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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Q calda și entuziastă pri
mire au făcut locuitorii capi
talei R. P. D. Coreene, Phe
nian, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care, începînd 
de sîmbătă, 20 mai, între
prinde o vizită oficială de 
prietenie în această țară, la 
invitația tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Sîmbătă, 20 mai, a luat 
sfîrșit vizita oficială de prie
tenie în Republica Populară 
Chineză-a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, făcută la 
invitația tovarășului Hua 
Kuo-fen, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
ConsTiului de Stat al Repu
blicii. Populare Chineze, vizi
tă ale cărei rezultate deose
bit de fructuoase reprezintă 
un moment remarcabil pentru 
întăr rea legăturilor dintre 
partidele și popoarele celor 
două țări, pentru extinderea 
conlucrării romârio-chmeze.

De la reședința oficială, 
înalții oaspeți români au fost 
însoțiți de Hua Kuo-fen, pre
ședintele Gomitetulu Central 
al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, de alți 
conducători de partid și de 
stat ai R.P. Chineze.

Pe marile artere, aceeași 
atmosferă de sărbătoare care 
a caracterizat impresionanta 
ceremonie de la primirea

Săptămina creației 
literare in lalea Jiului
Ieri au continuat acțiunile grupate în cadrul „Săptă- 

mînii creației literare în Valea Jiului" prin cîteva întîlniri 
interesante, organizate la minele Lupeni și Dîlja. La aces
te manifestări au participat Vasiie Nicorovici, scriitorii hu- 
nedoreni - Neculai Chirică, Eugen Evu, Valeriu Bârgău 
și poeți amatori din cadrul cenaclului literar „Panait Is- 
trati" al Văii Jiului. Dialogul închegat cu minerii, chiar la 
locui de muncă, în subteran, recitalurile de versuri din 
creația scriitorilor prezenți, au evidențiat valoarea morală 
a unor astfel de manifestări care își îndeplinesc scopul 
de documentare, de atelier de creație. *
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Tot ieri, după-amiză, a mai avut loc consfătuirea de 
lucru a scriitorilor, prezenți pe tot parcursul acestei săp- 
tămîni, cu membri ai cenaclurilor și cercurilor literare din 
Valea Jiului. In acest cadru s-a desfășurat un util schimb 
de experiență referitor la problemele de creație și sursa 
lor de inspirație - munca și viața oamenilor în mijlocul 
cărora trăiesc toți cei care scriu.

Prin contactul direct și sincer al scriitorilor cu oame
nii muncii, „Săptămîna creației literare în Valea Jiului ' 
a fost o inițiativă culturală interesantă și originală, in
tegrată în Festivalul național „Cîntarea României , plină 
de sugestii în ceea ce privește substanța contemporană a 
literaturii noastre actuale. Se cuvine a fi remarcate efor
turile forurilor cultural-educative din județ și municipiu 
pentru reușita acestei inițiative promițătoare. Verticale aie unui modern 

urbanism din Valea noastră.
Foto : I. LEONARD

Este cea de-a doua etapă 
a vizitei pe care președintele 
României o întreprinde în 
țări socialiste din Asia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de tovară
șii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice interna
ționale, Dumitru Popescu, 

Plecarea din Pekin
oaspeților români, precum și 
întreaga. vizită în Republica 
Populară Chineză.

Pe aeroportul internațio
nal Pekin, împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Populare Chineze, se 
aflau mii de locuitori ai ca
pitalei veniți să-și ia rămas 
bun de la distinșii oaspeți.

La sosirea pe aeroport a 
înalților oaspeți au fost in
tonata imnurile de stat ale 
celor două țări.

La ceremonia plecării au

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită oficială 

de prietenie 
mi Kampuchia Democrată

O delegație de partid și 
de stat a Republicii Socialis
te România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, va efectua, la 

membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.; Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasiie Mușat, se
cretar al C.C. al P.C.R., Va
siie Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru la Preșe
dinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de 
consilieri ai președintelui re
publicii.
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fost prezenți tovarășii Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C.C., premierul Consiliului 
de Stat, Den Siao-pin, vice
președinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier, Li Sien- 
nien, vicepreședinte al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, vice
premier, Van Dun-sin, vi
cepreședinte al Comite
tului Central al Partidului 

Comunist Chinez, U De, mem-
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invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Kampuchia și a Guvernului 
Kampuchiei Democrate, o vi
zită oficială de prietenie 
în această țară, la sfîrșitul 
lunii mai 1978.

In fotografie șeful de brigadă Viorel Corcheș de la 
sectorul V al I.M. Petrila, care împreună cu ortacii săi, 
prezenți și_e< în fotografie, au extras suplimentar în a- 
ceasiă lună, la zi, 104 tone de cărbune, printr-o creștere 
a productivității muncii cu 300 kg pe post față de sarci
na planificată. De la începutul anului plusul brigăzii se 
ridică la 500 de tone.

Bărbăteniul n-are „goale", 
Lupeniul le trimite...

•y

• Le vom putea asigura chiar 200 de vagonete 
pe schimb dacă... - ing. Gheorghe MODOI, 
șeful sectorului transport.

• Azi, cite vagonete am trimis, atîtea au fost 
primite. Numai că... — tehnician minier

- Emanuel SÎRBU, dispecer la I. M. Lupeni.

In z'arul de ieri, am publicat cîteva opinii for
mulate de mai multi mineri și maiștri din sectorul I 
de producție de la I.M. Bărbăteni, care acuzau fap
tul că o piedică în calea realizării sarcinilor de 
plan o constituie transportul cărbunelui și, bineînțe
les, aprovizionarea cu vagonete goale. Reamintim 
că activitatea de transport pentru această zonă a 

Bărbăteni este preluată de I.M. Lupeni și 
plătită, bineînțeles, de Bărbăteni.

Ne-am deplasat la Lupeni, 
unde am discutat cu contabi
lul șef al minei, tovarășul 
Nicolae Gomoi, cu dispece
rul întreprinderii, tehnicianul 
minier Emanuel Sîrbu și șeful 
sectorului transport, inginerul 
Gheorghe Modoi.

Vă prezentăm răspunsurile 
primite din partea cadrelor 
amintite la problemele ridi
cate :
- I.M. Bărbăteni își onorează 

plata serviciilor prestate con
form convenției dntre cele 
două întreprinderi ?

