
in Republica Socialistă Vietnam 
Sosirea la Hanoi

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚF-Vă!

La 23 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român,., președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit în 
Republica Socialistă Viet
nam, într-o vizită oficială 
de prietenie, în fruntea u- 
nei delegații de partid și de 
stat, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Vietnam și a Gu
vernului Republicii Socia
liste Vietnam.

Este cea de-a treia etapă 
a misiunii de prietenie și 
colaborare a secretarului 
general al partidului nos
tru și președinte al Repu
blicii, care, asemenea ce
lor precedente, s-a trans
format din primul moment 
al desfășurării ei într-un 
simbol al prieteniei și sti
mei de care se bucură

La sosirea la Palatul gu
vernamental - reședința o- 
ficială, rezervată înalților 
oaspeți români, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de pre
ședintele Republicii Socia

Depunerea
Marți după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la 
Mausoleul președintelui Ho 
Și Min, părintele națiunii 
vietnameze, conducător al 
revoluției pentru libertatea, 
independența și unitatea 
Vietnamului, pentru socia
lism.

La ceremonia solemnă 
au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației române, pre
cum și persoane oficiale 
vietnameze.

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

...Ora 12,15, ora locală. 
Aeronava purtînd însemne
le Republicii Socialiste 
România aterizează pe ae
roportul Gia Lam, situat în 
apropierea capitalei Repu
blicii Socialiste Vietnam.

In aplauzele puternice ale 
mulțimii, din avionul prezi
dențial coboară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, care 
sînt salutați cu căldură de 
tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Vietnam, de alte persoane o- 
ficiale vietnameze.

Președ intele Nicolae 
Ceaușescu prezintă apoi to
varășilor din conducerea de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste Vietnam pe membrii 
delegației de partid și de 
stat române.

După ceremonia sosirii î- 

Întîlnire protocolară
liste Vietnam, tovarășul Ton 
Duc Thang.

în marele salon al Pala
tului, cei doi șefi de stat 
s-au întreținut cordial.

La această întîlnire prie
tenească au participat tova
rășul Le Duan, secretar ge
neral al Comitetului Cen

coroane de floriunei
Coroana de flori avînd 

înscrise pe panglica trico
loră cuvintele „Din partea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu" este 
depusă la intrarea în Ma
usoleu de ostași ai armatei 
vietnameze.

în fața catafalcului pe 
care este depus sicriul de 
cristal cu corpul neînsufle
țit al lui Ho Și Min se păs

nalții oaspeți români, însoțiți 
de tovarășii din conducerea 
de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste Vietnam se 
îndreaptă cu mașinile spre 
centrul capitalei, unde se a- 
flă Palatul guvernamental - 
reședința ce le-a fost rezer
vată pe timpul vizitei în țara 
prietenă.

Pe tot parcursul traseului 
sîntem martorii unor manifes
tări pline de căldură și sim
patie din partea miilor și mi
ilor de locuitori.

După ce traversează Fluviul 
Roșu pe podul Long Bien, co
loana oficială parcurge prin
cipalele bulevarde ale orașu
lui.

însoțiți de manifestări pli
ne de căldură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Le Duan, tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la reședința 
oficială de la Palatul guver
namental, unde o mare mul
țime aclamă viu pe distinșii 
soli ai poporului român.

tral al Partidului Comunist 
din Vietnam, tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat a R.S. Vietnam, pre
cum și membrii delegației 
române.

Tovarășii Ton Duc Thang 
și Nicolae Ceaușescu au 
rostit scurte alocuțiuni.

trează un moment de recu
legere.

S-a vizitat, în continuare, 
Casa imemorială Ho Și Min 
din imediata vecinătate a 
Mausoleului.

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate biroul de lucru al 
lui Ho Și Min, volumele lec
turilor sale îndelungate, 
prispele special amenajate 
pentru frecventele și ,.emo-
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Reflecții 
la o aparifie jubiliară

TEODOR RUSU,
secretar al comitetului municipal de partid

Data de astăzi marchează 
pentru cotidianul „Steagul 
roșu" Petroșani o apariție 
jubiliară : din valțurile rota
tivei a ieșit ziarul cu numă
rul 8 000, cifră care vorbeș
te de la sine despre activi
tatea laborioasă, desfășu
rată de-a lungul unui mare 
număr de ani, de. organul 
de presă al Comitetului mu
nicipal de partid și al Con
siliului popular municipal.

Evenimentul editorial ne 
stîrnește multiple satisfacții. 
Pe parcursul celor 34 de ani 
de apariție neîntreruptă, 
cotidianul de presă al Văii 
Jiului a militat cu consec
vență pentru a aduce în 
mijlocul cititorilor cuvîntul 
scris al partidului, a consa
crat spații larai pentru 
popularizarea celor mai de 
seamă evenimente politice, 
economice și sociale din 
bogata cronică a activității 
de partid și de stat, a ac
ționat cu operativitate pen
tru cunoașterea de către co
muniști, de către oamenii 
muncii a obiectivelor fiecă
reia din etapele străbătute 
pînă în prezent în tumultuoa
sa operă a construcției so
cialiste. Adresîndu-se unei 
structuri de cititori care și-a 
îmbogățit necontenit univer
sul de fapte și idei, cotidia
nul de presă al Văii Jiului 
a adus în fața noastră, în 
fiecare din diminețile celor 
opt mii de zile de muncă, 

dimenș unile realităților so
cialiste mereu noi, mereu 
înfloritoare, purtînd am
prenta muncii pline de roa
de desfășurate în abataje, 
în secțiile de preparare a 
cărbunelui, în uzine și pe 
șantierele de construcții, 
pretutindeni unde viața 
pulsează într un ritm trepi
dant, unde faptul de mun
că dobîndește rezonanța e- 
venimentului politic, econo
mic sau social-cultural. Din 
mii și mii de autentice e- 
venimente ale muncii și vie
ții noastre, „Steagul roșu" 
a alcătuit cronica Văii Jiu
lui, oferind cititorilor ima
ginea tonică a dăruirii u- 
mane, imaginea-oglindă a 
conștiinței unei colectivități 
angajate plenar, alături de 
marea colectivitate a țării, 
în opera de edificare a u- 
nei orînduiri superioare.

Apariția jubiliară de as
tăzi ne prilejuiește o seamă 
de reflecții. Ca. mijloc de 
informare, ziarul a contri
buit în tot acest timp la 
răspîndirea și generalizarea 
experienței înaintate, ofe
rind cititorilor posibilitatea 
reală de a participa la 
confruntarea de idei, con
tribuind la dezvoltarea și 
adîncirea democrației socia
liste, la atragerea și parti
ciparea maselor de oameni 
ai muncii în actul plin de

(Continuare în pag. a 2-a)

; t n noapte se aude i 
: / doar zgomotul sa- j
: cadat al rotativei- |
: Ca în fiecare noapte, de l 
; cind Emeric Biro iși face f 
:■ datoria. Are 46 de ani, dar ; 
: in iunie va implini 30 de Ș 
; muncă in tipografia din i 
: Petroșani. La rotativă e ț 
; din '49, ehei, e vreme de | 
: atunci ; nu-și mai aduce j 
j aminte de primul număr | 

j •iHir/muiiiiiiHfiiuiiiiH | 

| GÎNDURl I 

I DINSPRE j 
| ZIUĂ |
! î
; de .ziar care a ieșit din ș 
; miinile lui. Vorbește cu i 
i dragoste de meseria lui de 
; noapte, în priviri ii citești 
: mulțumirea sufletească, :■ 
: mie îmi vine să cred că î 
: ochii lui sînt albaștri, fiind- :. 
: că nu i-a fost dat să va- 
: dă de prea multe ori ste- ■ 
j lele cerului.
: — In concedii și dumi-
ț nica seara le văd, îmi râs- 
: punde el zimbind.
; — Și cind ești m conce-
: diu, cine te înlocuiește, 
i Biro baci?
; — Emeric Biro.
: _ țț
i — Fiul meu, are 23 de 
Ș ani, dar pe lingă cei 7 de
i acasă, mai are și 7 ani in I 
î tipografie., 3
• Ridem Împreună, in vre- ■ 
î me ce din „gura" rotativei 1

Ion VULPE l
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Urmărind șuvoiul cărbunelui trimis la ziuă pe benzile 
transportoare cu covor de cauciuc, cărbune extras de minerii- 
te'nnicieni ai abatajelor mecanizate de la I.M. Paroșeni.

