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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușe-cu, secretar general al Partiaului 
Comunist Român, luni, 10 iulie, au avut loc 
lucrările ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
dezbătut Raportul cu privire la îndeplinirea 
planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială în semestrul I 1978.

Raportul relevă că producția globală in
dustrială a fost de 396,5 miliarde lei cu 
3,2 miliarde lei mai mare decît prevederile 
planului. Pe ansamblul industriei, creșterea 
este de 9,9 la sută față de nivelul aceleiași 
perioade a anului trecut. Productivitatea mun
cii, calculată pe baza producției nete, a fost 
pe primele cinci luni cu 8,5 la sută mai ma
re decît în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut; în industria republicană, pe 
calea creșterii productivității muncii s-au 
obținut 83 la sută din sporul producției glo
bale. în ce privește investițiile, realizările în 
acest an, pînă Ia 30 iunie, sînt cu 17,2 la 

...sută mai mari decît în primul semestru al a- 
nului 1977. în agricultură, suprafața totală 
amenajată pentru irigat a ajuns la 1 908 700 
ha. Au crescut efectivele de animale. Re-

zulfate superioare s-au obținut și la 
port, realizările fiind, pe primele 6 luni ale 
acestui an, în comparație cu semestrul I 
1977, cu 9,5 la sută mai mari. Veniturile bă
nești ale populației obținute de la uni
tățile socialiste, în primul semestru al a- 
cestui an, au fost cu 13,2 la sută mai mari 
față de perioada corespunzătoare din 1977. 
în perioada 1 ianuarie — 31 maj 1978, vo
lumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist a fost cu 1,7 la sută peste prevede
rile planului.

Apreciind îndeplinirea planului pe acest 
semestru, realizările remarcabile obținute în 
dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de pro
ducție, a tuturor ramurilor economiei na
ționale, Comitetul Politic Executiv a adresat 
calde felicitări oamenilor muncii care înfăp
tuiesc neabătut programul partidului de 
propășire economico-socială a țării, de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate și asigurare a condițiilor pentru 
trecerea României spre comunism. .

Totodată, Comitetul Politic Executiv a re
leva} existența unor neajunsuri și rămîneri 
în urmă manifestate în activitatea economică

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Prețuirii de care ne bucurăm

Vom răspunde cu realizări

Luni după-amiază, s-au 
încheiat covorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidu
lui Comunist Român, și to
varășul Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului Comite
tului Centrai al Partidu ui 
Comunist din Japonia.

In timpul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie tovărășeas
că, a fost exprimată de am
bele părți deosebita satis
facție față de rezulta e e 
rodnice ale noii înttln'ri din
tre conducătorii celor două 
parr di?.. care, fără îndoială, 
vor influența în mod pozitiv 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Partidul Co

munist Român și Partidul 
Comunist din Japonia, contri
buind totodată la extinde
rea colaborării și prieteniei 
dintre România și Japonia, 
în interesul ambelor popoa
re, al cauzei progresului so
cial și păcii în lume.

★
După încheierea convorbi

rilor, la; sediul C.C. al P.C.R. 
a avut loc ceremonia semnă
rii Declarației Comune cu 
privire la vizita președintelui 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Japonia, Kenji Miyamo
to, în Republica Socialistă 
România.

Declarația comună a fost

semnată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, și de tova-ășul Kenji 
Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Japonia.

După semnare, conducăto
rii celor două partide 
strîns călduros mîinile, 
îmbrățișat, felicitîndu-se 
ciproc pentru înche erea

și-au 
s-au 

re- 
cu 

succes a acestei noi întîlniri, 
pentru rezultatele rodnice
ale convorbirilor care vor 
da un nou impuls bunelor
relații de prietenie și solida
ritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Japonia.

i si mai mari> . . . *
i Colectivul constructorilor la suta din constructori or- 

și montorilor de la I.C.M.M.
I Petroșani i-a fost conferit 
| ORDINUL MUNCII CLASA

A 11-a pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1977 și ocuparea 
II în întrecerea dintre

I nitățile din construcții. Co
lectivul nostru trăiește

I bucurie recunoașterea la un 
nivel atît de înalt a străda- 

7 niei sale, a meritelor cons
tructorilor în realizarea ma
rilor obiective ale dezvol- 

I tării, accelerate a . indus-
| triei carbonifere din Valea 

Jiului, ale creșterii neîntre
rupte a producției de căr- 

1 bune, modernizarea teh
nologiilor de extracție și a 
instalațiilor de preparare a 
cărbunelui.

în activitatea de _ cons- 
trucții-montaj pe care o des
fășurăm sarcinile pe anul 
1977 au fost îndeolinite în 
proporție de 104,75 la sută, 
iar productivitatea muncii 
planificată s-a depășit cu 
14.7 la sută. Cheltuielile la 
1000 lei producție de cons- 
trucții-montaj au fost re
duse cu 50 lei față de ni
velul planificat. Indicele 
folosirii timpului de lucru 
a fost cu 3 la sută mai ma
re decît cel prevăzut, 88,33

locului
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întrajutorare
Noaptea zilei de 

miercuri, 5 
naturii s-au 
praznic, 
schimbului IV de la mina 
Paroșeni scrutau cu îngri
jorare cerul potrivnic. Or
tacii lor din schimbul iii 
ii așteptau Ja Șocurile de

iulie. Stihiile 
dezlănțuit nă- 
Minerii 5

1

s

i
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muncă. „Rodul bogat al 
pămintuiui" trebuia „re
coltat". O Întrebate ii fră- 
mintă pe toți — vor circu
la autobuzele de pe tra
seele transportului in co
mun (

Oamenii de omenie, c n. 
ducătorii auto, șoferii c.l. 
Petroșani, se străduiau din 
răsputeri să asigure mer
sul normal al autobuzelor. 
Fără ordin toți conducă
torii auto de pe rutele Pe
troșani — Uricani și Lu
peni - Bărbăteni, minați 
de înaltul spirit de intra- 
jutorare, au făcut o aba
tere de la traseul stabilit. 
Oamenii Paroșeniuiui 
tost transportați pînă 
poarta întreprinderii; 
tigînd timp atit de prețios în 
acele ore de încordare. Pro 
Ceștii de producție s-a des
fășurat normal; aceasta ș 
datorită omeniei șolerilor 
de pe autobuzele transpor 
tului în comun din mum 
cipiu.

Minerii le transmit cal 
d :/e lor mulțumiri.

au
/a 
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termen, un 
fiind
avans

i 
i

I
I

ganizîndu-și munca in acord 
global. Ca urmare, toate 
obiectivele industriale cu
prinse î.i prevederi au fost 
executat în 
măr de 14 
funcțiune în 
grafice.

Aceste reușite au 
ținute pe calea promovă
rii celor mai moderne și 
complexe utilaje și soluții 
tehnologice în construcții. O 
bună parte din eficiența ac
tivității noastre își are ca 
punct de plecare extinderea 
prefabricării și utilizarea pe 
scară largă a cofrajelor 
plane-metalice. Indicii de 
mecanizare a operațiilor e- 
xecutate au crescut față de 
anul precedent cu 15 la 
sută. Au fost mecanizate
mai ales lucrările de săpări» (Continuare în pag. a 2 a)

în spații largi și turnarea 
betonului, iar activitatea pe 
două schimburi sau în 
schimburi prelungite a utila
jelor grele a fost generali- 

nu- zată.
date în Înmînarea înaltei distinc- 
față de fii de către secretarul ge

neral a| partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă un prilej de cins
tire a muncii noastre. în 
numele colectivului, mem
brii comitetului oamenilor 
muncii participant! la fes
tivitate s-au angajat în fa
ța «lui mai iubit fiu al 
țării să participe cu abne
gație și dăruire șt în acest 
an, cu rezultate cel puțin 
egale ca bogăție, la crea
rea bazei materiale de creș-

Ing. loan VÂRĂȘEȚ, 
director adjunct al 
I.C.M.M. Petroșani

fast ob-

<<

Aninoasa - pași siguri pe calea 
afirmării edilitare

Angajamentul pe acest an 
al locuitorilor comunei Ani
noasa în domeniul gospodări
rii și înfrumusețării cuprinde 
obiective concrete, mobiliza
toare |a înfăptuirea cărora 
ei au trecut cu dorința de a 
se menține în continuare în 
rîndul comunelor fruntașe 
din județ și di.t țară.. Des
pre scadențele gospodărești 
— edilitare pe care aninose- 
nii le înscriu în palmaresul 
de fapte de pe prima jumă
tate a anului, ne-a vorbit, în 
parte la fața locului, to
varășul Teofil Blag, secretarul 
comitetului de partid, primar.

