
PROLETARI STN TOATE ȚĂRILE UNIȚT-VA'1

©Steagulroșu
:3

SI AL CONSILIULUI POPULAR-MUNICIPAL

Vizita oficială în România 
a președintelui 
Republicii Zair, 

Mobutu Șese Seko
Sosirea în Capitală
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Perfecționarea conducerii și planificării 
economico-financiare —

condiție esențială pentru asigurarea 
unei eficiente economice superioare

•* perfecționarea perma
nentă a activității de orga
nizare și conducere a în
tregii vieți economico-so- 
eiale, adaptarea continuă A 
acesteia la noile cerințe ca
re decurg din dezvoltarea 
forțelor de producție, din 
creșterea gradului de com
plexitate a economiei na
ționale, constituie coordo
nate de bază ale politicii 
partidului nostru in ulti
mii ani. Consecvența cu. 
care a acționat partidul în 
acest domeniu este demons
trată de aplicarea noului 
mecanism econoniico-ti- 
nanciar, elaborat cu contri
buția hotărîtoaire a tovară
șului NICOLAE 
CEAUȘESCU, mecanism 
care pornește de la nece
sitatea creșterii eficienței 
economice, de la principiul 
îmbinării dirijării unitare, 
pe baza planului național

»
unic, a întregii activități, 
cu autonomia eeonomico- 
financiară a unităților, cu 
principiul autocon ducerii 
muncitorești și al autoges-

1965 - 1980 
Cea mai fructuoasa 
etapă a construcției 
socialiste pe pămîntul 

României

tfonii • întreprinderilor. 
Este meritul tovarășului 
Nicota» Ceaușescu de a 
fî subliniat cu toată clari- 
tstea necesitatea de a se a- 
sigura conducerea întregii 
activități econom ico-soeia- 
le atît pe baza principiului, 
centralismului' democrație 
■— lichi4tadu-se eu. hotărî- 
re centralismul excesiv și

rigid — cît și pe baza prin
cipiului autoconducerii, 
care trebuie să ducă la 
creșterea răspunderii, a 
puterii de decizie șj acțiu
ne a organelor locale, a 
centralelor și întreprinde
rilor.

In succesiunea elemente
lor definitorii ale noului 
mecanism economtco-fi- 
nanciar se impune a fi re
levată deopotrivă, hotă- 
rîrea partidului de a pune 
în valoare toate marile re
zerve existent» in econo
mia noastră, de a spori 
substanțial efectul util 
pentru fiecare unitate de 
efort, de a comensura mai 
bine efortul și rezultatele 
și de a asigura, pe această

loan IIIĂIEAN. 
asistent universitar I.M.P.

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni la amiază, 
a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială, general de 
corp de armată Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngben
du Wa Za Banga, președin
tele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, 
președintele Republicii 
Zair.

Noua întîlnire la nivel 
înalt româno-zaireză este 
o expresie a evoluției po
zitive a relațiilor dintre 
România și Zair, întemeia
te pe deplină egalitate, sti
mă șj respect reciproc, a 
dorinței ambelor țări de a 
lărgi și mai mult colabora
rea și conlucrarea dintre 
ele, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păc-ii, în
țelegerii, securității și co
operării în întreaga lume.

Festivitatea de primire a 
șefului statului zairez a 
avut loc pe aeroportul O- 
topeni, împodobit sărbăto
rește.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete a venit tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Erau prezent! membri 
și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat

și ai guvernului, alte per
soane oficiale.

La ora 11,00, avionul 
prezidențial aterizează. La 
scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu a- 
dresează președintelui Mo
butu Șese Seko un căldu
ros bun sosit în 
Cei doi șefi de 
string îndelung 
se îmbrățișează.

Președintele Republicii 
Zair a prezentat apoi pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu personalitățile 
care îl însoțesc în această 
vizită.

In continuarea ceremo
niei, garda militară alinia
tă pe aeroport a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor 
două țări, iar în semn de 
salut s-au tras 21 salve de 
artilerie.

Președinții 
Ceaușescu șj 
Seko trec în 
de onoare.

Are loc apoi prezentarea 
personalităților române, ci
vile și militare, aflate pe 
aeroport

Solemnitatea primirii 
înaltului oaspete se înche
ie ou defilare» gărzii 
onoare.

Numeroși cetățeni

România. 
stat își 

mâinile,

N i c o 1 a e 
Mobutu Șese 
revistă garda

de
M 

Capitalei, precum și stu- 
denți zairezi care învață 
ta țara noastră afiați pe

aeroport, aplaudă cu căldu- 
ră pe cei doi șefi de stat, 

.aclamă cu entuziasm pen* 
tru prietenia româno-zalre* 
ză. Este o atmosferă sem
nificativă pentru bunele 
relații dintre România și 
Zair.

De la aeroport, președiri- 
ții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko s-au 
îndreptat, într-o mașină 
escortată de motocicliști, 
spre reședința rezervată > 
nalțitar oaspeți.

Pe arterele principale șt
ie Capitatei, președinții 
Nicolae Ceaușescu și M0- 
butu Șese Seko stat salu
tați cu entuziasm și cor* 
dialitate de mii de locui» 
tori. Prin aplauze și urale, 
bucureștenii veniți ta ta- 
timpinar» exprimau sen
timentele de prietenie și 
prețuire pe care poporul 
român le nutrește față de 
poporul zairez, precum șl 
satisfacția față de noua ta- 
tîlnire româno-zaireză la 
nivel înalt menită să adîn- 
cească și mai mult coope
rarea dintre cele două țări 
și.popoare, să servească 
cauzei păcii, înțelegerii, se
curității și colaborării în 
întreaga lume.

