o conduc, șe 
va bucura să găzduiască, în 
paginile sale, reproduceri 
din Salonul de la Vulcan. 
Aceste lucrări merită !

Interviuri realizate de 
Mircea BUJORESCU

un accident la mina stin
gă — cîteva degete sîntS» —■ usteva uegeve auiv .

N-a fost deloc ușor. în- mai scurte, un greifer a I 
cet-încet locul celor două căzut odată pe ele. Dar

u
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I
I
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V
V
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barăci (se mai' văd și a- 
i cum temeliile lor) a fost 
, luat de noua clădire ad

ministrativă, prin anii 
’70. Cînd a apărut clădi- 

1 rea oamenii și-au zis că 
asta trebuie să fie mină. 
Și a fost si este ! Mer
geau la Maleia cu auto
camioane descoperite, a- 
poi au apărut cele închise, 
s-a asfaltat drumul, pînă 
atundi plin de gropi ? și 

rînd, 
de

■ ei, 
oamenii s-au ridicat oda
tă cu mina. De la vagone- 
tari au ajuns maiștri, sub- 

i ingineri sau ingineri. Au 
rămas Ia Livezeni, cu în
crederea că ceea ce au fă
cut ei trebuie să dea roa
de. La începuturi fiecare 
brigadier „avea trupa lui", 
nu se amestecau efective
le. Este o expresie a vie- 

i ții și muncii așezate, sta
bile...

Este de-a dreptul o 
1 „descoperire" să găsești 
i uh om ca Hobeăn. Zice 

că ar cînta la taragoată 
pe lîngă gospodăria lui 
de pe Maleia, dar a avut

poate să „prindă", 
acasă de toate. Omul 
numărul 1 la Livezeni, 
gospodarul nr. 1 de ] 
Maleia...
. Din 1967 au trecut 17 
ani. Dinamica producției, 
este edificatoare. De la o 
producție lunară de vreo 
10—15 000 tone s-a ajuns 
la peste 45 000 tone. Me
canizarea este deja o . 
realitate — complexele, i 
transportul pe benzi, com- < 
binele fac parte din pei- * 
sa jur curent al minei. Al- 
tele sînt condițiile. Mina i 
Livezeni, aici în centrul ’ 
bazinului carbonifer al ț 
Văii Jiului, s-a înscris i 
printre colectivele de J 
frunte ale mineritului din j 
vechea vatră de cărbune 
de pe Jiuri. De la înce- i 
putui anului, s-au extras ’ 
peste sarcinile planifica-) 
te mai mult de 17 000 to- i 
ne de cărbune. Acum 17 ! 
ani se „bătea țărușul". A- 1 
cum, în anul 40 al liber- 
tății noastre, Iaeob Ho-1 
bean, Nicolae Bartha, Po- ’ 
roșniuc, Rodeanu și cei-) 
lalți, adică oamenii se 
pot mîndri că ceea ce a& 
început ei a prins vii

Are 
cu

pe?

— eîte ceva despre 
poziție, dacă sînteți 
bil...

— Anul acesta au 
cele mai valoroase
grafii folclorice, îmbucu
rător fiind faptul că au 
fost expediate multe (și de 
calitate) lucrări color. Este 
— dacă ținem seama de 
faptul că obiceiurile sînt 
aceleași, costumele rămîn 
aceleași — o mare realiza
re ca, de la ediție la ediție, 
să găsești alte unghiuri, 
alte expresii, pentru a bu
cura ochiul celui care pri
vește lucrarea. Mai trebuie 
ținut cont că participanții 
sînt amatori și nu se ocupă 
doar cu folclorul pentru a 
putea realiza atîtea lucrări 
„la temă".'

—■_ Și despre manifestare...
— „Nedeia vulcăneană"

este o manifestare 
cunoscută în țară 
reușita celor 13 ediții 
terioare. Inițial și eu 
ticipam cu lucrări în 
curs, care mi-au fost 
miate, și, acum, iată-mă în 
juriu. La Vulcan am fost 
primit foarte bine, 
sărbătorit 70 de ani 
viață în mijlocul pionieri
lor Și șoimilor patriei de 
la Școala generală nr. 4. 
Emoționant. Am primit 
cravata roșie cu tricolor,
mi s-a dedicat un spectacol 
în care au „strălucit" co
piii Cristian Bitoancă, Cris
tina Zavera, Aurelia Ian- 
cu și Ingrid Deak, care au

lor, 
ex- hîrtoape. Rînd pe 

oamenii șe bucurau 
fiecare realizare. Iar

Președintele juriului ce
lui de-al 5-lea Salon națio
nal de artă fotografică — 
Vulcan 1984 a fost 
Marx, hon EFIAP, 
Golden eye, 
tele Filialei ____ _
Transilvania. Iosif Marx 
este singurul „golden eye" 
(„ochi de aur", titlu care 
se acordă celor mai buni 
artiști foto din lume) din 
România și printre cei 5 
din Europa. Iată ce ne-a 
spUs despre actualul Salon:

— La fiecare expoziție 
se.prezintă, de regulă, fo
tografii foarte bune și foto
grafii slabe. La Vulcan, a- 
nuj acesta, am avut de-a 
face cu fotografii foarte 
bune, greu de jurizat. Chiar 
In condițiile în care nu s-a 
efectuat o prejurizare, ne-a 
fost greu, să alegem. Salo
nul de la Vulcan este pri
mul salon cu tema „fol- . _
clor"* din țară. îi urmează reale caități artistice. Ori- 
cele de la Odorheiul-Secu- cum, și peste ani. Vulcanul 
iese și Herculane, iar - la rămînâ pentru mine o a- 
Safu Mare există unul pe mintire frumoasă, iar Salo-
teme de agricultură. hui de fotografie o reușită.

