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F' zuit a tele obținute de întreprinderile miniere

Măsuri ferme, hotărîle și eficiente 
pentru recuperarea restanțelor, 

pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de

• Cariera Cimpu lui 
Neag - singura unitate 
extractivă din Valea Jiului, 
a Combinatului minier, care 
și-a realizat și depășit pre
vederile de plan stabilite 
pentru luna iulie.

S-a încheiat prima lună 
a celui de-al doilea semes- 
tru, o lună care a pus la 
grea încercare colectivele 
miniere din Valea 
prin nivelul scăzut al 
tatalor înregistrate. Cu 
că la începutul lunii 
și chiar la jumătatea 
tela conducătorii întreprin
derilor miniere nu eviden- 
țiau pici un necaz, nici un 
neajțms care să îngreuneze 
înde’Unirea prevederilor de 
platonici una dintre mine
le VoaJiului nu și-a ono
rat sarcinile de plan. Opti
mismul manifestat la înce
putul lunii, cînd se anga-

Jiului 
rezul. 
toate 
iulie 

aces-

jau în fața forurilor supe
rioare că nu există nici 
un motiv să nu-și realizeze 
sarcinile planificate, in 15 
iulie a mai scăzut, amînind 
creșterile de producție pen. 
tru cea de a doua jumă
tate a funii. Dar nici aces. 
te previziuni nu s-au înde
plinit și aceasta în condiți
ile cînd, subliniem, nici de 
această dată nu au fost 
evidențiate neajunsuri, care, 
așa cum mai spuneam, 
să aibă influențe negative 
asupra creșterilor de pro
ducție.

Ar fi trebuit să reluăm 
afirmațiile directorilor și 
să le punem față în față 
cu rezultatele obținute, 
dar am mai făcut-o pe 
parcursul acestei luni. Ne 
rezumăm doar la a vă pre
zenta rezultatele obținute, 
al căror nivel este cuprins

între 64 la sută, 
Livezeni și 87,1 la 
mina Paroșeni. 
din punct de 
realizării 
prevederilor de 
tru ca în ceea 
rezultatele cantitative 
ferențele sînt și mai 
evidențiind în mod 
concludent nivelul realizări, 
lor. Astfel, ce! mai mare 
minus l-a înregistrat colec
tivul minei Aninoasa cu o 
restanță de peste 32 000 
tone de cărbune, urmat fi. 
ind de colectivele minelor: 
Lupeni (minus 27 081 tone 
de cărbune), Lonea (minus 
25 652 tone de cărbune) și 
Uricani (minus 20 760 tone 
de cărbune). La nivelul 
Văii Jiului, Combinatul mi.

Astăzi, transmisiune in direct 
la posturile de radio și 

televiziune
Astăzi în jurul orei 16,30 posturile de radio și tele

viziune vor transmite direct ceremonia sosirii președinte
lui Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Republicii 
Democrate Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, care, la 
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
va efectua,. împreună cu doamna Nimeiri, o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.
A

In întîmpinarea
Zilei Minerului și a

'■'a • * * A * f »•sărbătoririi Eliberam
Cu sarcinile Ia export 

depășite
Realizarea și depășirea sarcinilor de plan pentru 

export a constituit în luna iulie obiectivul central al 
tinărului colectiv de oameni ai muncii de la între
prinderea de tricotaje din Petroșani. Eforturile de
puse au fost încununate de succes matorializîndti-se 
prin depășirea prevederilor la export cu 20 la sută, 
livrind în această lună peste 7 000 de bucăți tricotaje 
unor beneficiari din Statele Unite ale Arnericii. S-au 
asigurat, totodată, condiții bune de livrare a produ
selor pentru partenerii externi și pentru luna august, 
fiind deja realizat în acest scop un nou lot de tri
cotaje care însumează 11 000 bucăți. Deși tînăr, 
colectivul întreprinderii de tricotaje din Petroșani 
și-a ciștigat un valoros prestigiu față de partenerii 
externi cu care î.și extinde continuu relațiile. Nici 
un lot de produse realizat în ultimul timp de colec
tiv si destinat exportului nu a fost refuzat de parte
nerii externi.

P, litru colectivul Unității 
forestiere de exploatare și 
transport din Petroșani, lu
na iulie a constituit o lu
nă „de vîrf“ în realizarea 
sarcinilor la producția fi
zică și valorică. Prevede
rile la producția marfă va
lorică ale lunii au fost de
pășite cu aproape 3 mili
oane 
vrării 
tități 
peste 
urmare, 
te luni,

lei, în condițiile li- 
unor însemnate can. 
de masă lemnoasă 
cele planificate. Ca 

după prim le șap- 
volumul fizic al

depășirilor la principalele 
sortimente de plan a cres
cut, îivrîndu-se suplimen
tar 1000 mc bușteni gater 
de rușinoase și 9000 mc 
bușteni de fag. Au fost 
realizați, de asemenea, în 
plus, 247 mc lemn de mi
nă, 450 mc lemn pentru 
construcții rurale, 6900 to
ne lemn de foc, aproape 
500 inc cherestea răș’noa- 
se, detașindu-se prin con
tribuția adusă colectivele 
fruntașe ale sectoarelor de 
exploatare lseroni și Cimpu 
lui Neag.