Firesc, gospodarii fruntași 
ai comunei Aninoasa au 
continuat în primul rînd a- 
menajările la baza de agre
ment, unde deputatul Aurel 
Cri stea, și ceățetii Vasile 
Tamăș, Gheorghe Hegeduș, 
Gheorghe Stan, Petru Dina și

alții au finalizat gardul îm
prejmuitor, s-au plantat pes
te 500 de salcîmi, s-a așter
nut balast pe drumul de ac
ces. în acțiunile desfășurate 

■ aici, ca și în alte puncte ale- 
comunei, cum ar ti drumul 
Piscu, a fost binevenit și 
prezent și sprijinul întreprin
derii miniere și al elevilor 
de la școala generală. Intre 
alte lucrări care ilustrează 
pașii tăcuți spre realizarea 
angajamentului se numără și 
extinderea asfaltului pe „va
le în sus" pe încă o porțiu
ne de stradă de peste 300 
mp, realizare care încorpo
rează, pe lîngă munca echi
pei de muncitori asfaltatori 
condusă de D. Stoica, con- 
ribuția locuitorilor din cir
cumscripțiile nr. 2 și 3 Gheor
ghe Bănicioiu,».. Vasile Steț, 
Dumitru Codrea, Nicolae O- 
prișa, Nicolae Nenu și alții,

începerea construcției atelie
rului școală în Iscroni unde 
s-a tur.iat betonul în funda
ții de oamenii secției din 
Vulcan a E.G.C.L. Lupeni, iar
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CONTRACTE ONORATE.
Țăranii cu gospodărie in
dividuală din satele Pe- 
triiei onorează, cu multă 
promptitudine, contractele 
încheiate cu statul pentru 
achiziționarea de animale 
și produse animaliere. Ast
fel, s-au contractat 350 
de capete tineret bovine, 
cifră care depășește încă 
o dată cantitatea planifi
cată. Cei 365 hl lapte de

vacă și oaie contractați au 
și fost predați la fondul 
centralizat al statului, pre
cum și 60 de tone de car
ne, ceea ce reprezintă ju
mătate din planul anual.

UN NOU BLOC. In cen
trul Petroșanlului au în
ceput lucrările unui nou 
bloc de locui.ije, P 3, cu 
11 nivele , și 44 apartamen
te. Cu acest obectiv se 
va . încheia, de fapt, cons
trucția primului cvartal de 
blocuri înălțat aici în ulti
mii trei ani, aflat între

cetățenii Ion Adam, Gheor- 
ghe Pîrva, Nicolae Vătășes- 
cu, lacob Pasudeti și Martin 
Burlec au ajutat la umplerea 
spațiilor dintre fundații cu 
balast. Aceiași harnici gos
podari din Iscroni continuă 
în prezent construcția cup
torului de copt pîine.

Un numeros grup de gos
podari, între care deputății 
Gheorghe Pagnejer, Elena 
Gavrilescu, Dumitru Gavrilă, 
Nicolae Scorei, Vălărea.t Mi
ron Rădoi, Ion Petrescu și ce
tățenii Filip Neagu, Vasile

T. ȚÂȚÂRCA

(Continuare in pag. a 2-a)

vechea maternitate și spa- 
;„!j cinemaografului „7tele cinemaografului 
Noiembrie". (A.H.)

AU ÎNCEPUT, în sfîrșit, 
operațiunile de tencuială 
exterioară’a cinematografu
lui „Unirea" din Petroșani. 
După cum ne spunea res
ponsabilul cinematografu
lui, Ion Dulămiță, tencu
iala cu terasit va da un 
aspect plăcut clădirii. 
(M.B.)

O EXPOZIȚIE de pre
parate culinare tip gospo
dina și alta de produse de

Șantierul noii preparații Livezeni - obiectiv de bază pe 
seama căruia se va înregistra în anii viitori în Valea Jiului 
creșterea producției de cărbune destinat cocsificării. Pe sche- 
le : constructori și montori ai I.C.M.M.

SECTORUL I I.M, DILJA /

în pag, a 3-a

SPORT

Toate 
brigăzile 
la plan

la

au ' 
în do-

di- 
Lupeni,

cofetărie și patiserie 
fost organizate 
uă unități comerciale 
ferite din orașul 
respectiv în magazinul ali
mentar cu autoservire nr. 
267 din cartierul Vîscoza' 
și la cofetăria 282 „Rodi- 
ca". Forme eficiente de 
prezentare a produselor 
culinare proprii, cele do
uă expoziții s-au bucurat 
de un binemeritat succes.

I 
I 
I

tui inffirmătti

Colectivul minerilor de 
Dîlja și-a realizat sarcinile 
la extracția de cărbune pe 
prima decadă a lunii în i 
proporție de peste 101 la 
sută. Alături de sectorul! 
fruntaș, Hl, minerii sectorului 
I înregistrează in această lu
nă constante depășiri ale I 
sarcinilor zilnice, însumînd 
pînă ieri 368 de tone cărbu
ne peste p'an. ■ ț

Toate cele patru brigăzi do 
la abataje, conduse de Va
sile Zaharia, Emil Aionesei,' 
Constantin Buta și Nicolae 
Cosma participă la depășiri 

-îndeplinindu-;i prevederile la 
productivitatea muncii in 
proporție de 102-105 (a sută.

i
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fXfMPLUL UKUI COLECTIV
CU RECUNOSCUTE TRADIȚII

EDUCATIVE
1. Este știut că, în concor- 
«kința cu evoluția generală 
e societății, conducerea de 
par’ d și de stat a adoptat 
o seamă de măsuri privind 
creșterea rolului educativ al 
colectivelor de muncă in re
cuperarea celor care au co
rn.ș abateri de la legile ță
rii, de la normele de convie
țuire socialistă. In climatul 
sănătos din întreprinderi, a- 
cestor elemente certate cu 
legea li se oferă, prin muncă, 
posibilitatea de a se rea
firma ca oamenj utili socie
tății.

Cu toate preocupările 
noastre, și cu toa e rezulta
tele obținute pî.tă acum, o 
privire critică asupra proble
melor reeducării prin muncă 
ne determină să recunoaș
tem că această activitate nu 
s-a desfășurat, întotdeauna, în 
toate întreprinderile din Lupeni 
în mod corespunzător. Lip
surile pornesc de la faptul 
că factorii investiți cu răs
punderi în această privință 
nu urmăresc îndeaproape cum 
se realizează integrarea ce
lor care au săvîrșit abateri, 
în colectivele de muncă, nu 
întreprind acțiuni specifice, 
cu un conținut educativ cît 
mai bogat, pentru a sprijini 
acest proces de integrare. In 
unele cazuri nu există nici 
chiar o evidență clară a ce
lor încredințați spre reedu
care. Desigur, nu socotim e- 
vidența ca fiind suficientă, 
dar putem trage concluzia 
că acolo unde ea nu există, 
lipsește și preocuparea pen
tru urmărirea modului în

care se desfășoară reeduca
rea prin muncă și integrarea 
elementelor certate cu legea, 
în formele societății.

