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de prietenie a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Regatul Hașemit 
al Iordaniei

■ #

în lumina Expunerii tovarășului
NICOLIE CEAUȘESCU

Sosirea în Capitală
o I a e

^Plenara lărgită a C.C. al P.C.R» 

ACTIVITATEA POLITICO-IDEOLOGICÂ 
sutt semnul înaltelor exigențe calitative
Desfășurîndu-și lucrările in preajma Con

gresului educației politice și. culturii socia
liste, recenta plenară a Comitetufui mu
nicipal de partid a făcut o minuțioasă și 
exigentă analiză, în spiritul ideilor și teze
lor din Expunerea secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c., privind activitatea de pregătire 
poiitico-ideologică, de educare a comuniș
tilor și celorlalți oameni ai muncii, de dez
voltare a conștiinței socialiste și formare a 
omului nou. Dind viață obiectivelor Con
gresului al Xll-lea al P.C.R. de transforma
re revoluționară a societății noastre în 
noua etapă istorică pe care o străbate 
România socialistă, organele și organiza
țiile de partid din Valea Jiului - s-a apre
ciat în cadrul dezbaterilor plenarei - au 
acționat cu perseverență pentru îmbunătă
țirea întregii activități de propagandă pu- 
nîndu-se accentul pe diversificarea acțiu
nilor specifice domeniului, pentru îmbogă
țirea conținutului educativ al acestora, in
tegrarea muncii politico-ideologice în ac
tivitatea economică și socială. Concepînd 
activitatea de educație ca un proces com
plex de. conștientizare a maselor, ca o ac
tivitate dinamică permanentă, Comitetul 
municipal de partid, biroul și secretariatul, 
său, consiliile de educație politică și cultu
ră socialistă au căutat permanent ca a- 
ceastă activitate să se raporteze 

k___________-_______________

Producție record
-Angajat intr-o amplă ac- 

■■•-4Uia?.-gțh'tru recuperarea 
rămiAerilor în țtemă față 
de planul pe luna iunie, 

■ colectivul întreprinderii 
miniere Uricani a aplicat 
in ultimele zirle o serie de 
măsuri vizînd mai buna 
utilizare a capacităților 
productive. Ca urmare, în 
ziua de 18 iunie a fost rea
lizată o producție supe
rioară zilelor precedente. 
Au fost extrase 2442 tone

* de cărbune, adică cu 117 
tone mai mult decît prelî- . 
minarul zilei. Cele mai bu
ne rezultate au fost rapor
tate din abatajele în Care

4 '
lucrează minerii din brigă
zile conduse de Petre Scră- 
deanu, Gheorghe Scorpie și

)r Constantin Sorescu.
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rospundă operativ exigențelor rezultate din 
documentele de partid, din cuvîntârile se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Punerea accentului pe crește
rea rolului adunărilor generale de partid, 
în mod deosebit în sectoarele productive, 

dă un tot mai mare impuls* combativită
ții, spiritului critic și autocritic, stimulării i- 
nițiativei comuniștilor In producție și pro

cesul de educație, acordării unei atenții 
mai mari îmbunătățirii conținutului infor

mărilor politice, ridicînd la un nivel mai 
inalt de organizare și desfășurare învă- 
țămîntul politico-ideologic. Totodată s-a 
cerut desfășurarea mai intensă a activită
ții comisiilor de propagandă și a agitato
rilor în organizațiile de bază, a activității 
în cadrul Universității politice și de con
ducere, a activității universităților cultural- 
științifice, a creației tehnice de masă. Toa
te aceste referiri au constituit, tot atitea co
ordonate ale unei implicări de largă diver
sitate și forme in complexul proces de 
educare politico, revoluționară și de dez
voltare a conștiinței. Acestora li s-a clătu- 
rat, cu un aport deosebit, ampla activita
te desfășurată pe plan cultural-artistic în 
cadrul Festivalului național ..Cîntarea Româ
niei". Activitatea desfășurată la case de 
cultură, teatru, cluburi muncitorești, câmi- 

Jne. culturale, săli de apel a urmărit apro-

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
s-a întors sîmbată în Ca
pitală' din vizitele oficiale 
de- prietenie efectuate în 
Republica Irak, la invi- . 
tația secretarului general 
al Partidului Bass Arab 
Socialist, Saddam Hussein, 
președintele Republicii I- 
rak, și în Regatul Hașemit 
al Iordaniei, la invitația 
Maiestății sale regele Hus
sein Ibn Talal.

Condncătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit în aceste vizite de 
tovarășii Ion Dincă, prim 
vleeprim-ministru al -gu
vernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, de alte persoane ofi
ciale. \

Ceremonia sosirii S-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arbora
te drapelul de stat și stea
gul partidului care înca
drau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul

Nîcolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat de tovarășa 
Elena ceaușescu, de tova
rășul Constantin Dăscălea*"- 
cu, de alți. tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat.

Pionieri și tineri au o- 
ferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu,,

Numeroși locuitori ai Ca
pitalei, aflați pe aeroport, 
.au întimpinat cu multă în
suflețire pe conducătorul

(Continuare în pag. a 4-a)

Ceremonia plecării din Amman
Apreciată de președinte

le Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein al Iordaniei 
ca o expresie a bunelor 
relații româno-iordani ene, 
a hotărîrii de care sînt a- 
nimate cele două popoare 
șl țări de a lărgi și apro- , __ ...
funda colaborarea, in intp- aeroport, de un mare nu 
resul lor, -al progresului, 
al cauzei păcii și conlucră
rii internaționale, vizita 
șefului statului ndstrb, că- 

. re s-a încheiat simbătă, 19

iunie, s-a impus ca 
eveniment de primă 
rime, ele o deosebită im
portanță.

Președintele Nicolae , 
Ceaușescu, însoțit de rege
le Hussein, a fost salutat 
cu căldură, în drum spre.

măr de locuitori ai capi
talei iordaniene, manifes
tările lor de'simpatie cons- 
tituindu-se intr-o imagine 
grăitoare a sentimentelor

un de. stimă și prietenie nu- 
mă- trite de poporul iordanian 1 

față de înaltul sol al po
porului român, a respec
tului și prețuirii de care 
se bucură șeful 
nostru, . activitatea sa în
chinată; înțelegerii și cola
borării internaționale, în
făptuirii aspirațiilor de pa
ce șî progres ale omenirii. 

La aeroport. înaltele o-

statului

- (Continuare in pag. a 4-a)

(Continuări tn pag a 2-al

trebuie aplicate cu fermitate!

ca-

CAL STAT EA CĂ R BIIN' E L Ui

calitate, 
negative 

econo- 
a întreprinderilor

preparației din Petrila în 
indicatorii de

, repercusiunile 
asupra activității 
mice

Fructuos dialog între 
Iulian Filip, inginer șdf 

cu probleme de protecția 
muncii și securitate mi
nieră și membrii brigă
zii de mineri conduse de 
Gheorghe Buță din ca
drul sectorului VIII de 
la I.M. Vulcan.

S-au făcut constatări, sînt planuri de măsuri, dar.