Foto; Ion LICIU

în Editura politică a apărut :
Consecințele economice și sociale ale 

cursei înarmărilor și cheltuielilor militare. 
Document al O.N.U.

„STEAGUL ROȘU" INTERVINE

între Bărbăteni și Lupeni 
cărbunele poate „curge" fără obstacole

Ing. GHEORGHE STOICUȚA, de la Combinatul minier Valea Jiului, apreciază :
Sînt trei probleme de rezolvat : • sistematizarea transportului la punctul de încar- 

J- °*j iion*ul 650; • inventarierea parcului de vagonete active și inactive de la 
•I.M. Bărbăteni • definitivarea contractului între cele două întreprinderi miniere privind 
serviciile prestate-,

• (Continuare în pag. a 4-a)

Ing DIMITRIE SIMOTA, directorul I.M. Bărbăteni, se angajează : Pînă la 1 iunie 
problemele ridicate vor fi rezolvate.

REBEDEA, inginerul șef al I.M. Lupeni, promite : Pînă la 1 iunie vom asigura 
Barbateniului 600 de vagonete pe zi, iar de la 1 iunie - conform contractului încheiat.

In două numere consecuti
ve ale ziarului nostru am 
insistat la sectorul I de la 
mina Bărbăteni asupra trans
portului în subteran, proble- 

punct nevralgic în 
sarcinilor de plan, 

publicat în 20 
nou despre trans- 
subteran"

mă cheie, 
realizarea 
Materialul 
mai „Din 
portul în 
dea, printre altele, și 
țiile pe care minerii 
drele tehnice din 
sectorului I al minei 
teni le aduceau modului de
fectuos în care întreprinde
rea minieră Lupeni îi asigu
ra cu vagonete goale și e- 
vacua producția extrasă de 
brigăzile sectorului. Depla- 
sîndu-ne la Lupeni, am con
semnat în ancheta „Bărbă- 
teniul n-are „goale", Lupeniul 
le trimite... Unde este ade
vărul ?" și părerile cadrelor 
din conducerea sectorului de 
transport de la această mi
nă, care, la rîndul lor,

cuzau Bărbățeniul că sustra
ge goale din circuitul Lupe- 
niului și susțineau că trimit 
numărul de vagonete cerut.

„Litigiul" dintre cele două 
întreprinderi trebuia lămurit 
și atunci am apelat la ingi-

nerul șef electromecanic al 
Combinatului minier Valea 
Jiului, Dumitru Popescu, 
care a avut bunăvoința de

Dorin GHEȚA

® (Continuare in pag. a 2-a)

Sectoarele I și II ale (
I.M. Aninoasa

CÎTE 900 TONE CĂRBUNE 

PESTE PLAN

încheind prima zi de lucru 
din această săptămînă cu 
cîte 268 și, respectiv, 114 
tone cărbune peste plan, 
colectivele de mineri ale 
sectoarelor I și II ale I.M< 
Aninoasa au ridicat cota de
pășirilor, de la începutul lu
nii, la peste 900 tone de căr
bune fiecare.

Succesul celor două co
lective este rodul muncii pli-: 
ne de dăruire a brigăzilor, 
din abataje, din rîndul că
rora se remarcă prin con
tribuția adusă cele conduse 
de Nicolae Hie, Iosif Prise
can, Gheorghe Munteanu, 
Nicolae Bokor și Victor Ani 
drițoiu.

Marin SANDU, 
maistru, I.M. Aninoasa

cuprin- 
acuza- 
și ca- 
cadrul 
Bărbă-

a-

<l)a informăm
30 DE FAMILII de mi

neri și alți oameni ai mun
cii din Uricani au primit 
cheia noilor apartamente 
în care se mută în aceste 
zile. Noua lor adresă din 
cartierul Bucura al orașu
lui este : bulevardul Mun
cii, blocul nr. 4. Cele 30 
de familii au prestat deja 
sau urmează să presteze, 
în zona din jurul blocului, 
munci gospodărești însu- 
mînd 200 ore. (A.H.)

IN HAINA NOUA. La 
căminul de nefamiliști din 
Lonea sînt în curs de ter
minare lucrările de zugră
veli și vopsitorie. In stadiu 
avansat sînt lucrările res
pective și la cantina abo- 
naților. In curînd vor înce
pe zugrăvelile exterioare a- 
le căminului. (D.C.)

AU RĂMAS PUȚINE ZILE 
pînă la 1 
care se 
afectată reviziei tehnice a- 
nuale a autoturismelor. In 
aceste zile, pentru a veni 
în sprijinul posesorilor de 
autoturisme - întreprinderi

iunie, dată la 
încheie perioada

de stat și cetățeni -, fîlia- 
la A.C.R. Petroșani efec
tuează revizii la toate ti
purile de autovehicule, în
tre orele 8 și 16. (Gh. Ke- 
lemen).

NOI DOTĂRI la cantina 
minieră din incinta I.M. Lu
peni. In aceste zile au so
sit la mina Lupeni nume-' 
roase utilaje și ustensile 
pentru bucătăria cantinei, 
utilaje care vor fi montate 
în această săptămînă. (D.G.)

o a in

I 
I 
I
I



Reflecții
la o apariție jubiliară

• (Urmare din pag. I) 

răspundere al elaborării și 
înfăptuirii deciziilor. Ca 
mijloc formativ, ziarul a 

■ militat pentru afirmarea a- 
titudinii înaintate față de 
muncă și viață, a cultivat 
sentimentele de dragoste și 
respect față de bogatele 
tradiții de muncă ale Văii 
Jiului, față de cuceririle re
voluționare ale poporului 
român.

Toate aceste rezultate nu 
ar fi fost posibile fără par
ticiparea unui larg activ de 
colaboratori la editarea zia
rului. Rînd pe rînd, membri 
ai organelor și organizați
ilor de partid, conducători 
de întreprinderi și instituții, 
personalități ale vieții știin
țifice și culturale, mii de 
oameni ai muncii și-au ex
primat opiniile în scris, în- 
tr-un front comun de idei, 
și o unitate de interese, pro- 
movînd convingeri înainta
te, intervenind în spirit cri
tic pentru înlăturarea unor 
neajunsuri, contribuind la 
dezbaterea și soluționarea 
problemelor majore ale co
lectivității noastre. Fără tea
ma vreunei exagerări putem 
afirma că în fiecare din ce
le opt mii de dimineți, din 
paginile proaspăt ieșite din 
rotativă ne-au atras atenția 
numeroasele semnături care 
au însoțit opinii competen
te, înaintate. Astfel, cele 
8 000 de apariții ale ziaru
lui poartă semnătura de 
p-estigiu a cititorilor săi, 
exprimă, într-un tot unitar, 
atitudinea revoluționară a 
comuniștilor, a maselof de 
oameni ai muncii, de dife
rite vîrste și preocupări, a- 
nimați de dorința ce le-a 

fost și le este comună : pro
gresul economico-social al 
municipiului nosțru, al între
gii societăți, înaintarea fer
mă a țării pe calea deschi
să cu 34 de ani în urmă de 
i sțoricuI act aI eliberării pa
triei.;. < i'V-

Realizat de cititori, a- 
dresat cititorilor, . ziarul 
„Steagul roșu" își deschide 
în continuare paginile spre 
vîață, găzduind la tribuna 
dezbaterilor opinia compe
tentă a oamenilor muncii 
așteptată cu tot mai mult 
interes pentru a îmbogăți 
mereu universul spiritual al 
municipiului, pentru a con
tribui la mobilizarea energi
ilor creatoare și punerea în 
valoare a noi resurse de 
progres în lumina istorice
lor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI lea și Con
ferința Națională ale parti
dului, a sarcinilor trasate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vederea per
fecționării conducerii și or
ganizării întregii vieți poli
tice, economice și social- 
culturale. a Văii Jiului.