De la această situație pe 
care o întîlnim la întreprin
derile miniere, secția de pre
parare a cărbunelui face ex
cepție. Este de notat răspun
derea deosebită cu care pre
paratorii au înțeles această 
sarcină și modul în care se 
preocupă de îndeplinirea ei, 
începînd de la organul co
lectiv de conducere și pî.ră 
la conducătorii formațiilor de 
lucru. Problema reeducării 
prin muncă nu diferă, nu es
te nici mai ușoară, nici mai 
grea la preparație față de 
celelalte întreprinderi. Dar, 
preocuparea este alta. La sec
ția de preparare sînt perma
nent folosite forme și mijloa
ce educative cum sînt „Sfa
tul omeniei", dezbaterile în 
formațiile de lucru, discuțiile 
pe marginea unor legi, mun
ca de la om la om. In plus, 
muncitorii vîrstnici se apropie 
cu multă răbdare și chiar cu 
tact pedagogic de cei care 
au săvîrșit cîndva o abatere, 
ajutîndu-i să-și înțeleagă gre
șeala, să-și însușească nor
mele de conduită ale socie
tății noastre.

Evidențiem preocuparea și 
răspunderea preparatorilor 
din dorința ca și alte între
prinderi să urmeze exemplul 
pe care îl oferă acest colec
tiv cu recunoscute tradiții e- 
ducative.

Mircea ZEMBER, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid Lupeni
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Fabrica de produse lactate Livezeni - Petroșani. Comu
nista Ludovica Sîngeorzan, șefă de echipă la secția recepție 
pasteurizare, o muncitoare destoinică.
t Foto: Ion LICI J

Semne
CHIAR NU SE POATE 

LUA NICI O MĂSURA? 
Am mai criticat atitudinea 
unor cetățeni din partea de 
sus a cartierului vechi din 
Petroșani care depozitează 
reziduuri pe digul Jiului, ce
va mai jos de podul 
ton de la capătul 
Cărbunelui, și nu 
aici. Continuarea 
practici dăunătoare 
bligă însă să revenim. Știm, 
este vinovată 
tea care nu-și 
față de unele 
chiar cartiere ale orașului 
mai mărg nașe, între care 
se numără și cartierul II, la 
care ne referim. Această nu 
dă însă dreptul cetățenilor 
respectivi să depoziteze 
gunoiul pe ma'ul Jiului, în 
aprop:erea locuințelor. Iar 
dacă ei persistă totuși, de 
ce nu sînt obligați de orga
nele sanitare și alți factori

de be- 
străzi i 
numai 

acestei 
ne o-

și sqiubrita- 
face datoria 
s.răzi sau

Concursurile
profesionale

ale
ponipierilor
Duminică a avut loc 

stadionul din Uricani faza de 
zonă a concursului profesio
nal al pompierilor. Au parti
cipat formațiile civile de 
pompieri ale U.E. Paroșe.ii, 
Preparației Coroești, I.M. U- 
ricani, Competrol 'Vulcan, 
I.M. Paroșeni și I.F.A. Vîs- 
coza Llipeni.

Desfășurat în fața unui nu
meros public, și a unui exi
gent juriu, avîndu-l în frunte 
pe căpitan i ig. loan Morar, 
din partea Grupului de pom
pieri al județului Hunedoa
ra, formațiile au trecut prin 
cele 3 probe (pista de înde- 
mînare și viteză, ștafeta 3 x 50 
m și desfășurarea de luptă), 
care le-au supus la un difi
cil examen. Buna pregătire 
profesională, rezistența fizi
că și cunoașterea tehnicii de 
luptă de care au dat dovadă 
toți membrii formațiilor, au 
demonstrat că ei sînt apți

a
Se dă startul la proba „Desfășurarea de luptă". în clișeu : formația civilă de pompieri 

Preparației Coroești, ocupantă a locului I. Foto : Gh. OLTEANU „

oricînd pentru acțiuni de In
tervenție.

Echipa Preparației Coroești 
care a acumulat cel mai ma
re punctai - 300 - s-a situat 
pe locul I, urmată fiind de 
I.M. Uricani, pe locui II, cu 
295 puncte, iar locul III a 
fost ocupat de Competrol 
Vulcan cu 293 puncte. Forma
țiilor care au ocupat primele

locuri le-au fost înmînate di
plome. Șefii acestor formații 
— tovarășii loan Dijmărescu, 
Petru Stoi și loan Dijmărescu 
jr., au fost felicitați pentru 
buna pregătire de care au 
dat dovadă formațiile în a- 
cest concurs al bărbăției și 
curajului.

Vom răspunde 
cu realizări
și mai mari
(Urmare din pag. I)

Gheorghe OLTEANU

Pași siguri pe calea afirmării edilitare
• (Urmare din pag. I)

Bledea, Ion Pop, losif Simo, 
loan Zaharia și Mihai lecșa, 
au confirmat încrederea și 
prestigiul de care se bucură 
în rîndul maselor fiind și de 
data aceasta prezenți la mai 
toate acțiunile de înfrumuse
țare și bună gospodărire a 
comunei. Indiferent de lucra
rea propusă - întrețineri zo
ne verzi, curățiri de șanțuri-, 
plantări de arbori și arbuști 
ornamentali, îndiguirea unor 
porțiuni ale pîrîului A.tinoa- 
sa, reparații la drumuri, po
duri și podețe —, acești rccu- 
noscuți gospodari au fost în

totdeauna prezenți, îndemnînd 
prin exemplul lor personal 
munca cetățenilor din circum
scripțiile electorale respecti
ve la rezolvarea treburilor 
de interes obștesc.

Aria preocupărilor gospo
dăresc ale consiliului popu
lar Aninoăsa a cuprins și cî- 
teva acțiuni avînd drept scop 
întreținerea fondului locativ 
și igienizarea localurilor unor 
unități comerciale. As fel, 
s-au făcut reparații la blocu
rile nr. 101, 36, 38 și 40 din 
strada 23 August, magazi
nul alimentar nr. 39, sînt în 
curs de amenajare magazinul 
de legume și fructe nr. 8 din 
partea de sus a comunei și 
langoșăria din centru. La 
aoroape toate aceste lucrări, 
alături de meseriașii I.G.C.L. 
au fost și sînt prezenți, cu a-

iutorul lor, și cetățenii. Avînd 
însă Î.1 vedere că este vorba 
doar de primele luni din an 
în care s-a putut trece la în
făptuirea angajamentelor, 
trebuie relevat că numărul 
finalizărilor nu este încă con
cludent, multe lucrări au fost 
continuate ori numai începu
te. Numeroase lucrări și re
medieri au devenit necesare 
în urnTa furtunii care s-a a- 
bătut recent asupra comunei. 
Aceasta impune intensificarea 
acțiunilor, o și mai largă mo
bilizare a cetățenilor pentru 
sporirea numărului lucrărilor 
gospodărești - edilitare fina
lizate. Așa cum o demons
trează situația de pe teren, 
deosebit de urgente sînt re
parațiile la podurile de pes
te pîrîul Aninoăsa, din care 
unul servește accesul la că
minul de .nefamil'ști al între
prinderii miniere. In atenția 
consiliului popular se află, 
de asemenea, construirea 
gardului împrejmuitor la 
Școala generală Aninoasa, 
orgarrzarea acțiunii de ex
tragere, transportare cu ate
lajele cetățenilor și împrăș- 
tierea de balast pe străzile 
Cătănești, Republicii, Castani, 
Piscu, mobilizarea : crescăto
rilor de animale la curățirea 
pășunilor din masivii Mori-' 
șoara și Cîndet. Urgentă este 
și repararea și curățenia 
prin contribuții în muncă a 
canalelor de scurgere a a-

pelor pluviale în circumscrip
țiile electorale nr. 2, 3 și 10 
pe o distanță de peste 100 de 
metri. Și alte obiective ale 
angajamentului - punerea în 
funcțiune în acest an a ate
lierului școală din Iscroni, 
dotarea terenurilor de joacă 
pentru copii, întreținerea ba
zelor sportive, o seamă de 
lucrări de înfrumusețare 
reclamă o susținută muncă 
de mobilizare a celățen Ipr si 
a întreprinderțlor. Certitudi- 
nea realizării acesto a, a ri
dicării- gradului de dotare e- 
dilitară , a comunei, în folo
sul tuturor iocu.torilor .ei, , o- 

. dă, activitatea perseverentă a 
comitetului comuia! de pai ud, 
a .comuniștilor și deputaț lor, 
CI tuturor factorilor care pot 
și trebuie să-și aducă contri
buția la gospodărirea și în
frumusețarea comunei.