La clubul din orașul 
Petrila a avut loc o cons
fătuire organizată de Con
siliul municipal al sindi
catelor, cu tema „Calita
tea cărbunelui — factor- 
important al creșterii e- 
ficienței economice1*. Au 
participat cadre cu munci 
de’ răspundere de la 
I.P.C.V.J., responsabilii 
cu calitatea cărbunelui, 
ingineri, contabili șefi, 
președinți ai. comitetelor 
sindicatelor și un număr 
— din păcate, mult Hai 
redus decît cel' scontat — 
de maiștri și șefi de bri
gadă de la întreprinde
rile miniere Lonea. Pe
trila, Dîlja ș 
Înainte de

consfătuirii, celor pre- ția încadrării celor patru 
zenți le-a fost proiectat întreprinderi miniere și a 
un deosebit și instructiv 
film intitulat „Calitate**.
Filmul, realizat de doi i- 
nimoși cineamatoi’i Eu
gen Herbei și Iosif Gu-

și Livezeni. 
deschiderea

ran, membri ai fotocine- 
clubului „XI Orizorțt** din 
Âninoașă. reprezintă o su
gestivă pledoarie pentru 
neces i tatea îmbunătățirii 

calității cărbunelui.
In cadrul consfătuirii 

au fost dezbătute infor
mări cu privire'Ta situa-

datorită nerealizării 
lității.

Analiza făcută de 
Nicolae Tătar de 
I P.C.V.J., cu privire 
evoluția conținutului 
cenușă în cărbunele brut 
din 1973 pîriă în 1982, a 

. pus în evidență un as-

ing. 
la 
la 
d.e

pect îngrijorător. .Conți
nutul mediu de cenușă 
in cărbunele brut a cres
cut numai în ultimii pa
tru ani de la 36 la 42‘ la 
sută. Din 1976 pînă în 
prezent intrepid țlderile
miniere Lonea și Dîlja . 
livrează căibune brut cu 
un conținut • mereu cres
când de cenușă. A sporit 
ponderea clasei granulo- 
metrice mici și a scăzut 
cea mijlocie, pentru căr
bunele energetic, cel mai 
solicitat sortiment. Pute
rea calorică a cărbunelui 
livrat termocentralelor

Viorel STRAUȚ

(Canttriuare tn sag a *-«J

Deși tînăra, j

și-a ciștigat\ 
un renume binemeritat j 

I* 
v 
i

„ 
mentar la sfîrșitul lunii ) 
mai se ridica la peste i 
4 000 de tone. Și luna J 
iunie a fost începută cu > 
aceleași productivități \ 
înalte și cu cărbune ex- i 
tras peste sarcinile de 
plan. i

De brigada de tineret } 
a lui Mindruț se vorbește ț
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V 
V,

V 

I

reușit să-i V 
*
V

Cu nouă ani în urmă, 
la mina Lonea a venit 
un tînăr Avea 20 de ani 
și era stăpînit, de un 
gînd : să devină miner. 
Destinul i-a îndreptat 
pașii, atunci, spre briga
da lui loan Miclea III, 
un miner cu multă expe
riență și un bun peda
gog de la care a început 
Să deslușească tainele me
seriei. La Miclea aplica 
în practică ce învăța la 
ctirsurile de calificare. A 
devenit minei și apoi șef 
de schimb. In martie 
cînd sectorul IV avea 
pregătită o nouă capaci
tate de producție s a pVS 
problema cui să îi fie în
credințată. Conducerea 
sectorului s-a gîndit la 
Grigore Mindruț, tînărul 
care-și făcuse ucenicia în 
brigada lui Miclea. Unii 
au privit hotărirea cu 
îndoială, considerîndu-l 
cam tînăr pentru a putea 
să conducă 40 de oameni. 
Numai că el nu a stat pe 
gînduri, a acceptat. Și-a 
format o brigadă din ti
neri (media de vîfstă sub 
30 de ani) și a trecut la 
treabă. Luna martie a 
demarat mai greu. Tre
buiau executate unele lu
crări de pregătire. A în
cheiat-o totuși cu un plus 
de 855 tone de cărbune.
In celelalte luni care au Continuare tn pag a 2-u

trecut cantitatea de căr-. 
bune extrasă din abata 
jul. frontal a început să 
crească. Productivitatea 
muncii . a fost depășită, 
zi de zi, cu 1,8 tone pe ' 
post, iar producția' de 
cărbune extrasă supli ,

din ce în ce mai mult 
la mina Lonea. In scurtă 
vreme și-a cîștigat un 
renume binemeritat situ- 
îndu-se printre , fruntașii 
de aici. Rezultatele o 
confirmă. Deși mulți din
tre componența brigăzii 
s-au cunoscut doar în 
luna martie, ei au reușit 
să ' sc înțeleagă bine și 
să șe ajute la greu. Nici 
cu șefii de schimb, Pe
tru Negrea, loan Gogean, 
Ionel Mihalcea și^Trofin 
tlolinciuc, șeful de bri
gadă, nu mai lucrase 
înainte, dar a 
facă să-l înțeleagă, să 
asculte, ca de altiel

î/

ș'î

De la o duminică !a .alta
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mai

pentru a mări continuu 
producția extrasă, 
tribuind astfel prin mun
că, prin a da țării
mult cărbune, la apăra
rea păcii, bunul cel mai 
de preț al omenirii.

ne pe post față de cea 
planificată. Sînțem ho- 
tărîți cu toții să ne unim 
și mai mult eforturile, să

înaltei mul rînd, a dezarmării 
nucleare.

Brigada de mineri pe 
care o conduc și-a depă
șit sarcinile de plan, la

coir

Activitatea politico-ideologică

Cu conștiința 
datorii față de prezentul 
și viitorul patriei, față de 
destinele întregii ome
niri, eu și Ortacii mei din 
cadrul sectorului IV de la zi, pe acest an cu peste 
I.M. Petrila susținem din 18500 tone de cărbune, 
toată inima și am semnat realizînd o productivita- 
Apelul poporului român te medie a muncii supe. 
pentru dezarmare și pa- riOară cu 3700 kg cărbu- 
ce, pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru o 
lume a păcii. Ne-am dat 
cu toții semnătura, cu 
responsabilitate. cetățe- ne mobilizăm mai intens 
nească, conștienți fiind că,, 
în acest fel, contribuim 
și noi la efortul de a fa
ce să răsune tot mai 
puternic in lume voința 
fiicelor și. fiilor milenaru
lui pămînt al patriei stră
bune, de a fa e totul pen
tru oprirea cursei înar
mărilor, pentru realiza- șef 
rea dezarmării , si, în pri-

Kk ' . - •. '<£• -. i ''

Copiii) viitorul lumi
nos al țării, copiii; tot 
ce poate fi m'ai frumos 
și mai curat, își alătu
ră glasurile lor cristali
ne corului omenirii. Un 
cor care cîntă visul de 
aur al tuturor timpuri
lor — PACEA.

'Urmare din pag. li

pierea manifestărilor de lo. 
cui de producție. Prin or- 
ganizarea unor acțiuni cul- 
tural-artistice de masă, ca 
Lun’a manifestărilor politi- 
co-ideologice, cultural-edu
cative și sportive „Laudă o- 
muluî muncii și creației sa
le", „Nedeio vulcăneană", 
„Flori de mai", festivalul 
„Cîntecul adîncului" și al
tele s-a întreținut un viu și 
necesar dialog cu publicul.