Iosif 
hon 

vicepreședin- 
A.A.F. —

deja 
prin 
an- 

par- 
con- 
pre-

Am 
de

Despre Salonul fotogra
fic de la Vulcan, a avut a- 
mabilitatea să ne vorbeas
că și Gheorghe Epuran, re
dactor șef al revistei „Foto
grafia", hon AFIAP. Inter
locutorul nostru a făcut 
parte din foarte multe ju
rii internaționale, a 
cipat la numeroase 
ziții din țară și de 
hotare.

— Care este, după 
rea dumneavoastră, 
tura fundamentală a mani
festării ?

— Fără îndoială, ceea ce 
caracterizează și dă o notă 
aparte Salonului de artă 
fotografică din Vulcan este 
legătura acestuia cu mani
festarea tradițională Care 
este „Nedeia vulcăneană". 

. „Nedeia" a căpătat o per
sonalitate distinctă în pei
sajul cultural al Văii. Jiu
lui și al județelor limitro
fe.. Faptul că la Vulcan s-a 
permanentizat primul sa
lon național de fotografie 
pe teme de folclor, dar 
mai ales faptul că rezistă

parti- 
expo- 
peste

păre- 
trasă-

„Reparați-ne lăzile și 
vă primim borcanele**
Nu departe de Casa ' de 

copii școlari diii Uricani 
se află alimentara condusă 
de gestionarul I. Pricop. 
CChform indicațiilor Con
siliului popular orășenesc 
Uricani, magazinul ar tre
bui să preia de la elevii 
Căsei de copii sticlele și 

' con-
de 

care 
Dar, 
cînd 

să 
borcane, 

Ver-

.EXPUNERE. La clu
bul sindicatelor din comu
na Aninoasa este progra
mată în 30 mai a.c. expu
nerea cu tema „Rolul fami
liei în creșterea și educarea 
copilului în societatea noas
tră socialistă". Expunerea 
este organizată de Consiliul 
comunal de educație politi
că și cultură socialistă. 
(V.S.)

borcanele colectate, 
form angajamentului 
muncă patriotică pe 
aceștia și l-au luat.
iii ziua de 19 mai a.c., 
elevii s-ău prezentat 
predea sticle și 
vînzătoarea Mariana 
boncu, drept „imbold* pen- 
trtl munca depusă, i-a 
fuzat categoric pentru 
s-au trezit prea tîrziu 
ora 12), îndemnîndu-i 
revină la reparat de 
șl atunci le va prelua

(Urmare din pag. 1)

re- 
că 

(era 
să 

lăzi 
bor

canele și sticlele colectate, 
întrebăm conducerea
ȚC.S. Mixtă Lupeni și. pe 
gestionarul Pricop, cînd 
ne planifică la reparat lă
zile pentru transportarea 
sticlelor și borcanelor ? In
formăm aceeași conducere 
că la alimentara nr. 279, în 
aceeași zi, prin vînzătoarea 
Comănau, ne-a preluat sti
clele și borcanele cu ama
bilitate.

Titu CORNEA, 
Casa de copii școlari, 

Uricani

din lungimea frontului e 
străbătută de o intercala- 
ție de steril și pentru a a- 
sigura avansarea abataju
lui, deci a complexului, 
brigada e nevoită să îm
puște întîi lentila de 30— 
40 de metri. Dar și în a- 
ceste condiții, avansarea 
frontalului se menține. 
Printr-o judicioasă coordo
nare a activității brigăzii, 
prin suprapunerea 
țiilor, prin grija 
schimb pentru 
selectivă și
sterilului în axul exploatat, 
brigada își menține depă
șirile lunare ale planului, 
ia peste 1000 tone, asigu
rînd cărbunelui extras din 
abataj și o calitate supe
rioară.

■— Totul e să ții la preș-, 
tigiul brigăzii, să faci ca 

I fiecare Component al ei să 
aibă în vedere că acest

opera- 
fiecărui 

pușcarea 
depozitarea

FLASH
Spre nenorocul „gospodarilor” din Lupeni, apa

ratul de fotografiat „vede" dincolo de spiritul lor 
gospodăresc. Dovadă, ceea ce am găsit în spatele 
pieții vechi (în centrul vechi) — lîngă Jiu: un tam
bur cu cîteva sute de metri de cablu de oțel utili
zabil (al cui o fi ?) și două containere... goale (în 
timp ce în zona blocurilor de pe strada Parîngului 
ele au fost ridicate „pentru totdeauna", de mai 
mult timp). Foto : Al. TĂTAR

Ritmuri de întrecere
Așa se explică ț succesele câtuși conduse de Ioan Să- 
brigăzii lui Blaga care, 
trecînd peste falii, execu- 
tînd un uriaș volum de o- 
perații suplimentare, 
pregătește pentru o 
reciclare complexul 
dotare în noul panou 
felia a III-a. ?.. . 
greutăților, și această bri
gadă realizează producti
vități cu cîte 0,65 tone pe 
post superioare prevederi
lor, avînd o depășire de 
peste 4000 tone. Ritmuri 
superioare înregistrează 
brigada lui loan Kacso — 
cu randamente de peste .17 
tone pe post și cu depăși
re pe măsură, de 7000 tone 
de cărbune.