I. R. I. U. M. PETROȘANI

însemnate plusuri 
la toți Indicatorii

Colectivul I. R. I. U. M. 
Petroșani a încheiat Iu ia 
iulie cu importante succe
se în îndeplinirea indica
torilor productivi și de e- 
ficieuță economică. Estima
tiv, valoarea producției ne
te. a fost depășită în luna 
iulie cu peste 240 000 l-i, 
înregistrîndu-se în aceeași 
lună o producție marfă va
lorică în plus do pcs’e 
750 000 lei. Pîrghia de bază 
în realizarea producției 
peste plan a constat, ș: în 
această lună, in depășbea 
productivității muncii pla. 
nifieate, astfel îneît reali
zările la acest indicator 
sînt superioare prevederilor 
pe primele șapte luni cu 
peste 2150 Iei pe om al 
muncii din întreprindere.

în planul producției fizi
ce, activitatea colectivului 
s-a concentr it în luna iu
lie spre realizarea de sor
timente de strictă necesi
tate pentru întreprinderile 
miniere; stîlpi hidraulici, 
la care planul a fost de
pășit cu 82 bucăți, și piese 
de sch'mb, care s-au rea- • 
lizat in proporție de peste 
109 la sută. Depășiri de 
peste 340 009 lei >-:m 

de ;senv ne.i în 
de reparații.(Continual e in pag a 4-ai
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Inaugurarea complexului 
sportiv „JIUL“ Petroșani

Duminică, 1 august, incepînd de la vremea a- 
miezii, cei peste 20 000 de spectatori aflați in tri
bunele noului Complex sportiv „Jiul" dm I etroșani 
au urmărit vastul program al manifestărilor artis
tice și sportive dedicate evenimentului inaugurai 
După potpuriul de metod,: executate de fanlara 
reunită a minerilor din \ aloa Jiului, demonstrația 
aeromodciistilor de Ia Asociația sportivă Explorări 
Deva (din păcate, vinlul potrivnic a îndepărtai 
aeromodelele de stadion) și a pompierilor mbitir 
din Petroșani, după „reprizele" muzicale oferite <1. 
ansamblurile artistice „Hațego.na" din Hunedoara șl 
„Parmgul" din Petroșani, spectatorii au aplaud: '. 
evoluția micuțelor gimnaste de la £. S. Ș, Petroșani 
Apoi, cîteva sute de sportivi, elevi și alți tineri 
muncitori din municipiul nostru, imbrauați îi> tri
couri roșii, galbene, albastre și albe — iii.emneic 
tricolorului și ale dezideratului olimpic — au închi
nat, cu trupurile lor, un imn demnității vieții nouri- 
tre iericitc, desfășurată sub flamurile sociaiismiih:: 
și au înscris pe gazon, cel mâi drag cuvint-vocație 
a umanității — PACE, Doisprezece sportivi echipați 
în alb au purtat tricolorul pînă la catargul noului 
edificiu sportiv, înălțindu-l apoi în acordurile Im
nului de stat al patriei noastre socialiste.

Cu prilejul festivității de tăiere a panglicii nou
lui complex sportiv, tovarășul Viorel Faur, prim-
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secretar al Comitetului municipal de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal, a rostit o scurtă cuvîntare, evidenți
ind faptul că acest moment solemn se desfășoară 
în preajma unor evenimente memorabile pentru 
întreaga țară, pentru oamenii muncii din Valea 
Jiului — Ziua minerului și sărbătorirea celei de-a 
38-a aniversări a Revoluției de eliberare socială și 
națională antifascistă și anti imperialistă din Româ
nia. S-a subliniat apoi grija permanentă de care se 
bucură făuritorii de bunuri materiale și spirituale 
din Valea Jiului, din partea conducerii de partid 
și de stat, personal a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în acest sens Complexul sportiv 
„Jiul" contribuind la dezvoltarea mișcării sportive 
de amatori și de performanță, la petrecerea plăcută 
a timpului liber de către colectivele de oameni ai 
muncii din municipiul nostru.

La festivități au fost prezenți membri ai secre
tariatelor Comitetului județean și Comitetului mu
nicipal de partid.

După defilarea sportivilor, a formațiilor de 
pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, 
programul manifestărilor a cuprins demonstrații și 
întreceri sportive, recitaluri ale unor formații ar
tistice de amatori, din județul nostru și din Capi
tală, finalul spectacolului-maraton de peste 9 ore 
fiind pigmentat de multicolore focuri de artificii.

Viitoare gazda...
Ca martor-comentator 

al finalei Cupei României 
de fotbal din anul 1974, 
finală cîștigată de Jiul 
Petroșani, cunosc valoa
rea fotbalului din Valea 
vredniciei minerești. A- 
cest minunat complex 
sportiv va contribui, de
sigur, la afirmarea spor
tului cu balonul rotund. 
Rămîne însă ca echipa 
minerilor să se ridice la 
nivelul exigențelor impu
se de noul gazon. Perso
nal sînt convins că sta-

dionul din Petroșani poa
te și trebuie să devină 
gazdă a unor întreceri 
intercluburi europene. 
Performanța din anul 
1974 se vrea un argument 
edificator, de acum con
dițiile materiale de pre
gătire și competiții sînt 
excelențe.

Mircea M. 1ONESCU, 
cronicar al ziarului

„Sportul** și 
Radioteleviziunli
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Pe cer au apărut nori 
amenințători, ba chiar o 
rafală de ploaie s-a abă
tut asupra stadionului. 