Fo'osim prilejul apariț’ei 
jubiliare de astăzi pentru a 
adresa, în numele Com'te- 
tului municipal de partid și 
a! Consiliului popular mu
nicipal calde felicitări acti
vului de colaboratori, apa
ratului redacțional, t’progra- 
filor, tuturor celor care con
tribuie la tipărirea și răs- 
pîndirea cotidianului „Stea
gul roșu", urîndu-le succese 
în activitatea consacrată 
mobilizării colectivelor de 
oameni ai muncii la înde
plinirea sarcinilor politice, 
economice și sociale ale 
Văii Jiului.

• (Urmare din pag. I)

a-l desemna să ne însoțeas
că în subteran ta I.M. Lu- 
peni și I.M. Bărbăteni pe in
ginerul principal Gheorghe 
Stoicuța, energeticul șef al 
combinatului, care a răspuns 
cu promptitudine și amabi
litate invitației. Pe traseul a- 
mintit - între Lupeni și Băr
băteni - am mai fost însoțiți 
de Miron Rebedea, ingine
rul șef al I.M. Lupeni, și 
Dumitru Nicolescu, inginerul 
șef al I.M. Bărbăteni.

In subteran au fost făcute 
constatări, s-au analizat di
rect, la fața locului, posibi
litățile de îmbunătățire a 
transportului dintre cele două 
întreprinderi miniere, sau 
stabilit într-o primă fază, în 
urma consultării și cu mun
citorii întîlniți la punctul de 
încărcare, măsurile ce ar 
trebui luate pentru a elimina 
discuțiile inutile, acuzațiile 
pe care și le aduceau, rînd 
pe rînd, cele două întreprin
deri miniere.

La suprafață consultațiile 
au fost reluate, la ele par- 
ticipînd directorul întreprin
derii miniere Bărbăteni, ing.' 
Diinitrie Simofa, inginerul șef 
e'ectromecanic Marcel Tonio- 
iu, și contabilul șef Victor 
Răgușitu.

Vă prezentăm conținutul 
acestor discuții, măsurile a- 
doptate, angajamentele lua
te, promisiunile făcute :

Ing. GHEORGHE STOI- 
CUȚA :

Sînt trei probleme de re
zolvat. In primul rînd, siste
matizarea transportului la 
punctul de încărcare de la 
orizontul 650 cu toate deta
liile tehnice : montarea ma- 
cazelor, dublarea liniei fera
te în porțiunile stabilite în 
subteran, executarea unui ca
nal betonat, (pentru colec
tarea și dirijarea apelor), 
burarea liniei ferate în mod 
corespunzător și altele. O 
altă problemă - inventarie
rea imediată a parcului de 
vagonete active și inactive - 
blocate cu materiale sau de
fecte - de la I.M. Bărbăteni, 
pentru a se stăvili acuza-

Atlasuî
A apărut primul „Atlas 

al județelor din Republica 
Socialistă România", rea
lizat de prof. dr. Vasile 
Cucu, de la Universitatea 
din București. Noua lucra
re oferă tuturor celor in
teresați un mijloc impor
tant de aprofundare a cu

tiile reciproce dintre cele 
două întreprinderi. Bărbăte- 
niul se plînge că Lupeniul îi 
descompletează parcul de 
vagonete, Lupeniul că a- 
ceasta descompletare o face 
Bărbăteniul. Nu este rău să 
se treacă chiar la o „ștan- 
țare" vizibilă, astfel încît să 
fie ușor de recunoscut văgo- 
netul uneia sau alteia din
tre întreprinderi.

A treia problemă care tre
buie rezolvată neapărat și 
cît mai grabnic - definitiva
rea contractului între cele 
două întreprinderi miniere 

„STEAGUL ROȘU" INTERVINE
privind prestarea serviciilor 
de transport. Este necesar să 
se treacă de la această fază 
de „înțelegere" la o fază 
contractuală între două în
treprinderi.

Ing. DIMITRIE SIMOTA :
Vom întocmi un program 

de măsuri amănunțit pentru 
sistematizarea transportului 
la punctul de încărcare de 
ia 650. Și asta imediat. Este 
în interesul nostru. Vom e- 
xecuta planarea circuitului, 
montarea liniilor, canalul de 
colectare și dirijare a ape
lor, într-un cuvînt, absolut 
tot ceea ce s-a cerut în a- 
ceastă discuție. La data de 
1 iunie totul va fi terminat. 
Pînă atunci dorim să primim 
600 de vagonete pe zi de !a 
Lupeni, iar de la 1 iunie con
form contractului pe care îl 
vom încheia. Sînt de acord, 
și chiar doresc să se facă in
ventarierea parcului de va
gonete de la întreprinderea 
noastră și insist să vină și 
reprezentanți de la Lupeni, 
să participe la inventariere.

Ing. MIRON REBEDEA :
Sînt necesare lucrările pe 

care le-am stabilit împreună 
în subteran și pe care le-am 
conturat și aici pe hartă pen
tru că, chiar dacă nu vom pu
tea mări numărul de garnituri 
ce-l vom expedia pe schimb 
spre Bărbăteni, vom putea 
mări ce! puțin numărul de 

județelor
noștințelor de specialitate. 
Fiecare din cele 39 de ju
dețe ale țării este ilustrat 
de cîte trei hărți : fizică, 
economică și turistică, ia 
care se adaugă planurile 
orașelor reședință de ju
deț și texte informative.

vagonete dintr-o garnitură.
Executînd lucrările stabilite, 
există posibilități mai mari 
de garare o vagonetelor 
goale și se vor ușura foarte 
mult manevrele pe care le 
facem în momentul de față 
cu locomotivele. Am avea 
un stoc de vagonete la punc
tul de încărcare...

Ing. DIMITRIE SIMOTA : 
Noi avem unde înșiloza car-, 
bunele și nu ne deranjează 
dacă într-un schimb nu am 
primit numărul necesar, dar 
pe patru schimburi, la sfîrși- 
tul zilei, să avem neapărat 

asigurat numărul de vago
nete.

Ing. MIRON REBEDEA :
Exact asta am vrut să ac

centuez pentru că și noi a- 
vem un punct de strangulare 
la „cinci macaze" și s-ar 
putea să creăm fără voia 
noastră pe un schimb dere
glări în aprovizionarea cu 
vagonete goale. După ce se 
va efectua inventarierea va-

GRAFICUL 
dintre cele două întreprinderi miniere — Lu
peni și Bărbăteni — privind aprovizionarea cu 
vagonete goale și influența acestui litigiu asu
pra producției extrase de I.M. Bărbăteni.
Tone Vagonete

gonetelor de la i.M. Bărbă
teni insist ca un muncitor, 
un cuplător, să însoțească 
garniturile de vagonete. de 
la. Lupeni la Bărbăteni pen
tru a se evita orice discuție 
privind sustragerea vagone- 
telor goale. Oricum, pînă la 
1 iunie vom asigura 600 de 
vagonete pe zi, iar de la 1 
iunie conform contractului 
ce-l vom încheia.

★
In urma discuțiilor purtate, 

a consfătuirilor ce au avut 
loc atît în subteran cît și la 
suprafață, compartimentul de 
specialitate al minei Bărbă
teni a trecut la întocmirea 
detaliată a planului de mă
suri, stabilindu-se responsa
bilități. și termene concrete 
de realizare a unui plan de 
măsuri ce va fi înaintat 
Compartimentului de specia
litate al Combinatului care 
va trebui să-i urmărească la 
rîndul său finalizarea. Cît es
te de necesară rezolvarea 
problemei transportului, cu 
toate necazurile amintite, 
dintre cele două întreprinderi 
miniere o dovedește și gra
ficul alăturat.