NICOLAE GOMOI: „Plata 
serviciilor prestate pentru 
Bărbăteni s-a făcut de către 
aceștia fără să fi avut dificul

tăți sau discuții deosebite, pe 
baza unei înțelegeri existente 
de mai multă vreme între 
conducerile celor două -între
prinderi miniere. Pînă aCum 
nu am avut un act contrac
tual, dar vom încheia în pe
rioada imediat următoare. Un

Dorin GHEȚA
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La cantina minerilor

Multe lucruri bune, dar 
se poate și mai bine

PAROȘENI

Un nou complex 
mecanizat

In aceste zile a fost pus 5 
în funcție la I.M. Paroșeni 3 
un nou complex de tăiere « 
și susținere mecanizată. In- j 
că din aceste prime zile ? 
brigada condusă de Cons- | 
tantin Popa, dînd dovada ’ 
unei temeinice pregătiri și î 
competență profesională, 3 
a obținut o depășire a j 
productivității planificate I 
cu peste >200 kg/post. 5 

Rezultate bune în mî- j 
nuirea complexului meca- | 
nizat pe care îl exploațea- | 
ză a obținut și brigada | 
condusă de Titu Teacenco: | 
plus 420 kg/post depășire ? 
a productivității muncii f 
planificate, și plus 700 de i 
tone la producția de căr- 3 
bune extrasă. |

LONEA I

La sectorul I,
plus 242 kg/post 3 

în abataje |
Colectivul sectorului I I 

de la întreprinderea rninie- ; 
ră Lonea a realizat în a- : 
ceastă lună, la zi, un plus î 
a producția de cărbune | 
extrasă de 560 de tone. ■ 
Sporul s-a obținut pe sea- i 
ma creșterii productivității j 
muncii cu 242 kg/post, fa- ; 
ă de sarcina planificată. î 
Lele mai bune realizări le ;

au brigăzile din 
cameră conduse 
nel Țîr și Marin

abatajele j 
de Cor- ; 

Ciubăr. j’
|

s~~
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LA PETRILA au fost mon- 
Itate, ieri, cele dintîi panouri 

prefabricate ale unui nou 
I bloc de locuințe, cu 42 de 
I apartamente. Blocul se află 

amplasat în zona centrală a 
orașului, modernizarea cen
trului înscriindu-se astfel ca 
o nouă trăsătură a dezvol
tării sociale a Petrilei. (A.H.)

SCHIMB DE EXPERIENȚA.
Un grup de 20 de tineri 

muncitori fruntași în pro
ducție de la I.U.M.P. vor 
participa, în zilele de 26, 27 
și 28 mai, la un interesant 
schimb de experiență orga
nizat de tineretul de la U- 
zinele ,,23 August" din Ca
pitală și „Tractorul" Brașov. 
Cu același prilej, tinerii vor 
vizita și obiectivele indus
triale și turistice din cele 
două orașe. (M.P.)

44 DE BUCĂTARI CALI
FICAȚI. Trecînd cu bine și 
ultimul examen, examenul 
practic, au fost declarați 

absolvenți ai cursurilor de 
calificare cu o durată de 
6 luni, organizate de I.C.S. 
Mixt din Lupeni, 44 de bu
cătari pentru cantinele mi
niere, școlare, spitalicești și, 
bineînțeles, pentru unități
le de alimentație publică. 
(D.G.).

DANS TEMATIC. Azi, de 
la ora 9, la cluburile sindi
catelor (iar la Petroșani în 
aula Institutului de mine) 
din Valea Jiului vor avea 
loc fazele orășenești ale 
concursului formațiilor de

dans tematic, acțiune iniția
tă de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor. 
(T.S.)

UN SPECTACOL PENTRU 
CEI MICI, intitulat „Șase 
mici pinguini"' a fost pre
zentat, în sala Palatu
lui cultural din Lupeni de 
către un colectiv de păpu
șari de la Teatrul de stat 
din Tg. Mureș. (V.S.)

&a inf&rmfcm

Cantina I.M. Bărbăteni. O- 
ra prînzului pentru minerii 
care intră în șut, în schimbul 
doi. In sala de mese, zu
grăvită și vopsită de curînd, 
curățenie. Pe o. tablă se a- 
flă afișat meniul pentru două 
zile. In ziua vizitei s-a ser
vit fasole uscată cu carne 
de porc și murături, plus 
dulciuri. Intrăm în discuție 
cu cîțiva mineri.

- Cum e mîncarea ?
- Foarte bună, consisten

tă și gustoasă - ne răspunde 
A. David, șef de schimb în 
brigada’ lui Nicolae Tomolea 
-r din sectorul II al minei, U- 
neori însă se întîmplă să nu 
primim desertul. Ieri, am 

avut drept meniu varză cu 
carne de porc și „Eugenia". 
N-am primit însă felul doi.

- Așa este, a intrat în vor
bă V. Călbează, miner șef 
de schimb în brigada lui Mi
hai Kovacs din sectorul 1. 
Mîncare bună, hrănitoare, 
pîine proaspătă la discreție, 
cînd este cazul murături. U- 
neori, într-adevăr, nu se ser
vește desertul. După cum ve
deți, lipsesc paharele. Cît 
privește servirea nu ne pu
tem plînge. Sîntem serviți a- 
perativ la ghișeu așa că nu 
avem probleme

O. CRIȘAN
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PT AfifUOA ORGAMZAIIIlOR DE PARTID
Economisirea energiei electrice

Comuniștii din cadrul sec
ției din Petroșani a I.R.E. De
va dezbat cu multă răspunde
re, în adunările generale, mo
dul în care sînt înfăptuite sar
cinile de plan privind ali
mentarea cu energie electrică 
a consumatorilor industriali 
fi a populației. Ies în eviden
ță preocupările sporite ale 
colectivului pentru asigurarea 
continuității în alimentarea cu 
«anergie electrică a consuma
torilor, pentru remedierea o- 
perativă a avari lor și deran
jamentelor, prin reducerea 
timpului afectat acestor lu
crări. In prezent, timpul me
diu de remediere a deranja

mentelor este de numai 13 
minute, față de 28 de minu
te cît s-a înregistrat în anul 
trecut.

Preocupările colectivului 
pentru înregistrarea de eco
nomii la consumul de ener
gie electrică sînt stăruitor sus
ținute de strădanii similare, 
dovedite în unele unități in
dustriale, cum sînt I.M. Lu- 
peni, I.M. Uricani, I.M. Pe
trila, I.M. Dîlja, l.U.M. Pe
troșani, F.S.H. Vulcan și altele, 
în care se depun în mod 
constant eforturi pentru găsi
rea și aplicarea de soluții e- 
ficiente în vederea folosirii 
raționale a energiei electrice.

In cartierul Corcești din Vulcan. Urbanistică modernă și 
tinerețe. Foto : Ion LEONARDDezvoltarea fondului forestier

In lumina prevederilor Con
gresului al Xl-lea al partidu
lui, a orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la înche
ierea primei consfătuiri repu
blicane a cadrelor din silvi
cultură a fost elaborat un 
vast program de măsuri pen
tru conservarea și dezvolta
rea patrimoniului silvic.

Sub îndrumarea organiza
ției de partid, colectivul O- 
colului silvic din Petroșani 
se preocupă în mod constant 
de dezvoltarea și valorifica
rea calitativ-superioară a fon
dului forestier, de protecția 
mediului înconjurător, a fau
nei cinegetice și piscicole.

La împădurirea unei suprafe
țe de peste 220 hectare, cît 
reprezintă sarcina de plan din 
acest an, colectivul ocolului 
a avut în vedere extinderea 
speciilor de rășinoase, rege
nerarea naturală cu specii 
valoroase, crearea unor cul
turi silvice speciale pentru 
producerea lemnului de celu
loză, consolidarea împădu
ririlor executate în trecut, 
prin efectuarea la timp și în 
cele mai bune condiții a lu
crărilor de îngrijire necesare 
pentru favorizarea creșterii 
speciilor principale, în pri
mul rînd a rășinoaselor.

Varii» COCHECI, 
activist de partid

La
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cantina

DEGEABA S-A SUPĂRAT

Nu uitați cheile de contact 
în bord și, bineînțeles, nu 
uitați să încuiați ușile ! Re
comandările nu-s de prisos. 
S-au găsit multe mașini ne
asigurate pe timpul nopții, 
darămite ziua.