Președinții Nicola * 
Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko au răspuns eu eordia- 
liiate manifestărilor de 
prietenie ale mulțimii.

(Continuare în pag. a 2-a) convorbirilor oficiale
Schimb de experiență, pe tema

inițiativelor muncitorești
Valea Jiului găzduiește astăzi, un util 

schimb de experiență cu tema „Cunoașterea 
U generalizarea inițiativelor muncito
rești înaintate, pentru creșterea eficienței 
economico-educative a acestora", orga
nizat de către secția de propagandă a 
C.C. al P.C.R., Comitetul județean Hune
doara al P.C.R. și Consiliul municipal de 
educație politică și cultură socialistă din 

. Petroșani. La schimbul de experiență vor 
participa cadre și factori cu munci de 

' răspundere în domeniul propagandei, atît 
din județul Hunedoara cît și din județe
le Caraș-Severin, Timiș, Gorj și Mehe
dinți. Cu acest prilej va fi prezentată ex
periența bună dobtadită în Valea Jiului 
pe linia aplicării și extinderii inițiative
lor muncitorești, participant la acțiune 
urmînd să viziteze întreprinderile miniere 
Lupeni și Petrila, colective care au do-

bîndit o bună experiență pe această linie, 
in bolul Casei de cultură din Petro

șani, activul din domeniul propagandei va 
vizita o expoziție reprezentativă pe tema 
„Inițiativele muncitorești în acțiune" ca
re oglindește rezultatele bune obținute de 
brigăzile și formațiile de lucru din județul 
Hunedoara care au aplicat in anul 1979 i- 
nițiativele muncitorești. In final, particî- 
nanții. se vor întîtai în cadrul unei cons
fătuiri de lucru. 1 . »

Urînd participanților Ia consfătuire 
un călduros „bun venit“ ne exprimăm 
convingerea că acțiunea de astăzi va 
constitui urt bun prilej de generalizare a 
inițiativelor care s-au dovedit valoroase 
în procesul de producție, de afirmare de
plină a spiritului creator și de inițiativă 
al oamenilor muncii din Valea Jiului.

Palatul Consiliului de 
au început luni, 17

porturilor bilaterale. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au fă
cut, de asemenea, un schimb

La
Stat 
martie, convorbirile oficia
le între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general de păreri în probleme actu
al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko KukU 
Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române și 
zaireze.

Cei doi șefi de stat au 
subliniat că actuala întîlni- 
re constituie uit prilej pen
tru trecerea în revistă a 
relațiilor româno-zaireze, 
pentru a discuta căi'e dez
voltării in continuare a ra

ale internaționale, reaffr- 
mînd dorința celor două : 
țări de a conlucra pe arena 
mondială, de a contribui Ia 
consolidarea păcii # tecii- 
rității internaționale, Ta în
tărirea colaborării și înțele
gerii între națiuni.

In cursul prîntei runde , 
de convorbiri, cei doî șefi 
de stat au examinat în
deaproape evoluția Situa
ției politice internaționale, 
exprimîndu-și îngrijorarea 
față de înrăutățirea. în ul
tima vreibe, a acestei, si
tuații. S-a subliniat, de am
bele părți, necesitatea de a 
se acționa, într-un spirit

de înaltă responsabilitate 
pentru oprirea accentuării 
încordării pe arena mondia
lă, pentru însănătoșirea cli
matului politic. S-a apreciat 
că interesele reluării și con
solidării procesului de des
tindere, de Colaborare și 
pace, care trebuie să se ba
zeze pe egalitatea în drep
turi, pe respectarea princi
piilor independentei și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și 
Ia amenințarea cir forța, 
impun să se acționeze, în 
mod ferm, pentru rezolva
rea urgentă a tuturor stă
rilor de încordare și con
flict, a tuturor problemelor

: Ansamblul artistic 
„Măgura", 
în turneu

; Ansamblul folcloric ’ 
5 „Măgura" al artiștilor a- 
j maiori din cadrul Clu- 
î bului muncitoresc Lo- 
i nea, inițiază, începind ele
■ -- turneu cu 
î spectacolul ,;Drag rni-e 
' cintecul și. jocul", în ca-

așezămintelor cultu- 
din Uricani, Lupeni 
III), Pui, Petroșani 
III), Lenea, Petrila i 
III), Sadu (22. III), ■ 
Mare și Hațeg 123 • 

la care își vor da i 
concursul instrumentiștii i 
și dansatorii clubului, ; 
talentații soliști de muzi- i 
că populară din Vale : ; 
Maria Cerna, Măricuta i 
Hoțea, Sanda Blaj, Mari- J 
cică Mocanu, Constantin : 
Dondera, Ovldiu Liteanu : 
și alții. In reprezentațiile 
ansamblului se vor inte
gra trioul satiric George 

. Negraru — loan Velica
■ — Gheorghe Sereș, din 
: cadrul Casei de cultu- 
| ră a sindicatelor din Pe- 
ș troșani, precum și cu-
■ noscuții interpret) ai me- 
I losului popular, Florica 
î Bradu și Viorel Costin. 
?(I.V.)

î mîine, un
i
î arul
; rale
i (19
î (20.
I
î III),
i
3' . 5.