Minerii din marile fron
tale mecanizate sînt deci 
la datorie. Li se alătură, 
creîndu-le condițiile nece
sare echipele de electrolă-

prestigiu, nu se poate men
ține decît prin muncă cins
tită, minerească, ne spune 
brigadierul Matyus. Aceas
tă precizare, deși printr-o 
altă formulare, ne-au fă
cut-o și ceilalți brigadieri 
ai sectorului. Din cele spu
se am dedus că și' brigada 
fruntașă a minei pe ’83 — 
a lui Mihai Blaga, cît și 
mai țînăra formație a lui 
loan Kacso se pot mîndri 
cu faptul că dincolo de 
stăpînirea cu pricepere și 
responsabilitate a moder
nelor complexe SMA-2, mi
nerii, electrolăcătușii, ca
drele tehnice din sector 
sînt animați cu toți de 
ambiția ca în acest an, al 
marilor evenimente sărbă
torești, să mențină ritmu
rile abatajelor la cote de 
vîrf, să raporteze în fiecare 
lună realizări de excepție.

își 
nouă 

din 
din 

în pofida

vulescu, Petru Mesaroș și 
Petru Bugheș, Gheorghe 
Pop, Gheorghe Kajtar care 
asigură o înaltă calitate 
„din mers" reparațiilor și 
reviziilor la utilaje ; tot 
ele au montat linia de mo- 
norai pe direcționala de 
transport pînă la gura a- 
batajelor. în același timp, 
brigada lui Costică Ene e- 
xecută lucrările de cuplare 
a axului colector de trans
port cu orizontul 400, asi
gurînd astfel condițiile 
pentru prelungirea mono- 
raiului și îmbunătățirea ă- 
provizionării brigăzilor din 
abataje și pregătiri.

— Ne gîndim adică și lâ 
viitor, ne spune șeful sec
torului, ing. Victor Bolosin, 
la viitoarele capacități de 
producție, la viitoarele rit
muri ale abatajelor. în ca-

drul pregătirilor pentru 
viitor, șeful de sector rț^-a 
precizat îndeosebi săparea 
galeriei de bază penB-n 
deschiderea panoului I din 
felia a III-a, respectiv a 
noului abataj frontal al 
brigăzii lui Blaga. O lucra
re urgentă, executată de 
cea mai bună brigadă “Se 
pregătiri din cadrul miiiei, 
cea condusă de Gheorghe 
Beleiu, cu un ritm de "â- 
vansare de aproape 100-Șil 
pe lună — de exemplu în 
aprilie — și cu 40 ml lu
crări miniere execuție ? 
peste prevederi de la Înce
putul anului.

...Cu pricepere și dîrze- 
nie minerească, cu ambiția 
unor realizări de excepție, 
minerii sectorului III men
țin la nivel de excepție în
trecerea pentru mai mult 
cărbune, asigurînd, conco
mitent cu depășirile și ran
damentele înalte, temelia 
viitoarelor succese.

o echipă de muncitori lu
crează în aceste zile la re
pararea și reamenajarea 
pasajului subteran de lîn
gă complexul „Parîngul". 
Dacă tovărășii de 
I.G.C.L. ar face ceva pen
tru repararea conductelor 
din zonă, lucrarea ar fi 
terminată mult mai repe
de I (M.B.)

' ' ț------ —v
( LA LUPENI AU FOST
i , T reluate lucrările de extin-

,INIȚIATIVA. Din ini- dere a noului bulevard
’țiativa biroului adminis- „Păcii" din zona centrului
^fâtiv de la mină Livezeni civic al orașului; Pînă la

DIALOGUL HĂRNICIEI. 
Astăzi, la ora 15, la punc
tul de agrement al orașu
lui Uricani se va desfășu
ra „Dialogul hărniciei" un 
program cultural-artistic, 
cu participarea formațiilor 
t'lubului sindicatelor. (M.B.)

termenului de predare al 
celor 40 de apartamente și . 
ale spațiilor comerciale de 
la parterul acestui bloc es 
termen de pnedarr M aaut 
a.c. Piuă Sa sjQeșÎBM 
tui an în c-rașul îVt,-?St ț'«w 
fi predate locatarilor 166 
de apartamente. (VS.)

♦--------
IGIENIZARE. La berăria

„Căprioara" din Petrila se de’’"cultură, cluburi
execută lucrări de îgieni- și cămine culturale. (V.S.) 
zare: vopsitul mobilieru- aUU pt* piilliUl UU11DVJA C*A

blocului 36 D. Se lucrează lui din grădina de vară, al BRIGADA ȘTIINȚIFI-
intens pentru respectarea gărdulețelor și zugrăvitul CA a Casei de cultură din

sfîrșitul anului, noul bu
levard va fi extins de la 
bifurcația spre incinta mi
nei Bărbăteni pînă în fața 
noului complex de ali- 

la mentație publică, recent 
dat în folosință. (V.S.)

'■ ' — ■ ■ ■ ?

UN NOU BLOC. în ora
șul Petrila constructorii din 
cadrul brigăzii nr. 1 a în
treprinderii de antrepriză 
construcții Valea Jiului 
au finalizat apartamentele 
de pe primul tronson al

pereților exteriori ai 
tregului local. (V.B.)

la I.M. Dîlja- (VJS.)

>4

cultură socialistă organi- 
zează o amplă manifestare 
culturală. Este vorba de 
„Dialogul hunedorean" — 
faza municipală — între

în- Petroșani a programat pen
sa Jti- -raai M.