LITIGIULUI"

In sala de pontaj a minei Dîlja.

IOSIF CAVAI este, în 
ultimul timp, numele cel 
mai des fluturat pe buze 
de iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului. Pentru că 
gool - keeperul Jiului se 
arată de la meci la meci 
mai bun, salvînd ech:pa 
d’n multe situații grele. 
Dar cine este de fapt Io
sif Ca vai ?
- M-am născut la... 1 ia

nuarie 1951, în satul Folea 
comuna Voiteg, județul Ti
miș. Primii bocanci de fotbal 
mi i-a dat antrenorul Florian 
Poscu, la juniorii Electromo
torului Timișoara, pe cînd 
eram elev la școala profe
sională. Mai înainte, „absol
visem" însă, cu ceilalți puști 
de-o seamă, „școala" maida
nului, acolo unde fotbalul îți 
intră în sînge. După doi ani 
de juniorat, în 1968, antreno
rul Nicolae Magheț m-a ti
tular zat la seniori. Antreno
rul nostru jucase fotbal la 
Dinamo București, cu Nicușor, 
căruia i-a vorbit despre mi
ile, cred că de bine, devreme 
ce în ianuarie '70 aveam co
legi de pregătire pe fotbaliș
tii dinamoviști.

- „Trenul" consacrării la 
cea mai bună echipă a țării, 
a avut pentru Cavai unele 
staționări nedorite...

- După patru luni de pre
gătire, am prins șase etape 
șnur, am apărat într-o finală 
de cupă cu Steaua, pierdută 

de noi la limită : 1-2. După 
postul de portar tînjeam trei: 
Andrei - veteranul, Constan- 
tinescu - consacratul și noul 
venit - adică eu. Peste puți
nă vreme, Andrei sa retras, 
dar a venit Rămureanu, pe 
care Nelu Nunweiller ni-l 
prezenta ca înlocuitor cert al 
lui Răducanu în națională. 
Practic, era feblețea lui N.N. 
Primul său meci, ia Bacău, a

fost, de ce să nu recunoaștem, 
extraordinar, apoi însă... 1973 
a fost anul meu.

- Cu Dinamo ai avut satis
facții : trei titluri naționale în 
'71,' '73 și '75...

- ...dar și neșanse. Am în 
vedere desele mele acciden
tări. In '74, știi, cînd Jiul a 
stat două ore în... divizia B, 
dintr-o ciocnire cu Rozsnay 
am avut mare necaz cu cla
vicula. In toamnă, în pregă
tiri la Gecagiu Băi, m-am 
simțit bine, dar fa ultimul joc 

de verificare, Custov a șutat 
și plonjînd... mi s-a fracturat 
clavicula... Apoi am a- 
părut la tineret. In campio
natul 1975-1976 am fost tri
mis, doar o singură dată, în
tre buturile primei echipe, la 
Satu Mare, e drept atunci un 
gol a fost a| meu. Apoi în 
Cupă, cu A.S.A. de la 2-0 am 
ajuns la... 2-4. Eram trecut la 
tineret. In doi ani, numai do-

Conteslunea unui portar de fotbal

am ajuns sportiv
și om al Vâii Jiului

uă jocuri... M-am decis să 
plec, am anunțat și conduce
rea clubului.

- Cine a făcut primul pas 
la întîlnirea cu Jiul ?
- Jiul m-a vrut, dar mie 

îmi era teamă de gazonul din 
Petroșani, se știe, era foarte 
tare. Președintele clubului 
m-a asigurat că nci... Maro
cana nu are un gazon mai 
bun ca Jiul.
- De ce ai ajuns portar ? 

Visul tuturor puștilor este să 
înscrie golur’.

- Trebuie cineva să viseze 
și să nu primească goluri. 
Mi-a plăcut să plonjez, să 
aibă 10 oameni încredere în 
mine și cu ei o tribună în
treagă. Să-mi prețuiască vi
teza de reacție, nu atît „flo
ricelele".
- Care îți sînt idolii ?
- De la noi Narcis Coman, 

Răducanu (mai puțin numere- 

- 16 aprilie... parcă în ziua 
meciului naționalei noastre 
cu Spania, cîștigaf de români 
cu 1-0?

- Exact. Această zi a mar
cat o cotitură în viața mea, 
cu implicații profunde, chiar 
pînă și în gazon. E una să 
fi singur și alta să ai ferici*

le personale). De Ștefan nu rea să fi iubit de ai tăi. Prin 
vorbesc, fi ndcă îi sînt... fin. ai mei înțeleg soția și socri, 
Dintre străini : Sepp Meyer, oameni cărora cuvintele nu-mi 
lașin și Grosics. ajung sâ le mulțumesc pen-
- Ce înseamnă pentru tine j!u dragostea și atenția lor.

Jiul? ‘
- Cînd am venit la Petro

șani, atunci cu remanierea 
masivă a formației, eram 
doar o sumă de jucători, a- 
poi am format o echipă, a 
prins să ne meargă jocul. Am 
devenit prieteni, suporterii 
ne-au îndrăgit. Unii dintre

noi și-au legat destinul, pen
tru totdeauna, de această e- 
chipă a minerilor din Valea 
Jiului. . . -O

-Adică...
- Iartă-mi lipsa de modes- 

t e, dar e vorba de mine. In 
7 ani de București nu mi-a 
trecut prin cap să mă însor ; 
într-o zi, cînd eram la cursuri 
la I.M.P., a.m zărit o fată, de 
la utilaj tehnologic, o chema 
Mirele Bălan. După numai 
10 luni de la venirea mea în 
Petroșani, adică în ziua de 
16 aprilie, a hotărît, în con
sens cu mine, să o cheme Mi
rela Cavai. .

Știu pînă și faptul că un fot
bal st, chiar dacă e tată și 
fetița iui are numai 6 luni, 
are nevoie de liniște noaptea. 
De fapt stăm împreună și 
nici nu ne gîndim să ne des
părțim vreodată. Nu, nu sînt 
cuvinte să le poți mulțumi. 
Această dragoste m-a decis 
să rămîn în Petroșani și du-. 

pă ce voi termina cursurile 
Facultății de mine.
- Aștept mărturisiri și des

pre cei dragi din gazon și 
din tribune.
- li am la inimă pe Mul- 

țescu, una din cele mai mari 
valori ale fotbalului româ
nesc, pe Dumitrache, pe Ciu- 
pitu, pe Bădin, pe toți cei
lalți ai clubului nostru, de la 
președinte pînă la nea Mi
hai, cel care are grijă de e- 
chipamentul nostru. Apoi îi 
iubesc pe acești suporteri cre
dincioși, tineri sau vîrstnici, 
fiindcă fotbalul rămîne în
totdeauna tînăr. (Deși, mai 
ales la început, ne-au primit 
cu rezerve, uneori ne-au și 
huiduit - s-o spunem deschis, 
întotdeauna atunci cînd ju
cam slab). Acesta este cel 
de-al doilea motiv care a 
contribuit la hotărîrea mea 
de a rămîne în Vale.

- Ce aștepți de la sfîrșitul 
de sezon ?

- Ca și ceilalți colegi, mă
car locul 5 în clasamentul 
primei divizii, deși conjunc
tura e plină de neprevăzut. 
Pe plan internațional, o com
portare cît mai bună în jocul 
cu Slavia Sofia, deci califi
carea în, finala Cupei Balca
nice. Și de ce nu, în vitrina 
noastră, în care a poposit 
Cupa României, să fie văzut 
și trofeul cel mai popular din 
Balcam.