i

de întrebare
drept să respecte norme- 
elementare de igienă ?

fere a producției de cărbu
ne în Valea Jiului. Bilanțul 
pe primul semestru al anu
lui în curs reflectă mobi
lizarea constructorilor mi
nieri în înfăptuirea acestor 
sarcini. Bunăoară în șase 
luni, colectivul î.C.M.M. Pe
troșani a realizat un . vo
lum, de investiții, peste pre
vederi, de 2 milioane lei, 
în condițiile în care sarcini
le acestui an sînt cu 50 la 
sută mai mari decît în cel 
precedent. Acesta e un e- 
xemplu, a! indicăipruiui de 
bază, dar s-au obținut 
run substanțiale și la 
ductivitateâ■■muncii, au

- reduse cheltuielile la
lei investiții s-au obținut în
semnate economii la consu
mul de materiale, astfel Li
cit, încă de pe acum o bu
nă parte clin angajamentele 
colectivului nostru au fost

■ îndeplin'te.

spo- 
pro- 
fost 

1000

în 
le
Realitatea demonstrează că 
nici factorii răspunzători 
de starea de igienă a ora
șului nu acționează co
respunzător la criticile a- 
părute în ziar. E vară, e 
cald, reziduurile trebuie du
se cît mai departe de lo
cuințe. lată de ce invităm- 
din nou factorii, răspunză
tori să analizeze la fața lo
cului starea de lucruri sem
nalată și să vină cu măsuri 
eficiente. (T.V.)

VREȚI SĂ VEDEȚI stații de 
autobuz cu refugii model ? 
Ele se află la I.U.M.P.; în ' 
Petrila, la garajul E.T.P., în 
Lupeni și în alte puncte ale 
liniilor 
în comun. Unele din ele, ce 
e drept, durabile și frumoa
se iniț'ăl, au mai rămas cu 
puține geamuri intacte, as-

t ra.isp ortului n o st r u

pecte care, evident, nu se 
datoresc șoferilor și taxa
toarelor de pe autobuze. 
Totuși... Cu impresia bună 
lăsată de refugiul din sta
ția Garoj E.T.P., spre exem
plu, călătorul ajunge în cele 
de la fabrica de lapte, °u- 
tobaza I.T.A., din dreptul 
cartierului Aeroport care nu 
au deloc refugii, iar unele 
nici măcar indicatoare cu 
semnul cunoscut și numărui 
liniilor pe care le servesc. 
Aproape toate aceste stații 
fiind amplasate în apropie
rea unor întreprinderi, cum 
sînt autobaza I.T.A., I.M. Li- 
vezem, fabrica de lapte, pe 
care le servesc de altfel, a- 
par într-un contrast izbitor 
în comparație cu celelalte. 
Dovada dezinteresului, ab
sența unor inițiative din 
partea conducerilor unități
lor respective sînt astfel 
demonstrate de realitate 
Pentru cine și de ce ? (T.V.)

1

Secvență din arhitectonica 
nouă a Văii Jiului,

Foto ; 1. LEONARD

MOT1O; ,.Masa de dimi
neața s-o mărime) ca u.t e- 
goist > singur, prinzui să-î 
imporți cu prietenul țău, iar 
dna s-o dăruiești dușmanu
lui".

Obezitatea ne provoacă 
fiecăruia din noi teamă, sta
re de alarmă. Obezitatea are 
atrț de mari implicații asupra 
sănătății și vieții incit odată, 
maestrul gastronom Briliant—— 

ica : „Cînd se în- 
c, reuniune 
tînără

so- 
doamnă 

durdulie și toată lumea o 
minunată,admiră, găsind-o

eu, finind seama de expe
riență, mi-o imaginez 10 ani 
mai tîrziu și suspin dîndu-mi 
seama de ravagiile pe care 
I le va' provoca obezitatea1'.

E adevărat că viața trece 
prin stomac, dar dacă ținem 
seama de cuvintele unui ma
re filozof care spunea : „dre- 
sează-ți intestinele cum îți 
dresezi propriu! cîine" ve

dem că obezitatea este o ma
ladie dependentă de gradul 
de civilizație ai fiecărui in
divid.
I Statisticile arată că astăzi 
o treime .din omenire suferă 
ca urmare a consumului' mare 
de alimente. Dintre cele două 
tipuri de obezitate — exoge
nă și endogenă - 
genă constituie 
din cazuri.

Dar indiferent 
maladiei și de gravitatea ei, 
ia prima vedere obezii pot 
fi clasificați obiectiv în : oa
meni grași- care insuflă invi- 
d e și oameni care stîrnesc 
compătimire. Să nu uităm în-

cea exo-
95 la sută

de natura

obezitate
să că obezitatea crează gra
ve miphcații în personalita
tea și caracterul individului, 
constituind astăzi o proble
mă medicală încă nesoluțio- 
nală. De aceea vă oferim, 
stimați cititori, formula după 
care vă puteți ca!cula sin
guri greutatea ideală.

Nu uitați : primul kilogram 
în plus este precursorul ur
mătoarelor 20 kg și, amin- 
tiți-vă permanent cuvintele 
lui Socrate : „Noi sîntem că
lători pe pămînt și călătorul 
nu trebuie să suporte prea 
mult bagaj fiindcă îl stînje- 
nește".

Exemple : greutatea ideală 
a unei femei oare are înălți-. 
mea de 1,64 este de 64 
kilograme. In cazul unui băr- 
cu. înălțimea de 1,75 m, greu
tatea ideală este 80 kg.

Dar, mare atenție I
Supraponderarii care vor 

sa atingă greutatea ideală 
sînt predispuși adesea că
derii în dezechilibru metabo- ' 
lie datorită procedeului in
corect de alimentație, lată 
cîteva din condițiile sine qua 
non ale unui regim rațional 
de slăbire : respectarea o- 
bljgotorie a celor 3 mese ; 
alimentație hipocalprică, care 
să conțină cei trei factori 
nutritivi la limita inferioară; 
o zi De săptămînă - post ab
solut ; alimentație monotonă, 
realizată prin repetarea ace- 
luiaș preparat 2-3 zile ; ali
mente cu conținut rid'cat de 
lest care să dea senzația de 
sațietate din punct de vede- 

caloric.
Vicența URSEI, 

asistent dietctician

re
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Adjudecîndu-și un nou trofeu

Țintașii Aninoasei 
s-au dovedit cei mai buni

Cei 14 arcași ai M'nerului 
Aninoasa, care au participat, 
între 6 și 9 iulie, la faza 
interjudețeană a Cupei Eli
berării, d n cadrul „Dacia- 
dei", s-au întors acasă cu 
o impresionantă „recoltă" de 
trofee, diplome și medalii. 
Astfel, pentru a treia oară 
consecutiv în acest an, după 
cîștigarea Cupei României și 
Cupei municipiului Satu Ma
re, ei își adjudecă un trofeu 
suprem pe echipe, adiționînd 
un punctaj record - 19 916 
puncte, la mare diferență de 
urmăritoarele minerilor, Vo
ința Satu Mare (17700) și 
Voința Tîrgu Mureș (13 000). 
Jintașii Văii au mai ocupat 
primul loc pe echipe . la ju
niori I, junioare și juniori II, 
iar, la individual, prin : Pe
tru Feier (juniori I s’mplu 
FITA — 1 115 puncte și dublu 
FITA — 2177), Ecaterina Tu- 
rache (junioare I, simplu 
FITA — 852 și dublu FITA —
1 703), Dorina Damian (juni
oare II, 2 x 30 -j- 18 — 960) 
și Ion Pagnejer (juniori II,
2 x 30 + 18 — 1 160). Prin
tre medaliații cu argint se 
numără : maestrul sportului 
Vâsle Tămaș (seniori, simplu 
FITA — 1 045), Ionel Petric 
(seniori, dublu FITA - 2 074), 
Aurel Urițescu (juniori I, s m- 
plu FITA - 1 080 și dublu 
FITA — 2 091), Raveca Adri- 
șan (junioare I, simplu FITA Sever NOIAN

Ratînd exasperant de mult, Leca (în numele coechipierilor) 
își ia „adio" de la divizia B... *

Foto : Gh. OLTEANU

— 717 și dublu FI IA - 1 201), 
Marioara Hăbian (junioare 
II , 2 x 30 + 18 — 813). Pe 
locul III s-au clasat: Ionel 
Petric (dublu FITA — 1044), 
Dănuț Baroncea (simplu FITA
— 1044 și dublu FITA 1977 și 
Virgl Vlasin (junior II. 
2 x 30 + 1'8 - 1986), iar 
Gheorghe Pop și Vasile Bud 
(la primul său concurs) au o- 
cupat poziția IV și V în în
trecerea juniorilor II (2x30 + 
18 - 1028, respectiv, 983 
puncte).