■ Spectatorii au suportat 
cu stoicism capriciile 
vremii. Poate mulți din
tre ei nu iubesc fotba
lul, ne referim în speță 
la „sexul frumos** și to
tuși tribunele au rămas 
arhipline pînă la ulti
mul act al inaugurării 
— strălucitorul joc al 
artificiilor. Fiecare din
tre miile de oameni ai 
muncii prezenți Ia a- 
ceastă festivitate a tră
it acea minunată clipă 
de mindrie. fiecare spec
tator a ținut să-și măr
turisească astfel prețu
irea față: de grija acar, 
dată de partid și Stat 
minerilor, constructori
lor, preparatorilor, fo
restierilor, textilistelor, 
celorlalți oameni 
Valea Jiului. Mai 
că mulți dintre ei,

* ’

Disputa dintre divizio
nara A din Vale și F.C.M. 
Reșița, dincolo de cadrul 
festiv în care se desfă
șura și de lipsa mizei, 
interesa pe tehnicienii și 
suporterii Jiului ca test 
al pregătirilor în vede
rea noii ediții 
natului. Cu 
puține nume 
nbi în forma
ție — mai 
bine zis achi
zițiile aees- 
tei vacanțe 
nu au „carte

, de vizită**, cu excepția 
lui Băluță — gazdele au 
desfășurat un fotbal de 
calitate, se vede că an
trenorul Ladislau Vlad a 
insistat, in scurtul răs
timp de cind e la cîrma 
formației, pe îmbogățirea 
registrului combinativ, 
intr-un tempo accelerat. 
Roadele acestei intenții 
strategice s-au concreti
zat din primele minute, 
cind Dina a-cucerit cins
tea de a fi primul mar
cator al noului gazon. In 
min. 8, l-a o lovitură li
beră, șutul său a poposit 
în vinciul sting. încercă
rile oaspeților de a re
echilibra scorul s-au do
vedit infructuoase, Cavai 
a risipit aplombul lor o- 
fensiv, cînd a deviat sa
lutar „capul** lui Portik; 
Ofensiva Jiului, cu un 
Băluță lucid pe aripa 
dreaptă, bine susținut de 
Șumulansehi, și-a mai

vecfe- 
a campio-

creat numeroase ocazii stingă, 1 
de -gol, dar următoarea vedit m; 
modificare a scorului' s-a 
petrecut abia in min. 31 

.— Dina a repetat exe
cuția de: măre rafina
ment, în ujma unei faze 
l'ixe, cind a fost bine 
servit de Șumularisehi,

versarii 
du-l“ pe 
vi tură sc

Comen 
impun - 
de o săi 
startului

Prima victorie 
pe noul gazon

Pînă la pauză, Boșca a 
mai primit un gol, în 
urina unui fault în ca
reu, comis fără a fi ne-' 
voie de Firiteanu ayipra 
lui Băluță (40). Șurtut^u! 
Șusmulanschi l-a ns 
pe picior g^eșiț.„jae_^iă- 
rătorul buturilor * resițe- 
ne: 3—0. :

După pauză, în ambele 
formații s-au produs 
schimbări numeroase, în 
dorința de a se .contura 
unsprezecele de bază. Su
perioritatea în teren a 
aparținut, în continuare, 
gazdelor. în min. 71, 
după o curea curajoasă, 
Băluță a mărit handica
pul, pentru ca 2 minute 
mai tîrziu, M. Marian să 
exploateze pasa neglijen
tă a lui Duțu ; Sucilă, 
înlocuitorul lui Boșca n-a 
putut. para șutul său.. Ul
timul gol al partidei s-a 
înscris cu 6 minute îna
inte de final, în urma 
urței combinații pe aripa

să înd 
mult, iar 
susținut 
De asem 
in veder 
tacurilor 
largă, fii 
ricoral n 
tregului 
mai veci 
dea ton 
unui clii 
prețuire 
proc, car 
omogen iz

1

t

din 
ales 

, inii. 
de oameni ai . muncii, 
au pus umărul cu nă
dejde alături de cons
tructorii de la l.C.M.M. 
Petroșani la ctitorirea 
acestei bijuterii arlțitec. 
tonice a reședinței noas-
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gurarea complexului 
sportiv „Jiul** din Pe
troșani, iată un moment 
semnificativ din vasta 
cronică a vieții noastre .( 
fericite, care prefațează t 
viitoarele noastre impli- 1 
niri. . (

r-

Cu ocazia festivităților 
inaugurale, gazonul nou
lui Complex sportiv „Jiul" 
s-a dovedit gazdă de bun 
augur pentru . debutul 
ansamblului artistic- „Pa- 
rîng’ui**, care-și desfășoa
ră activitatea sub egida 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani. Ro
potele de aplauze, care 
au subliniat evoluția ar
tiștilor din Vale, au răs
plătit inuzîcălitatea și c- 
hiogenitatea orchestrei de 
muzică populară, condu
să cu multă, sensibilitate 
de prof. Vasile Repede. 
Calitățile orchestrei Sînt 
imprimate de instrumen
tiști de talent, cu o boga
tă experiență muzicală, 
cîțiva dintre ei pot sus
ține oricînd partituri so
listice. De asemenea, „vo
cile" ansamblului slujesc 
autenticul folcloric, aco
peră diferite zone ale

creației noastre artistice 
populare. Normal, pon
derea repertoriului o cons
tituie piesele vocale jic
nești și hațegane, dar 
Ileana și Victor Alstahei,

priză plăcută, de acum 
însă actul creației impu
ne. o selecție repertorială 
mai severă, pentru a nu 
se face concesii unor eîn_ 
tece, aparent 1a. modă,