Ion VULPE
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- Cu nouă ani în urmă 
am introdus aici, la Paro- 
șeni, primul complex de tă
iere și susținere mecanizată. 
Pe atunci lucram în briga
dă la Zaharia. Am introdus 
unul, două, trei... Am avut 
și bucurii cînd înaintam cu 
complexul în abataj cu vi
teza unei grupe de pregă
tiri ■ am avut pe urmă și

. greutăți, dar nu din vina 
oamenilor sau a utilajelor, 
ci din pricina condițiilor de 
zăcămînt...

Minerul Francisc Fazakaș, 
brigadierul care conduce 
azi 60 de oameni ce mînu- 
iesc două complexe meca
nizate, își continuă firul gîn- 
dului cu glas tare : „Oa
menii s-au perfecționat. Știu 
ce pot aștepta de la utilaj 
și ce pot da ei. Anul tre
cut ani obținut un record al 
brigăzii - o productivitate 
de 22 tone pe post și 65 ml 
avansare într-o lună. Așa 
cum spuneam, avansare 
cdm ca la pregătiri".

- La Fazakaș în brigadă 
sînt mulți oameni care stă- 
pînesc bine cel puțin două 
meserii : minerul Constan- 
t n Aursulesei s-a calificat 
și lăcătuș ; Ștefan Lazăr, e- 
lectrician cu școală profe
sională, a ajuns ajutor mi
ner ; la fel și Mihai Baltac, 
lăcătușul, și el s-a calificat 
ajutor miner, intervine pen

tru o clipă în discuție sub- 
inginerul Constantin Rădu- 
țoiu, energeticul sectorului.
- Ne putem mîndri, acum, 

după montarea ultimului 
complex, nu numai că știm 
să-l mînuim, să-l întreținem, 
să-l montăm și demontăm, 
dar și cu calitatea lucrărilor 
executate. Doar de calita
tea montării, să spunem, 
depinde eficiența muncii 
noastre, a exploatării uti
lajului. Dacă îl întreținem 
bine, noi sîntem cei care 
nu vom avea probleme cu 
el, continuă firul vorbei mi
nerul șef de schimb Giieor- 
ghe Popa.

.Oamenii care cu nouă ani 
în urmă priveau cu mai 
multă încredere picamerul 
și lopata, cu care erau o- 
bișnuiți prin tradiție, decît 
coloșii de oțel, azi vorbesc 
de mecanizare foarte firesc, 
foarte normal, de parcă ar 
fi în firea lucrurilor de cînd 
îi lumea. Ascultîndu-i nu 
poți să nu dai crezare mi- 
nerului-tehnician Fazakaș 
cînd spune : „Noi privim nu
mai înainte, înapoi nu ne 
dă voie muntele". Pentru că 
mecanizarea, acest „înainte" 
ai mineritului, a prins rădă
cini în muntele care nu-ți dă 
voie să mai privești în „zo
na surpată" unde au răpăit 
picamerele.

Gheorghe POPESCU

- Omul crește muncind 
și învățînd. Munca noas
tră, a electricienilor, nu 
pare grea, dar odată a- 
juns în fața unei instalații 
electrice, totul se compli
că, apar momente pe care 
nu le poți depăși decît 
dacă ai o pregătire te
meinică - spune comunis
tul Vasile Tașcău.

Pe șeful echipei de e- 
lectricieni de la S.S.H., 
Vasile Tașcău este greu 
să-l antrenezi într-o dis
cuție mai lungă. Faptele-i 
vorbesc singure, iar vor

AFIRMARE

J

De la începutul anului, ortacii șefului de brigadă Laurențiu Kelemen, din sectorul II al 
I.M. Uricani au extras peste prevederi 3 000 tone cărbune. In imagine tânărul șef de schimb 
al brigăzii, Gheorghe Peter, alături de cîțiva ortaci pe chipul cărora se poate citi satisfacția 
și angajarea. Foto : Ștefan NEMECSEK
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Cetățenii își înfrumusețează 
cartierele

9

bele lui, puține la număr, 
se topesc într-un creuzet 
al iscusinței ce menține 
zecile de mașini-uneite a- 
le Secției de stîlpi hidrau
lici din Vulcan într-o per
manentă stare de mișcare. 
In cei 24 de ani de me
serie s-a convins că ruti
na conduce la stagnare. 
Singura cale ce îți dă „o- 
xigenul" necesar unei as
pirații din care poți cule
ge satisfacții este pune
rea permanentă la curent 
cu tot ce este nou.

Modul exemplar în care 
comunistul Vasile Tașcău, 
împreună cu echipa, își 
îndeplinește sarcinile de 
muncă reprezintă o dova
dă în acest sens. L-am vă
zut zîmbind după termina-

. rea lucrărilor ce s-au efec
tuat la redresorul de 6 000 
Amperi. L-am văzut zîm
bind după ce pusese la 
punct periile colectoare 
de |a mașinile de frezat 
și alezat.

Zîmbetul experimentatu
lui electrician aflat pe sca
ra afirmării profesionale și 
politice, exprima satisfac
ția omului pasionat de tot 
ce este nou și util, lui și 
semenilor.

Constantin GRAURE

bare a mea, el a spus : „Da
că eram luat în seamă de 
ortacii mei mai bătrîni, la o 
vîrstă atît de tînără, asta a 
fost poate în primul rînd pen
tru că aveam mai multă car
te, știam mai bine adunarea, nele calculului integral, el do

vedește fără drept de tăga
dă drumul ascendent parcurs 
în acești, ani. Pentru că de la 
cele patru operații aritmetice 
pînă la calculul integral, de 
la vremea cînd nici abeceda
rul nu era un bun oferit tu
turor și pînă la ziua cînd 
cartea de literatură sau ști
ință, filmul, tabloul, sau dis
cul au devenit nu numai o 
năzuință ci un lucru obișnuit 
și necesar, alături de pîinea 
de fiecare zi, e un drum lung. 
Un drum lung, o întreagă e- 
tapă istorică. Iar comparația, 
la care recurgem mereu, e 
cel mai viu mijloc de înțele
gere a acestui adevăr, a sal
tului spre împlinirile de azi 
ale Lupeniului.

lucrează astăzi în subteran 
sau la una din întreprinderile 
din Valea Jiului - ca, de alt
fel, oriunde în țară - 
absolvenți de liceu sau de 
facultate și au descifrat tai-

lncercînd să scriu despre 
ridicarea materială și cultu
rală a orașului Lupeni, mi-am 
notat pe hîrtie cîteva date 
comparative. Am tras o linie 
verticală împărțind foaia în 
două, am trecut în stînga ci
frele reprezentînd situația 
dinainte de Eliberare, iar în 
dreapta pe cea de azi ; atî- 
ția locuitori, atîtea întreprin
deri, atîtea instituții, școli, a- 
tîția elevi. Am notat în dreap
ta șase școli generale, două 
licee, două cinematografe, 
două spitale, un club al sin
dicatelor, magazine, biblio
teci, formații artistice de a- 
matori și multe altele, dar în 
stînga, în majoritatea cazuri
lor, nu figurează nici o cifră, 
nici măcar concesivul unu, ci 
zero. Nimic.

Cum nu sînt însă un om al 
cifrelor și, trebuie să recu
nosc, de multe ori ele nu mă 
impresionează, nu-mi spun 
mare lucru cîtă vreme nu sînt. 
legate de oameni, fapte și 
întîmplări, am lăsat hîrtia la 
o parte, fiindcă mi-am amin
tit cele povestite cîndva de 
un fost miner din Lupeni, un 
om bine cunoscut în întreaga 
Vale. Răspunzînd la o între-

sînt
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scăderea, înmulțirea și împăr
țirea, puteam calcula o dis
tanță, puteam socoti cîți bani 
ni se cuvin pentru șuturile lu
crate. Da, dintre toți cîți e- 
rqm acolo, eu umblasem cel 
mai mult la școală : aveam 
cinci clase primare. In zilele 
de plată, mă puneau să le 
socotesc cîștigul, fiindcă se 
întîmpla - și nu de puține ori 
- să fie înșelați. Te văd că 
zîmbești, m-a privit el mustră
tor, dar asta a fost realita
tea". Probabil observase pe 
fața mea ceva care l-a supă
rat, deși nici vorbă să rîd, 
mă mirasem pur și simplu.