Discuțiile le-am continuat 
cu tovarășul Constantin Bar
na, administratorul cantinei
- Despre calitatea mîncării 

am auzit numai cuvinte de 
laudă. Minerii au sesizat în
să faptul că nu primesc cu 
regularitate felul doi și că 
de la masă lipsesc paharele.

- Ne străduim într-adevăr 
să oferim o masă consistentă 
și cît mai variată. Ați văzut 
de . fapt meniurile afișate. 
Mîine de exemplu le oferim 
minerilor pilaf de orez cu 
carne și prăjitură cu mere. 
Cît privește felul doi se în
tîmplă uneori să nu-l servim.

- Motivul ?
- La cantina noastră ser

vesc zilnic masa 720-730 de 
persoane. Fiecare porție are 
în medie 120 gr. de carne 
preparată. Uneori însă, cum 
e cazul zilei cînd servim pilaf 
de orez cu carne și prăjitură 
cu mere se depășește fondul, 
alocat. Așa se explică faptul 
că se mai întîmplă, foarte, 
foarte rar, ca în unele zile să 
nu putem servi felul doi.
- Dar lipsa paharelor cum 

se explică ?

minerilor
să greutăți de altă natură. A- 
provizionarea cu carne o fa
cem pentru două zile. E 
drept că sîntem dotați cu un 
frigider unde alimentele se 
păstrează în condiții optime, 
dar este imperios necesar în
că unul pentru bucătărie 
deoarece carnea și celelalte 
alimente le dăm dimineața 
pentru toate cele patru meșe 
zilnice. Deci o parte din carne 
și alimente stau nepreparate 
pînă spre seară. Or, vara, 
trebuie să recunoaștem, e 
Cam mult.

Există posibilități de a- 
menajare a unei grădini de 
legume și zarzavaturi ? Dar 
a unei gospodării anexe pen
tru valorificarea resturilor de 
mîncare ?

- Pe coclaurile noastre nu 
avem posibilități de amena
jare a unei grădini de legu
me și zarzavaturi, dar avem 
în perspectivă o gospodărie 
anexă de creștere a porcilor. 
Dacă reușim să obținem te
renul necesar acestui scop 
sîntem convinși că mesele o- 
ferite gratuit minerilor noștri 
vor fi și. mai consistente.

Conducînd autobasculan
ta 31 HD 4028 pe șoseaua

: din Iscroni, șoferul Constan- 
: tin Nădrag a schimbat di- 
: recția de mers fără să sera- 
: nalizeze în prealabil interi- 

ția de a vira. Pentru a-
= ceasta a fost amendat, le
ii ga). Dar, văzînd că agentul 
; îi face mențiunea în scris, 
ț pe tichet, s-a supărat foc. 
: Noi zicem că decît să ră- 
; mînă supărat, mai bine să 
ț a'bă grijă cum circulă în 
î viitor.

= „GRĂBIȚI-VĂ ÎNCET !"
!
s Circulă printre șoferi zica-
j la „grăbește-te încet !". In- 
: țeleaptă ca toate zicalele 
ț din popor și aceasta e pli- 
ț nă de înțelesuri. „Grăbeș- 
j te-te, dar ia-ți toate măsu- 
i rile ca să nu încâlci legea, 
i să nu-i stînjenești pe 
‘ partenerii de trafic", 
! pare să spună xica- 
î la. Unii însă nu țin sea- 
i mo de aceste înțelepte sfa- 
i turi și se cred singuri pe 

șosea, îi sfidează pe toți 
j grozăvindu-se în depășiri 
î care-ți opresc respirația. A- 

șa a făcut Dumitru Croitoru, 
; șofer la f.C.M.M.P. care s-a 
j angajat în depășirea unui 
i alt autovehicul în timp ce 
; din sens opus venea un au- 
: toturism. Urmarea e lesne 
i de înțeles. Avarierea auto

turismului. La fel a proce-
; dat și Căldărari Petru de la 
■ Autobaza Petroșani căruia-i
: plac depășirile „tari".

Nu vă grăbiți cînd sîn- 
teți la volan, tovarăși șo- 

: feri ! Vă puneți viața în 
: pericol. Ba mai mult, gră- 
j bindu-vă deveniți un veri

tabil pericol public. „Gră- 
; biți-vă încet 1“ 
î UN SFAT BUN

Ca să se evite fapte ca cel 
i relatat mai sus, vă sfătuim 
; ca la parcare să asigurați 

bine mașina prin frîna de 
mînă, introducerea schimbă
torului într-una din viteze.

I S-A FĂCUT DE PLIMBARE

După ce „s-a făcut" bine, 
lui loan Lunel din Petrila i 
s-a făcut de plimbare cu... 
autobuzul. Și cum postura 
de călător nu i-a plăcut de 
loc, a furat un autobuz(?!) 
cu cartf s-a pornit ia drum. 
N-a mers mult că după vreo 
800 de metri i-a ieșit în ca
le un stîlp în care s-a o- 
prit. Costul plimbării, cu 
stîlp cu tot, vreo 70 000 de 
lei. O nimica toată pentru 
o plimbare ca lumea. Nu
mai că plimbărețului i se 
mai rețin în culpă condu
cerea fără permis corespun
zător, fuga de la locul fap
tei, distrugeri în dauna a- 
vutului obștesc, furt și sta
rea de ebrietate. Cam mul
te dinlr-o dată I

IAR BĂUTURA

Drept să spunem, nu pri
cepem un lucru. Toți șofe
rii știu că n-au ce căuta la 
volanul mașinii după ce au 
consumat băuturi alcoolice. 
Pe de altă parte, în fiecare 
din rubricile noastre am pu
blicat cazuri de abatere de 
la această interdicție cu 
consecințele lor. Unii însă 
nu țin seama de îndemnu
rile și sfaturile noastre, lată, 
de pildă, pe David lozesef 
de la Autobaza Petroșani. 
Pentru asemenea faptă s-a 
ales cu amendă și cu sus
pendarea permisului. Nu-i 
prea scump plătită petrece
rea la care ați fost seara, 
tovarășe lozesef ?

Rubrică realizată de
Dragoș CĂLIN cu sprijinul 

biroului circulație al 
miliției Petroșani

Petroșani. Se defrișează terenul pe care a început cons
trucția magazinului universal. Odată cu realizarea acestui 
important obiectiv social, centrul orașului va cîștiga noi va
lențe ale urbanismului modern. Totodată, rețeaua comercia
lă din Valea Jiului va putea satisface în condiții optime ce
rințele de aprovizionare a populației.

Foto: I. LICIU

- Cu paharele este într-a- 
devâr o problemă. Am avut 
la mese căni emailate. Intr-o 
singură zi ne-au lipsit 100 de 
bucăți. O parte din ele s-au 
găs't tocmai la punctele de 
alimentare cu apă din subte
ran. Vom remedia însă și a- 
cest neajuns.