1
t
i
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î

î
i
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Exigențele noii calități superioare, 
în întreaga activitate economică

Realizarea producției nete 
expresia eficienței activitatii 

întregului colectiv

La jumătatea lunii, trai întreprinderi 
raportau o depășire a sarcinilor de plan, 

de la începutul anului, de

Printre obiectivele de 
frunte cuprinse in che
marea la întrecere pe 
care minerii din Petrila 
au lansat-o către toți 
minerii țării ne-aril fi
xat depășirea sarcinilor 
asumate la indicatorul pro
ducția netă valorică cu. 
2 400 000 lei — indicator 
ce sintetizează. în cel 
mai înalt grad eficiența 
muncii întregului co
lectiv.

In eforturile pentru 
înfăptuirea integrală a 
sarcinilor acestui ultim 

■an al cincinalului ca și a 
angajamentelor 
in întrecere, 6 
însemnătate o 
tă pentru noi 
rea experienței 
trecut pe care 
tră a reușit să-l încheie 
cu un bilanț pozitiv la 
principalii indicatori sin
tetici ai planului.

asumate 
deosebită
reprezm- 

valorifica- 
anului 

mina noas-

Astfel, producția 
VuiuriCci 
cu 14381 mii lei. 
un rezultat care 

mă, în primul 
am mu-acji 
strădaniile lor 
xolosirea la

netă 
. ci i(joi depuși Ut 

.. Este 
expri- 

rînd, ro- 
înmeriior, 
pentru 

randament 
maxim a utilajelor, a 
timpului de lucru, as'.gti- 
rind depășirea planului la 
producția fizică de căr
bune cu 28 183 tone, de
pășire care a influențat 
pozitiv producția netă 
valorică cu peste 3 600 
mii lei. Depășirea reflec
tă folosirea mai judici
oasă a forței de muncă. 
Subliniez că s-a 
planul de producție 
un efectiv mai mic față 
de cel planificat cu 100 
muncitori; ca urmare, 
planul productivității mun
cii fizice (t/post) a fost 
realizat în proporție de

pe 
contri- 
efecti- 

a

judici-

depășit
cu

111 la sută. De aseme
nea, s-a generalizat trans
portul .cărbunelui 
benzi, fapt ce a

. buit la redticerea
velor de servire; 
crescut ponderea produc?

, ției realizate prin abataje 
frontale. De asemenea, e- 
conomjjle' obținute prin 
reducerea consumurilor 
specifice de lemn de mi
nă și cherestea — peste 
1380 mc în total — au 
contribuit la creșterea 
producției nete valorice 
cu peste 480 mii lei. 
Recuperările de materi
ale de către unele for
mații, după programul 
de lucru, au influențat po-

Eustațiu LUNGU, 
contabil șef, 

membru în comitetul de 
partid al IM. Petrilu

Lupeni, Bărbăteni și Petrila stat cele trei între
prinderi miniere care de Ia începutul anului au tota
lizai, datorită celor 7 800 tone de cărbune extras pes
te plan în această lună? un plus de 33 600 tone.

• MINA LUPENI. Co
lectivul celei mai mari 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului continuă să 
se mențină în fruntea în
trecerii și în această lună 
în ceea ce privește can
titatea de cărbune extras 
peste plan — 3 787 tone. 
De la începutul anului, 
producția extrasă supli
mentar se ridică ia 17 000 
tone de cărbune.

• MINA BĂRBĂTENI. 
Minerii cu cele mai cons
tante și ritmice realizări 
din acest an au cumulat 
în această lună, la 
plus de 2 500 tone, 
la începutul anului 
se ridică la peste 
tone de cărbune.

• MINA PETRILA. Co
lectivul întreprinderii ca
re a chemat la întrecere

zi, un 
iar de 
plusul 
11 600

(Continuare în pag. a 2-a)

toți minerii țării, rapor
tează depășirea sarcinilor 
de plan pe această lună, 
la zi, cu peste 1 500 tone 
de cărbune, iar de la în
ceputul anului producții 
extrasă suplimentar atin
ge 5 000 tone de cărbune.

• PRODUCȚIA DE 
CĂRBUNE COCMEICzV 
B1L EXTRAS PES
TE PLAN DE LA ÎNCEPU 
TUL ANULUI SE APRO
PIE DE '29 000 TONE.

€* Sporurile de produc
ție ia cele tier întreprin
deri miniere au fost obți
nute pe seama depășirilor 
înregistrate ia productivi
tatea muncii planificată. 
Cea mai mare depășire a 
planului productivității 
muncii în cărbune o rea
lizează mina Bărbăteni — 
plus 160 kg/post.



u

Jurnalul este com-
zi. Mai intens soli

citate acum la începutul se
zonului de primăvară, sin', 
bluze’e, fustele, pardesieie, 
rochițele și pantalonii. Sint 
mult, solicitate, în ultimul 
timp confecțiile din piele și 
catifea. „Noi am solicitat 
să ni se dea mai mult din 
aceste produse — ne infor
mează responsabila unității