Debut de bun augur
Nicolae Agăleanu, . Victor 
Baboe, Pavel Mărgineanu, 
interpretează cu mult res
pect pentru autenticitate 
și cîntece din Moldova, 
Muntenia, Banat etc. Di
versificarea repertoriului 
nu este doar o ambiție 
vană, soliștii provin din 
toate zonele țării, publicul 
cărora li se adresează a- 
re o compoziție eteroge
nă. : • ■

Prima apariție în fața 
publicului a produs o sur-

dar ritmate pe texte u- 
șoare, fără, acoperire po
etică. In acest context, 
cum repetiția este mama 
învățăturii, 
nu trebuie
soare doar 
momentelor 
al concursurilor de diferi
te ranguri, ci cît mai 
des, în fața minerilor, a 
celorlalți oameni ai mun
cii din Vale, confrunta.

spectacolele 
să se desfă
cu prilejul 
jubiliare sau

rea cu ’ publicul avind 
darul să ridice cota exi
gențelor artistice.

Din păcate, debutul an
samblului n-a făcut posi
bilă trecerea în revistă 
a dansatorilor, dar și în 
acest caz trebuie acorda
tă o atenție, mai mare 
valorificării bogăției co
regrafice dintre Jiuri, 
păstrînd tradiția, deci fă
ră a suprasolicita inova
ția.

Așadar 
tistic 
Văii Jiului 
minică cu dreptul. Este 
de datoria 
patronează,

ansamblul ar- 
reprezentatîv al 

a debutat du-

celor c'are-1
__  . , al specialiș

tilor muzicali și coregrafi 
să contribuie la afirma
rea sa în cadrul mișcării 
artistice de amatori, la 
valorificarea bogatei moș
teniri artistițe a poporu
lui nostru.

Pe 
fele di 
s-au a 
lene, * 
superi: 
aeroba 
Elena 
Postol- 
neseu, 
Mihae 
și col 
Petroș

' Evoluează lotul de 
gimnastică al Româ
niei.
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Aprecieri

vîrful
m an

lor mai 
„Cetate"

sportiv

în- 
al 

ma-
care le are as- 

sporiivă,

„Acustic", repre- 
al rockului din 
fost bisat în con- 
a acompaniat cu 

Norina

mari
Deva

deja laurii glo-

„zborului

Evoluțra cunoscutei interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca, 
acompaniată de orchestra ansamblului „Parîngul", a stîrnit aplauze la scenă 
deschisă. . .

- -*

s-a do- 
lecît ad- 
;xecutîn- 
cu o lo-
cap. 

care se 
i puțin 
înaintea 

ampionat 
jucătorii 
lînt utili, 
i ar tre
să re- 

B- la jo
jă u, prea 
idualist,

Marian 
ă mai 
cu să fie 
echipieri.

se aibă 
tarea a- 
onă mai 
Listă pe
rii în- 
Titularii 
atoria să 
itro narea 
til, de 
>r reri- 
nducă la 
ormației.

ul“ de sal
ul gazonului 
fetițe sprin. 
valanșă de 
’idle salturi 
iriana Bițu, 
i,' Nicoleta 
jana •Drăgă- 
a Orehov și 
ulescu, ca 
le-ia C.S.Ș. 
e de mim-'i.

preparatori, constructori 
etc., au pornit pe drumul 
performanței, dificil dar 
plin de satisfacții, care a 
impus școala românească 
de gimnastică în 
piramidei 
diale.

Colegele 
de la C.S. 
au cucerit
rie:. Cristina Grigoraș, E-

eaterina Szabo, Lavin’a 
Agache, multiple cam
pioane naționale, Mihaela 
Stănuleț, surorile Came
lia și Simona Renciu, Doi. 
na Ungureanu și celelal
te componente ase lotului 
olimpic al României și 
clubului devean au con
turat, prin torentele a- 
crobatice, frumusețea fă
ră seamăn a gimnasticii. 
Zborul grației și vigoarei 
a încîntat miile de spec
tatori. s-a constituit 
tr-un elogiu concret 
minunatelor ..■■udiții 
teriale pe
lăzi mișcarea 
ambițiile p.e rf o n n o r i iqr
români, indiferent de 
virată, de a ridica mereu 

' prestigiul țării noastre pe 
plan internațional și în 
acest domeniu. Cutezan
ță, și artă, frumusețe fi
zică și morală — iată vo
cația sportului, românesc, 
componentă importantă 
în afirmarea multilatera
lă a personalității umane.

Nu, niciodată, n-au 
fost strînse la un loc, Ia 
Petroșani, intr-un adevă
rat festival al virtuozi
tății și. talentului, al bu
nei dispoziții și exigenței 
artistice, atîtea „stele" 
de primă mărime ale 
scenei românești, precum 
duminică, eu ocazia fes
tivităților de inaugurare 
a noului obiectiv sportiv 
din 
șani.
care 
cerit

unele tare morale ori au 
surprins ipostaze critice 
din viață, monologurile 
menite să creeze bună 
dispoziție. însăși partida 
inedită de fotbal, dintre 
selecționata actorilor și 
fostele glorii ale Jiului, 
comentată malițios, cu 
spirit, de Ion Duțu, a a- 
vut darul să incinte asis
tența, dovedindu-se un

Consemnăm, succint, o- 
pinii ale unor spectatori 
și realizatori ai progra
mului de manifestări 
cultural-sportive, dedicate 
inaugurării Complexului 
sportiv Jiul :

GHEORGHE LIȚCAN, 
miner, șef de brigadă, 
I.M., Livezeni: „Nu există 
cuvinte să poți descrie 
frumusețea acestei baze 
sportive. Complexul spor
tiv oferă condiții ideale 
pentru practicarea spor
tului de performanță 
petrecerea plăcută

si 
a 

timpului liber. Mulți din. 
tre concetățenii noștri se 
mîndresc că au participat 
direct la înălțarea iui".