- Se întîmplă să aveți go
luri în aprovizionare ?
- Nu .niciodată. Avem în-

Trustul de construcții industriale 
Craiova

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4
încadrează la sediul trustului, următorul personal

Bărbăteniul n-are
9 (Urmare din pag. 1}

proiect al Bărbăteniului exis
tă, dar la care noi avem u- 
nele obiecții. Revenind la 
plata serviciilor prestate, re
pet, cu mina Bărbăteni nu am 
avut și nu avem probleme.
- I.M. Lupeni asigură cu va

gonete goale locurile de 
munco de la I.M. Bărbăteni, 
conform înțelegerii amintite?

EMANUEL SIRBU: „Noi ex
pediem cite trei garnituri 
spre Bărbăteni a cîte 50 de 
vagonete în medie. Dar ei 
reclamă că ajung mult mai 
puține. Spre exemplu, în 18 
mai în schimbul I am expe
diat 3 garnituri cu cîte 50 de 
vagonete goale și ne-au so
sit trei garnituri cu vagonete 
pline : o garnitură cu 15 va- 
gonefe, alta cu 52 și a treia 
cu 30 vagonete. Total 97 de 
vagonete, în loc de 150.

(N. R. De la I. M. Bărbă
teni aflasem că în aceeași zi 
au primit trei garnituri cu cî
te 32, 30 și respectiv 38 de 
vagonete. In total 100 de va- 
gonște. Oricum, cu 3 măi 
mult decît s-au expediat !)

Situația este asemănătoare 
pe toate patru schimburile. 
Părerea mea este că cei de 
Ia Bărbăteni iau din vagone-

tele noastre goale și le intro
duc în circu tele lor de vago- 
nefe. Am cerut mecanicilor de 
la locomotivele noastre să 
dea garniturile în primire cu- 
plătorului de la Bărbăteni și 
acesta să anunțe imediat dis
pecerul lor. Azi, cîte vago
nete am trimis, atîtea au fost 
primite. Numai că ar fi bine 
să aibă și un cuplător al lor, 
care să însoțească trenurile. 
In felul acesta brigăzile noas
tre nu ar mai fi acuzate că 
iau vagonete din garniturile 
Bărbăteniului, ceea ce, recu
nosc, nu este exclus să se în- 
tîmple".

- Aprovizionarea cu vago
nete a Bărbăteniului poate fi 
îmbunătățită, se pot evita si
tuațiile neplăcute ?

Ing. GHEORGHE MODO! : 
„Părerea mea este că noi îi 
aprovizionăm cu vagonete 
conform înțelegerii. Trimitem 
în medie numărul de vagone
te cerut, numai că _nu același 
număr sosește la noi la Lu- 
peni. La sector îmi scade par
cul de vagonete de parcă in
tră în pămînt. Acum partici
pării la o inventariere și a 
parcului lor de vagonete. O- 
ricum, s'tuația se poate îm
bunătăți dacă și ei vor ter
mina cu amenajarea circuitu-

„goale"
lui de la silozul lor, pentru 
că noi am amenajat traseul 
pînă acolo, așa cum ne mai 
înțelesesem. Ei încă nu s-au 
apucat de această amenaja
re, deși e în interesul lor, 
pentru că astfel voi putea să 
le asigur chior patru gar
nituri- a cîte 50 de vagonete 
pe schimb. Locomotiva nu va 
sta decît 5 minute, nu ca a- 
cum o oră și mai .mult de o 
oră. Pe lîngă aceasta, va mai 
trebui să pună și un cuplător 
de la ei pentru a evita orice 
discuție, orice situație neplă
cută. In ceea ce privește sec
torul 1 de la noi, avem pro
misiunea șefului de sector că 
în curînd, prin măsurile ce le 
va lua, nu va mai stînjeni a- 
provizionarea cu „goale" și e- 
vacuarea cărbunelui de la 
Bărbăteni. Repet, activitatea 
de transport, aprovizionarea 
cu vagonete goale se poate 
îmbunătăți și pot fi evitate 
situațiile neplăcute, dacă se 
vor rezolva problemele pe 
care le-am amintit".

★
Pentru ă lămuri pe deplin 

această problemă, vom reve
ni într-unul din numerele vi
itoare și cu părerea specialiș
tilor în probleme de trans
port subteran de la alte în
treprinderi.

pen
a) Șantierul nr. 4 Tg. Jiu, ju
dețul Gorj
— Șei birou personal, învățămînt, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju

dețul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Șei birou aprovizionare-trans- 

port, administrativ
— Tehnicieni principali cons

tructori
— Tehnicieni constructori
— Contabil principal
— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
—- Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Inginer principal constructor

t r u :
— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal
— Casier principal
— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori

încadrarea se lace cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate.
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nemuritor este îngropat de 
erou sub o stîncă, pe cele
lalte le arde pentru a nu 
mai regenera. Din capul ba
laurului ucis de Iorgovan se 
naște mușița (musca colum- 
bacă), un pericol pentru vite, 
care poate fi îndepărtat doar 
prin foc. Anticul viteaz cu
lege, ca mai apoi Făt Fru
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merele de aur din grădina 
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Balauru-
(în

Intîmplător am auzit de o 
peșteră Banița lîngă Băile 
Herculane, care, alături de 
alte toponime, se regăsește 
în munții Mehedințului și 
Retezat. In genere acest 
„complex toponimic megali
tic" sugerează, cu corespon
dențe semnificative în teri
toriul sîrbesc (evidențiate de 
Aurel Candrea), legendare
le isprăvi ale lui lovan Ior
govan, învingător cu con
fruntarea sa cu 
balaurul: Steiul, " 7
Brazda
novan, 
Piatra 
Drumul

- ’ui, Oslea 
cazul că accep
tăm f
slav ostrea = 
vfrf) etc. Hero-I 
dot, părintele is- 
toriei, ne ajută1- ~ 
să înțelegem peste atîtea 
veacuri, că Iorgovan, eroul 
cu nume de floare (liliac, în 
turcă, bulgară, sîrbă și ro
mână) moștenește însă cali
tățile, faptele și teritoriul mi
tic al eroului grec, devenit 
zeu Heracles (Hercule), ofe
rind chiar un argument to
ponimic de mare preț : „Pe 
o stîncă de lîngă fluviu Ty
ras (lingă băile Herculane 
de azi), oamenii arată urma 
lui Hercules, urmă ce sea
mănă cu talpa piciorului u- 
nui om, care este însă de 
doi coți" („Istorii"). Mitolo
gia română păstrează pe 
mai departe simbolul, numin- 
au-l Talpa iui Iorgovan. Dar 
să reconstituim biografia 
lui Heracles.

Fiul iui Zeus și al muri
toarei Alcmene, frate gea- 

I mân cu Iphicles, ucide do: 
I șerpi trimiși de zeița Hera 
I în leagănul lor. Să nu ui

tăm că Heracles avea pe a- 
I tunci vîrsta de... 10 luni. Ur- 
| mașul său, lovan Iorgovan 
I are aceeași misiune mitică, 
| e drept la o vîrstă a matu- 
I rității fizice retează capul 

balaurului. Tot Heracles u- 
cide hidra din Lerna, cea cu 
100 de capete, născută dm 
Typhon (balaurul) și Echid
na, al cărui sînge e aducă
tor de moarte. Singurul cap

etimonul

o

și

Aniversarea creării
primului stat dac

centralizat
și independent

,î
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infern, precum eroii

II
I1
I lI

J I
I
I

și în . . 
basmelor românești, altădată 
o salvează pe Hesione, fiica 
regelui Laomedon al Troiei 
de un monstru, ceea ce face 
și lovan Iorgovan cu Ana 
Ghiordănel. Eruditul cerce
tător comparatist al mitolo
giilor înrudite cu a dacilor, 
Nicolae Densușianu, remar
ca, în urmă cu aproape trei 
sferturi de veac, că Brazda 
lui Iorgovan (sau Novac) ar 
fi luat naștere, potrivit le
gendelor, datorită lui Typhon, 
care-și tîra coada rănită pe 
pămînt, după lupta cu Osiris, 
zeul egiptean al vegetației.