Ca urmare a preocupării narului.
pentru îndeplinirea planului pletal la
de aprovizionare la nive’ul 
I.C.S.M I. Petroșani, in re
țeaua magazinelor de des
facere cu amănuntul exista 
ț> abundență de mărfuri. A- 
ceasta este ilustrată, prin
tre altele, de faptul că în 
1979 planul de aproviziona 
re al I.C.Ș.M.I. a fost depă
șit cu mai bine de 3.7 mi
lioane lei. iar în primele — dar nu ni se repartizează, 
două luni clin 1980 se în
registrează, de asemenea 
importante depășiri. Este 
îmbucurător ca și planul ele 
desfaceri cu amănunt oi 
depășește lună de 1 
Bunăoară . numai în 
textile-încălțămînte 
desfăcute în cursul 
"trecut, suplimentar 
plan, mărfuri în valoare de 
3 milioane lei. Dar la o a- 
naliză atentă se constată un 
lucru surprinzător. Pe uni
tăți, rezultate bune în des
facerea mărfurilor au obți
nut doar unitățile nr. 16 con
fecții — Lonea, 56 jucării 
— Petroșani, 14 încălțămin
te — Petrila. 129 menaj — 
Petroșani și 116 țesături — 
Aeroport din Petroșani, ca
re au depășiri de plan lu
nare între 10 și 22 la sută. 
]n același timp unitățile nr. ȚJ,

84 și 93 din Petroșani,
— Lonea 
rfimîneri 
și 20 la

în cantitățile cerute, deși 
sîntem singura unitate de 
acest profil din Petroșani''.

Per fecționarea conducerii și
planificării economico-financiare

(Urmare din pag. 1)

i se 
lună. 

sectorul 
au fost 

anului 
față de

13,
76
au
10
bine de 50 
țeaua unităților de desface
re cu amănuntul nu reușește 
să-și realizeze planul. In 
căutarea explicației aces
tei situații, am întreprins 
un raid prin magazinele din 
Petroșani, pentru » vedea 
„la fața locului" care este 
preocuparea gestionarilor 
pentru aprovizionare și des
facere.

Primul popas
nr. 11 de desfacere a 
lecțiilor pentru femei. Răs
foim împreună cu tovarășa 
llinca Hațegan, șefa unită
ții, jurnalul de zi al geștio

și 77 Aninoasa 
sute plan între 
sută. Deci, mai 
la sută din re-

unitatea 
con

La unitatea nr. 2 „Merce- 
rie-galanterie", care are un 
vad comercial apreciabil, 
concretizat în vînzări zil
nice de circa 60 000 lei, îii- 
lîinim un fapt lăudabil Ra
ionul cosmelică-parfumerie 
intens solicitat în aceste zi
le are asigurat un fond de 
marfă bine asortat, supli
mentat cu 200 000 lei. com
parativ cu luna precedentă. 
Preambalate în pungi de 
plastic se află cadouri po
trivite sezonului. In fiecare 
zi, după cum aflăm de la 
tovarășul Martin Schreter, 
șeful unității, pe baza soli
citărilor clientelei din zi
ua precedentă, o vînzătoa- 
re este trimisă Ia depozit 
pentru achiziționarea de 
mărfuri.

De luni de zile Ia unita
tea ,,Foto-muzică“ nu exis
tă filme înguste, iar baterii 
tip R 20 sc găsesc tot atît 
de rar la „Electrice", în 
timp ce solicitări,,. De ce ? 
„Nu se găsesc la depozit" 
— susțin responsabilii unită
ților. Adevărul e că nu se 
găsesc în depozitele din Pe-

troșani și Deva. Fiindcă în 
Oradea, Tg. Jiu sau Timi
șoara găsești și fi me îngus
te și baterii R 20 de 1,5 V 
cite vrei...

La unitatea •. .Țesături" din 
cadrul .complexului ..Parîn- 
gul", Jiu se găsesc .stofe de 
sezon, covoare, simple de 
mici dimensiuni. „Proble
ma" e similară 
tîlnite ,în toate 
nități . vizitate 
unele nu-și fac . 
lățite de desfacere cu amă
nuntul, pe baza cercetării 
cererii,- lansează comenzi, 
clar comenzile nu sînt ono
rate „de la depozit". .

■ Căutăm explicația împre- 
. una cu tovarășii Dumitru 

Poenaru,. directorul I.C.Ș.M.I.: 
și Ana Popa, șefa serviciu- 

, lui comercial. Sîntem infor
mați că în stoc există măr
furi de 92 milioane lei și că 
lunar sînt vindute mărfuri 
în valoare de 30 milioane Iei.

Sînt 
si 
se 

.
în 
de

cu cele in- 
celelalte u- 
și din care 
planul. Uni-

Raid realizat de 
Viorel STRAUȚ

La Fabrica de confecții din Vulcan, 
dobindit un loc de muncă, au învățat 
pect dintr-o secție din cadru] fabricii.

multe femei au 
o meserie. As-

Foto : Șt. NEMECSEK

locuitorii 
modernului cartier Corcești 
din Vulcan au demarat o 
acțiune gospodărească de 
primăvară, pe catre au de
numit-o sugestiv „Cea mat 
frumoasă zonă din fața 
blocului". La cea dinții „ie
șire" m participat sute de 
cetățeni ai orașului. .(Vio
rel Alexandru, corespon
dent)

Golurile semnalate ? 
determinate de, modă 
de... sezon, după cum ni 
explică. Primim, totuși, 
vestea îmbucurătoare că 
întimpinarea sezonului
primăvară, depozitul din Pe
troșani a fost aprovizionai 
cu cantități îndestulătoare 
de textile, tricotaje, confec
ții și alte produse de sezon...