Petro- 
Nume, 

au cu- 
aplauze- 

' le unui po
por, fie că' 
s-au afirmat pe tărîmul 
umorului, al artei dra
matice sau.-cînteeului, au 
fost prezente aici la noi.

Mai întîi,. se cuvine să-l 
amintim pe actorii Tea
trului bucureștean de co
medie, în frunte eu di- 

presti- 
eultural, 

L-au 
har 

Stela
Tasta- 
Geor- 
ne-au 

de rîs, 
stîrnite de maeștri ai ge
nului Horia căcrulescu, 
Ștefan Bănică, Radu Za- 
harescu. Alexandru Arși- 
nel ori Radu Moș, poan
tele care au stigmatizat

rectorul acestui 
gios așezămînt 
Silviu Stănculescu. 
secondat cu mult 
Ștefan Tăpălagă, 
Popescu, Vasilica 
man, Dan Tufaru, 
ge Mihăiță. Apoi, 
încîntat cascadele

fostelor glorii ale divi
zionarei A din Vale. A- 
ceastă minunată realiza
re arhitectonică, ctitorită 
și prin miile de 
muncă patriotică, 
gă pe sportivi la 
manțe superioare, 
ță, fotbaliștii au 
să-și apere culorile clu
bului cu toată dăruirea 
și să aspire, cu mai mul
tă ambiție, la vîrful -pi
ramidei soecerului româ
nesc I

ING. GHEORGIIE RO- 
SlOȘAN, expert principal 
la filiala Petroșani a Cen
trului de perfecționare a 
personalului,' din cadrul 
Ministerului Minelor: „Ca 
fotbalist, am apărat 
rile Jiului, între 
1951—1961. Am avut 
cirea să joc astăzi, 
noul gazon, în formația noastre".

„Lucia 
din Bu-

ȘTEFAN BĂNICĂ, ac
tor al Teatrului
Sturza Bulandra" 
curești: „Superb 
calificativul care 
vine Complexului
„Jiul" din Petroșani 
programului realizat 
prilejul inaugurării sale. 
Nu cred să existe un sta
dion mai frumos în țară; 
bijuteria edilitară răsplă
tește abnegația minerilor 
din "Valea Jiului, care 
scot din adîncuri prețioa.

cu'lo-
anii
feri- sa lumină pentru binele 

pe ți prosperitatea patriei 
■ .<•

a demonstrat încă o data 
că rămîne o „voce" per
sonală a muzicii ,, tinere 
românești.

Toți acești oaspeți . de 
elită au primit cu bucu
rie și respect invitația 
de a participa la specta- 
colul inaugural, dialogul 
artistic cu exigentul pu
blic din Vale, amplificat 

în profunzi
me cu fiecare 
stagiune tea
trală, cu fie
care turneu 
al ansamblu

rilor artistice pe scenele 
din municipiul nostru, se 
constituie intr-un verita
bil act de prețuire a va
lorilor artistice și de în
nobilare continuă a gus
tului public, iată de ce 
se cuvin invitaților aces
tui festival artistic și 

. „Hațegana" : sportiv mulțumiri publi-

spectacol în sine, mult 
gustat de suporteri.

Muzica a avut, de ase
menea, reprezentanți de 
elită, afirmația se susți
ne prin recitalurile ele 
excepție ale mesagerelor 
cântecului popular Sofia 
Vicoveanca și Ronrica 
Puceanu, prin soliștii an
samblului
Elena Lazăr, Valeria Ia- 
noși-Marian, Viorica Brîn- 
dușan, Pera Bulz, ai an
samblului „Parîngul" etc. 
Grupul 
zentant
Vale, a 
cert și
sensibilitate pe 
Alexiu și Ștefan Bănică, 
în fine, Ddru Stănculescu

ce. Fiindcă, prețuind e- 
forturile creatoare ale 
oamenilor muncii din 
Vale, „stelele" scenei ro
mânești se străduiesc să 
le creeze cît mai multe 
prilejuri de înaltă emo
ție artistică, de petrece
re plăcută timpului 
liber.

fierbinie" din meciul Jiul (vele 
„Stelele" Bucureștiului („Rîsul lumii").
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Prezențe românești

GEORGETOWN 2 (Ager
pres). — La Georgetown 
s-au deschis lucrările Con
gresului al XXI-lea al 
Partidului Progresist al 
Poporului din Republica 
Cooperatistă Guyana Par
ticipă delegați din toate 
regiunile țării și sînt pre- 
zenți invitați de peste ho
tare. Partidul Comunist 
Român este reprezentat de 
ambasadorul României la 
Caracas, Marin Argint

Pe ordinea de zi figu
rează analiza rezultatelor 
activității desfășurate de 
partid în ultimii trei ani, 
probleme actuale ale situ
ației interne și externe a 
țării, sarcinile partidului 
în etapa viitoare.

Cheddi Jagan, secretar 
general al partidului, a

prezentat raportul privind 
activitatea partidului c_ 
la precedentul congres.