Să privim însă în profun
zime identitățile mitice ale 
lui Heracles și lovan Iorgo
van. Dincoloo de concretul 
isprăvilor lor, cei doi eroi 
acoperă simbolic universalul 
motiv al „lumii ca labirint". 
Confruntarea lor cu monștrii, 
balauri sau șerpi semnifică 
ieșirea omului din animali
tate, înfrîngerea bestiei, u- 
neori aflată în subtărîmuri, 
se soldează și cu o autoîn- 
frîngere dureroasă a prima
relor forțe animale din om, 
dar necesară, pentru ca e- 
roul să cîștige spiritul, să ur
ce în transcendent. Aseme
nea lor, un alt erou grec 
Tezeu biruie Minotaurul, ur- 
cînd apoi din Labirint ; că-

■li

lăuzit de firul Ariadnei, ajun
ge pe pămînt, de unde se 
vede cerul. Geografic, Hera
cles și lovan Iorgovan au 
în față Dzierna (și numele 
cetății dacice, pe locul de 
azi al Orșovei ; etimon 
dac, cu sensul de negru), 
respectiv Cerna (suprapune
re slavă, cu același înțeles 
peste cuvîntul de origine da
că). Acest rîu, metaforă a 
nopții cunoașterii, este în

duplecat . : prin 
daruri pentru a 
fi traversat. Ba
la (balaurul) și 
Baleea pot de
semna aceeași 
ființă din fami
lia reală’ sau i- 
maginară a rep
tilelor, în același 
timp Baleea, 
cum am demons
trat mai de

mult, poate avea și semnifi
cația de alb. Și atunci nu 
întîmplător, în apropierea zo
nei Baleea din Retezat curge 
tumultosul Rîu Alb. Deci în
tre noaptea conștiinței și alb, 
antinomie comună și mito
logiei dacice, omul învinge 
bestialitatea, pentru ca a- 
poi, la săvîrșirea din viață, 
să ajungă precum lovan, 
stei în mijlocul Cernei ■ deci 
moartea fizică este înfrîntă 
de generații, prin faptele 
lor pilduitoare pentru urmași, 
lată cum încercînd să re
constituim concepția funda
mentală a strămoșilor noștri 
despre viață și moarte, des
lușim, în balade, în epica 
populară, tulburătoare trans
figurări artistice, la înălți
mea celor întîlnite în spațiul 

egeic - mediteranean și 
chiar indic. Șarpele în sine, 
ca personaj al confruntării 
perpetue, repetabile în fie
care generație și om, poartă 
simboluri care merită o a- 
tenție deosebită. Ca izvor 
(din craniul său, în cazul ba
ladei românești) al răului pe 
care îl va genera mereu, 
dar pe care omul, stăpîn al 
universului îl va învinge me
reu.

Prof. Ion VULPE

Dialoguri
- Draga mea am sosit 

„într-un" suflet.
- De obicei soseai într- 

un autobuz.

- Fumați cam mult. Știți 
că fumatul este dăunător ?

- Evident, doar sînt me
dic.

cinului. Pisica mea i-a ata
cat puii...

- Știi ce, puii aceia 
ai mei.

- Atunci ție „ți-am 
cut-o”... Trebuie să-mi 
tești despăgubirile pentru 
ea. Puii tăi au fost foarte 
obraznici.

sînt

La magazinul de 
încălțăminte de damă

- Nu vă supărați, pan
tofi aveți ?

- Da... dar 
luat cizmele că

- De ce nu 
ria în fața lui

acum am 
e cam frig.

ridici pălă- 
nenea doc-

>ator. 
olate

Filme cu dedicație
1 F C. Argeș - „E AT1T DE APROAPE FERICIREA “
2. Steaua - „URMĂRIRE PERICULOASĂ"
3. Politehnica Timisoara - „CHEAMA-MA IN DEPĂRTA

REA LUMINOASA"
4 Sportul studențesc - „NOI AVENTURI CU TOM Șl 

JERRY"
5. A.S.A. Tg. Mureș - „LA CUIVA PAS! DE CER"
6. Jiul Petroșani - '„R1UL CARE URCA MUNTELE"
7. Dinamo „MAȘINA DE ÎNTINERIT"
8. U.T. Arad - „VIZITA BATRINEI DOAMNE" 

Olimpia Satu Mare - „CURG APELE TULBURI" 
Sport club Bacău - „PROGRAM PENTRU COPII 
Universitatea Craiova - „PROFETUL, AURUL SI ARDE-

' LENII"
12. Petrolul Ploiești - „DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE"
13. C.S. Tîrgoviște - „DIN NOU LINIȘTE"
14. F.C. Bihor - „RĂTĂCIRE"
15. F.C. Constanța - „EU, TU Șl OVIDIU"
16. Corvinul Hunedoara - „Șl A VENIT ZIUA LAMIILOR

NEGRE"
17. Politehnica Iași - „URMĂRIȚI FĂRĂ VINĂ
18. F.C.M. Reșița - „ADIO MUCHACHOS"

M. ANDRAȘ

*

*

P ebus

Fabula 
nepăsării

- Am să-ți pun o
întrebare, 

se răsti cutare cerb 
la cutare ied imberb 
ce trăia în nepăsare : 
Rogu-mă frumos, cum 

vine 
că-i spuse-și azi nu 

știu-cui 
precum că mai bun ca tine 
ied în clanul nostru nu-i? 
Prin ce, care va să zică, 
te afirmi tu între iezi ? 
Nu faci mare brînzulică 
și nu-ți pasă dacă vezi 
că vreun ies, igrec sau zet 
are lipsuri berechet.
- O, răspunse ăla mic, 
dați-mi voie să explic 
eu, de fapt am vrut să

spun 
că la suflet sînt mai bun.
- Curioasă judecată,
ia vorbește mai pe șleau!
- Eu nu critic niciodată, 
eu de nimeni nu mă iau 
nici cu cornul, nici cu

bot jT
- Chiar de-ar merge pe

dos totul ?
- La ce bun ați vrea să 

rag ?

Muzeul sportului românesc
La tribuna I a stadionului „23 August" din Capitală 

funcționează Muzeul sportului românesc. Sînt expuse cu
pe, medalii și alte trofee, cucerite de sportivii noștri la 
Jocurile Olimpice, campionate mondiale, europene, jocuri 
balcanice, diverse publicații și afișe cu tematică sportivă, 
dosare de arhivă ale unor promotori ai sportului româ
nesc etc. '

Muzeul este deschis zilnic, în afară de luni, înfre ore
le 10 și 18.

t

Nu m-omestec,
nu mă bag !

Nicolae POP

„A revenii albastrul n>ai,
Flori în grădină, flori pe 

plai"...

toru'?
- Pentru că toți spun 

despre el că e un om „jos 
pălăria’'.