Da, aceasta era realitatea: 
cinci clase primare însemnau 
ceva, cu cinci clase primare 
puteai spune că ești om cu 
carte I E bine să ne amintim 
acest lucru, el ilustrează poa
te mai viu decît cifrele și sta
tisticile o realitate. Pus în 
balanță cu faptul cotidian, a- 
cela că mulți dintre cei care
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e După multe sute de ore 
de muncă, cetățenii de pe 
strada Independenței, din car
tierul Aeroport - Petroșani, 
se pot mîndri acum, cu cele 
mai frumoase zone verzi din 
cartier.

La blocul nr. 7, unde res
ponsabil este losif lederan, 
s-au plantat 8 tuia, 8 lilieci, 
75 trandafiri pitici, peste 30 
de bujori, 3 straturi de lalele, 
1 nuc, un piersic, 1 cireș, 7 
brăduți, 8 tei, înconjurați de 
un gard viu din măceși. A 
ceastă grădină e rezultatul 
inițiativelor gospodarului 
fruntaș losif lederan și a har- 
nicildr locatari Constantin 
Mirică, Alexandru llieș, Mi
hai Preda, Eugen David, Ana 
Szilay.

Este, de asemenea, deose
bit de plăcut să stai pe băn
cile din fața blocului nr. 5, 
scara T, al cărei responsabil 
este gospodarul Vâsle Nița. 
Și el, împreună cu Traian 
Ciopei, Nicolae lancu, Elena 
Rogoz, Ion Niță; Viorica Scu- 
taru, Ion Bejenaru și alții, au 
plantat în jurul blocului ar
buști și o mulțime de flori.

Pe aceeași stradă, în. fața 
blocului nr. 10, trecătorul se 
oprește să admire bolta de 
trandafiri de la scara a ll-a, 
să privească, îneîntat, cei 
peste 40 de trandafiri roșii 
și gardul viu din măceși plan
tat cu două luni în urmă de 
locatarii blocului, care

prestat, în această primăvară 
peste 250 de ore de muncă 
voluntară în scopul înfrumu
sețării spațiului din jurul blo
cului lor. Și-au adus contri
buția Eugen Nagy, responsa
bilul blocului, Maria Radu, 
Maria Lincă, Ladislau Gagyi, 
Emerich Lany, Ion Carp și 
alții.

Constcint'n DANILĂ

• De la primii pași făcuți 
în perimetrul lui, noul cartier 
Bucura al orașului Uricani 
și-a întîmpinat locuitorii cu 
blocuri frumoase, ce înglo
bează zeci de apartamente 
confortabile, magazine și al
te spații de servire. Zonele 
verzi au lipsit însă. De aceea, 
în fiecare primăvară, spa
țiile din jurul blocurilor au 
devenit șantiere ale cetățe
nilor. Astăzi orașul Uricani 
dispune de >12 hectare zone 
verzi. Numai în această pri
măvară au fost amenajate 
noi spații verzi cu o suprafa
ță de 2,5 ha, îndeosebi în 
cartierul nou Bucura. Alte da
te : peste 6 000 de flori și 
2 500 arbori ornamentali 
plantați, nivelări de terenuri, 
reparații de drumuri și alte 
lucrări finalizate cu sprijinul 
activ al deputaților, tineretu
lui, femeilor, responsabililor 
de blocuri și al altor cetățeni 
ai orașului.

Izvorul beneficiilor
munca oamenilor

t

Corneliu RADULESCU

(Urmare dîn pag. I) muncii din Vale. II așteap
tă și cei care vor fi lău- 
dați, ba chiar și alții criti
cați, așa e viața, vorba 
cîntecului, cele patru pa
gini cuprind bucuriile oa
menilor muncii, dar și u- 
nele vremelnice necazuri 
ale lor.

Mă gindesc la noi, la 
gazetarii Văii. Sintem doar 
o mină de oameni, care 
n-ar putea edita un ziar 
bun dacă n-ar fi aceste, 
prețioase ajutoare zilnice 
ale noastre. Cititori care 
ne sesizează unele aspec
te, colaboratori, care ne 
scriu despre tovarășii și 
colectivele lor de muncă, 
tipografi, care imprimă li
terele de plumb pe hîrtie, 
lucrători de poștă, care îl 
răspindesc.

Veți citi aceste riaduri 
în numărul rotund — 8 000 
— al ziarului „Steagul ro
șu". La 34 de ani de la 
prima sa apariție, într-un 
decembrie geros, cînd se 
anunțau zorii celei mai 
drepte și fericite orînduiri. 
Această primă treime de 
veac, depășită și ea, do
vedește că ne-am făcut și
ne vom face cu toți dato
ria. In fiecare zi, in fiecare 
noapte.

izvorăște numărul 7999 al 
ziarului nostru. Ceilalți co
legi ai săi de muncă, mai 
tinerii linotipiști, pagina
tori, calandriști și stereo- 
tipari sint de mult in lumea 
viselor.

...Mijesc zorile, printre 
picăturile de ploaie, baie- 
rele cerului s-au rupt de 
aseară. In fața poștei oa
meni in uniforme albastre, 
cu cunoscutele tolbe, bur
dușite de ziare și scrisori, 
pornesc în direcții diferite, 
ca arterele din inimă. Mul
ți tineri, dar și destui vîrst- 
nici. Cum ar fi nea Cons
tantin Cațan, care așteap
tă să iasă la pensie, sau 
Petrică Stelescu, poștaș cu 
o vechime de peste un 
sfert de veac.

Știu că-i așteaptă, ca-n 
fiecare zi, și Constantin 
Dănilă, și losif Șimo, ve
chi colaboratori ai ziaru
lui, acum în pensie, dar 
și alții mai tineri: colabo
ratori sau doar cititori cre
dincioși ai ziarului — mi
nerii abatajelor, construc
torii viitoarelor blocuri și 
fabrici, forestierii din cre
ierii munților, lucrătorii co
merciali, ceilalți oameni ai

Izvorul beneficiilor 
oamenii care muncesc 
toată priceperea și dăruirea 
pentru descoperirea noului. 
Brigada condusă de Dumi
tru Marcu, de la preparația 
Petrila, a construit o mașină 
de confecționat sîrme pen
tru lamele necesare supra
fețelor de clasare a cărbu
nelui. De asemenea, au re
alizat un rotor perforat 
pentru centrifugi, după o 
concepție a inginerului A- 
lexandru Hadnagy. Acum, 
instalațiile confecționate de

sînt 
cu
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ei nu se mai procură de la 
□Iți furnizori, ci se confec
ționează aici de către lăcă
tușii Anton Cseska, Vasile 
Hațegan, loan Cosman, Ște
fan Vașniuc și Petru Săpîn- 
țan, alături de șeful lor de 
brigadă, Dumitru Marcu.

In întrecere . cu aceștia, 
losif Majercsak și Francisc 
Takacs, confecționează co
șuri pentru aparatele centri
fugale necesare extragerii a- 
pei din cărbunele mărunt în 
vederea reducerii umidității. 
Dacă înainte v.eme acestea 
se importau, acum ele sînt 
confecționate prin acțiuni 
autoutilare, realizîndu-se 
însemnat beneficiu.

Emilian DOBOȘ
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La cele peste 26 000 a- 
partamente noi construite 
în trei decenii în Valea 
Jiului, în actualul cincinal 
se vor adăuga a- 
nual peste 1 000 aparta
mente. Sînt cifre semnifi
cative privind ritmul înalt 
al dezvoltării economico- 
sociale a municipiului.
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Vizita tovarășului r e i dtdbA !. dh A

Nicolae Ceaușescu
în R. S. Vietnam

Q-NJJ.' Deschiderea sesiunii speciale
consacrată dezarmăriia Adunării Generale

• (Urmare din pag. I) 

ționantele întîlniri ale lui 
Ho Și Min cu copiii țării, 
viitorul Vietnamului.