Pentru frumosul lor bu
chet de succese, care confir
mă valoarea ridicată a tiru
lui cu arcul la Aninoasa, cei 
14 țintași, de acum calificați 
în faza finală a Cupei Elibe
rării (septembrie, București), 
merită toată admirația noas
tră, Alături de ei, se cuvin 
felicitări celor doi animatori 
ai tirului cu arcul din Vale, 
antrenorul Vasile Tămaș și 
președintele secției de tir 
cu arcul Minerul Aninoasa 
Eugen Șerbănescu. Și ura
rea - la cît mai multe titluri, 
recorduri naționale și selec
ționări în vederea întreceri
lor internaționale, de ce nu 
a Olimpiadei de la Mosco
va, competiție la care tirul 
românesc cu arcul țintește, 
pentru prima oară, afirma
rea.

Intre 15 și 30 iunie, o se
lecționată de tenis 
ie cîmp, alcătu.tă din Elena 
Trifu (Progresul București), 
Bebe Almăjan (Jiul Petroșani) 
și Aurel Dărăban (Sănătatea 
Oradea), a participat la do
uă turnee internaționale din 
seria Grand Prix, cotate cu 
cîte-trei stele. Ca.antrenor si 
conducător al delegației ro
mâne a funcționat profesorul 
Mircea Pascu, președintele 
clubului sportiv Jiul Petroșani, 
antrenor, neretribuit, al ju
cătorilor noștri de tenis. La 
scurtă vreme după reîntoar
cerea din Polonia a avut a- 
mabilitatea să ne furnizeze 
cîteva amănunte :
- La Poznan, s-a jucat cu 

mingi de fabricație poloneză, 
cu care jucătorii noștri s-au 
acomodat greu, Almăjan-și Tri
fu clasificîndu-se totuși între 
primii 8. La Bydgașzcz, tot 
pe zgură, Almăjan s-a cla
sat ,pe locul III la simplu, fi
ind învins de Rode (Polonia) 
6—3, 4-6, 4-6, laurii concurs- 
sului revenind celuilalt re
prezentant al lotului național 
polonez Djyemalski. In fina
la de dublu, Almăjan și Dă
răban au înclinat steagul în 
fața cuplului polonez Djye
malski - Rode. La simplu 
fete, Elena Trifu a pierdut 
finala în fața polonezei Sle- 
sicha : 3-6, 0-6, în tandem

Breviar sportiv
FOTBAL. Cupa României, 

ediția 1978/1979 : Prepara
torul Teliuc — Minerul Pa- 
roșeni 2—1 (0—1); Finala e- 
tapei mun'cipa'e din cadrul 
competiției naționale „DA- 
CIADA", desfășurată pe te
renul II al Asociației sportive 
Minerul din Lupeni, între e- 
ch pa din localitate Prepa- 
rația și I.M. Petroșani s-a 
încheiat cu victoria studenți
lor,. la scorul de 5—0. Prin 
obținerea acestei victorii, e- 
ch'pa reprezentativă a Insti
tutului de mine s-a calif cat 
pentru etapa județeană, ca
re va avea loc la Deva, în 
zilele de 22 și 23 iul e.

VOLEI. In zilele de 8 și 9 
iulie, municipiul Hunedoara 
a găzduit etapa județeană a 
„Daciadei", la care au 
participat campioanele mu
nicipiilor și orașelor, la fete 
și băieți. Reprezentantele mu
nicipiului nostru, respectiv e- 
chipele de junioare și de se
niori ale Asociației sportive 
Sănătatea Vulcan s-au cla
să: pe l-cu le • ei. 

cu poloneza Kozlowska au 
fost întrecute de, Wlohowicz 
și Slescha : 6—7, 6—1
- Ce semnifică chemarea 

dv. la cîrma selecționatei și 
a lui Bebe Almăjan ca jucă
torul nr. 1 ?

- In acest fel s a recunos
cut valoarea deosebită a 
tenisului, de cîmp din Valea 
Jiului. Dacă în 1977, dintre 

în baza sa materială modestă
Tenisul de cîmp a cîștigat 

„ghemul** afirmării
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- Judecind după condițiile 
de pregătire, performanțele 
sportivilor antrenați de dv. 
sînt impresionante.

cei 151 de sportivi clasați, 
Bebe Almăjan ocupa doar 
poziția a Vlll-a, Dan Nemeș 
fiind înregistrat pe locul 23, 
Codin Dumitrescu pe 34, Se
ver Mureșan pe 35 și Florin 
Manea pe 44, palmaresul din 
acesl ar al jucătorilor noștri 
este cu mult mai bun. Pe e- 
chipe, Jiul a ocupat locul II 
în elita tenisului românesc, 
dar titlul de vicecampioană 
putea fi schimbat cu laurii 
supremi, dacă în întîlnirea 
directă cu Steaua, la scorul 
de 1—1, Manea nu ar fi pier
dut la Leonte, iar Dumitres
cu la Mîrza. La individual,

Fotbu prima partidă Jubileu turistic
de verificare

întorși din scurta vacanță, 
fotbaliștii Jiului și Științei Pe
troșani și-au dat întîlnire, ieri 
după amiază, pe stadionul 
studenților, în prima partidă 
de verificare a noului sezot. 
Alături de mai vechii com
batanți, au evoluat sportivi 
reveniți din armată și. cei 
care au optat pentru cele 
două divizionare, evident cei 
mai multi provenind de pe 
meleaguri hunedorene. De- 
butanții au practicat un fot
bal de factură modestă, tre
buie să ținem seama de trac 
și de pregătirea fizică pre
cară, dar ceea ce surprinde 
e faptul că înaintașii întrebu
ințați de studenți au con
vins într-o măsură mai mare, 
de’așîndu-se Tismănaru și 
Gorcea. Firesc, victoria a re
venit divizionareiA, care s-a 
impus prin 3 goluri înscrise de 
Dumitrache într-o deosebită 
vervă, Sălăgean a mărit a- 
poi handicapul, dar studen

în diferite competiții jubiliare, 
Almăjan a cîștigat Cupa 
Steaua București, învingînd 

în finală pe C. Popovici.• 6-1/ 
6—1 și a ocupat poziții frun
tașe, împreună cu alți coe
chipieri la cupele puse în joc 
de cluburile bucureștene Di
namo și Progresul, de CU- 
PROM Baia Mare și Sănăta
tea Oradea.

- Să vă dau cîteva exem
ple. Steaua are 4 antrenori 
și 20 de terenuri de tenis» 
Progresul - 3 antrenori, 12 
terenuri, Dinamo - 2 antre
nori, 12 terenuri, Tenis-clpb 
București - 3 antrenori, 24 
de terenuri. Noi avem doar 
două terenuri de zgură, pe 
care mai joacă tenis 60 de 
jun'ori și susținători ai clu
bului. Ne lipsește o sală pen
tru pregătirile din anotimpu
rile reci. După cum se 

ții au punctat prin Gorcea și 
Voicu. De remarcat că Tis
mănaru a ratat Un penalty, 
șutind pe lîngă buturile fos
tului său coechipier Homan, 
iar Mulțescu a șutat de la 
40 m în transversala neaten- 
tului și ne'nspiratului Chiș- 
bora.

De-acum, pregătirile în ve
derea noului sezon vor cu
noaște o intensitate sporită.