Amplă și desfășurată la 
un nivel tot mai înalt de e. 
xigență, activitatea de e- 
ducare politică, ideologică, 
de ridicare a gradului de 
cultură și de conștiință o 
fost marcată de 
bune. Dar, făcînd 
apreciere, plenara 
niat că în acest 
sînt mari rezerve de îmbu- 
nătățire a activității educa-

rezultate 
□ceasta 

a subli- 
domeniu

Ștefan ALBA, 
de brigadă, sectorul 
IV, I.M. Petrila

ționale în Valea Jiului. O 
consecința fiind manifestă
rile de încălcare 
plinei de plan și 
cii, neîndeplinirea 
rit de răspundere 
nilor de producție

oameni 
muncii, femei și băr
bați, tineri și vîrstnici, 
gîndind ca un singur 
om, își exprimă adeziu
nea la poziția construc
tivă de pace a Româ
niei, a conducătorului 
său înțelept, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

S-au făcut constatări, 
sînt planuri de măsuri, dar...gențeior și in școli.

Urmărind în esență creș
terea gradului de conști
ință, de mobilizare Și par
ticipare conștientă a comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea 

tarii calitative a manifes- fără preget a sarcinilor e- 
tărilor, a cuprinderii în a- ' conomico-sociaie din acest 
cestea a acelor categorii 
de oameni care au caren
țe în comportamentul 
muncă și societate, 
cerut orientarea cu 
cădere a activității 
tineret. In acest - context, 
din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a ce
lor de sindicat, U.T.C. și 
O.D.U.S. să se intensifice, 
prin toate mijloacele și 
formele muncii, politice, ac
tivitatea de educare rrta- 
terialist-științifică în rîndu-

citorești valoroase. Criticîn- 
du-se neajunsurile ce au 
existat pe planul educației, 
unele tendințe de desfășu. 
rare în campanie a unor 
acțiuni politice și cultu
ral-educative, neglijarea la-

a disci- 
a mun
ca spi- 
a sarci- 

mai 
ales In sectorul minier - ca 
și absențele nemotivate de 
la lucru ce se mențin in 
număr mare, lipsa de grijă 
față de avutul obștesc, ati
tudinea retrogradă de pa
razitism social a unor ce
tățeni, de abatere gravă de 
la morală, de lo normele 
eticii echității socialis
te. S-a'cerut ca în măsu- ' 
tă mai mare să se acorde 
atenție acțiunilor menite să 
conducă la formarea și 
dezvoltarea gîndirii econo
mice, la perfecționarea pre
gătirii profesionale o oa
menilor muncii, ta genera- rile tinerilor. Activitateo în
lizarea experienței înain- acest domeniu se cere să

tate și a inițiativelor mun- fie ridicată la nivelul exi-.

în 
s-a 

pre- 
spre

conomico-sociaie din acest 
an și. cincinal, la transpu
nerea cu fermitate neclin
tită în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea ol 
partidului, întreaga activi
tate de pregătire politico- 
ideologică și de formare 
a omului nou, trebuie des
fășurata în Valea Jiului 
sub semnul înaltelor exigen
țe subliniate de Expune- .

.... rea secretarului general al 
partidului la Plenara lăr
gită a C.C, al P.C.R. — ■ 
garanție sigură a mersu
lui „ nostru înainte pe ca
lea 'socialismului și comu
nismului.

.9
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i Renume binemeritat i
i pen- f 
auzit J 
Mîn- ( 
cîsti- < 
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'Urmare dtn pag. li acuni la mina Lonea pen 
tru încadrare au 
că: brigada lui 
druț realizează 
guri bune
7 090 de lei lunar) și do-y 

.. resc să fie repartizați la ț 
el în brigadă, ca să în- ■ 
vețe de la el tainele me- ) 
seriei și să cîștige bine. I 

au venit și ’ 
au )

ceilalți mineri din briga
dă, mai tineri sau mai 
virstniei, cum sînt Petru 
Oprișan, Nicolae Ciubo 
tariu, Aurel Marian, Io
nel Ghilimei, Filimon 
Nicolae, Ion Deac, Ilo- 
mea Țară și... Vasile și 
Nicolae Mindruț, frații Toți care 
lut. Alți frați, Petru le-a plăcut munca 
Mindruț lucrează tot la rămas alături d,e ceilalți 
sectorul IV, în brigada ortaci. Deși tineri, lipsiți 
lui Iosif Clantba, 
Gheorghe Mindruț 
sectorul transport.
Grigore, i-a adus și pe 
ceilalți- patru frați la 
mina Lonea. Conducerile 
sectoarelor nu au dealt 
cuvinte de laudă despre 
ei.

Mulți tineri care vin

Premieră de gală
Paul Mihail, regia de Du
ru Năstase, iar din dis
tribuție fac parte Florin 
Piersic, Murga Barbu, Ion 
Dichiseau u, Ioana Pave- 
lescu, George Motoi, Tra
ian Stțănescu, Mihai Me- 
reuță, Dinu taneuleseu, 
Ion Marinescu și alții. La 
spectacolul de gală 
participa un grup 
realizatori in frunte 
regizorul 
(MB.)

întreprinderea cine
matografică a județului 
Hunedoara organizează, 
miine, 21 iunie, ora 17, în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani și la cinemato
graful „Luceafărul" (ora 
18,00), din Vulcan pre
miera de gală a noului, 
film românesc „Tranda
firul galben", producție 
a Casei de filme Cinci. 
Scenariul este semnat de 
Eugen Barbu și Nicolae

este în scădere fapt pen
tru care l.P.C.V.J. sufe
ră penalizări costisitoare. 
Datorită nerespectării Con
ținutului de cenușă a 
cărbunelui preparat și Ji
ll v r a t 
l.P.C’.V.J.
zată cu 9 
1979 și cu 21 milioane lei 
în 3981, Pe lingă pierde
rile înregistrate în 
nele de preparare, 
ținutul ridicat de cenușă 
din cărbunele brut are 
■influențe negative asupra 
principalilor indicatori ai 
activității economice a 
întreprinderilor miniere. 
Contabilii șefi de la în
treprinderile miniere pre- 
zenți.- la dezbateri au su
bliniat pierderile econo
mice înregistrate ca ur
mare a penalizărilor ge
nerate de. neîneadrarea în 
indicatorii de calitate. La 
mina Lonea, bunăoară, 
aceste pierderi s-au ridi-

. beneficiarilor,, 
a fost penali- 
mi) ioane lei în

uzi- 
con-

de direct de realizarea 
principalilor indicatori ai 
activității, 'economico-fi- 
nanciare. Iată de ce din 
pi-oblema calității cărbu
nelui nu trebuie să fa
cem o simplă lozincă.