Se poate spune deci că, 
Ia nivelul conducerii 
I.C.Ș.M.I. Petroșani există 
preocupare pentru aprovi
zionarea și desfacerea fon
dului de marfă. In ceea ce 

. privește însă diversificarea 
produselor oferite spre vîn- 
zare, asigurarea tipodimen- 
sjunilor unor produse, cum 
sint confecțiile, unele sor
timente de țesături și pro
duse ale industriei chimice, 
există însă loc pentru mai 
bine. Șe impune lărgirea 
rețelei de furnizori din ța
ră, asigurarea unui fond de 
marfă mai diversificată, pe 
măsura cerințe’or crescînde 
și exigențelor justificate 
oamenilor muncii.

ale

bază, ridicarea susținută a 
nivelului economic al 
României, a nivelului de 
trai și de civilizație al 
întregului popor.

” Prin măsurile aprobate 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie. 1978 și prin ac-, 
tele normative adoptate ul
terior are io;’, în primul 
rînd, o sporire a rolului u- 
nităților de bază și terito- 
rial-administrative, în ac
tivitatea de planificare. 
Ideea centrală a perfecțio
nării mecanismului de pla
nificare constă în faptul că 
întreprinderea, unitatea te
ritorială, devine nucleul de 
bază al întregului sistem 
de elaborare a planului na
țional unic. In al doilea 
rînd, îmbunătățirea indica
torilor eeonomico-fmanciari 
se va realiza, în principal, 
prin înlocuirea valorii pro
ducției globale cu valoarea 
producției nete, ca indica
tor de bază în funcție de 
care se calculează fondul 

de retribuție, prin extinde
rea utilizării indicatorilor 
fizici, .

Prin aceste îmbunătă
țiri se determină măi e- 
xact contribuția fiecărei u- 
nități la crearea venitului 
național, se impulsionează 
accentuarea laturilor cali
tative ale 
nomice.

Folosirea 
pîrghiilor
nanclare în activitatea în
treprinderilor sporirea răs: 
punderii colectivelor de oa
meni ai muncii și a orga
nelor de conducere colec
tivă din fiecare unitate în 
gospodărirea fondurilor și 
întărirea d'sciplinei finan
ciare, acoperirea într-o 
măsură mai mare a nevoi
lor de fonduri ale unități
lor economice din resurse 
proprii, participarea oame
nilor muncii la conducere, 
la întărirea și lărgirea au- 
togestiunii economico-fi- 
nanciare, participarea la 
beneficii, sînt tot atîtea 
perfecționări aduse în do-

activității eco-

mai intensă a 
economico-fi-

meniul vieții economice, 
din inițiativa secretarului 
genera! al partidului, 
deplină concordanță 
dezvoltarea forței or 
producție, cu creșterea 
dullii de complexitate 
economiei naționale.

rn 
cu 
de 

gra- . 
a 

... Prin 
măsurile stabilite s-a creat 
un cadru favorabil ca 
fiecare colectiv de oameni 
ai muncii să-și îndepli
nească rolul în buna func
ționare a unităților în ca
re lucrează, în scopul creș
terii eficienței economice, 

. ridicării nivelului de trai 
al maselor, dezvoltării ge
nerale a societății

Noul mecanism econo- 
mico-fihanoiar evidențiază 
pregnant preocupările 
partidului pe linia funcțio
nării modalităților de ar
monizare mai judicioasă a 
tuturor verigilor sistemului 
de interese economice. Mă
surile de perfecționare a 
mecanismu 1 u i economîco- 
financiar și a planificării, 
sporesc accentul pe com
petențele și responsabilită
țile întreprinderilor și ale 
colectivelor de oameni ai 
muncii, tocmai pentru 
a satisface, mai bine atît 
interesele generale cît și 
cele de grup și personale 
ale membrilor societății. In 
condițiile aplicării noilor 
măsuri, ale adîncirii auto- 
gestiunii întreprinderilor 
se pun într-un mod nou și 
sarcinile colectivelor din 
unitățile miniere din Valea 
Jiului, îndeosebi în ceea ce 
privește realizarea planului 
de producție, întărirea or
dinii și disciplinei, dimi
nuarea ponderii costurilor 
materiale în ansamblul 
el iei tuielilor, creșterea 
productivității muncii, o 
mai bună calificare și uti
liza’.’ a f<> ței du u.iini.ă, 
stimularea inițiativei in a- 
piicarea în practică a nou
lui, a progresului tehnic.

Dind cu fermitate viață 
indicațiilor de inestimabilă 
valoare practică ale secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu, la recenta cons
fătuire de lucru . de la

Realizarea producției nete
(Urmare din pagina f)

zitiv producția netă 
lorică cu peste 1 620 
lei. De menționat că 
crescut coeficiențul. 
recuperare și 
mai ales la armăturile 
metalice TH la 78,4 la 
sută, față de 65 la sută 
prevăzut în plan. Astfel, 
dacă în tot cursul anu
lui s-au folosit la lucrările

ar- 
a- 

ar- . 
Ca

costurile de pro- 
1000

vă
mii 

a 
. de 

refolosire

du pregătire 17 423 
mături metalice,- din 
cestea 13 657, au fost , 
mături recuperate;;' 
urmare, 
ducție pe tonă și la 
lei producție marfă, au fost 
reduse Ia cheltuielile ma
teriale cur peste 3 300 mii 
lei, ceea ce a contribuit lâ 
creșterea producției ne-

te valorice cu aceeași su
mă.

La indieatorJl de cali
tate — cenușă — mina 
noastră s-a încadrat - in 
norma planificată. Am de
pășit însă cu 0,3 puncte 
indicatorul de umiditate, 
ceea ce a influențat 
gativ producția netă 
lorică cu plata unei 
nalizări de 571 000 lei. 
zultă deci că îmbunătăți
rea calității producției, ră- 
mîne în continuare o re
zervă importantă în acti
vitatea minei.