Exprimînd marea onoare 
de a primi vizita solilor din 
fiomânia - țara pe care Ho 
ți Min o înfățișa poporului 
său drept exemplu în opera 
de construire a societății noi

Recepție
Comitetul Central al Parti

dului Comunist din Vietnam 
și Guvernul Republicii So
cialiste Vietnam au oferit 
în saloanele Palatului pre
zidențial o recepție în onoa
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, a dele
gației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cei prezenți au salutat cu 
multă căldură' sosirea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțiți de

încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
in R.P.D. Coreeană

Ceremonia semnării Declarației 
comune româno-coreene

La 23 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen au sem
nat la Palatul Kimsusan, în 
cadrul unei solemnități. De
clarația comună privind a- 
profundarea prieteniei, soli
darității și dezvoltarea co
laborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

A fost, totodată, adoptat 
comunicatul, privind rezulta
tele vizitei oficiale de prie
tenie a delegației de partid 
și de stat a Republicii So

Semnarea unor documente 
româno-coreene

In urma înțelegerilor stabi- între cele două guverne' pri- 
fite în cadrul convorbirilor o-*  vind schimbul de mărfuri și 
ficiale dintre tovarășul plățile pe 1979 și Acordul în- 
Nicolae Ceaușescu și tovară- tre guvernele celor două țări 
șui Kim Ir Sen, marți, 23 mai, privind colaborarea în dome- 
au fost semnate protocolul niul turismului.

Plecarea din Phenian
Vizita oficială de priete

nie în Republica Populară 
Democrată Coreeană a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la invitația to
varășului Kim Ir Sen și a 
tovarășei Kim Săng E s-a 
încheiat în dimineața zilei 
de marți, ora 9,30, ora 
Phenianului, în aceeași at
mosferă de caldă manifes
tare a prieteniei ce leagă 
durabil țările, partidele și 
popoarele noastre.

De la palatul Kimsusan, 
unde s-a semnat Declara
ția comună privind apro
fundarea prieteniei, solida
rității și dezvoltarea co
laborării frățești dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost conduși ia aeropor

- directorul complexului 
memorial a oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu vo
lume evocînd personalitatea 
celui mai de seamă'fiu al 
Vietnamului, iar tovarășei 
Elena Ceaușescu o nucă de 
cocos din arborele plantat 
de conducătorul care a pro
clamat la 2 septembrie 1945 
Republica Democrată Viet
nam.

tovarășul Le Duan, de alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vietnameză.

Tovarășul Le Duan și to
varășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi subliniate, 
în repetate rînduri, cu a- 
plauze și urmărite cu deo
sebit interes de participan- 
ții la recepție.

Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări 
s-au întreținut în atmosfera 
cordială, prietenească ce a 
caracterizat întreaga des
fășurare a recepției.

cialiste România condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în Republica 
Populară Democrată Co
reeană.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen și-au strîns cu căldu
ră, îndelung, mîinile, s-aj 
îmbrățișat prietenește.

La solemnitate au partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E, precum și membrii 
delegației române și per
soane oficiale coreene.

tul Sun An din Phenian de 
(-tovarășul Kim Ir Sen și to

varășa Kim Săng E.
Sosind la aeroport, to

varășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim lr Sen, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Kim Săng 
E sînt salutați cu urale și o- 
vații de mulțimea venită 
să-i conducă cu prietenie pe 
oaspeții dragi din România.

Tinere fete oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Kim Ir Sen, to
varășelor Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E frumoase bu
chete de flori.

Au venit, de asemenea, 
să-i salute pe înalții oas
peți români persoane o- 
ficiale coreene.

La scara avionului tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen își strîng mîini
le, se îmbrățișează cu prie
tenie. Tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E 
își iau un cordial rămas 
bun.

NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 
gerpres). - La sediul din New 
York al Organizației Nați
unilor Unite s-au deschis, 
marți lucrările sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii - prima sesiune din is
toria organizației dedicată 
în exclusivitate acestei pro
bleme vitale, arzătoare, de 
a cărei soluționare depind 
pacea, securitatea și pro
gresul întregii umanități. La 
lucrările sesiunii, programate 
să dureze pînă la 28 iunie, 
participă delegații din par
tea celor 149 de state mem
bre ale O.N.U., precum și 
reprezentanți ai unui mare

Prezențe românești
ROMA 23 (Agerpres). In 

cadrul ciclului de acțiuni con
sacrate împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului națio
nal român unitar Academia 
internațională de propagan
dă culturală împreună cu „Ac- 
cademia di Romania" au or
ganizat o manifestare în sa
la Bib'otecii române din Ro
ma.

Luînd cuvîntul, președintele 
Academiei internaționale de 
propagandă culturală, dr. 
Francesco Gligora, a evocat 
trecutul istoric al poporului 
român, evidențiind rolul re
marcabil al țării noastre în 
răspîndirea culturii ca mijloc 
de apropiere și înțelegere în- 

. tre popoare.
A fost prezentat filmul „A- 

damclisi", realizat de Funda
ția Ligabue din Veneția, film 
care reliefează eroismul da
cilor în confruntarea cu legiu
nile romane, nașterea popo
rului român, demonstrînd prin

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 23 (Agerpres). 

Tovarășul Edvard Kardeli, 
membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I. a primit 
marți pe tovarășul Janos Fa- 
zekaș, viceprim-ministru al 
guvernului Republicii Socia
liste România, ministrul co
merțului inferior.

In timpul convorbim, s-a e-

/.Y.'A'AV.W.'.W.V.'.W.’.W.V.V.

COLECȚIE DE 20 009 DE 
FLUTURI

Stanyslaw Forisz din Biels- 
ko Biala este un pasionat 
colecționar de fluturi. Co
lecția lui cuprinde în pre
zent 20 000 de fluturi de zi 
și de noapte din 1 200 de 
specii de pe toate continen
tele.

CIMPANZEII

Cimpanzeii au mai multe 
puncte comune, de data a- 
ceasta rele, cu omul de- 
cît se credea : între altele, 
ei fac războaie - afirmă 
cercetătoarea americană Ja
ne Goodall, specialistă în 
comportamentul animal. Du
pă mai multi ani de urmărire 
a unui trib de maimuțe din 
Tanzania, ea a descoperit 
că grupul s-a divizat în do
uă, ca urmare a unui nu
măr prea mare de masculi 
după părerea cercetătoarei, 
între cele două părți au 
survenit, apoi, ciocniri suc
cesive, soldate cu lichida
rea aproape în întregime a 
grupului mai puțin nume
ros. „Este un fenomen ex
trem de rar în lumea ani
mală" - a arătat experta a- 
mericană, care a mai ob
servat că cimpanzeii din A- 
frica vînează animale și 
pot produce și utiliza u- 
nele unelte primitive. 

număr de organizații gu
vernamentale și .neguverna
mentale.

Ordinea de zi a lucrări
lor sesiunii include : dezba
terile generale ;. examinarea 
și evaluarea actualei situa
ții internaționale în lumina
necesității stringente a în
făptuirii de progrese subs-
tqnțiale în domeniul de
zarmării ; analizarea situa
ției create prin continuarea 
cursei înarmărilor și in
terdependențele dintre de
zarmare, pacea și securita
tea internațională și dezvol
tarea economică; adopta
rea d e c I a r aț i e i și pro
gramului de acțiune pri

intermediul pieselor arheolo
gice scoase la lumină conti
nuitatea poporului român.★

Academia Elvețiană din 
Roma și „Accademia' di Ro
mania" au organizat, pe de 
altă parte, o serie de mani 
festări consacrate dezvoltăm 
culturii românești, aportului 
său pe plan european la 
cauza destinderii și colaboră
rii, prezenței unor oameni de 
artă români în viața culturală 
elvețiană. ★

La Institutul juridic al Fa
cultății de economie și comerț 
din Florența a avut loc sub 
auspiciile secției Toscana a 
Asociației culturale Italia - 
România, o conferință-dezba- 
fere pe tema „Constituția 
Republicii Socialiste România" 
ținută de prof. univ. Manlio 
Coppetti de la Universitatea 
din Pisa.

vidențiat evoluția continuu 
ascendentă a bunelor relații 
dintre cele două țări, pe ba
za indicațiilor și sarcinilor 
trasate de președinții Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, 
examinîndu-se, totodată, noi 
căi de promovare în conti
nuare a colaborării dintre 
România și Iugoslavia în di
ferite domenii.