Rubrică realizată de 
V. STRĂUT
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Tovarășul NICOLAE
a inaugurat Canalul Dunăre-Marea Neagră

(Urmare din pag. 1)

înnoitoare cunoscute ' de 
societatea românească . în 
anii care au urmat celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului. Este un adevăr 
profund, bine cunoscut, că 
la baza deciziilor privind 
construcția Canalului Du- 

- năre—Marea Neagră se a- 
flă gin di rea cutezătoare a 
conducătorului partidului 
Și statului nostru, • care, 
pornind de la cunoașterea 
temeinică a realităților, ro
mânești, a talentului și hăr
niciei poporului român, a 
apreciat că stadiul înalt
de dezvoltare la care a a- 
juns industria țării, în
treaga economie, face pe 
deplin posibilă realizarea a- 
cestei lucrări fără prece
dent. Întreaga activitate de 
concepție și realizare a Ca
nalului Dunăre—Marea
Neagră, cale navigabilă in
ternă a României, creată 
exclusiv prin eforturile ma
teriale și umane ale popo
rului român, poartă în
semnele de marcă ale idei
lor, orientărilor și indica
țiilor secretarului general 
ăl partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Momentul festiv al inau
gurării oficiale a Canalului 
Dunăre—Marea Neagră are 
loc la Cernavodă, la kilo
metrul 0 al canalului, unde 
o parte din apele fluviului 
părăsesc albia milenară, 
pentru a întîlni, la capătul 
unui drum de numai 64,2 
kilometri. Marea Neagră.

Aici, pe platforma nou
lui port Cernavodă, s-au 
ad'unat mii de constructori; 
proiectant i, cercetători, alți 
specialiști care âu pârtiei-, 
pat la' realizarea ' ’acestei 
grandioase lucrări, precum 
si locuitori ai satelor și o- 
rașelor dobrogene.

• Domnește o atmosferă en
tuziastă; ce exprimă vi
brant, sentimentele de . î- 
naită prețuire, de fierbin
te dragoste, pe care toți 
fiii Dobrogei, ' ” asemenea 
întregului nostru popor, le 
poartă secretarului general 
ai i partidului.

Ora 8.30. Elicopterul pre
zidențial aterizează. Răsu
nă puternice și prelungi 
urale, aplauze și ovații. .

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
călduță’ de primul secretar 
ăl Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., Nico
lae Mihalache, ministrul 
transporturilor și teleco
municațiilor, Vasile Bulu
cea, de reprezentanți ai 
conducerii Centralei cana
lului, ai organelor locale de 
partid și de stat.

In cinstea sosirii tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
află aliniată o gardă alcă
tuită din ostași ai marinei 
militare, membri ai gărzi
lor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a 
tineretului pentru apăra
rea patriei, care prezintă 
onorul.

Este intonat Imnul de 
Stat al Republicii’ Socia
liste România.

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

Intîmpinîndu-i după da
tina străbună, gazdele 
invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, să guste 
<jhn- roadele bogate ale pă- 
zțnînttilui dobrogean, din 
d’înea si vinul ospitalității.

• La această sărbătoare a 
întregului popor participă 

.eu toată bucuria pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere, care oferă cu e- 
moție, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, frumoase buche
te de flori.

Inaugurarea canalului 
marchează, totodată, darea 
în exploatare a portului 
devia Cernavodă. De pe o 
platformă special amena
jată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, . tovarășei Elena 
Ceaușescu, le este prezen
tat noul obiectiv economic. 
General colonel Vasile Io
nel, adjunct al ministrului 
transporturilor și teleco
municațiilor, director ge
neral al Centralei canalu
lui, arată că portul are, în 
etapa actuală, o capacitate 
de trafic de un milion to
ne pe an. cu posibilități de 
extindere la 7 milioane to
ne.

în ovațiile mulțimii pre
zente de-a lungul cheiului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, se îmbarcă, a- 
poi, pe nava „Lancea". Du
pă cîteva minute, nava se 
oprește la punctul de in
trare pe magistrala albas
tră, locul unde hărțile con
semnează kilometrul 0.

Este ora 8,47. Un mo
ment ce. intră în istorie : 
tovarășul . Nicola e 
Ceaușescu,secretar .. gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii' Socialiste România, 
în uralele și , aclamațiile 
zecilor de mii de oameni 
prezenți de o parte și de 
alta, pe malurile apei, taie 

- panglica. întinsă pe lăți- 
j mea albiei canalului, ‘ i- 
■ naugurînd, astfel,’ ’această 
cale navigabilă națională, 
de semnificație internațio
nală. -Răsună, solemn acor
durile Imnului de Stat al 

’ Republicii- Socialiste ’Româ
nia. Se trag 21 de salve de 
tun. Se aud sirenele de pe 
vasele militare aflate pe 
Dunăre. - • '■ .

Din această clipă, cana
lul este deschis navigației. 
Acest act inaugural dobîn- 
dește cele mai înalte și 
profunde semnificații, el 
încununînd o activitate e- 
roică, de epopee, care își 
găsește o ‘ strălucită concre
tizare în epocala construc
ție — Canalul Dunăre— 
Marea Neagră. - -

Prin gestul de ctitor al 
președintelui țării se certi
fică o extraordinară faptă 
de muncă. Intră în funcțiu
ne un obiectiv de cea mai 
mare însemnătate econo
mică și socială.

Canalul cuprinde, pe 
lî n g ă c a 1 ea na
vigabilă» și cele trei 
porturi interioare de: la 
Cernavodă, Medgidia și
Basarabi, două ecluze și 
portul din apropierea mu
nicipiului Constanța.

Edificarea lui a solicitat 
un uriaș volum de muncă, 
multă dăruire și îndrăz
neală. Măsura acestui i- 
mens efort constructiv este 
dată de cale peste 300 mi
lioane metri cubi excavații 
— cu 25 milioane metri, 
cubi mai mult decît la Ca
nalul Suez și cu 140 mi
lioane mai mult decît la 
Canalul Panama.