Ion FIASTRU

Telex
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— In organizarea W.C.T., în 
per cada 10—16 iulie se va 
desfășuia la Forest Hills un 
turneu internațional de tenis 
la care au fost invitați între 
alții llie Năstase, Gerulaitis, 
Rosewall, Newcombe, Ale 
xander. Dent, Mac Enroe. 

știe, fosta bază cu terenuri 
bitum'nizate a fost deja deza- 
fectată. Trebuie să primim 
sprijin pentru construirea u- 
nei baze puternice, moderne, 
cu toa‘e dotările necesare. 
Numai astfel putem realiza 
o pepimeră proprie.
- Apropo de juniori și co-

P"- , . „
- Au început deja sa apa

ră rezultate bune. Astfel, la 
Deva, în faza județeană a 
campionatului național da 
juniori s-a detașat juniorul 
Suciu, iar Gi.na liieș a obți
nut categoria a ll-a de cla
sificare.

- Ce noutăți aduce viitorul 
sezon ?

— Alături de B. Almăjan, 
S. Mureșan, C. Dumitrescu, 
D. Nemeș, F. Manea, C. Năs- 
tase și 1. Casapu, va evolua 
Mihai Ciuntea de la Dinamo 
Brașov. Și-a exprimat dorin-i 
ța să fie legitimat la noi1 
și coechpierul său Ocțavian 
Vîlcioiu. Primul turneu din cir^ 
cultul de concursuri organizat 
de federația de specialitate 
pentru divizionarele A, dotat 
cu „Cupa Minerul", se. va 
desfășura, între 24 și 30 iulie, 
la Petroșani. Iubitorii tenisu
lui de cîmp din Vale vor aj- 
vea prilejul să urmărească 
cele mai bune „rachete" din 
tară.

ton VULPE

Duminică, la Obîrșia Lotru 
lui, 28 de amici al Parîngu- 
lui — cercul de turism
al I. U. M. P. care 
cuprinde, de fapt, un numă< 
mult mai mare de' iubitori d< 
munte și frumos, au sărbăto-’ 
rit cinci ani de existență al 
cercului prin aplicarea unei 
plăci comemorative dedica
tă acestui eveniment.. Cinstea 
de a bate cele patru cuie în 
care a fost prinsă placa a 
revenit veteranilor Gheorghe 
Guran, Andrei Ungur, Ga
briela Pică, și Aurel Dula —< 
cei mai pasionați animatori 
și participant la drumețiile 
cercului, în palmaresul căruia 
sînt înregistrate, pînă acum, 
numeroase expediții în mun
ții Retezat, Făgăraș, Apuseni, 
Tatra din Cehonlovacia... și 
Paring. Au fost prezenți, ca în
totdeauna, montaniarzi din al
te întreprinderi și instituții die 
Valea Jiului. Intre ei șofe
rul Costică Argeanu, frezorul 
Mircea Costea, tehnicianul 
Nicolae Hancăș și Cornel 
Morariu, Gabriela Orban, Mi
hai Szep, Costică Ivan.

lată o întrebare pe care 
și-o pun mulți iubitori ai 
sportului cu balonul rotund 
drn orașul Lupeni. Este o în
trebare firească, la care nici 
noi nu avem pretenția că 
vom putea răspunde în rîn- 
durile de față. Dar vom în
cerca să consemnăm opiniile 
unor oameni din Lupeni, fără 
a pleca de la idei precon
cepute, fără a căuta „țapi is
pășitori" ai acestui trist e- 
veniment care s-a chemat în 
această primăvară - retro
gradare.

lată ce ne spune tovarășul 
Alexandru Laszlo, economist 
la i.M. Lupeni, membru în 
consiliul de conducere al a- 
sociației sportive :

- Cauzele eșecului fotba
lului de la Lupeni cred că 
sînt multiple : slaba preocu
pare a asociației, lipsă de 
dăruire din partea jucătorilor, 
antrenorilor etc. Dar, ceea 
ce vreau să subliniez este 
faptul că ele persistă de 
mult timp. încă de la pro
movarea echipei în divizia 
B jucătorii nu s-au pregătit 
la nivelul acestei categorii. 
Au fost aduși jucători numai 
pentru un an de zile : Mo- 
vrușca, Stan Gabriel și alții 
care au plecat după expira
rea termenului. Alți jucători 
ca : Sultănoiu, Cățoi, Bujor, 
Costea, deși au fost ctduși lă 

Lupeni, n-au fost luați în sea
mă. Pe cei de la juniori nu 
s-a pus bază. In acest mod 
s-a alcătuit o echipă etero
genă, lipsită de orientare 
tehnico-tactică.
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Retrospectivă fotbalistică, divizia B

De ce a retrogradat Minerul Lupeni ?
Este un adevăr constatat 

faptul că echipa din Lupeni 
nu s-a sprijinit pe resursele 
sale locale. Tot timpul secția 
de fotbal s-a gîndif să adu
că „nume", nu fotbaliști, cu 
care a avut mai mult de 
cheltuit, neglijînd complet 
pregătirea unor tineri din o- 
rașul Lupeni. Bine afirma re
cent tovarășul Aron Cristea, 
cunoscător al fotbalului, iu, 
penean de la începuturile sa
le, că „baiul constă în fap
tul că nu se dă nici-o impor
tanță tinerilor din Lupeni ; 
fotbaliștii sînt aduși din altă 
parte, antrenorii fac naveta 
de |ă Petroșani ș.a.m.d."

- Cauze multiple sînt de 
natură organizatorică, ne 
spunea tovarășul Alexandru 
Furnea, și el membru în con- 

silful de conducere al aso
ciației sportive. Din cei 19 
membri aleși, dacă lucrează 
3-4. Aceasta a făcut ca pre
ședintele asociației să mun
cească mai mult de unul 

sngur, unilateral, fără să 
se consulte cu ceilalți mem
bri. De asemenea, nu s-au 
făcut analize permanente, 
pentru a se putea lua măsuri 
operative .

Avînd în vedere aceste a- 
fîrmații ne-am interesat de 
contribuția secției de fotbal 
de aportul celor 9 membri 
ai săi la buna desfășurare a 
activităților sportive.,Și ni s-a 
răspuns în doi peri : „nimeni 
n-a făcut nimic". De ce ? Fie 
că li s-a solicitat ajutorul și 
e. n-au răspuns, fie că nici 
nu li ș-a cerut să facă ceva. 
Toți s-au complăcut într-o 
situație de crasă automuijo 
mire.

Să vedem cum au contri
buit jucătorii la retrograda
rea echipei. Este recunoscut 

faptul că echipa din Lupeni 
a avut și are și jucători buni, 
ambițioși și dornici să cîștige. 
Deseori au fost aplaudați 
jucători ca Moise, Voicu, 
Tonca, Dosan, Boloș și alții.

In cadrul echipei ău existat 
însă și fotbaliști care au să- 
vîrșit acte de indisciplină, ca 
zul lui Zlate, lacob, Popa și 
Dodu, Ultimii doi au fost 
chiar excluși din lot pentru 

■ asemenea motive. Deseori 
s-a observat lipsa de dăruire 
indiferență față de interesele 
clubului. Au existat momente 
de subapreciere a adversa
rului, ceea ce a determinat 
pierderea unor meciuri „u- 
șoare". Jucătârul Budușan 
a manifestat deseori tendințe 
de infatuare. Burdangiu este 
acuzat de public pentru ne- 
apărarea șanselor în meciul 
cu Orăștie, etc. Lin a de mij
loc și înaintarea au comis 
greșeli tot timpul, rafînd o- 
cazii clare de gol. Acest lu
cru a demobilizat deseori și 

linia de apărare care a de
venit destul de penetrtibilă în 
fața adversarilor. Atunci cînd 
echipa a știut să se mobilize
ze, a reușit să cîștige chiar 
și în fața liderului clasamen-
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tului, echipa din Baia Mare.
Nici din punct de vedere 

material, echipa minerilor 
din Lupeni n-a fost suficient 
ajutată. Este singura echipă 
din această categorie care 
nu are membrii susținători 
contribuabili. Acesta să fi 
fost ajutorul locuitorilor ora
șului Lupeni pentru echipa 
lor favor.tă ?