în autobuz
- Pentru valiza aceea vo

luminoasă luați bilet se
parat.

- Exclus... nu are încă 
cinci ani.

A. MIRCEA

T r u f a n d
ORIZONTAL: 1 Verdeață bagatelizată - 

Fasole... bine dezvoltată. 2 Ardei moldove
nesc - Arămiu.., și nu prea! 3. Ațe! - Răsare 
pătrunjelul! - Legumă dicotiledonată. 4 Ră
dăcină comestibilă - Gustul castravetelui bă- ,*

Fora cuvinte...

De îcî

CAMERA.DE chihlimbar 
IN MINIATURA

Un grup de restauratori 
a început să lucreze la o 
copie a „camerei de chih
limbar", destinată muzeului 

chihlimbarului din Kaliningrad 
După cum se știe, celebra 
cameră din palatul țarinei E- . 
caterina a fost luată de hitle- 
riști din Leningrad și trans
portată în Germania, unde 
n-a mai fost găsită. Mode
lul, care are suprafața de 
2/2 m și înălțimea de un 
metru și jumătate, va repre
zenta o cincime din original. 
Pentru încruștațiile în chih
limbar, restauratorii s-au fo
losit de stampe de epocă 
și de descrierile martorilor 
oculari.

161 DE ANI

In apropierea litoralului 
statului brazilian Paraiba a 
fost prinsă o broască țestoa
să de 300 kg pe carapacea 
căreia s-a descoperit o plă-

ale
de lacom! - Cu coadă (pl.). 6trîn. 5 Inimă

Ambarcație - Ca dovleceii la coajă - Mac... 
la sfîrșit ! 7 Legumă prinsă-n păstaie - Nu-i 
chiar tocat 1 8 Rădăcinoasă iute (dim) - Se 
folosesc la recoltat. 9 Preț mediu 1 - Nu-i a- 
ceșt... 10 Coroniță - Gîndacul mazării 11 
Parte ! - Leguma sub formă de căpățînă 
cărnoasă. 12 Pom fructifer - Sînt vinete 1

VERTICAL: Plantă cu ramuri comestibile. 
2. Soi de fasole - Neajunsul fasolei. 3 Apel 
- Bostanei. 4 Sfeclă furajeră - Fain, dar ce 
folos că n-are cap 1 - 5 Sprijină fasolea - 
Pom roditor. 6 Simbolul aramei - Asociația 
tinerilor turiști (abr.) - Culoare. 7 Sînt roșii 
și pentru salate - Roșii la început 1 8 Olga 
Bostan - Vara pentru legume. 9 Legumă tînă- 
ră transplantată - Foarte necesară legume
lor. 10 Parfum - Zarzavat tratat cu apă clo
cotită. 11. Lăptucă - Vechea Grecie. 12 Pa
tria cartofului - Viață.

Adrian Opriș Dănuț, 
elev

cuță metalică cu inscripția 
Institutului oceanografie din 
California. Nimic deosebit, 
dacă inscripția nu ar purta 
și o dată : anul 1817 1

CORIDA IMPROVIZATA ,

Poliția, pompierii, zeci de 
locuitori ai orașului spaniol 
Samora au luat parte la o 

. coridă improvizată, care a 
" durat 2 ore și s-a încheiat... 

într-o clădire cu patru etaje I 
Taurul fusese adus la piață 
de un țăran ; scăpat din lanț, 
a luat-o razna prin mulțime, 
începînd să atace și automo
bilele.

încercările de a prinde a- 
nimaiul zănatic rămîneau za
darnice. El s-a năpustit însă 
într-o clădire cu patru etaje, 
și, aici, cu ajutorul poliției 
și al pompierilor, i s-a pus 

totuși, frînghia de gît. Drept 
care... s-a încheiat și nedo
rita coridă.

CITE AISBERGURI COBOARĂ 
SPRE SUD?

Oceanul Atlantic este stră
bătut, de la nord la sud, de 
sute de aisberguri. Ele a- 
menință bunul mers ai circu
lației navelor în .....
Vasele și avioanele care le- 
au urmărit traseul comunică 
informații despre caracteris
ticile acestor munți de ghea
ță. Anual, 7 500 aisberguri 
pornesc în drumul lor spre o- 

- cean de la malurile Groen
landei. In medie, 380 reu
șesc doar să ajungă pînă 
la Terra Nova - aflată la 
48 grade latitudine. Apro
ximativ 35—40 coboară mai 
jos și ating paralela 42 gra
de, locul unde s-a scufundat 
„Titanicul". Numărul aisber
gurilor se schimbă de la an 
la an, și specialiștii au a- 
juns la concluzia că nu este 
posibilă o prognoză pe ter
men lung a migrației ais
bergurilor.

Atlantic.

Consoarta a
început să-l ba
tă mai rău de-
cît... soarta.

N-au trecut ni
ci doi ani și pă
ru! lui a dat... 
roade.

(Ing. Zoltan
Kiraly jr.)
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Pregătifă să-l întîmpine cu 
mare bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oaspete 
stimat, cel mai de seamă 
sol al poporului român, capi
tala R. P. D. Coreene s-a 
îmbrăcat în frumoase straie 
sărbătorești. Pe aeroportul 
Sun An din Phenian, inundat 
tys flori și cîntec, mii și mii 
de locuitori ai capitalei 
R. P. D. Coreene, în cea mai 
mare parte tineri șj tinere, 
îmbrăcați în costume tradi
ționale de o mare și armo
nioasă policromie, și-au ex
primat bucuria de a se afla 
printre primii care îl primesc 
pe conducătorul partidului și 
statului român, , tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R. P. D. Coreene, 
împreună cu soția, tovarășa 
Kim Săng E, au venit în în- 
tîmpinarea înalților oaspeți 
români.

...Ora 11,45 (ora locală, 
ora 4,45 dimineața - ora 
Bucureștiului). Aeronava pre
zidențială, împodobită cu 
drapelele Republicii Socia
liste România și R. P. D. Co
reene, aterizează.

în uraiele entuziaste ale 
mulțimii, care agită stegulețe- 
)e celor două țări, mii de e- 

' șarfe multicolore și buchete 
de flori, într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși care îl însoțesc pe 
secretarul general al partidu
lui coboară scara avionului.

Tovarășul Kim Ir Sen și so
ția, tovarășa Kim Săng E, a- 
dresează tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului un călduros cuvînt 
de bun venit pe pămîntul

oferă trandafiri roșii tovară
șilor Nicolae -Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, 

tovarăși români, 
sînt invitați de

celorlalți 
Oaspeții 
gazde să ia loc într-o mașină 
deschisă, care străbate cîțiva 
metri peste un minunat covor 
din ghirlande multicolore, pe 
șoseaua care conduce în o- 
rașu) pregătit să-i primească.

O grandioasă și impresio
nantă sărbătoare populară 
întîmpină pe înalții oaspeți 
români de-a lungul întregu
lui drum străbătut. Sute de 
mii de locuitori flutură stegu- 
lețe românești și coreene, 
agită buchete de trandafiri 
roșii, eșarfe de mătase, lan
sează spre înaltul cerului ba
loane viu colorate. Imensa 
mulțime aflată de-a lungul 
arterelor principale ale 
șului. conferă acestui 
valoarea de traseu al 
teniei româno-coreene.