Jn cadrul dezbaterilor 
s-a făcut pe bună drep
tate remarca: „și ,în a- 
nul trecut, pe tema' neuftș- 
sității aespectării calită
ții au fost făcute anali
ze, dezbateri, consfătuiri, 
dar nu s-a trecut-de la 
vorbe la fapte". Dovada? 
Și în prezent la proiecta
rea fluxurilor tehnologi
ce din subteran nu se 
ține seama de necesita
tea separării fluxului 
sterilului de cărbune. E- 
vident însă, calitatea căr
bunelui se stabilește în 
primul rînd în abataje, 
constituind deci o pro
blemă de conștiință mi
nerească, latîț de ge se 
impune, așa cum s-a su
bliniat de fapt și în în

să

»

va 
de 
cu 

Dorn Năstase.

5.

act. ueși vineri, lipsiți , 
iar ! de experiență, elanul ti- ' 

neresc, dorința de a re-1 
gliza mai mult și mai) 
bine, dornici de afirmare 1 
reușește în bună măsură i 
să suplinească lipsa de ? 
experiență și faceca a- ț 
ceastă brigadă a, ținerilor l 
să se situeze ' printre j 
fruntașele minei. ț

la 
El,

| • CALIFICARE.I curind, la școala de

ț 
i

de calificare — pu 50 de 
parțicipanți — pentru 
meseria de miner.

_ F _-L ..L. - eheierea consfătuirii, .... 
cat în ultimele cinci luni se acționeze cu mai mul
ta circa 12 milioane lei, 
iar la Petrila la 9,8 mi
lioane lei. Or, trebuie să 

de către fiecare 
fiecare om al

că nivelul retri-
puterea de pla-

se știe 
miner, 
muncii 
bill iilor, 
tăa întreprinderii depin-

tă convingere și fermi
tate, îndeosebi ■ la nivelul 
grupelor- sindicale, pe 
schimburi, asupra - necesi
tății imperioase de a se 
da atenția cuvenită pro
blemei îmbunătățirii ca
lității cărbunelui.

• FLORILE ORAȘULUI. orașului. Valoarea materi a - 
Sera do flori din Lupeni lului dendrpl.ogicplantat pe 
(coordonator ...tehniciană noile zone verzi,, scuaruri 
horticolă Niculina Rîpa)' a și ronduri flori, se ci- . 
furnizat, în primăvara a- frează la 200000 .lei. Flo- 
cestui an, un mare volum „.renting Aruncuteanu, Ana 
de material dendrologie Macarie, Viorica Munteanir 
necesar creării frumosului . sînt câteva dintre jifunci- 
șl ambianței, citadine . civi
lizate în noile cartiere ale

tearele serei. (Gabriela 
ANDRAȘ, coresp.)

aIII
1

Lonea găzduiește azi, eu 
începere de la ora 11, o 
interesantă partidă din 
„Cupă României" între 
Pai’îngul din localitate-și 
proaspăta campioană ju
dețeană Co n s t r ueior u l
Hunedoara.

• PE D.N 7 A, Voj- 
neasa — Petroșani s-au 
reluat lucrările pregăti
toare în vederea asfaltă
rii in adept an a unei noi. 
porțiuni. Oamenii for
mației de mixturi .asfal-, 
tiee Livezeni: efectuează 
pregătirea pentru asfal- 

1 tarea porțiunii alpine 
cuprinse între . bornele 
kilometrice 98-100.
• INVITAȚIE LA STA

DION. In lipsa meciuri
lor din cadrul diviziilor ' 
A, B și 0 stadionul din

D E '■ 
celor 
2 000 

mc, care se realizează pe 
traseul de alimentare a 
Petroșafiiului de la sursa 
Tata, au încheiat de mon
tat, în urmă eu cîteva zi- / 
]e, elementele de preten- 
sionare a primului bazin 
și lucrează în ritm intens 
Ia

• REZERVOARE 
APA. Constructorii 
două rezervoare de.De

Câ-
: lifieare de la I.M. Lupeni

‘ cursurile,
dobîndind meseria de mi
ner—sondor, 20 de mun
citori de la âceătâă mină 

și de ia Paroșeni, 
i și cariera cîm- 

pu lui Neag, Tot la I.M. 
Lupeni, săptămîna vj- Ia execuția celui de-al' 
ttoare se deschide un. curs doilea.

I lifieare de Ia
au terminat 
dnBîn rîînrî miI

I precum și
Bărbătenl

• I

Rubrică realizată de 
Iosif B AL AN
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s-a

mă- 
c'eea

făcute pu- 
referitoarg 
care

pisica, ce tocmai trecea pe acolo sau la 
care semăna intr-adevăr cu o capră, 
la pisică1-. (Mircea ANDRAȘ)

cea
a proble- 

din
' o

J)e la a duminica Io alta

Voleriu BUTULESCU

Procedee
cu artă

brefe-

Exponat original Secretul
clopotului

5» 
lovit

n-o 
viu

în- 
ab-

îstorie 
cons- 

,-re
creat

vre- 
i o 
care 

unei noi 
mare 

că

la 
in- 

Altă 
de 

unui bucătar-șef

Colecția „Casei umo- 
și satirei", din o- 
bulgar Gabrovo, a 

completată, de cu- 
cu un exponat o-

VJLEA JIULUI—vatră de istorie (XI)

SUflH SUCCESULUI»
Cerințele tot mai mari a- 

le mineritului Văii nu mai 
puteau fi satisfăcute de 
singura unitate de profil 
existentă - U.U.M.P.

Intr-o astfel de situație 
s-a stabilit ca o parte din 
sarcinile de producție ale 
uzmei (construcția de uti. 
laje) să fie preluată de al
te întreprinderi din țara 
La Petroșani urmau să se 
facă in principal reparații 
și intreț;nori de utilaje, fapl 
care a determinat transfor- 

in 
de

morsa denumirii uzinei 
U.R.U.M.P. adică Uzina 
repeat utujj minier.

Această transformare 
afectat cu nimic ritmul
al producției, cu care uzi
na debutase în noua sa eră. 
3ptul țe desfășura în lumi, 
na entuziasmului general, 
sub zodia depășirilor spec
taculoase de plan. In acest 
sens sînt semnificative e- 
xemplele brigăzii lui loan 
Șerban. care în 1956, reu
șise o depășire record de 
154 la sută'.

Ca și in perioada ante
rioară, uzina a rămas un 
centru activ al luptei pen
tru pace, electrizată puter. 
nic de evenimentele 
mii. Se traversa atunci 
perioadă dificilă, în < 
pericolul izbucnirii 
conflagrații era mai 
ca oricind. Se părea 
laptele și mierea planului 
Marshall învioraseră Ger
mania lui Adenauer.

La U.R.U.M.P., muncto- 
rii și-au manifestat puter
nic dezaprobarea sub» for- 
mo unui grandios miting,

organizat în septembrie 
1956. In fața mulțimii loan 
Cozma, Matei Silvian, 
Fr.ancisc Pașca și alții au 
înfierat atitudinea provoca
toare a imperial-smului.