Am solicitat în cadrul a- 
cestor opinii și părerea to
varășului Mircea Zember, se
cretar al comitetului orășe
nesc de partid Lupeni, preșe
dintele Consiliului orășenesc 
pntru educație fizică și sport 
care ne-a relatat :

- Este regretabilă compor
tarea echipei di,i orașul-nos
tru. Vina aparține în primul 
rînd asociației sportive și 

secției de fotbal pentru că 
n-au intervenit la timp, în 
luarea unor măsuri drastice. 
Apoi, jucătorilor Ij s-a ofe
rit prea mult, față de ceea 
ce au realizat ei.

Am consemnat cîteva opi-i 
nii. Dincolo de aceste afir
mații constatative stau calcu
le care evidențiază întreaga 
retrospectivă a echipei de 
fotbal Minerul Lupeni, de-a 
lungul celor doi ani cît a 
„trăit" în categoria B. Așa 
cum am afirmat de la înce
put, n-am dorit să facem a 
analiză amănunțită a retro
gradării, pentru că de fapt 
ea nu s-a făcut nici la nive
lul asociației. Nu pentru că 
n-ar fi fost utilă, ci pentru 
simplul motiv (ni s-a spus) 
că nu s-a găsit momentul po
trivit, deși a trecut aproa
pe o Iută de la retrogradare. 
Dar jucătorii sînt „bine mer
si", stau în concediu la ră
coarea munților sau |a brix 
za mării și'se gîndeșc înco
tro s-o apuce după vacanță.

Promitem cititorilor noștri 
că vom reveni cu amănunte 
în măsura în care factorii d8 
răspundere vor face o anali
ză concretă, cu toți jucătorii, 
a situației de fapt. Pînă a- 
tunci, așteptăm opiniile iubi
torilor fotbalului din Luperti. .

Vo'eriu COANDRAȘ
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din acest semestru, îndeo
sebi în ce privește realiza
rea producției nete într-o 
serie de ramuri și unități, 
îndeplinirea prevederilor la 
producția fizică, planul de 
investiții, precum și pianul 
de export.

Comitetul Politic Executiv 
a trasat ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, gu
vernului, organelor și orga
nizațiilor de partid, unități
lor de producție, tuturor oa
menilor muncii sarcina ca, 
în spiritul indicațiilor cu
prinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ia 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
5 iulie o.c., să acționeze cu 
mai multă fermitate și per
severență pentru lichidarea 
lipsurilor și rămînerilor în 
urmă și asigurarea îndeplini
rii și depășirii planului pe 
acest an la toți indicatorii.

Problema centrală în în
treaga activitate economi
că o constituie realizarea 
producției fizice planificate, 
recuperarea rapidă a restan
țelor în investiții și punerea 
în producție la termenul sta
bilit a tuturor capacităților 
economice planificate, func
ționarea normală, la între
gul potențial, a capacităților 
existente, perfecționarea or
ganizării muncii și folosirea 
judicioasă a forței de ~ mun
că în sectoarele hotărîtoa- 
re ale producției materiale. 
S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materi- 
ale a întreprinderilor, pa
ralel cu reducerea consu
murilor materiale și respec
tarea strictă a normelor de 
consum stabilite, introducerii 
unei ordine și discipline spo
rite în domeniul transportu
lui, ridicării nivelului teh

nic și calitativ al tuturor pro
duselor, sporirii eficienței în
tregii activități economice, 
soluționării la un nivel mai 
înalt a problemelor comer
țului exterior și în special a 
exportului. în legătură cu 
toate acestea, se impune 
îmbunătățirea muncii organe
lor de conducere colectivă 
din economie, în concordan
ță cu noile măsuri stabilite 
de conducerea partidului și 
statului de accentuare a auto- 
conducerii și introducere a 
autogestiunii întreprinderi
lor.

Relevînd că există toate 
condițiile pentru îndeplini
rea și depășirea planului pe 
acest an. Comitetul Politic 
Executiv și-a exprimat con
vingerea că oamenii muncii, 
organele de partid și de 
stat, întregul popor vor ac
ționa în acest scop cu toa
tă energia și hotărîrea, cu 
înalt spirit de abnegație.

Comitetul Politic Execu
tiv a ascultat raportul dele
gației Republicii Socialiste 
România care a partcipat la 
Sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării. S-a 
apreciat că sesiunea a re
prezentat un pas important 
în abordarea într-un mod 
nou a problemelor privind 
frînarea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmarea ge
nerală, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Sub
liniind importanța faptului 
că la dezbaterea acestei 
probleme cardinale a vieții 
internaționa'e contempora
ne au putut participa, în ca
drul O.N.U., toate statele, 
Comitetul Politic Executiv 
consideră ca deosebit de 
pozitive crearea unui ca
dru mai democratic pentru 
soluționarea problemelor 
dezarmării, precum și întă
rirea răspunderii O.N.U. în

această direcție. Punînd în 
evidență caracterul deose
bit de stringent al dezarmă
rii, trecînd în revistă obiec
tivele majore imediate ce 
trebuie să facă obiectul dez
baterilor viitoare și a! unor 
măsuri concrete, creînd ca
drul organizatoric cores
punzător, sesiunea specială 
a O.N.U. a deschis perspec
tiva unor progrese reale pe 
calea opririi cursei înarmări
lor și înfăptuirii dezarmării.

Aprobînd activitatea de
legației române, desfășura
tă în conformitate cu Ho
tărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, cu linia politică gene
rală a partidului și statului 
nostru, Comitetul Politic E- 
xecutiv a afirmat hotărîrea 
României Socialise de a acțio
na și în viitor, cu toată ener
gia, pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea prac
tică a dezarmării, la elibe
rarea omenirii de povara 
cheltuielilor militare și de 
primejdia unui război termo
nuclear.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat convinge
rea că este mai necesar ca 
oricind să se intensifice lup
ta unită a tuturor forțelor 
revoluționare, democratice 
progresiste a tuturor 
popoarelor pentru oprirea 
neîntîrziată a cursei înarmă
rilor, pentru trecerea ia 
măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru 
făurirea unei lumi a păcii, 
fără arme și fără războaie.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat, de asemenea, 
raportul delegației româ
ne care a participat la lu
crările celei de-a XXXII a Se
siuni a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc ținu

tă la București în zilele de 
27-29 iunie a.c. S-a apre
ciat că sesiunea, desfășura
tă în spiritul principiilor de 
egalitate, stimă, respect re
ciproc și întrajutorare to
vărășească ce caracterizează 
relațiile țărilor membre, s-a 
încheiat cu rezultate pozitive. 
Sesiunea a adoptat o serie 
de programe speciale de co
laborare pe termen lung 
în domenii de importanță e- 
conomică deosebită, menite 
să contribuie la asigurarea 
necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu combustibil, 
energie și materii prime 
produse alimentare, mașini, 
utilaje și tehnologii de î- 
nalt nivel. Așa cum s-a sta
bilit și în cadrul sesiunii, o 
însemnătate deosebită are 
acum trecerea la concretiza
rea acțiunilor preconizate și 
|a elaborarea proiectelor de 
convenții corespunzătoare 
Aceasta va deschide per
spective tot mai largi de 
intensificare a cooperării ță
rilor membre ale C.A.E.R., 
pe baza egalității în drep
turi, respectului independen- 
denței și suveranității na
ționale, interesului fiecărei 
părți și avantajului reciproc, 
în scopul apropierii și ega
lizării nivelului lor de dez
voltare economică, acceleră
rii mersului înainte pe ca
lea socialismului și comunis
mului.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat activitatea dele
gației române la recenta se
siune C.A.E.R., care a ac
ționat în spiritul politicii ge
nerale a partidului și statu
lui nostru de lărgire conti
nuă a cooperării cu țările 
membre ale C.A.E.R., de în
tărire a colaborării și prie
teniei cu toate țările so
cialiste in interesul fiecă

rui popor care edifică no
ua orînduire socialistă, al 
întăririi continue a forțelor 
socialismului pe plan mon
dial.