Au fost turnate, de a- 
semenea, peste 4,2 milioa
ne mc betoane. Ș-au exe
cutat peste 40 kilometri zi
duri de sprijin. Au fost în
corporate 11 000 tone de 
tabliere metalice pentru 
poduri și 14 000 tone echi 
pamente hidromecanice. 
Realizarea canalului a im
pus rectificarea unor căi 
de comunicație, șosele, căi 
ferate, a unor rețele de . î- 
naltă tensiune sau de ali

mentare cu apă, amena
jări pentru irigații, supră- 
înălțări de terenuri .inun
dabile, fertilizări, desecări, 
îndiguiri, 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.

Pe cheiul unde acostează 
nava „Lancea", oaspeților 
dragi, le este rezervată, de 
asemenea, o primire entu
ziastă.

De aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă, în- 
tr-o mașină deschisă, spre 
podul mixt —, rutier și de 
cale ferată —, de la Cer
navodă. Amplasat pe magis
trala feroviară București — 
Constanța, podul de la 
Cernavodă — care se a- 
sociază podurilor transda- 
nubiene „Borcea" și „Du
nărea" — construcție su
plă și modernă, asigură o 
cale ferată dublă la nive- 
Iul inferior și patru benzi 
de circulație rutieră la cel 
superior. La ridicarea a- 
cestei punți din oțel și be
ton, peste ecluză, au fost 
utilizate tehnologii origi
nale, de înaltă cutezanță 
tehnică. Dealtfel; fiecare 
din cele șase mari poduri 
de traversare a canalului 
reprezintă prin soluțiile 
constructive originale /"a- 
doptate, veritabile premie
re în acest domeniu.
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu; li se prezintă 
nodul hidrotehnic de la 
Cernavodă.

Cel'măi complex obiectiv 
, de' aici îl constituie ecluzai 
Ea dispune, de o parte și 
de alta, de cîte două porți 
care deschid și închid ac
cesul, apelor, lăsînd să 
treacă, cîte un convoi de 
vase simultan, în ambele 
sensuri.

Tovarășul N i c p J a e 
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 demult o mică lo
calitate știută prin podul 
construit, la sfîrșitul seco
lului trecut, de inginerul 
român Anghel Saligny.

De la ecluză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
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- 
dreptîndu-se spre Agigea, 
poartă dinspre est a Cana
lului Dunăre—Marea Nea
gră. De pe puntea navei se 
vede imaginea profunde
lor transformări ale spa
țiului geografic dobrogean.

Nava prezidențială se a- 
propie de eleganta acoladă 
a podului de la kilometrul 
24 aflat în orașul Medgi
dia, pod rutier în lungime 
de 689 metri, cu nota de 
particularitate conferită 
de soluția în arc, folosită 
în premieră în țara noastră, 
și care se bazează pe asocie
rea de oțel-beton ușor.

Km 39. — Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se re- 
întîlnește cu bravul deta
șament al militarilor, cu' 
geniștii, infanteriștii, vînă- 
torii de munte, artileriștii, 
tanchiștii și marinarii cei 
Care, din prima pînă în ul
tima zi, de la prima cupă 

de pămînt excavat și pînă 
la ■ încheierea lucrărilor, 
au lucrat. cu entuziasm și 
devotament, întru împlini
rea misiunii încredințate 
de comandantul suprem, 
pentru realizarea celei mai 
impresionante lucrări din 
istoria construcțiilor în 
România.

Este ora 11. Nava prezi
dențială oprește pentru 
cîteva momente. De pe Ce
le două maluri ale canalu
lui se revarsă uralele pu
ternice ale ostașilor.

Secretarului general al 
partidului i se raportează, 
de către general locotenent 
Constantin Antoniu, că 
armata și-a îndeplinit mi
siunea primită din partea 
comandantului suprem în 
realizarea' Canalului Dună
re—Marea Neagră.

Adresîndu-se militarilor 
prezenți aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat pentru munca depusă 
și le-a urat noi și noi suc
cese în nobila misiune de 
apărători ai cuceririlor re
voluționare ale poporului, 
de participant activi la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României.

Cuvintele secretarului 
general al partidului, cu
vinte de apreciere și pre
țuire, sînt primite de tine
rii constructori în haine 
militare cu puternice U- 
rale. Se scandează cu 
însuflețire, cu mîndrie pa
triotică, pentru patrie și 
partid, pentru secretarul 
său general.

Acum, în ziua inaugura
lă, militarii-constructori, 
înscriu cu trupurile lot 
numele partidului, al se
cretarului său general și 
al țării: j „Căaușescu — 
România", „Ceaușescu — 

:p,C;R:S'’',7^
Nava prezidențială lune

că pe oglinda de cristal a 
noii căi de navigație. Lă 
intrarea în zona Basarabi, 
tovarășul Ni col a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu puternice urale și ova
ții de locuitorii așezărilor 
din această parte a ținutu
lui dobrogean.

Nava prezidențială trece 
pe sub podul care asigură, 
pe-două benzi de circulație, 
legătura rutieră dintre 
Constanța și Ostrov. Un 
pod care se distinge prin 
eleganța și armonia sa geo
metrică.. ■

Km 45. Un mare număr 
de tineri înscriu cu tru
purile lor două cuvinte în 
simbolică alătu
rare : „Ceaușescu — . tine
rii".

în această zonă de creas
tă, lucrările au fost execu
tate de brigadirii Șantieru
lui Național al Tineretului.