In planul producției, 
atenție sporită a fost 
cordată 
vații lor, 
numirea 
Dumitru 
ția de 
tehnic al 
de pe.-rcr-a’iiatea ingineru
lui. stimuiaț., inovatorii și 
Inventatori c.u trecut 'a 
lucru, îmbogățind zestrea 
tehnică a uzine'. Nicolae 
Wilhelm concepe un d'spo. 
z.itiv pentru flolo'oa fitin- 

■gur'lor, iar maistuil Edmund 
Strauss găsește o metodă 
nouă și foarte eficientă de 
recondiționate a c'-lîndri- 

lo- de motoare Diesel.
Angajate în intrecetea so

cialistă, harnicele colective 
ale secțiilor iși dispută în- 
tiietatea. In 1958 se remar
că prin merite deosebite e- 
cb.ipa de lăcătuși condusă 
de Nicolae Nicoară. Forma
ția sudorului Alexandru Ko. 
vacs reușește o depășire 
medie de 55 la sută. I.a 
secția mecanică lauri: vic
toriei sînt culeși de Ladislau 
Kaszony, Maitin Ambruș, 

Ladislau Balogh și loan Jder.
lată, așadar, cum uzma 

iși urmează mersul ei as
cendent giațic otartului u. 
nit al tuturor muncitorilor

invențiilor ș 
mai ales d 
tînărulu: i
Crăciun in 

șef al Cabinetului 
uzinei. Catalizați

Contrabandă

Mă consider un miner al muzicii populare
S-a întimplat. ca săptă- 

mîna trecută Artistul po
porului Ionel Budlșteanu, 
singurul dirijor din țară 
cârtita i s-:.i onferit un 
asemenea ritm, să fie 

-oa-tpetzle Văii Jiului la 
invitația Consiliului mu
nicipal de edu.-.n.ie poli
tică și. cultură socialistă 
rie a participa, împreuna 
cu un valoros e<>lectiv al 
prestigiosului 
artistic 
nâ", la 
1 e j u ■ te 
„Laudă 
creației 
le a sării,morii aproape 4:5 
de ani de prodigioasă ac
tivitate irtislir'a. Cu bu- 
nâvoința macs.triiiui. am 
on„emnat cileva aspecte 

din activilalt'a depusa de 
acest vrăii’urr 
ti'i dirijorale 
culturii,

— Ce au
pentru dumneavoastră 
toți acești ani puși în 
slujba muzicii populare 
românești ?
— Foarte mult, iar li

neari totul. Am slujit cu 
multă pasiune si credință 
muzica populară 'româ
nească și, implicit, cultu
ra țării mele pentru a de
monstra lumii întregi, im-

Ansamblu
„Rapsodia româ
ni.inifestăi'ile pri
de bina culturii 
omului muncii si 
sale11, in acele z -

preună cu alți slujitori 
credincioși ai acestei cul
turi mereu înfloritoare, 
bunătatea poporului ro
mân. frumusețea sa spi
rituală. Și cred ă am 
reușiț.

— Cind a început a- 
ccst drum destul de a- 
nevoios ?
— Cu multi ani în ur

mă. dar s-a materializat 
di.-abia după 1065 cind 
culturii românești i s-au

oului popular românesc, 
pentru că despre el este 
vorba, a fost gustată cu 
plăcere.

— In ce an ați deve
nit Artist al poporului 
și cu ce ocazie ?
— In 1962, la întoarce

rea din turneul efectuat 
eu orhestra ,,Barbu Lău
tarii-- în 'America de 
Nord, prima ieșire peste 
hotnre a unei orhestre 
de m iziiă populară, mi

„Pentru mine, minerii sînt ei înșiși artiști ai 
poporului așu cum cu voia lor aș vrea să mă con
sider și eu un miner al muzicii populare-*.

însemnat

deschis porțile spre afir
marea deplină in lume 
datorită politicii înțelep- 
le a partidului și statu
lui nostru, al cărei pro
motor a fost și este se- 
i retar.ul general al parti
dului. tovă-ă<ml Nicolae 
(•oaușeseu.

— Și cultura, valori
le folclorului nostru 
muzica! s-au afirmat, 
intr-adevăr, maestre Bu- 
dișteanu ?
—'■ Cu siguranță. V-o 

spune un om care a „căl
cat-- toate continentele. 
Peste tot dulceața eînte-

s-a conferit titlul do ca- 
ca- 
ca 

. i- 
să 
de

re ați amintit și pe i 
re-1 port de atîția ani 
pe o comoară scumpă 
nim:i mele. Aș vrea 
menționez că înainte 
aceasta primisem Premiul 
de Stat, iar în 1957 de
veneam Artist emerit. 
Au venit, dacă vreți, ca 
o recunoaștere a stră
daniei mele de a sluji- cu 
devotament folclorul ro
mânesc și de a ieși cu el 
în lume într-o haină, 
care să dezvăluie 
neastimpărul spiritual 
minunatului 
nostru popor.

— Ca fondator și di
rijor al orchestrei „B.ir- 
bu Lăutaru", de aseme
nea ca dirijor ai or
chestrelor „Permită", 
„Ciocîrlia" și „Rapsodia 
română-- ați avut, desi
gur, prilejul să colabo
rați cu tot ceea ce am 
avut și avem noi mai 
bun în muzica populară. 
Ne puteți spune ceva 
despre acești oameni a- 
tît de dragi nouă ?
— lini oferiți prilejiî 

să amintesc cu respects! 
pioșenie numele „Doam.r 
nei cîntecului românesc-1. 
Maria Tănase, și a nu 
mai puțin valoroasei Ma
ria Lătărețu. cu care am 
colaborat și pe care le-am 
respectat cu sfințenie 
pentru măreția si strălu
cirea pe care au dat-o 
cîntecului popular româ
nesc. Am colaborat de a- 
semcioa 
regretata 
c.u Ion 
Ciobanii, 
Irina Loghin, Benone Si- 
nulescu cu care am fost 
și sînt prieten și pe care 

iubeșe.: !. j :
— Ați venit de nenu

mărate ori în Valea Jiu
lui, Ce impresie 
făcut aceste locuri 
oamenii muncii de 

majoritate mineri ?

eu plăcere cu 
Ileana -Sărăroiu, 
Luican,, Maria 
Ion Dolănescu,

îi

prea puțin 
sportive

! Kenehira, unul dintre 
cei mai mari organizatori 
de, meciuri de box între 
jucători profesioniști din 
Japonia, a găsit un bun. 
truc pentru a asigura vi<;_ 
toria proțejaților săi. Cel 

jiufin jișâ spune „Frank
furter liundschau", care 
a descifrat câteva „solu- 

uzitate’ de Kenehira : 
resursele 

„de

ții" 
el anihilează 
eoneurenților 
vinș", făcîndu-i să ab
soarbă laxative sau som
nifere. Astfel, intr-un 
meci de semifinală, „pa-, 
tronul" a făcut apel 
un puternic laxativ 
jectat în mandarine, 
dată, el a plătit 400 
dolari
pentru ca acesta'să verse 
un somnifer în hrana u- 
nui 
nu

Giovanni Fabbri, 
gele hârtiei" din Milano, 
a fost arestat pe cind în
cerca să expoife — evi
dent, în mod ilicit — o- 
bieete de artă cu care s-ar 
fi putut deschide un mu
zeu. După cum specifică 
„II Me.ssagge.ro", pe „lis
ta de export" a lui Fab
bri figurau pinze de va
loare, gobelinuri, incuna
bule, obiecte de argintă
rie, vechi porțelanuri etc. 
Totul în valoare de a- 
proximativ 10 miliarde. de 
lire, precizează „II Mes- 
săggero". O cifră de aja- 