*

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul în cadrul lucrărilor 
Conferinței mondiale pri
vind politicile culturale, 
reprezentantul țării noas
tre, ambasadorul C. Băbă- 
lău, a relevat accesul larg 
al maselor populare la 
cultură în țara noastră și 
a subliniat participarea 
României la schimbul de 
valori spirituale, la dialo
gul cultural internațional, 
întemeiat pe principiile de
plinei egalități în drep
turi, respectului indepen
denței și suveranității' na

1 ționale, neamestecului în
de treburile interne și avan

tajului reciproc. Totodată, 
țara noastră, interesată în 
a face cunoscută lumii 
cultura sa și în a cunoaș
te cultura altor popoare, 
s-a înscris în circuitul in
ternațional de valori au
tentice, care slujesc înno
bilării omului, înțelegerii 
între națiuni, pronunțîn- 
du-se și acționînd împo
triva subproducției cultu
rale. răspindirii unor lu
crări care propagă violen
ța, rasismul, pornografia, 
obscurantismul și primiti
vismul. România a dezvol
tat și dezvoltă relații cul
turale cu toate statele lu
mii. indiferent de orîndu- 
irea lor socială sau de 
zona geografică unde sînt 
situate.

Criza Nord-Sud
DAKAR 2 (Agerpres). — 

Gaston Thorn, președintele 
Comisiei CEE, aflat în vi
zită oficială în Senegal, a 
avut convorbiri cu pre
ședintele țării gazdă, Ab- 
dou Diouf, privind dialo
gul Nord-Sud și problema 
reînnoirii convenției de a- 
sociere la Piața comună a 
statelor ACP (state în curs 
de dezvoltare din Africa, 
Caraibi și Pacific, asociate 
CEE), informează 
France Presse.

„Criza Nord-Sud, 
puțin suspendarea 
gului 
înainte 
tatul 
lui Nord-Nord, al i 
gențelor de vederi 
țările industrializate, 
special între Statele Unite 
și ale CEE", a declarat 
președintele Comisiei CEE.

Nord-Sud, 
de toate 

blocării i

agenția

sau cel 
di alo

es te 
rezul; 

dialogu- 
l diver- 

între 
în

Realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan 
(Urmare din pag. 1)

r

Acțiuni în favoarea păcii, 
împotriva cursei înarmărilor

HELSINKI 2 (Agerpres). 
— La Lappenrata a luat 
sfirșit Festivalul de ’pace 
al tineretului care a avut 
oa - scop activizarea efor
turilor tineretului din ță
rile nordice în lupta pen
tru pace, împotriva înar
mărilor, pentru crearea u- 
nei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

Festivalul s-a desfășurat 
din inițiativa mișcării fin
landeze de tineret „Pentru 
e zonă denuclearizată în 
nordul Europei", La el au 
participat peste 3 000 de 
reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret din 
Finlanda, Danemarca, 
Norvegia, Suedia, relatea
ză agenția TASS.

BRUXELLES 2 (Ager
pres). — Acțiunile împo
triva amplasării 
rachete nucleare 
medie de acțiune 
europene capătă noi di
mensiuni în Belgia, După 
cum transmite agenția 
TASS, ia amploare „Miș
carea pentru comune de- 
nuclearizate" din Belgia, 
prin care organele locale 
ale puterii de stat declară 
teritoriile administrate de 
ele închise pentru ampla
sarea sau transportarea în 
aceste perimetre a armelor 
nucleare.

Pînă acum, peste 130 de 
localități belgiene s-au a- 
lăturat acestei inițiative.

dezarmare
de noi 
cu rază 
în țările

GENEVA 2 (Agerpres). 
— La 3 august. Ia Gene
va vor fi reluate lucrările 
Comitetului pentru dezar
mare al ONU, organism 
multilateral de negociere. 
Unul din punctele înscri
se pe ordinea de zi a re
uniunii este — după cum 
transmite agenția France 
Presse — proiectul progra
mului global de dezarmare, 
examinat și la ultima se
siune specială a ONU con
sacrată dezarmării. Prin
tre celelalte puncte înscri
se în ultimii trei ani pe 
agenda reuniunilor — ale

căror
trem
cum apreciază AFP —

rezultate au fost ex- 
de modeste. . după 

se 
află încetarea definitivă a 
experiențelor nucleare, a- 
sigurarea de garanții pen
tru țările neposesoare de 
arme nucleare că nu vor 
fi victimele folosirii arme
lor nucleare, problemele 
privind sistemele noilor 
arme de distrugere în 
rhasă, interzicerea cursei 
înarmărilor în spațiul ex- 
traatmosferic, interzicerea 
armelor radiologice și 
celor chimice.

nier a înregistrat cel mai 
mare minus acumulat in 
vreo lună de la începutul 
anului și chiar față de mi
nusul primului semestru 
proporția de realizare a 
planului fiind de numai 
79,5 la sută. Asemenea re
zultat cu care Combinatul 