însuflețită de exemplul 
personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de vas
ta sa activitate revoluțio
nară. de munca neobosită 
desfășurată pentru binele 
poporului și al patriei, tî- 
năra generație a participat 
nemijlocit la tot ce s-a în
făptuit mai grandios, mai 
măreț în România socialis
tă. Tineretul țării ă înțeles 
să răspundă cu toată res 
ponsabilitateâ la chema
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care- le-a încre
dințat sarcina de onoare 
— realizarea a 10 km de 
canal. Muncind exemplar, 
însuflețiți de o înaltă răs
pundere, tinerii și-au pus 
semnătura de entuziasm și 
competență în construcția 
acestui măreț obiectiv al 
României socialiste. Peste

16 000 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 tradi
ții ale marilor șantiere ale 
patriei. Răsună urale și o- 
vații.

Nava „Mihai Viteazul" se 
oprește.

Secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, i se raportează de că
tre comandantul șantieru
lui național al tineretului, 
Nicolae Ivanov, că sarcina 
încredințată de partid, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Uniunii Tine
retului Comunist a fost 
îndeplinită. Se cere permi
siunea ca azi, cînd condu
cătorul partidului și statu
lui a deschis oficial navi
gația pe noul drum de apă 
al țării, să înceapă cons
trucția Monumentului Ti
neretului, situat în acest 
punct pe promotori'il ce 
străjuie malul drept al a- 
cestei gigantice construc
ții a timpului nostru.

: Adresîndu-se miilor de. 
tineri, aflați de o parte și 
de alta a canalului, secre
tarul general al partidului 
a spus :

,;Dragi tovarăși briga
dieri, doresc să vă adresez 
cele mai calde felicitări a- 
cum cînd inaugurăm Ca
nalul Dunăre—-Marea Nea
gră. Vă felicit pentru ceea 
ce. ați realizat la această 
măreață lucrare, care de
monstrează forța și capaci
tatea tineretului țării noas
tre, contribuția șa la înfăp
tuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Vă 
mulțumesc !“. .

Răsună urale și ovații.:
In aclamațiile tinerilor 

brigadieri, nava preziden
țială pornește, îndreptîn- 
du-se spre mare.

Nava prezidențială se a- 
propie de ecluza de la Agi
gea.

Agigea s-a înfrumuse
țat cu spectaculosul pod 
rutier situat pe șoseaua 
Constanța — Mangalia, ca
re domină întreg peisajul 
cu înălțimea celor 90 de 
metri ai pilonului ce susți
ne, prin cabluri metalice 
de mare rezistență, întregul 
tablier metalic. Este primul 
mare pod suspendat din 
România, avînd lungimea 
de 300 de metri,. patru 
benzi de circulație și două 
trotuare și este socotit a 
fi una dintre cele mai iz
butite lucrări de artă in
ginerească de pe axa cana
lului.

Nava prezidențială acos
tează la cheiul portului e- 
cluzei — punctul terminus 
al 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 e- 
eluzei — impunătoare cons
trucție 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 e-

cluză se află convoiul de 
barje și remorcherul îm- 
pingător. Apa din camera 
de ecluz i e să află la nive
lul mării.

A sosit momentul so
lemn, incărcat de. emoție: 
tovarășul N, i c o 1 a e 
Ceaușescu este invitat ' .gă . 
dea comanda, printr-o apă
sare pe buton, pentru e- 
fectuarea operațiunilor teh
nice ’de ieșire a primului 
convoi în mare. Conducă
torul partidului și sfatului 
declanșează deschiderea 
masivelor porți metalice a- 
le. ecluzei. Acestea încep să 
se îndepărteze încet, lă- 
sînd apele fluviului 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 mării.

Urale entuziaste, sirenele 
navelor aflate în zonă sa
lută acest evniment. ;

...Sîmbătă, 26 mai 1984. 
Canalul Dunăre
—Marea Neagră a fost 
inaugurat I Acest vis secu
lar al românilor s-a împli
nit acum, în această zi de 
mai a anului 1984, anul 
unor mari aniversări din 
istoria poporului român.

Proiectul complex al Ca
nalului Dunăre—Marea
Neagră, prin obiect și an
vergură, nu are precedent 
în România. El a repre

zentat un moment culminant 
de încercare și verificare a 
potențialului creator al 
muncitorilor și specialiști- . 
lor noștri și a prilejuit, în 
același timp, cea mai am
plă operă de colaborăre 
tehnică națională. * ’ 

Pentrîi țară noastră, ca
nalul prezintă o deosebită ’ 
însemnătate, 'economică și 
socială. Preluînd anual un' 
volum de trafic de aproape 
80 milioane tone de măr
furi, destinate în primul 
rînd combinatelor și uzine
lor construite în zona Du- .

. nării, canalul este păfte 
integrantă a unui ansam- ' 
blu de funcționalități, mul
tiple privind gospodărirea 
judicioasă a apelor inter
ne din această parte a țării.

în spiritul conlucrării 
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 > 

; cărei dimensiuni și impor- 
4 tanță economică este, dâță 
de principalii parametri 
tehnici: o adîncime a apei, 
la nivel normal de exploa
tare, de 7 metri ; o lățime 
la bază de 70 metri, 90 me
tri și 120 metri ; o înălțime 
liberă sub poduri de 17 me
tri. Circulația se poate ’e- 
fectua în două, sensuri de 
navigație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

\ Ceaușescu, coboară din tur
nul de comandă și se în
dreaptă către platou] unde 
va avea loc marea adunare 
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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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Canalul Dunăre-Marea Neagră 

Marea adunare populara

12,25 Telefilmoteca 
ghiozdan: Pistruia
tul. Episod 1. (color). 
Telex.
Album duminical 
(parțial color).
Micul ecran pentru 
cei mici.
1001 de seri.
Telejurnal.
Magistrala albastră 
— măreață epopee 
a epocii Ceaușescu 
(color).
Cîntarea României 
(color).
Film artistic,
culatorul mărturi
sește (color). Pro
ducție a Casei de 
filme Unu. Premieră 
TV.