'ceri (ne) demnă de un- 
„rege al hîrtiei", lie el și 
milanez. . '

■■■■■' —:- Iubesc realmente
Vale a Jiului și îi prd-..
nunț numele cu nrulta
grijă și respect. Iu
mai presus de toate ;; pe
a-.*pst i muncitori miberi,
adevărați eroi ai ziIe lor
noas tre. Pentru mine , m’i-
nerii Văii Jiului, cs
altfel toți minerii :’■•ăiii ■■
sînt ei înșiși artiști ai
poporului, așa cum, eu'
voia dumnealor, as vj’ea
să mă consider și eu „un.
mlner al muzicii 
lare“. Ii asigur că 
mea, instrumentul 
rat, va glăsui în 
deosebit pentra 
semn al prețuirii 
pentru lumina si căldura 
pe care o dau țării

Prof. Ion DULAMITA

Procesomami... în pastile
„Este inexactă afirmația martorului' euni eă m-a 

suipritis cind vroiam să intru pe geam in locuința 
menționată. Complet inexactă. Eu de fapt atunci ie- 
șeain1-. . ,

„Eu am auzit cînd pirita a strigat la un mo- 
mentdat cuvîntul „t:apră“ dar nu știu dacă acesta se 
referea la 
elamantă, 
refeream

ȘTIAȚI CĂ

campion. Kertehiră 
pare să fi. auzit de 

fair play ; sau, dacă a au- 
zii, nu pare să se încur
ce în .’.mărunțișurile" 
sportivității. El lucrează 
numai cu bancnote mari,..

rului 
rasul 
fost 
rind,

- riginal: o căi te din me
tal executată de Anghel 
Kostov, forjor din ora

șul Vrața Cartea are . 22 
de pagini din metal, de 
format 18/20 cm, și cîn- 
tărește patru kilograme.
Paginile originalului vo
lum, pe care sînt încrus
tate numeroase aforisme, 
legate intr-un mod apar
te, pot fi citite cu ușu
rință, __ „

La Beijing s-a desfă
șurat rpeent o leuviune 
științifică de un interes 
eu totul aparte. Obiecti
vul Celor peste 30 de 
participanți — specialiști 
în turnarea bronzului, a- 
custieă, mecanică, : 
și istoria artei — a 
lat în descoperirea 
crețului care a 
faima de secole a uria
șului clopot aflat într-un 
templu 
tică a 
Turnat 
cepului 
mea dinastiei 
potul atrage 
potrivă prin 

nile sale 
(înălțimea — 
diametrul maxim 
metri, greutatea 46,6 to
ne), măiestria artistică a 
execuției, prin vechimea 
cit și, mai ales, prin 
proprietățile sale acusti
ce ieșite din comun.

Așa cum se remarcă și 
iu numeroase scrieri mai 
vechi, attt /ziua, cit 
noaptea, clopotul,

exterior cu o paletă, 
emite sunete 

o arma
delor a- 
ale ori- 
aflat pe 

creând

din
' de lemn 
melodioase, de < 
nie ăesăvîrșită, 
semănătoare cu

^cărui alt clopot 
teritoriul chinez
celui, care ascultă ciudata

din suburbia ves- 
capitalei chineze, 
din bronz la in
sect XV, pe vre-

Ming, clo- 
atenția deo- 

dimensiu- 
neobișnuite

4,5 metri, 
-- 3,3

impresie că tonul vine 
de undeva de aproape și, 
in același timp, de foar
te departe. Mat mult, bă
tăile sale se jac auzite 
la distanțe de zeci de 
kilometri f Totodată, mo
dul original în care se 
petrece atenuarea gradată 
a sunetului, într-o frec
vență scăzută și de lungă 
durată, dă un efect unic 

1 de solemnitate.
Potrivit opiniei profe

sorului Chen Vong, 'vi
cepreședinte al Institu-

tutui de cercetări acusti
ce al Academiei de Ști
ințe a Chinei, cea mai de 
seamă caracteristică a 

clopotului este muzicali
tatea sunetului, emis. Prin
tre tonurile lui parțiale 

‘ — arată oniul de știință 
dominante sînt două, 

frecvența lor de propa
gare fiind de aproape 98 
cicli pe secundă. Interac
țiunea dintre aceste două 
tonuri produce o ondu- 
l.ație lentă, numită 
sură de frecvență 
ce dă naștere, dupi 
probabilitățile, acei 
fect sonor de de;, 
și apropiere.

Nu au fost
Mic datele 
la aliajul din 
confecționat clopotul. Es
te, probabil, partea 
mai delicată 
mei, întrucât multe 
obiectele antice au 
structură deosebită, con
temporanilor noștri fiin- 
du-le greu să afle secre
tul care a stat la baza 
compoziției metalului al
cătuitor.

I I
...în., arhivele noastre se 
lă o „Tabelă statistică: 

asupra recenșămîntului 
populației din București" 
publicată pentru prima da
tă in 
fel, 'se aă cifra exactă 
populației; 58 794 de 
flete“, întrunite în 
de familii. Pe sexe 
bărbați și 27 988 de 
In afară de aceștia, 
trăiau in București 
— 12 000 de „ufflb 
adică ftotanți. In tot:
Bucureștii

ianuarie 1832? Ast- 
se flă cifra exactă a 

su
ri 065 
30 806 
femei.

mai 
10 000

ta 
circ

cirteize-ei de 
a 70 000 de

V- ...familia Văcărescu 
/Mat literaturii române 

tru poeți ? Aceștia au fost: 
lenăchiță, Alecu, Nicolae și 
Ian cu Văcărescu. Dintre ei, 
cel mai înseninat a fost 
Iancu Văcărescu 
trăit intre anii 
1863.

L,i ...primul romă
/rtaeut ocolul lumii apare 

in anul .1.898 în persoana 
inginerului Bazil G. Assan? 
El introduce, de altfel, pen
tru prima oară in Româ
nia,-mașina eu abiu’i 11853) 
după care iși perm 

jșolul lumii.
Culese de 

ing. Ilie BREBEN

Cronică nsrimată

lmpodobește-ți 
partea invizibilă a ca
racterului și caută să 
faci o faptă bună fără 
martori.
• Melc. închiriez, ca

să contra valută forte.
9 A. apărut și 

seria de ghicii tor. 
cesta gândește opt 
pe zi în schimbul^ unei 
anumite sume de bani.
Valerîu BUTULESCU

Me.ssagge.ro
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Sosirea în Capitală
■Urmare din pag. li

iubit al partidului și statu
lui nostru. In această ma
nifestare entuziastă și-au 
găsit expresie sentimentele 
de. profundă mîndrie și 
deplină satisfacție ale în
tregului nostru popor față 
de rezultatele fructuoase 
ale vizitelor oficiale ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak și Iorda
nia, vizite care se înscriu 
ca momente de cea mai 
mare însemnătate în dez

Adunarea Generată 
a 0.0. consacrată 

dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 19 

(Agerpres). — Uniunea So
vietică a prezentat, în ca
drul celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, proiectul „Pre
vederilor de bază ale con
venției privind interzice
rea cercetării, producerii și 
stocării armelor chimice și 
distrugerea acestora" — re
latează agenția TASS. Pro
iectul de document preco
nizează ca fiecare stat par
te la convenție să-și asu
me obligația ca niciodată, 
în nici o împrejurare, să 
nu cerceteze, să nu produ
că, să nu dobîndească ții 
nici un alt mod, să nu sto
cheze,! să nu păstreze și să 
nu transfere armele chimi
ce și să distrugă sau să re
cicleze în scopuri admise 
stocurile de asemenea 
arme, să lichideze sau să 
demonteze instalațiile și 
capacitățile pentru produ
cerea armelor chimice.