Pe baza experienței 
nului trecut, pentru 
lizarca indicatorilor pre- 
văzuți pe 1980 a fost ela: 
borat un amplu program 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care vizează .țoc-

ne- 
va- 
pe- 
Re-

a-
rea-

mai resursele ce sînt me
nite să determine creș
terea producției nete. In 
atest an, planul 
ției minei reprezintă 
creștere de 120 000 
cărbune. Tocmai

■ ea perseverăm în 
rea mecanizării.
rea indicilor de
a utilajelor, folosirea ra
țională a efectivelor, a 
timpului de lucru. Acțio
năm, de asemenea, cu 
toată fermitatea pentru 
reducerea costurilor de 
producție. a cheltuielilor 
materiale, mai ales pe ca
lea recuperării materia
lelor, a eliminării - risipei. 
S-au întreprins, de ase-: 

. menea, măsuri ' pentru 
reducerea conținutului de

produc-
o 

tone 
de ace- 
extinde- 

crește- 
uțilizare

concursul pe teme de istp- • Prin mijloace proprii, 
r-te,'. organizat la Școala ge-, eu sprijimui educatorilor;

Viliam Burza și Valentin 
Popescu, sălile de clasă și 
dormitoarele Casei de co
pii din Urioani. au fost ra- 
dioficate. (C. Titu)

• Comisia de sistemati
zare a municipiului nostru 
a avizat recent două , stu
dii de punere în valoare a 

din

nerală nr. 5 din Vulcan. Au 
participat 30 de elevi din 
clasele V—V III. (Tîtu. Cor
nea)
e In organizarea Centru

lui universitar București și 
â revistei „Viața studen
țească", în 23—24 martie, 
la București se va desfă
șura prima competiție 
țională universitară 
bandminton, ]a care, 
participa, în compania

jng.

tite s-au și grăbit sa ma- nalelor competiții ale cari-, 
terializeze concluziile stu- < ' 
cAlor. plantînd deja, cu (Canada),
terializeze concluziile stu-

na
de 
va

• •
nouă formații din diferite 
centre universitare, și o 
reprezentativă a Institutu
lui de mine din ' Petroșani.

zonelor de agrement 
Petrila și Petroșani, șeful 
proiectelor fiind dr.
Zeno’ Oarcea, din cadrul
Filialei Caransebeș a Ins
titutului de cercetări și a- 
menajări silvice București. 
Gospodarii orașelor" amin-

C.C al BCR. minerii, 
constructorii, toți oamenii 
niinch ii a Valea . Jm.ui, 
sub conducerea, organiza
țiilor de partid, pun accen
tul hotărîlor în activitatea 
productivă pe elementele 
calitative din economie.

; A' țlonîndu-se pentru rea
lizarea producției nete va
lorice, organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C., 
consiliile oamenilor muncii 
mobilizează toate forțele 
umane din unități'e eco
nomice pentru creșterea în 
ritm susținut a producției 

■; -fizice, ridicarea calității 
producției, reducerea chel
tuielilor materiale. Puter
nica forță de stimulare a 
avîntului creator al celor 
ce 'muncesc pe cair-o .. ^ 

'exercită măsurile revb’upo- 
nare de perfecționare a 
activității de organizare și 
conducere a vieții econo- 
mico-sociale, rezidă tocmai 
din obiectivul fundamental 
al politicii partidului — 
ridicarea bunăstării 
riale și spirituale a 
rului nostru.
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conti
nuare a mecanismului eco- 
nomico-financia-r, cu rever* 
berații puternice deopotri
vă pe plan economic, so
cial cit și în formarea con
științei socialiste a maselor, 
are reală forță, de a impu
ne în desfășurarea operei 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate un moment' de co
titură, de angajare hotărî- 
t.ă a economiei noastre pe 
calea dezvoltării intensive, 
operă nemijlocit legată de 
gînd'i.rea ereatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti- 
d'Ul’.ii ComUiiâșt’ Român, ca
re în cei 15 ani de cînd 
a fost investit cu înalta 
funcție de conducător al 
partidului, ane rolul deter
minant în progresul și 
prosperitatea României So
cialiste. 7. ... . ..i eterne ale

I Coordonate
17,00 1965-,

Icei mai ro 
ria patriei, 
muzical. 1 
eterne ale ........ I Orelfe serii ’

Inia — peis 
contemporacenușă,' pentru

rea în norma de umiditate J nioria păml 
a producției extrase.

Faptul că după p. ‘
le două luni ale anului,
colectivul nostru . și-a rea- 
lizat sarcinile la produc
ția netă valorică în .. 
porție de 115,5 la șută, iar
la producția fizică

prime- ,r

PI r
roduc- ■ 

pr°- I

L am
depășit prevederile pla

că r-nulul cu 3474 tone
bune, ne dă certitudinea 
că ne aflăm pe un drum 
bun; perseverînd în va
lorificarea experienței cîș- 
tigate, a tuturor rezervelor 
do care dispunem, vom fa
ce și în acest an noi'pași 
înainte pe .calea, sporirii 

- eficienței, a îmbunătățirii 
cal tTive a întregii acti
vității economice a între
prinderii. . ' ‘ l

nesc. 21,06 
știri. 21,05
re. 22,00 C
ră. 23,00 I 
ca'e. 23,3t 
stop mlizic

* ■
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det. Gambri.nus din Petro
șani, La Brazi — Vu’can, 
Brăița -*■ i.upeni, a caba
nelor montane Pasul Vîl- 
can și Buta, în vederea se
zonului- estival. Lucrările 
de modernizare, igienizare, 
măsurile de bună 1 apr-o vi-.