Este o atmosferă, o 
mație și o însuflețire impre
sionante, așa cum cunoaște 
Phenianul numai cu prilejul 
unor momente de mare săr
bătoare.

Din mașina deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen răspund cu căldu
ră manifestărilor de simpatie 
ale mulțimii. Coloana oficială 
de mașini se oprește în fața 
unei impozante clădiri - pe 
fațada căreia se află uria
șele portrete ale celor doi 
conducători de partid și de 
stat flancate de pancarte pe 
care scrie ; „Trăiască tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și stimat 
al poporului Român !“, „Bun 
venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu I". Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt încon
jurați cu multă dragoste de 
pionieri, care adresează ono
rul lor înalților oaspeți ro- 

. __   ,__ - mâni. Apoi, cu fețele lu-
R. P. D. Coreene. Cei doi con- minate de zîmbete și obrajii 
ducători de partid și de stat 
își string mîinile cu priete
nie, se îmbrățișează. La rîndul 
lor, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Kim Săng E se 
salută cu cordialitate. Apoi 
tovarășul Kim Ir Sen prezintă 

Nicolae 
și tovară-

Ceaușescu per- 
.„.„iu coreene

aero-

în drumul înalților 
români, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, sînt : 
mulțimea adunată, de mili
tari ai . armatei populare, de 
gărzile patriotice, lucrători la 
calea ferată, elevi ai Școlii 
sportive - medaliâți la dife
rite concursuri naționale și 
internaționale.

Un grup de tinere fete în 
frumoase costume de mătase 
albă se apropie și oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu 
statueta reprezentîrid ■ un 
omagiu adus eroilor pa
triei, simbol al luptei neînfri
cate a Coreii pentru elibe
rarea sa națională și socială, 
pentru clădirea unui viitor 
sigur și luminos fiilor ei.

Drumul spre reședința ofi
cială Hirigbu - aflată pe ma-

oaspeți 
Nicolae

Elena Iul rîuiui Tedongan
salutațf de străjuit, pe tot parcursul, de 

mulțime. Răsună ovații pu
ternice pentru trainica prie
tenie romârro-caree“ană, pen
tru continua dezvoltare a re
lațiilor de colaborare și so
lidaritate dintre partidele, 
popoarele și statele noastre. 

Sosind la reședință, tova
rășul Kim Ir Sen și tovară
șa Kim Săng E îi invită pe 
înalții oaspeți români în sa
lonul de onoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se întrețin 
cu ^gazdele într-o atmosferă 
de caldă și sinceră priete
nie, de respect și stimă reci
procă.

reeană, dintre cele două po
poare, în conformitate cu 

- este prevederile și principiile îns
crise în Tratatul de prietenie 
și colaborare dinlre cele do
uă țări.

Convorbirile au evidențiat, 
totodată, hotărîrea comună 
de a întări colaborarea din
tre partidele și statele noas-

tre, de ă amplifica și ridica 
pe o treaptă superioară în
deosebi cooperarea economi
că și tehnico-științifică, 
răspunzător cerințelor 
greșului general al 
două țări, în interesul 
lerării propășirii celor
popoare pe drumul socialis
mului.

co-
pro- 

celor 
acce- 
două

Recepție oficială în onoarea 
oaspeților români

ora- 
drum 
prie-

ani-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut, în cursul după-amiezii 
de sîmbătă, o vizită protoco
lară tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului

preșe- 
Populare 
și tova-

Nicolae
Kim

Elena
Kim

Muncii din Coreea, 
dintele Republicii 
Democrate Coreene, 
rășei Kim Săng E.
Tovarășul

Ceaușescu și tovarășul 
Ir Sen, t o va r ă ș a 

Ceaușescu și tovarășa 
Săng E s-au întreținut într-o 
ambianță cordială, priete
nească.

Tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democra
te Coreene, și tovarășa Kim 
Săng E au oferit, sîmbătă 
seara, în marea sală a Pa
latului Kimsusan, o recepție 
oficială în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte membrii de
legației române; persoane 
oficiale coreene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul K,m Ir

Sen, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Kim Săng E sînt 
întîmpinați, în acordurile u- 
riui marș de salut, cu înde
lungi aplauze de către parti- 
cipanții la recepție.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Soch v 
liste România și Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Tovarășii Kim Ir Sen ș>“ 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, care au fost urmă
rite cu viu interes și subli
niate cu aplauze, în repetate 
rînduri

In onoarea înalților < 
pefi, renumiți interpreți 
muzică coreeană și-au 
concursul la un spectacol 
tistic.

oas- 
de 

dat 
I ar-

Convorbiri oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen

tovarășului 
Cea ușes cu 
șei Elena C 
soanele oficiale 
venite în întîmpinare la 
port..

Mulțimea adunată la aero
port aclamă îndelung, 
dînd, în limba 
„Bun venit I", 
tenia româno-coreeană I".

Mii de oameni 
tineri, studenți, 
miliției populare 
gesturi emoționante pe înal- 

-ții soli ai poporului român.
Răspunzînd acestor mani

festări, ce vorbesc convingă- 
-tor despre prietenia sinceră, 
•stima și prețuirea față de 
secretarul general 
dului nostru, 
Nicolae Ceaușescu ștrînge cu 
afecțiune mîinile multor cetă
țeni veniți să-l întîmpine.

După încheierea ceremoniei 
sosirii, coloana oficială de 
mașini, însoțită de motoci- 
cliști, părăsește aeroportul 
Sun An, îndreptîndu-se spre 
capitala R. P. D. Coreene. 
De-a lungul celor 24 de km 
ai șoselei, drumul trece prin- 
tr-un peisaj minunat, scăldat 
în aerul limpede al acestei 
zile de primăvară tîrzie.

Primul popas are loc la 
intrarea în oraș, în Piața 
lanmotdong („Piața Nufăru
lui"), înconjurată de parcul 
cu același nume, dominată 
de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, și de pancarte pe care 
este înscrisă urarea „Bun 
venit înaltei solii a poporu
lui români". Mulțimea aflată 
aici înconjoară cu căldură pe 
oaspeții români. Tinere în 
costume naționale coreene

scan-
coreeană : 

„Trăiască prie-

ai muncii, 
membri ai 
salută cu -

față de 
al parti- 
tovarășul

îmbujorafi, aclamă : „Trăias
că ! Trăiască I". Sute de pio
nieri ovaționează pentru prie
tenia româno-coreeană, cîntă, 
în timp ce alții formează cu 
trupurile lor înalte piramide, 
motive florale de o deose
bită armonie îmbinînd figuri 
și culori.

în această atmosferă săr- • 
bătorească răsună cîntece co
reene și românești. Mulțimea 
intonează 
o melodie 
cial pentru 
ria întîlnirii 
Nicolae Ceaușescu, conducă
tor prețuit și iubit al po
porului frate român.

Muncitorii din uzinele Phe
nianului, ostași ai armatei 
populare, elevi scandează : 
„Ceaușescu - Kim Ir Sen !“.

Sosirea coloanei oficiale 
în dreptul monumentului Cian- 
Li-Ma marchează un moment 
deosebit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebit entuziasm, cu bucu
ria acestei noi întîlniri, de 
numeroși muncitori din uzi
nele Phenianului, 
muncii socialiste.