In textul proiectului de 
document sînt cuprinse, de. 
asemenea, prevederi rela
tive la controlul îndepli
nirii obligațiilor asumate 
prin convenție. -
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MADRID 19 (Agerpres). 
— Vineri a fost o zi a sud- 
americanilor, remarcă a- 
gențiile internaționale de 
presă referindu-se la me
ciurile disputate în Spa
nia, la Campionatul mon
dial de fotbal. Brazilia și-a 
asigurat practic califica
rea în turul secund, Ar
gentina, deținătoarea ti
tlului, a șters impresia 
proastă făcută în prima zi, 
cîrîd a fost învinsă de 
Belgia, iar Peru i-a ținut 
în șah pe italieni, în a-"• 
ceasta grupă I a turneului 
final,. înregistrîndu-se ast

voltarea și întărirea bu
nelor relații de prietenie și 
colaborare multilaterală 
statornicite între România 
și aceste țări, precum și cu 
celelalte state arabe, în 
folosul și spre binele po
poarelor noastre, al cau
zei păcii, înțelegerii și co
operării internaționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură aclamațiilor și ma
nifestărilor pline de sim
patie ale bucureștenilor 
aflațî pe aeroport.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). 

— După cum anunță agen
ția palestiniană de presă 
WAFA, citată de France 
Presse, artileria israeliană 
a efectuat, sîmbătă, bom
bardamente în zona aero
portului internațional din 
Beirut și în perimetrul ta
berelor palestiniene Bourj 
El Barajneh și Hay El 
Soullom, situate în sudul 
capitalei libaneze. Tirurile 
de artilerie, precizează a- 
genția menționată, au pro
vocat numeroase victime în 
rîndul populației civile.

Noul atac al trupelor is- 
raeliene, care au invadat 
teritoriul libanez, a fost 
confirmat de un purtător 
de cuvînt militar de la Tel 
Aviv.

LA SOFIA a avut loc. o 
ședință jubiliară solemnă 
consacrată împlinirii a 100 
de ani de Ia nașterea lui 
Ghebrghi Dimitrov. A luat 
cuvîntul Todor JiVkdy, se
cretar general al C.C. . al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de’Stat al R.P. 
Bulgaria, care a arătat că 
de numele lui Gheorghi 
Dimitrov sînt legate luptă 
poporului bulgar împotri- 

fel al treilea rezultat de 
egalitate din tot 'atîtea 
partide.

In comentarii este su
bliniată victoria convin
gătoare a echipei Brazi
liei (4—1 cu Scoția), Fran
ce Presse notînd : „In ritm 
de sambă îndrăcită, brazi
lienii au făcut din nou 
o demonstrație de fotbal. 
Atacînd în valuri cîte 
6—7 jucători adesea în 
careul scoțian — brazilie
nii au executat scheme 
foarte bine puse la punct, 
cum a fost aceea ce a pre
cedat golul al treilea, re
marcabil construit și mar
cat de Eder printr-o lo
vitură lobată. Scoțienii nu 
pot să acuze, eventual, 
decît căldura (aproape 40 
de grade) pentru a expli
ca' dominația echipei ca
rioca în repriza secundă".

Cu același scor (4—1), 
Argentina a obținut o vic
torie prețioasă în * fața 
Ungariei, scrie France 
Presse, după un meci în 
care antrenorul Cesar Luis i

Ceremonia plecării 
din Amman

(Urmare din pag li

. noruri civile și militare 
marchează ceremonia ple
cării.

însoțind pîriă la scara a- 
vionului pe șeful statului 
nostru, regele Hussein a- 
dresează președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări 
de noi succese, multă să
nătate și fericire.

HAVANA 19 (Agerpres). 
— Președintele în exerci
țiu al mișcării țărilor nea
liniate, Fidel Castro,. a a- 
dresat șefilor de stat și de 
guvern ai țărilor nealinia
te un mesaj referitor la 
situația din Liban, în ca
re se lansează acestora „un 
nov apel" de a face tot ce 
este omenește posibil pen
tru a se pune capăt agre
siunii Israelului, de a-i a- 
juta pe cei ce rezistă cu 
un eroism și curaj admi
rabil și de a se ajunge la 
o retragere imediată și ne
condiționată a trupelor in
vadatoare israeliene. care 
își continuă acțiunea nesă
buită ce face zi de zi tot 
mai multe victime — In
formează agenția Prensa 

.Latina.

va capitalismului și fas
cismului, primii ani ai 
construcției socialiste în 
Bulgaria relatează agenția 
B.T.A. ■

RATA INFLAȚIEI a 
evoluat în luna mai ' în

Menotti a mizat totul pe 
ofensivă, cu dese apariții 
la finalizare ale lui Passa- 
rella, liberoul formației. 
Schimbările dese de lociiri 
în atac, superioritatea teh
nică a campionilor .mon
diali și-au spus cuvîntul 
în fața unei apărări unga
re cam virstnice, sublinia
ză în încheierea comenta
riului A.F.P.

+
MADRID 19 (Agerpres). 

— Declarații ale antreno
rilor echipelor care au e- 
voluat în meciurile de vi
neri: Cesar Luis Menotti 
(Argentina) : „Mă aștep
tam la victorie, chiar și la 
această diferență de scor. 
Dacă atacul s-a dovedit în 
vervă, este pentru că Ar- 
diles, dar și Passarella au 
știut să-i alimenteze pe 
înaintași cu mingi foarte 
bune" ; Kalman Meszoiy 
(Ungaria) : „înainte de o- 
rice, vreau să felicit for
mația Argentinei pentru 
jocul excelent prestat. Mă 
așteptam la un meci difi

Președintele Nicolae 
Ceaușescu urează regelui 
Hussein sănătate și ferici
re, noi succese și îl asi
gură că așteaptă cu multă 
plăcere vizita sa in Româ
nia.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Husșein 
al Iordaniei își iau apoi 
un călduros .rămas bun, se 
îmbrățișează cu prietenie.

NAȚIUNILE UNITE 19 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate a adoptat vi
neri seara o rezoluție care 
prevede prelungirea cu în
că 60 de zile a mandatu
lui Forței interimare a 
O.N.U. din Liban (UNIFIL). 
Termenul actualului man
dat expira la 19 iunie.

Pe de altă parte, rezo
luția prevede acordarea de 
ajutor umanitar în favoa
rea populației- civile din 
sudul Libanului.