SENTINȚA 
NEOBIȘNUITA

Un judecător din Edin
burgh (Scoția) a pronunțat 
recent o sentință neobișnui
tă. El a condamnat-o pe 
o femeie vinovată de a fi 
sustras obiecte dintr-un ma
gazin cu autoservire, la 
pregătirea în fiecare lână, 
timp de o jumătate de an, a 

FAPTUL DIVERS PE GLOB
unui tort pentru cei 24 pen
sionari ai unui azil de bă- 
trîni din localitate.

Judecătorul Nigel Thom
son este cunoscut la Edin
burgh pentru insolitul sentin
țelor sale. Astfel, cu puțin timp 
în urmă, el i-a condamnat 
pe un soț care își maltrata 
consoarta să-i. cumpere a- 
cesteia 'un cadou costisitor, 
iar pe un bețiv notoriu - să 
scrie un eseu despre „dia
volii alcoolului".

CEA MAI RAFIDÂ 
LOCOMOTIVĂ

O echipă de constructori 
de la căile ferate japone
ze a realizat, de curînd, un 
vehicul cu motor electric li
niar care a atins viteza de 

vind dezarmarea; evalua
rea rolului O.N.U. în do
meniul dezarmării și pro
blema mecanismului insti
tuțional de negocieri asu
pra dezarmării. Participanții 
urmează să definitiveze și; să 
adopte documentul final al 
sesiunii, pe baza proiectului 
elaborat în acest sens de 
comitetul pregătitor al se
siunii.

In ședința inaugurală au 
rostit discursuri președintele 
sesiunii specials, Lazar Mo- 
isov (Iugoslavia), secretarul 
general al O.N.U., Kurt
Waldheim, și președintele
Comitetului pregătitor aJ
sesiunii, Carlos Ortiz de Ro
zas.

UN AVION al aviației ci
vile vietnameze a inaugurat, 
la-începutul acestei săptămîni, 
cursele regulate pe linia in
ternațională Hanoi - Vientia
ne - Bangkok - relatează a- 
genția VNA.

LA 23 MAI, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al pămîntului 
,,Cosmos-1010“. După cum 
transmite agenția TASS, el 
este destinat continuării ex
plorării spațiului cosmic.

PORTUGALIA a depus, luni, 
simultan la Londra, Washing
ton și Moscova, instrumentele 
de aderare la tratatul cu pri
vire la interzicerea amplasă
rii armelor nucleare și a altor

Propuneri pentru deschiderea 
unui „acord al majorității’*
MADRID ' 23 (Agerpres). - 

Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Co
munist din Spania, a propus, 
în cursul unei reuniuni a 
cadrelor de partid, înche
ierea unui „acord al majori-' 
tății" pe o perioadă de doi 
sau trei ani între principale
le formațiuni politice din 
Spania. Propunerea are în 
vedere faptul că la 31 de
cembrie a.c. expiră acordu
rile de la Moncloa, semnate, 
în octombrie 1977, de toate 

301 km/h. Avînd în vedere 
că un vehicul similar, de 
fabricație franceză, care a- 
tinsese 331 km/h, nu a re
zistat testului, defectîndu-se 
imediat după aceea, noua 
locomotivă japoneză este 
considerată cel mai rapid 
vehicul feroviar în funcți
une, la ora actuală, pe plan 
mondial. Cu o greutate de 
10 tone, și o lungime de

2,7 m, vehiculul, a cărui tes
tare s-a făcut pe o distan
ță de 3,1 km, ar urma să 
atingă, anul viitor,, după a- 
precierea constructorilor săi, 
o viteză de 500 km/h.

FIDELITATE

Peste 400 kilometri a stră
bătut prin taiga un cîine 
pentru a reveni la stăpînul 
său, ce locuia la Habarovsk. 
Cîinele, pe nume Dick, fu
sese împrumutat, pentru un 
sezon, unui vînător profe
sionist din taiga. El nu a pu
tut suporta despărțirea de 
stăpînul său și, după două 
luni în care a avut de în
fruntat gerurile și atacurile 
fiarelor sălbatice, a reușit să 
se reîntoarcă acasă.

înainte de deschiderea lu
crărilor sesiunii, la sediu) 
O.N.U. a fost difuzată, ca 
document oficial al Adunării 
Generale „Hotărîrea Comi
tetului Central , al Partidului 
Comunist Român privind 
poziția României în proble
mele dezarmării și, în pri
mul rînd, ale dezarmării nu
cleare" - document care va 
călăuzi activitatea delegați
ei țării noastre la sesiunea 
dezarmării și care constitu
ie, totodată, un amplu, re-, 
alist și mobilizator pro
gram de măsuri și acțiune 
pentru progresul pe calea 
înfăptuirii dezarmării.

arme de distrugere în masă 
pe fundul mărilor și oceane- 
nelor și în subsolul acestora. 
Tratatul a fost deschis spre 
ratificare - în cele trei capi
tale - la 11 februarie 1971.

POLIȚIA SUD-AFRICANÂ a 
intervenit cu brutalitate pen
tru a pune capăt unei acțiuni 
de protest a minerilor negri 
de la exploatarea auriferă 
„Steyn", aparținînd firmei 
„Anglo-american corpora
tion". Sursele citate precizea
ză că polițiștii au utilizat 
gaze lacrimogene și au ares
tat 23 de mineri.

LA „TEATRUL DIN CETA
TE" - Varszinhaz din Buda
pesta a avut loc înregistra
rea pe peliculă a coproduc
ției de televiziune româno- 
maghiară „Cîntare omului", 
spectacol literar-muzical-co- 
regrafic realizat de regizo
rul Nae Cosmescu.

partidele parlamentare spa
niole și prin care se puneau 
bazele conlucrării acestora 
în scopul restabilirii unui 
regim democratic în Spania.

Pentru moment - a preci
zat Santiago Carrillo - „a- 
cordul majorității" propus 
de P.C. din Spania nu ar 
avea în mod - obligatoriu 
semnificația că toate parti
dele care îl alcătuiesc tre
buie să primească respon
sabilități ministeriale.

AUTOVEHICULE „HI3R1D"

Specialiștii din Moscova, 
Erevan și Kaliningrad au 
conceput un model original 
de automobil electric „hi
brid", dotat cu un motor 
combinat, respectiv - pe 
lîngă motorul electric de 
tracțiune propriu-zis, este 
instalat și un motoraș cu 
combustie internă, care re- 
încarcă din mers acumula
torul. în prezent au loc pro
be complexe de parcurs cu 
noul autovehicul, care, re
marcă realizatorii lui, ri
valizează cu orice marcă 
de autoturism din punctul 
de vedere al autonomiei de 
funcționare,

SUPERMARATON

Studentul american în ar
heologie, John Bund, de 23 
de ani, a sosit în Grecia 
pentru a întreprinde pe jos 
o călătorie pe urmele lui 
Alexandru Macedon. El ur
mează să parcurgă traseul 
apfeciat la 24 000 de kilo
metri în patru ani, Pregătin- 
du-se pentru supermaratonul 
său, John Bund a cumpărat 
150 de perechi de încălță
minte foarte rezistentă, pe 
care a expediat-o în diferi
te puncte ale traseului pe 
care îl va parcurge.
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