Un alt moment 
tuie salutul pe care 
fanții Armatei Populare Co
reene îl aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Tinere 
fete din armata populară în- 
mînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete 
de flori, semn al profundei 
prietenii față de înalții soli 
ai poporului nostru, față de 
România socialistă.

în apropierea pieței Kim 
Ir Sen se aud sunetele cînte- 
culuj „Partidul, Ceaușescu, 
România". Coloana de mașini 
oprește la intrarea în mărea 
piață, scena unui adevărat 
și uriaș spectacol. Grupuri 
folclorice interpretează tra
diționale dansuri populare.

Pășind pe covorul întins

Sîmbătă, 20 mai, au înce
put convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Social'ste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din -Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri au participat-.
Din partea română - tova

rășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în aceas
tă vizită.

Din partea coreeană - to
varășa Kim Săng E, membru 
al C.C. al P.M.C., președinta 
Uniunii Democrate a Feme lor 
din R.P.D. Coreeană, tovară

șul Li Giong Ok, membru al 
Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Co
reene, alte persoane oficiale.

in timpul convorbirilor a 
avut loc o informare recipro
că în legătură cu construcția 
socialistă în cele două țări, 
cu activitatea Partidului Co- 

. munist Român și a Partidu
lui Muncii din Coreea, cu 
privire la obiectivele și pers
pectivele etapei actuale a 
edificării societății socialiste.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
relevat cu satisfacție evoluția 
poz tivă a relațiilor de prie
tenie și conlucrare multilate
rală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica So- 
cial’stă România și R.P.D. Co-

Plecarea
• [Urmare din pag. I) 

bru al Biroului Pol'tic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, vicepre
ședinte ai Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, alte persoane 
oficiale.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Hua Kuo-fen, trece în 
revista garda de onoare for
mată din militari ai forțelor 
ferestre, de aviație și marină. 
Mulțimea aclamă îndelung pe 
conducătorii celor două țări, 
ovaționînd, în limbile româ
nă și chineză, prieten a dintre 
cele două partide, țări și po
poare!

Ansambluri de tineri și tine
re îmbrăcați în costume pito
rești execută dansuri de o 
mare frumusețe, care trans
formă platoul aeroportului în
tr-o imensă scenă de mani-

din Pekin
festare a stimei și prețuirii 
față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, față de 
poporul român,

La scara avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au 
luat un călduros rămas bun 
de la tovarășul Hua Kuo-fen, 
de la tovarășii Den Siao-pin, 
Li Sien-nien, de ia celelalte 
personalități chineze.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Hua Kuo-fen se 
îmbrățișează, își string cu 
căldură mîinile, expriniîndu-si 
satisfacția pentru convorbiri
le pe care le-au avut, pentru 
rezultatele, deosebit de fruc- 
toase ale acestei întîl
niri. Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șul Hua Kuo-fen a'țmut să 
sublnieze încă o dată im
portanța deosebită a vizitei 
secretarului general al parti
dului nostru în R.P. Chineză.

tot pasul
spe-

la 
compusă 
a cînta bucu- 
cu tovarășul

eroi ai

îl consti- 
reprezen-

La încheierea sesiunii Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării

GENEVA 20 (Agerpresj. - 
După două luni de negocieri 
ample și intense, cea de-a 
7-a sesiune a Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mării 
și-a încheiat lucrările vineri. 
Obiectivul acestei sesiuni a 
constat în găsirea de soluții 
acceptabile pentru uri nu
măr cît mai mare de state 
în probleme de o deosebită

Orientul 
Mijiociu

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). - Siria și Israelul 
au căzut de acord asupra 
extinderii pentru o nouă pe
rioadă de șase luni a man
datului forjelor O.N.U. dis
locate pe înălțimile Golan 
- a anunțat, vineri, secreta
rul general al Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim.

După cum s-a precizat, 
Consiliul de Securitate ur
mează să se întrunească în 
viitorul apropiat, pentru a 
aproba cererea secretarului 
general de prelungire cu încă 
sase luni a mandatului forțe
lor O.N.U. de pe înălțimile 
Golan, care expiră la 31 
mai.

complexitate ale dreptului 
mării, cu mari implicații pen
tru interesele economice, po
litice și științifice ale statelor. 

. Rezultatele actualei sesiuni 
sînt apreciate de marea ma
joritate a delegațiilor drept 
constructive, realizîndu-se pro
grese serioase în vederea 
elaborării unui text de con
venție, care urmează a fi ofi
cializat la reuniunea viitoare.

Date fiind aceste rezultate 
și atmosfera bună care a ca
racterizat lucrările sesiunii, 
după un început mai dificil, 
precum și faptul că timpul 
nu a permis să se treacă la 
includerea acestor rezultate 
în textul care a făcut obi

ectul negocierilor, numeroase

delegații - în special cele din 
țările în curs de dezvoltare 
- au insistat ca lucrările con
ferinței să fie reluate la o 
dată cît mai apropiată, pen
tru a se putea fructifica a- 
ceste rezultate.

Plenara conferinței a decis, 
prin vot, încheierea lucrărilor 
actualei sesiuni și desfășura
rea următoarei sesiuni, la 
New York, începînd cu 21 
august 1978.

Țările „Grupului celor 11" 
au decis să se întrunească 
la New York, cu o săptămînă 
înainte de sesiune, pentru a 
examina rezultatele actualei 
sesiuni și a elabora o pozi
ție a grupului față de viitoa
rea sesiune.

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, 
Ferdinand Marcos, a declarat 
că S.U.A. au acceptat-să re
ducă suprafața ocupată de 
bazele lor din insula filipi- 

neză Luzon, respectiv a bazei 
aeriene Clark și a bazei na
vale Subic Bay, informează 
agenția France Presse. Pre
ședintele filipinez a apreciat 
că această măsură este „con
secința logică a recunoașterii

de către americani a jurisdic
ției guvernului filipinez asu
pra acestor baze“.

Proclamarea stării
LIMA 20 (Agerpres). - în 

noaptea de vineri spre sîmbă- 
tă, guvernul peruan a instau
rat în întreaga țară starea de 
urgență și a procedat la 
suspendarea tuturor dreptu
rilor constituționale - anunță 
agențiile France Presse și 
Reuter. Concomitent, au fost 
suprimate spațiile rezervate, 
în programele de radio și te
leviziune, ca și în paginile

de urgență în Peru 
ziarelor, partidelor politice 
care participă la campania 
pentru viitoarele alegeri le
gislative.

Proclamarea stării de ur
gență a fost impusă de fap
tul că „grupări extremiste" 
au folosit recentele măsuri 
economice adoptate de gu
vern pentru a incita la sub

versiune și a altera grav or
dinea publică.

FONDUL MONDIAL PEN
TRU PROTECȚIA NATURII a 
atras atenția Intr-un raport, 
asupra pericolului ce planea
ză asupra existenței elefan
ților ca specie, din cauza, 
în principal, a Vîriării lor in
tensive pentru procurarea fil
deșului. Numărul de aproxi
mativ 1,3 milioane de ele
fanți, din circa 30 de țări 
africane, manifestă o tendin
ță de scădere accentuată. în 
raport se arată de asemenea 
că numărul elefanților din 
Asia a ajuns extrem de scă
zut (27-40 000).
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