In cadrul dezbaterilor ca
re au avut loc în Consiliul 
de Securitate, numeroși 
vorbitori au condamnat 
Continuarea prezenței for
țelor israeliene în Liban și 
au denunțat suferințele pe 
care acestea le-au provocat 
populației civile libaneze.

Marea Britanie la nivelul 
unei medii anuale de 9,5 
la sută — a anunțat Mi
nisterul britanic ăl Muncii. 
De asemenea, s-a anunțat 
că în luna trecută indicele 
prețurilor Cu amănuntul a 
urcat cu 0,7 la sUtă, cele 
mai importante scumpiri 
înregistrîndu-se la unele a- 
limente și la tarifele pen
tru electricitate.

cil, dar nu la o asemenea 
înfrîngere. Din echipa noas
tră, doar trei jucători au 
dat satisfacție: portarul 
Meszaros, Nyilasi și Polos- 
kei"; Jock Stein (Scoția): 
„Am făcut un meci bun, 
nu avem ce ne reproșa. 
Brazilia a meritat victoria, 
fiind fără îndoială cea mai 
bună echipă a acestei 
„Cupe Mondiale". O vic
torie finală a sa ar fi lu
crul cel mai logic și cel mai 
bun pentru fotbal. Așa cum 
am prevăzut încă din ia
nuarie, de la tragerea la 
sorii,, poi vom trebui să 
învingem U.R.S.S. în ulti
ma partidă din grupa pre
liminară. Un obiectiv per
fect realizabil dacă vom 
juca precum vineri seara"; 
Tele Santana (Scoția): 
„Sîntem pe drumul cel 
bun. Am dovedit, cred, o 
excelentă capacitate ofen
sivă. Ultimul nostru joc, 
cel cu Noua Zeelandă, va 
fi mai ușor în mod sigur, 
deși nu-i subestimăm pe 
fotbaliștii neozeelandezi", .

; 21 funie : ' -
; — ministrul afacerilor externe al Mozambieului,
I Alberto Joaquim Chissano, întreprinde o vizită ofi- 
1 cială Ia Bonn la invitația omologului său Vest-ger- 
j man Hans-Dietrich Genscher (21—22 VI)
; — Se deschide la Acapulco (Mexic) a VllI-a se-
: siune a Consiliului Mondial al Alimentației (21— 
| 24 VI 82)

— Se deschid lucrările Congresului Mondial de 
:-cardiologie (21—30 VI 1982 — Moscova) 
s — New York se deschid lucrările reuniunii Co- 
s mitetului O.N.U. pentru informații
' — La Viena începe sesiunea Comitetului pregă-
ș titor al Conferinței Națiunilor Unite pentru promova- 
: rea cooperării internaționale în folosirea pașnică a 
: energiei nucleare (21—25 VI 82)
i 22 iunie :
i — Intre 22—24 VI are loc vizita oficială a pre- ; 
' șediptelui Franței, Francois Mitterrand in Spania, ;
■ 23 iunie:
; — Sărbătoarea națională a Luxemburgului. Ziua •
; de naștere a Marelui Duce Jean al Luxemburgului J 
; (1921) - *
i 24 iunie :
; ; — începe .vizita oficială de prietenie a primului

■; ministru grec. Andreas Papandreu, în R.P. Bulgaria 
i (24—26 VI) la. invitația lui Todor Jivkov,. președinte- 
î le Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria..
j — Președintele Comisiei C.E.E., Gaston Thorn,
: începe o vizită oficială în Austria
î 25 iunie:' .
; _— începe „Luna de solidaritate cu lupta poporu-
î lui. ‘coreean" (25 VI — 27 VII 1982). Se desfășoară 
i din inițiativa Consiliului Mondial al Păcii
: — Ziua națională a Republicii Populare Mozam-
; bic. In 1975 a fost proclamată independența

— La Sintra (Portugalia) au loc negocieri anglo- 
spaniole consacrate, soluționării diferendului în pro
blema. Gibraitarului și restabilirii comunicațiilor di
recte dintre Gibraltar și teritoriul spaniol
26 iunie :

— Intre 26—29 iunie, la Belgrad au loc lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

— Sărbătoarea națională a Republicii Democra
tice Madagascar, In 1960 a fost proclamată indepen
dența

— Ziua libertății în Africa de Sud. S-a hotărît să 
se aniverseze la cea de-a Il-a Conferință de solidari
tate.cu popoarele din Asia și Africa (11—15 IV I960), 
care a avut loc la Conakry (Guineea)
27 iunie :

— Sărbătoarea națională a Republicii Djibouti. 
In 1977 a fost proclamată independența

— începe cel de-al lV-lea zbor experimental al 
navetei spațiale „Columbia"’ (27 VI — 4 VII 1982)

— Primul ministru al Portugaliei, Francisco Pin
to Balsemao, începe vizita oficială în Mozambic (27— 
30 VI 1982).

FILME
Duminică, 20 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Destinația 
Mahmudia ; Unirea: In
cident la graniță.

PETRILA: Saltimban
cii.

LONEA : Hangar 18.
ANINOASA: Numele 

meu e iubire, I-II.
VULCAN — Luceafă

rul : Superpolițistul.
LUPENI — Cultural : 

Destine romantice; 
Muncitoresc : ‘ Provin
ciala.

URICANI : Non stop.

Luni, 21 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cei șapte fan
tastici;' Unirea : Fata cu 
scoica. ;

PETRILA: Saltimban
cii. ,

LONEA: Zăpada albă 
a Rusiei,

VULCAN — Luceafă
rul : Signum laudis.

LUPENI — Cultural :
Legenda lui Ci un Hian

URICANI : Organiza
ția fantomă.

TV
Duminică, 20 iunie
8,00 Teleșcoală. 8,40 

Omul și sănătatea. 9,30 
Bucuriile muzicii, 10,00

Viața satului. 11,45 Film 
serial pentru copii: 
„Potcoava de piatră (5).
12.15 Azi, ziua pio
nierilor. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumi
nical. 15,35 Pagini din 
comedia cinematografi
că românească : „Dra- 
goste la zero . grade". 
(Partea I). ,16,10 Călă
torii spre viitor. Emi- 
siune-concurș' pentru 
pionieri. 17,00 Telesport 
Finala „Cupei Româ
niei" la fotbal: Dina
mo — F.C. Baia Mare. 
Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 Au
gust". 18,50 1001 de
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,40 Drumuri românești
— Căi albastre. 20,05 
Cîntarea României — 
Județul Galați. 21,00 
'ilm artistic: „Rătăcire", 
■remieră pe țară. 22,00 
Telejurnal. Sport. 22,25 
Studioul muzicii ușoare.

Luni, 2i iunie

15,00 Emisiune în 
limba maghiară. 17,50 
1001 de seri. 18,00 în
chiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,25 
Orizont tehnico-științi- 

fic. 20,45 A patriei cins
tire — Moment poetic. 
20,55 Cadran mondial.
21.15 Teatru în serial: 
Jocul ielelor, de Cărnii 
Petrescu. Premieră TV
— (Partea I). 22,05 Te
lejurnal, 22,15 Muzică 
populară.
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