în legătură cu hotărîrile a- 
doptate de sesiunea C.A.E.R., 
Comitetul Politic Executiv a 
indicat organelor economi
ce centrale, guvernului să 
acționeze neîntîrziat pentru 
elaborarea programelor 
concrete de cooperare cu 
celelalte țări, .inclusiv pen
tru perioada cincinalului vi
itor, trecînd Ia încheierea de 
contracte în acest sens. In
tensificarea cooperării în
producție și tehnico-științifice 
a țărilor membre ale C.A.E.R. 
va putea contribui la aco
perirea într-o măsură fot 
mai mare a necesităților 
dezvoltării ascendente a fie
cărei economii naționale, 
deci și a economiei Repu- 
bl'cii Socialiste România. 
Comitetul Politic Executiv a 
exprimat hotărîrea partidu
lui si statului nostru de a 
milita activ pentru tradu
cerea în viață a hofărîrilor 
adoptate de cea de-a XXXI'-a 
Sesiune a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc de 
la București, pentru dez
voltarea continuă a coope
rării m. Ifilafera'e dintre ță
rile membre pentru întărirea 
prietenei si un'ății tuturor 
țărilor socialiste.

în continuarea ședinței, 
Comitetul Politic Executiv a 
examinat și rezolvat pro
bleme privind mai buna re
partizare și fo'osfe a ca- 
d’c'or, numirea unor to
varăși în funcții de răspun
dere în activitatea politi
că, economică și socială.

Au fost soluționate, de 
asemenea, o ser’e de proble
me curente ale vieții de 
partid și de stat.
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Reuniunea miniștrilor de externe 
din țările membre ale 0. U. A.

_ KHARTUM 10 (Agerpres). - 
în cadrul conferinței ministe
riale a Organizației Uni
tății Africane, care-și des
fășoară lucrările la Khartum 
a fost prezentat raportul de 
activitate a| secretarului ge
nerai al O.U.A., Efeki M'Bou- 
moua. Consacrat acțiunilor 
desfășurate de Ia precedenta 
sesiune, documentul scoate în 
relief problemele legate de 
decolonizarea Africii.

El reamintește, în problema 
rhodesrană, hotărîrea lua
tă de șefii de stat ai țârilor 
„din prima linie", care i-au 
recomandat intensificarea 
luptei armate sub conduce
rea frontului patriotic Zim
babwe pentru obținerea u- 
nei independențe reale și sta
bilirea unui guvern repre
zentativ î,i Rhodesia. în ra
port se subliniază necesita
tea sprijinirii statelor din 
linia frontului (Mozambic,

Botswana și Zambia), ară- 
tîndu-se că a fost creat un 
comitet însărcinat cu evalua
rea nevoilor lor financiare 
și economice, ca și în do
meniul apărării, ca urmare a 
agresiunilor comise de regi
mul rasist de la Salisbury 
împotriva acestor țări.

Referitor la agresiunea co
misă de Africa, de sud îm
potriva Republicii Populare 
Angola, secretarul general 
al O.U.A., a reamintit ho
tărîrile luate deja în aceas
tă problemă.

El s-a referit, totodată, la 
decolonizarea Namibiei, ca
re face obiectul discuțiilor in 
cadrul O.'J.A.

Raportul secretarului ge
neral a abordat pe larg 
domeniul economic și so
cial și implicațiile sale a- 
supra cooperării între O.U.A. 
și organismele specializate, a- 
fricane sau internaționale.

Activități cosmice sovietice
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— Ziua de luni a fost consa
crată de cosmonauții sovie
tici Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov des
cărcării navei cosmice de 
transport „Progress-2", ob
servațiilor vizuale asupra Pă- 
mîntului, exercițiilor fizice și 
realizării unui reportaj pen
tru televiziune.

După verificarea aparate
lor și presurizării ecluzei de 
transbordare a navei „Pro

gress-2", cosmonauții au des
chis chepengul și au contro
lat starea lucrurilor aduse de 
navă. In a doua jumătate a 
zilei a început operațiunea de 
descărcare propriu-zisă. De 
asemenea, a început pregăti
rea rezervoarelor stației „Sa- 
liut-6" pentru primirea com
bustibilului adus de nava de 
transport. Dirijarea agrega
telor se face prin comenzi de 
pe Pămînt.

No- 
Re-

* în legătură cu reglementarea
situației din Orientul

WASHINGTON 10 (Ager- 
pres). - Guvernul Israelului 
a informat oficial S.U.A. că 
a acceptat propunerea de. a 
participa la reuniunea , de 
săptămîna viitoare de la Lon
dra, consacrată examinării 
u.ior probleme privind regle
mentarea situației din Orien
tul Mijlociu - transmite, din 
Washington, agenția M.E.N. 
Hotărîrea privind participa
rea ministrului afacerilor 
externe al Israelului la a- 
ceastă reuniune a fost a- 
doplată, așa după cum s-a 
anunțat, în cadrul ședinței

de duminică a guvernului is- 
raelian.

La reuniunea de la Lon
dra, preconizată de S.U.A.-, 
iau parte miniștrii afaceri
lor externe ai R.A. Egipt, Is
raelului și secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., 
Cyrus Vance.

★
VIENA 10 (Agerpres). - 

La Salzburg a avut, loc, luni, 
o întîlnire între președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat, 
și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. Du-

Mijlociu
pă curii s-a anunțat la înche
ierea convorbirilor, Anwar 
El Sadat a declarat, cu a- 
cest prilej, că „nu are rezer
ve și nu ridică nici condiții 
prealabile" pentru o reluare 
a Conferinței de la Geneva, 
în cazul în care preconizatele 
eforturi de pace nu vor da 
rezultate.

Atît Anwar El Sadat, cit și 
Kurt Waldheim au fost de 
acord asupra țapului că pro
cesului de pace în Orientul 
Apropiat trebuie să i se dea 
noi impulsuri.
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LA ULAN BATOR a avut 
loc, luni, o adunare festivă 
organizată cu prilejul Zilei 
naționale a R.P. Mongole — 
împlinirea a 75 de ani de la 
victoria Revoluției populare 
mongole. In prezidiul adună
rii se aflau Jumjaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezi
diului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, a'iți 
conducători de partid și de 
stat mongoli.

CINEAȘTII DiN IUGOSLA
VIA au încheiat filmăr le la 
un serial de televiziune con
sacrat luptei popoiuiui îm
potriva cotropitorilor fasciști. 
Filmul este compus din 20 de 
episoade. Pentru realizarea 
lui au fost-folosite documente 
și materiale istorice iugosla

ve, memoriile unor cunoscuți 
militanți politici — veterani 
ai mișcării de eliberare — 
materiale de arhivă dintr-o 
serie de țări.

ABSOLVENȚII primei pro
moții de după eliberare a 
Școlii superioare de medici
nă și farmacie din orașul 
Ho Și Min au părăsit în a- 
ceste zile sălile de studiu 
pentru a pleca la viitoarele 
lor locuri de muncă. Cei 139 

, de- medici sînt specializați în 
16’discipline în domeniul o- 
crotirii sănătății.

LA BUENOS AIRES s-a 
anunțat în mod of cial că

președintele țării, generalul 
Jorge Rafael Videla, l-a 
desemnat ca succesor al său 
în funcția de comandant-șef 
al forțelor armate terestre pe 
generalul de divizie Roberto 
Eduardo Viola. Acesta își va 
prelua funcția la 31 iulie, 
cînd va deveni membru al 
juntei militare de guvernă- 
mînt.

INUNDAȚII. O femeie și-a 
pierdut viața, mai multe per
soane au fost rănite și circa 
o mie de locuitori au fost 
evacuați, luni, din zona nord, 
estică a marelui oraș Buenos 
Aires, ca urmare a inundați
ilor provocate de ploile to
rențiale din ultimele zile. Po
trivit informațiilor parvenite 
din capitala argentiniană, 
luni continua să plouă abun
dent în întreaga zonă sinis
trată. ■
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L O t O 2
La extragerea LOTO 2 

din data de 9 iulie 1978, 
au ieșit cîștigătoare urmă
toarele numere :

Extragerea I : 29, 52, 10, 
42

Extragerea a ll-a ; 64,
56, 57, 11

Extragerea a lll-a
32, 45, 16.

I
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