, nu s-a mai confruntat in 
acest an, ridică numeroase 
semne de întrebare atit in 
fața organizațiilor de partid 
de la nivelul întreprinderi
lor miniere, al orașelor pe 
raza cărora își desfășoară 
activitatea cit și în fața 
organelor colective de con
duce e, a conducerilor de 
sectoare și formațiilor de Iu. 
cru. Ce anume a interve
nit în desfășurarea proce
sului de producție de cînd 
au fost luate angaiamen- 
tele optimiste ale conducă
torilor de întreprinderi și 
pină la încheierea lunii ? 
Neprevăzutul ?! Care anu
me ? Analizele au fost fă
cute de specialiști în pro
blemele mineritului. Și to
tuși. care este responsabi
litatea cu care au fost în
tocmite preliminarele-anga. 
jament ? Totul să se dato
reze numai unui mod de a 
gîndi, împins mult prea de
parte față de limitele unei 
realități acceptabile ? A- 
ceasta nu înseamnă altceva

decît greutăți, dînd naștere 
la formalism în aprecierile 
perspectivei realizării pre
vederilor de plan. Iar acest 
formalism, la rindul lui, nu 
rămâne fără urmări. Pro
ducția programată, prelimi- 
narele-angajament asumate 
au stat la baza unor calcu
le economice, au constituit 
o garanție pentru econo, 
mia națională că-industria 
va primi cărbunele, necesar, 
cărbunele energetic și coc- 
sificabil. Dar după rezul
tatele obținute așteptările 
nu au fost răsplătite, can
titățile de cărbune livrate 
beneficiarilor fiind sub ni
velul planificat. Aceste as
pecte • trebuie să dea de 
gîndit tuturor celor care 
prin activitatea de zi cu zi 
concură la creșterea pro. 
ducției de cărbun^ffi&as. 
Este necesar să se'țgă 
învățămintele cuvSrt. *aar 
mai ales să se ia cele mai 
ferme măsuri pentru a se 
elimina toate 
care au stat 
lună în fața 
normale a procesului 
producție. Tuturor oameni
lor muncii din întreprinde
rile noastre miniere tre
buie să le fie cît se poate 
de clar : Țara ne cere cît 
mai mult cărbune ! Indus
tria așteaptă din Valea 
Jiului cărbune de calitate, 
nu promisiuni neonorate !

obstacolele 
in această 

desfășurării 
de

Evoluția situației din Liban
2 

de 
a- 
un

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Consiliul 
Securitate al O.N.U. a 
doptat în unanimitate 
proiect de rezoluție care
cere încetarea imediată a 
tuturor activităților militare 
în Liban și trimiterea de 
observatori ai națiunilor 
Unite care să. supraveghe
ze respectarea încetării fo
cului — informează agenți
ile internaționale de presă. 
Consiliul de Securitate — 
se arată în textul rezolu
ției, cea de-a VII-a adop
tată în această problemă 
după agresiunea trupelor 
israeliene împotriva Liba
nului —, seafirmînd rezo
luțiile sale 508, 509, 511 și 
513/1982, ca și rezoluția 
515 din iulie 1982, alarmat 
de continuarea și intensifi
carea activităților militare 
în Beirut și în jurul aces
tuia, luînd notă de ulti
mele violări masive ale în
cetării focului în jurul 
Beirutului, cere o încetare 
imediată a focului, precum 
și o încetare a tuturor acti
vităților militare asupra 
teritoriului libanez, cît și 
de o parte și de cealaltă a 
frontierei israeliano-liba- 
neze. -T.

Rezoluția autorizează se
cretarul general al O.N.U. 
să desfășoare imediat, la

al 
con- 
posî-

cererea guvernului libanez, 
observatori ai Națiunilor 
Unite pentru a suprave
ghea situația în Beirut și 
în jurul acestuia.

Secretarul general 
O.N.U. este rugat să 
firme cît mai curînd
bil, și nu mai tîrziu de 
patru ore de la adoptare, 
aplicarea prezentei rezolu. 
ții. (Reuniunea Consiliului 
de Securitate la care secret 
tarul general al O.N.U. ur
ma să informeze consiliul 
despre aplicarea rezoluției 
a fost amînată sine die. Po
trivit declarației președin
telui în exercițiu al consi
liului, Noel Dorr (Irlanda), 
viitoarea reuniune va fi de
cisă după consultări între 
membrii Consiliului de Se
curitate).

Totodată, oficialități ale 
O.N.U. citate de agenția 
Reuter, au declarat că lu
crările sesiunii speciale a 
Adunării Generale O.N.U. 
privind problema palesti
niană vor fi reluate la 16 
august a.c. la cererea sta
telor membre ale mișcării 
de nealiniere.

+
BEIRUT 2 (Agerpres). — 

In cursul zilei de luni, 
forțele israeliene au încăl
cat din nou ultimul acord 
de încetare a focului —

încheiat duminică — și au 
întreprins mal multe ata
curi asupra pozițiilor de
ținute în Beirutul de vest 
de forțele palșstiniano-li- 
baneze progresiste. De ase
menea, tancurile israelie
ne au avansat spre centrul 
și vestul Beirutului, ocu- 
pînd noi poziții în apropi
ere de cartierul Hai Al- 
Sillum. Agenția WAFA a 
anunțat că forțele palesti- 
niano-libaneze progresiste 
au respectat acordul de 
încetare a focului. Pe de 
altă parte, agențiile inter
naționale de presă infor
mează că puternice lupte -------- --- ------  --------
s-au desfășurat duminică, Situația este atît de gravă 
în zona aeroportului inter- șț critică, se menționează 
național Beirut. în mesaj> ge impune

MOSCOVA 2 (Agerpres). adoptarea celor mai urgen-
— După cum informează te măsuri.