caturiștilor de la Montreal
, Knokke-Heist 

sprijinul cetățenilor, peste (Belgia), Vercelli și Maros- 
300 de pini la „porțile" de tica (Italia), frații Ion și 

" ’ ’ ' Mihai Barbu, din munici
piul nostru, sărbătoresc un 
prim și onorant jubileu al 

a' atestării talentului lor pe 
T- diverse meridiane ale glo- zionare și de asigurare cu

- prezența, de cite personal de servire se vor

intrare ale Petroșaniului.
• Prin demolarea unei

case de la intersecția stră
zilor Cloșca și Mihai Vi- 
teazu se vor îmbunătăți bului — ‘
vizibilitatea și condițiile 10 ori, la festivalurile în
de circulație în Petroșani, ternaționale ale ■ caricatu- 
acțiunea întreprinsă ■. de . riștilor. La mâi multe 1 
lucrătorii E.G.C.L. fiind - - ... ■ •• Este in curs de finali- m Turs de desfășurare. : ' .' ■ . . . .zare programul Direcției

• Prin „răspunsurile" comerciale municipale de 
grafice expediate și în a- pregătire a unităților tu- 
cest an pe adresa tradițio- ristice: Peștera Bolii, Bră-

încheia în jurul datei de
. 15 aprilie.
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3iS'fl roșu

„Am realizat un sistem unitar 
de conducere a țării de către 
popor, o democrație economică 

și socială de tip nou, care ne 
permite să valorificăm larg ini--

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
■ 8 • fi a « aa ■

Rezultatele confirmătea de creație a maselor în în-

lateral dezvoltate".

socia'is-

Luccafă-
docti-

? cu. nuci. 
Mi-e tea-

Cultural ! 
Muncito- 
>e la spa-

l : Dallas 
pan ia pe- 
uing. Re- 
Țisodului

făptuirea Programului de fău

rire a societății socialiste multi-

țiativa, experiența și capacita-

Izvoare
aplicăIn valea Jiului se de

unitAțile miniere econonm
i zilei

eu
• „Brigada de produc

ție și educație socialistă"

• „Trofeul noului în
cadrat"

NICOLAE CEAUȘESCU 

(Din Raportul prezentat la cel 
de-al Xll-lea Congres al 

Partidului Comunist Român)

iu; bă 6n-

pionie-

• „Brigada înaltei pro
ductivități"

> mărețe 
sub sem- 

politici 
are, al 

revolți-

• „Contul colector de 
economii al sectorului"

• „Să realizăm avan
sări lunare de 150 ml la 
lucrările în cărbune și 
120 ml la cele din steril, 
la brigăzile dotate 
combine"

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

UTILAJE MINIERE

„Să prelungim
• „Dirigenția munci

torească"
ie, țara 
delodii.
V : „Sca- 
Moliere. 
pe țară.

1......

I

3

• „Fiecare cadru teh- 
nic-inginereșc să rezolve 

anual o problemă tehni
că sau organizatorică, 

. chivalentă în valoare 
ciștigul realizat pe 
an"

e-
cu
un

cu 
un ciclu durata de func
ționare a complexului 

mecanizat"
• „Să muncim și să 

trăim în chip comunist"
PE ȘANTIERELE DE 

CONSTRUCȚII

• „Echipa 
duetivități"

înaltei pro-

• „Fiecare cadru teh- 
nic-ingineresc să rezolve 
anual o problemă tehui- ; 
că sau organizatorică, e- 
chivalînd în valoare cu 
ciștigul realizat pe un 

an"
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• In anul 1979
au aplicat inițiativele muncitorești :

- 168 de brigăzi - „Brigada înal
tei productivități"

- 121 de brigăzi - „Brigada de 
producție și educație socialistă"

- 29 de sectoare - „Contul colec
tor de economii al sectorului"

- 265 de maiștri — „Dirigenția 
muncitorească"

- 274 cadre tehnico-inginerești - 
„Fiecare cadru tehnic ingine 
resc să rezolve o problemă teh
nică sau organizatorică egală 
în valoare cu ciștigul realizat 
pe un an

J*.

și
1980
inițiativele muncitorești :

Făeind bilanțul realizări
lor obținute în anul trecut 
prin aplicarea inițiativelor 
muncitorești, la nivelul 
Văii Jiului au fos.t obținute 
economii în valoare de 
14,891 milioane lei. Aceas
ta dovedește eficient-a ex
tinderii metodelor înainta
te de muncă, a experien
ței valoroase pe care au do- 
bîndit-o colectivele de oa
meni ai muncij din Valea 
Jiului. Demonstrează ca
pacitatea și puterea de ac
țiune a comuniștilor, a tu
turor oamenilor .muncii 
pentru a găsi noi resurse 
materiale și umane în 
scopul ridicării eficienței 
economice a întregii activi- . 
tați.

pe anul 1979
• Prin aplicarea iniți

ativei „Brigada înaltei 
productivități", la care 
au participat 5380 de oa
meni ai muncii din în
treprinderile miniere, s-a 
realizat o eficiență e- 
conomică de .7,918 milioa
ne lei, în fruntea între-,