22,35 Telejurnal (parțial 
color).
închiderea progra
mului.

FILME
27 MAI

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Contrabandă la 
vamă; Unirea: Prin ce
nușa imperiului; Parîn- 

■ gul: Ringul.
LONEA: De dragul tău, 

Anca.
ANINOASA : Sfîrșitul 

nopții.
VULCAN — Luceafărul: 

Atenție la gafe.
LUPENI — Cultural : 

Serbările galante.
URICANI : Camionul

de cursă lungă.

înfăptuirea exemplară 
importantelor sarcini 
le revin în actuala etapă 
de dezvoltare a țării.

Marea 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 po
porul !“. întreaga zonă din 
preajma ecluzei de la Agi- 
gea, înțesată de lume, vi
brează de urale și aclama
ții.

După încheierea adunării 
populare, prilejuită de i- 
naugurarea Canalului Du
năre—Marea Neagră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au revenit, la 
bordul elicopterului prezi
dențial, în Capitală.

dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rugămintea de 
a lua cuvîntul.

în ovațiile și uralele par-

a fost ^deschisă de tovară- 
Mihalache, 

al Comite- 
Constanța

șui Nicolae 
prim-secretar 
tului județean . . , , .
al P.C.R. ticipanților la marea adu-

__ |H. ___________ __ în continuare au luat cu
cerea partidului și statului vîntul tovarășii Vasile Bu- 
urcă în tribuna oficială.

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

La începutul adunării fes
tive, ca și pe parcursul des
fășurării ei, mii de pionieri 
constănțeni, aflați într-o 
tribună special amenajată, 
au simbolizat grafic stema 
patriei și a partidului, por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au realizat 
suite de imagini care au re
dat trecerea primelor nave 
pe nouă cale de ape dăl
tuită în străbunul pămînt 
dobrogean.

Marea adunare populară

presionantă sărbătoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu-

lucea, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, 
col. Constantin Vină, ingi
nerul șef al Brigăzii hi
drotehnice nr. 45 din ca
drul Centralei Canalul Du
năre—Marea Neagră, Erou 
al Muncii Socialiste, Nico
lae Ivanov, comandantul 
Șantierului Național al Ti
neretului — Canalul Du
năre—Marea Neagră, Cons
tantin Roșoga, maistru cons
tructor, secretar al Comite
tului de partid al Grupului 
de șantiere nr. 3 Basarabi.

în numele tuturor parti- 
cipanților la marea aduna
re populară, primul secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.,

nare populară, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
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 depli
nă satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată în repetate 
rinduri cu vii și puternice 
aplauze. Aprecierile și în
drumările cuprinse în cu- 
vîntarea secretarului gene
ral al partidului găsesc un 
puternic ecou în inimile 
și conștiința tuturor celor 
prezenți, mobilizîndu-le și 
stimulîndu-Ie energiile și 
forțele creatoare pentru

20,35

21,05 Cal-

I

I
7 No-
merce- 22,45

adoptată prin consens
Venezuela ECOSOCîn cadrul

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Rezoluția inițiată 
de România,

28 MAI
PETROȘANI — 

iembrie : Capcana 
narilor; Unirea : Dragos
tea mea Iakub; Parîngul: 
Gară pentru doi, I-II.

. LONEA : Viitoarea ti
nereții.

VULCAN — Luceafărul: 
Contrabandă la vamă.

LUPENI — Cultural : 
Călătorul cu cătușe.

URICANI: Copiii
trînei Vera.

20,00

20,20

20,40
bă

și președintele
Republicii

CARACAS 26 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, ș-au trans
mis președintelui Repu
blicii Venezuela, Jaime Lu- 
sinchi, un călduros mesaj 
de salut, urări de sănătate 
și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru 
poporul venezuelean prie
ten.

Exprimînd deosebite mul
țumiri, președintele Jaime 
Lusinchi a dat o înaltă a- 
preciere politicii externe 
a României promovate de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, rugind să 
transmită șefului
român, în numele poporu
lui venezuelean și al său 
personal, călduroase urări

de sănătate și fericire, îm
preună cu urări de progres 
și bunăstare pentru popo
rul român prieten.

Totodată, președintele 
Venezuelei a elogiat activi
tatea consecventă desfă
șurată pe plan internațio
nal de tovarășul Nicolae 

personalitate 
vieții politice

Ceaușescu, 
eminentă a 
mondiale.

Schimbul 
avut loc cu 
rii de

se
statului

de mesaje a 
prilejul primi- 

către președintele 
Venezuelci a delegației par
lamentare române condusă 
de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii A- 
dunări Naționale, care, la 
invitația Congresului Na
țional (parlamentul), face 
o vizită oficială de priete
nie in această țară.

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). Consiliul Eco
nomic și Social (ECOSOC), 
a adoptat, prin consens,
proiectul de rezoluție cu 
privire la îmbunătățirea
activităților de coordonare 
și informare în domeniul 
tineretului, inițiat de dele
gația română, căreia i s-a 
alăturat, în calitate de co
autori. un număr de 38 
delegații din toate regiunile 
geografice. Adoptarea re
zoluției se înscrie în con
textul pregătirilor pentru 
maicareă în 1985 a Anului 
Internațional al 
lui (AIT).

După cum este 
proclamarea AIT
rigine o inițiativă a Româ
niei, iar pregătirile pentru

Tineretu-

cunoscut, 
are la o-

marcarea anului se află în j 
plină desfășurare, pe baza 
unui program de măsuri 
și activități elaborat, din 
însărcinarea Adunării Ge
nerale a O.N.U., de Comi
tetul Consultativ pentru 
AIT, a cărui președinție o 
deține reprezentantul țării 
noastre, tovarășul Nicu 
Ceausescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.