16,20

FILME

♦

u-

serî.
pro-

TV eco-

12,15
16,00

il,00 Telex.
11,05

agenția TASS, președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al URSS, Leonid 
Brejnev, a adresat un me
saj președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, în legătură cu a- 
gravarea situației din Li
ban reamintind acțiunile 
Israelului, care a încălcat, 
din nou. duminică, acordul 
de încetare a focului, prin 
declanșarea unui atac ma
siv asupra Beirutului de 
vest. Leonid Brejnev cere 
președintelui Reagan să 
facă uz de toate posibili
tățile sale pentru a nu mai 
fi uciși oameni în Beirut.
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FAPTUL DIVERS

EMENTq
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie : Tess I-II ; U- 
nirea : Mașina zbură
toare.

PETRILA: Socrul.
LONEA : Orele fiice

lor
ANINOASA : Stele de 

dimineață.
VULCAN — Lucea

fărul : Ultima cursă.
LUPENI — Cultural:

Copie la indigo
URICANI: Cină între 

prieteni.

11,50

Roman-foileton : 
„Fiicele doctoru
lui".
„Pe-un picior de 
plai vrîncean". E 
misiune muzical- 
folclorică.

Cadran mondial. 
Invitații de va
canță.
Muzică populară 
instrumentală.

în jurul orei 16,30 
Transmisiune di
rectă : ceremonia 
sosirii președinte
lui Uniunii Socia
liste Sudaneze, 

președintele Repu
blicii Democrate 

• Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri.
• Cintece batrio- • 
tice

16.55 Clubul 
lui.

17.25 Civica
17,50 1 001 de .. 
18,00 închiderea 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea 

nomică.
20,40 Treptele devenirii 

noastre.
21,05 Teatru TV : „Tren 

de plăcere" de 
I. L. Caragiale.

21.55 De la o melodie 
la alta

22,20 Telejurnal.

PARLAMENTUL statu
lui Papua-Noua Guinee a 
ales luni pe Michael So
mare- în funcția de prim- 
miniștru. în favoarea lui 
Michael Somare, care
mai fost prim-mi nistru al 
acestei țări au votat 6.6 dip 
cei 108 .membri ai parla
mentului.

POTRIVIT ULTIMELOR 
STATISTICI difuzate . la

a

Tokio de Ministerul de In
terne, in luna martie 
populația Japoniei era de 
117 776 771 locuitori,; cu 
767 000 mai mulți decît în 
1981, ceea ce corespunde 
unei rate anuale de creș
tere de 0,66 Ta sută, rela
tează agenția France

AGRESIVITATEA
ROIURILOR DE ȚÎNȚARI

De mai multe zile, o- 
rașul Veneția este inva
dat de numeroase . roiuri 
de țînțari de o agresivi
tate deosebită. Un ase
menea fenomen nu a mai 
fost înregistrat aici de o 
jumătate de secol, afir
mă autoritățile locale. 
Autobuzele, vaporașele 
cafenelele și hotelurile

o
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? sînt literalmente înțesate 

de aceste insecte, spre 
disperarea zecilor de mii 
de turiști care au sosit 
în această perioadă a a-

dit insuficiente în a le 
veni de hac țînțarilor, 
care apar chiar a doua 
zj în locurile unde s-ă 
efectuat dezinsectizarea. 
Doar o furtună violentă 
ar oferi soluția cea mai 
eficientă, dar pentru săp- 
tămmile viitoare se 
vede o vreme caldă 
uscată.

De menționat însă 
— potrivit experților
toț asemenea condiții 
meteorologice, urmate de 
ploi abundente au per
mis înmulțirea miliarde
lor de țînțari.

pre-
Și

Cel

Statul Florida, împiedi- 
cînd vizibilitatea pe aero
portul din Miami. Foto
grafiat cu ajutorul sate
liților meteorologici, no
rul de praf a acoperit 
în final o mare suprafa
ță din Florida după ce a 
parcurs peste 1 600 km la 
o altitudine de peste 
3 500 de mile.. Meteorolo
gii reamintesc că, în 
urmă cu 10 ani, un alt 
nor de nisip provenit din 
regiunea Sahelului, din 
Africa, a atins teritoriul 
Floridei.

o »-« o >> - o »-« o »-■« o »-« o »-« o »-« o' o »-« o »-« o »-« o

tr-un trecut îndepărtat 
această regiune inospita
lieră a lumii să fi fost 
1.. _..Tă — a anuntat In

i' An
că 

să- 
lo- 
de 

Celălalt, respectiv în gol
furile Chili și Almiran- 
tazgo, informează agenția 
France Presse, S-a a- 
nunțat, de asemenea, că 
a fost inițiat un program 
cincinal de studii antro
pologice și arheologice în 

al con-
exțremul

locuită — t. ------ ,
stitutul chilian al 
tarcticei. S-a precizat 
cele două vîrfuri de 
geți au fost găsite în 
curi depărtat^ unul
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NOR DE PRAF 
DIN DESERTURILE 

AFRICANE

Un nor de praf prove
nit din deșerturile afri- 

nului îm cetatea lacustră. ' cane a traversat Atlanti- 
Diferi.te soiuri de insecti- cui și s-a împrăștiat în

cide folosite s-au dove- mai multp regiuni din

KCUAUjtA AUMUMiSI RA|(A ; r* rcs<oe Băi -eseu

sectorul chilian 
tinentulul din 
sud al planetei.

CEA MAI INOSPITALIERĂ 
REGIUNE A LUMII 

SĂ FI FOST LOCUITĂ ?

Oameni de știință chi
lieni au descoperit pe 
continentul antarctic
două vîrfuri de săgeți, ' 
faptul generînd ipoteza 
că nu este exclus ca în-
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