Adoptarea, prin consens, 
a rezoluției inițiate de 

România, în cadrul ECOSOC 
scoate în evidență intere
sul major'de care se bucu
ră inițiativa țării noastre 
de a înscrie problematica 
tineretului între preocu
pările prioritare ale O.N.U. 
și comunității internațio
nale.

Creșterea medie anuală 
a populației globului

t

BONN 26 (Agerpres,. 
Creșterea medie anuală 
a populației globului este 
în prezent de 80 milioane 
persoane, urmînd să a- 
jungă la 90 milioane către 
sfîrșitul acestui secol, a 
declarat, la o conferință de 
presă ținută la Bonn, Ra-

fael Salas, președintele 
Fondului Națiunilor Unite 
pentru activitățile popu
lației. în acest ritm, a spus 
el, populația globului ur
mează să crească de la 4,6 
miliarde persoane, cit este 
în prezent, la 6,1 miliarde 
în anul 2000.

Conferința miniștrilor planificării 
din țările africane•

ADDIS ABEBA 26 (Ager
pres). în capitala Etiopiei 
s-au deschis lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni ă Confe
rinței miniștrilor planifi
cării din țările africane — 
anunță agenția JANA. Se
siunea va fi consacrată e- 
xaminării unor probleme

cueconomice și sociale 
care sînt confruntate țările 
africane în aplicarea pla
nurilor lor de dezvoltare, 
precum și coordonării a- 
cestora cu planul strategic 
elaborat de OUA și Co
misia economică O.N.U. 
pentru Africa (CEA).

CALENDAR SAPTAMÎNAL
28 MAI

Luni, 28 mai
— Consultări franco-vest-germane la nivel înalt;
— Președintele_^Braziliei, Joao Figueiredo, în

treprinde o vizită de două zile în R.P. Chineză;
Marți, 29 mai

— La Washington încep lucrările sesiunii de 
primăvară a Consiliului Ministerial al NATO 
(29—31);.

Miercuri, 30 mai
— La Varșovia încep lucrările celei de-a 50-a 

ședințe a Seimului R.P. Polone;
— Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat

3 IUNIE
al R.P. Chineze efectuează o vizită de patru zile în 
Franța (30 mai — 3 iunie);

— La Beijing are loc cea de-a 15-a rundă de 
convorbiri chino-britanice privind viitorul Hong- 
Kongului (30—31);

Vineri, 1 iunie
— Vizita președintelui Ronald 

landa, în cadrul unui turneu prin 
(1—4 iunie);

Duminică, 3 iunie
— Premierul Consiliului de Stat

Reagan în Ir- 
țări europene

al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, începe o vizită de patru zile la Bru
xelles. .
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Toma ȚAȚARCA. 

GHEȚA, Ion 
țel adjunct.

TV
27 MAI

Teleșcoală.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei.

10,00 Viața satului (par
țial color).

11,15 Muzica pentru toți.
11,45 Lumea copiilor.

Ediție specială 
dicată Zilei de 
Iunie, Ziua 
națională a Copilu
lui.

28 MAI
Telejurnal (parțial 
color).
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
A patriei cinstire — 
Emisiune de versuri.

20,50 Copiii, bucuria vie
ții — reportaj.
Film: Ultima noap
te de dragoste (co
lor). Partea a 2-a.
Stop-cadru pe ma
pamond (color).
Tezaur folcloric.

22,20 Telejurnal 
color).

22,30 închiderea
mului.

21,45

22,00
(parțial

I
I
i

de-
1

Inter-

progra-

Mica publicitate
PIERDUT parafă medie, 

pe numele Tdrok Ana-Ma- 
ria, eliberată de Spitalul 
municipal Tg. .Mureș. O 
declar nulă. (2024)

PIERDUT ștampilă CTC 
32, eliberată de I.U.M. Pe
troșani. O declar nulă. 
(2026)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Marta, fiii și fiicele, ginerii și nurorile, ne
poții, anunță împlinirea a 6 săptămîni do cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna scumpul nostru soț, tată, 
socru și bunic

CĂTINEAN ION (2018)

Un gînd pios la împlinirea a 2 ani de la dure
roasa dispariție de bunul meu frate

ing. ILEANU ION
Ileana. (2025)

Fiul, Francisc (din Vulcan), nora și nepoții, a- 
nunță împlinirea unui an de la dispariția celei care 
a fost o bună mamă, soacră și bunică

DEAK AURELIA (Lonea)

Cu același imens gol în suflet, familia 
tuturor celor care â'u cunoscut-o, împlinirea 
de la dispariția celei care a fost

SĂBĂU GHIZELA (Hajducsi)
Va rămîne veșnic în gîndurile și inimile 

(2010)

(1992)

anunță
a 3 ani

noastre.

FAMILIA Taraș Petre, mulțumește rudelor, ve
cinilor și tuturor celor care au fost alături de noi 
la încercarea grea pricinuită de decesul celei care a 
fost

BOLDURA ELISABETA (2028)

SOȚUL Adrian, copiii, mama, rudele apropiate 
mulțumesc pe această cale colegilor de la I.M. Live- 
zeni, conducerii și colegilor de la Autobaza C.M.V.J., 
secția Petroșani, vecinilor și, în mod deosebit, fami
liilor Iancu și Lungu, tuturor celor care au fost ală
turi de noi la greaua pierdere pricinuită de decesul 
celei care a fost .

PETCU ELENA (41 ani)
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