. cerii sițuîndu-se brigăzile 
conduse de , Constantin 
Lupulescu, Eugen 
cu.-- loslf Ciamba, 
Teacenco, Aurel 
Mircea Secrîeru

ii
• In cadrul inițiativei 

•Brigada de producție și
educație socialistă", care 
a cuprins 2850 de mem
bri. ai brigăzilor și for
mațiilor de lucru 
Valea Jiului, s-au 
z.at 1360 mii lei economii 
prin sporirea grijii față 
de utilaje, întărirea or- 

. dinii si disciplinei, con
tribuind la permanentiza
rea încadraților în mun
că. S-au evidențiat bri
găzile conduse de Ion

. Cojocariu, Ludovic Fu- 
lop, Pompei 
Ștefan Rotaru, 
Qan+Z și alții.
• In „Contul 

de economii al 
iui", inițiativă

Voi-
Țitu 

Soșoi, 
și al-

din 
reali-

Tomolea,
Ștefan

a 
în ■ 

colecti-
,Diri-

a

O
la , 
a- .

Lupeni, I l.M. Paroseni 
și II l.M. Uricani.

• Inițiativa care 
fost lansată cu ani 
urmă de către
vul minei Lonea, 
genția muncitorească" 
cuprins în anul care 
trecut 265 de maiștri, 
contribuție importantă 
buna desfășurare a
cesteia adueînd-o maiș
trii Constantin Oprea- 
nu (l.M. Petrila), Alexan
dru Bucea (l.M. Paroșeni), 
Gheorghe Timofticiuc 
(l.M. Anînoasa), Adrian 
Fuiclea (l.M. Vulcan) și 
Marin Stoiculescu (l.M. 
Uricani). ■

• 274 de ingineri, teh
nicieni, maiștri, munci
tori au participat la so
luționarea unor impor
tante probleme în do

meniul extinderii me
canizării în subteran, îm
bunătățirii condițiilor de 
muncă, realizînd eco
nomii în valoare de 1,110 
milioane lei. Au fost evi
dențiat! în cadrul în
trecerii socialiste pentru 
aplicarea inițiativei „Fie
care cad: ti tehnic-ingine- 
resc să rezolve o proble
me ^"hn'V-nrganizatorică

colector 
sectoru- 
îmbrăți- egală în valoare cu ctș- 

șată de 29 de sectoare din 
Valea Jiului, s-au înscris 
economii în valoare de 
3,206 milioane lei. A- 
ceasta prin aplicarea în 
producție a unor metode 
și tehnologii noi și re
ducerea considerabilă 
consumului de materia
le planificate. Pe prime
le locuri se situează -sec- 
tom-e'p • tV IM. Petrilt». 

I . LM. Vulcan IV l.M.

tigul realizat pe un an", 
tovarășii . Titus Costache, 
Alfred Hummel, Nieo- 
Iae Radu, Teodor Cos- 
ma și Marcel Tomoi.

.•„Să circulăm o zi; 
pe Jună cu combustib’l 

a economisit", inițiativă 
care a - fost aplicată in 
unitățile de transport în 
comun a adus economii 
în valoare de 1300 mii 
lei.

• In anul 
var aplica

306 de brigăzi - „Brigada înal
tei productivități și de educație 
socialistă"

- 45 de sectoare - „Contul colec
tor de economii al sectorului"

- 487 de maiștri — „Dirigenția 
muncitorească"

— 469 cadre tehnico-inginerești — 
„Fiecare cadru tehnic ingine
resc să rezolve o problemă teh
nică sau organizatorică egală 
în valoare cu ciștigul realizat 
pe un an"

— 21 de formații de lucru — „Uti
lajul întreținut și reparat de noi 
să funcționeze fără întreruperi".

Cadru de
Stimulați de istoricele 

hotărîri ale Congresului 
al Xll-lea al partidului, 
oamenii muncii din 
lea Jiului, găsesc 
teren fertil pentru 
plica in 
eii .deile 

' sporirii 
muncii și 
ultimul timp s-au născut 
noi inițiative. „Să 
cim și să trăim în 
comunist", inițiativă 
a fost îmbrățișată -de oa
menii muncii dc 
treprinderile

a. Vulcan 
precum și

Va-
inersu 
ă a- 

mu’i- 
scoput 

prodiic'tiv’.tății 
a producției: In

procesul
noi, in

mun- 
chip 
care

afirmare a ideilor
torii -din comerțul Văii 
Jiului. Această inițiativă 
răspunde cerințelor for
mulate de secretarul ge
neral al partidului/ tova
rășul -Nicolâe ” Ceaușescu, 
pentru a nu admite rebu
tul uman, de a ne aduce 
întreaga Contribuție la ' 
formarea unui om nou, 
devotat cauzei societății ' 
noastre. ,

Stimulînd participarea 
minerilor pentru a dă cit 
mai mult .cărbune patriei, 
noua inițiativă „Să pre
lungim cu un ciclu du
rata de funcționare a 
complexului mecanizat", 
lansată de brigada condu
să ' ■■■ ele - comu n is tul

novatoare

la in
mi'••ere

Brigadierul Constantin Lupulescu și ortacij care aplică eu succes inițiativa „Brigada înaltei productivități".

- loto: I. LIC1U

Cons-

tanl i n Lupulescu de ăa 
mina Lupani, exprimă 
condiția de astăzi a mi- 
nerUlgi-tehnieian, omul 
capabil să stăpîneașcă în 
subteran cele mai moder
ne utilaje, de înaltă prpr 
d activitate.

Valea Jiului, ca urma
re a măsurilor întreprin
se de partidul și . statul 
nostru' pe linia lărgirii 
democrației socialiste, o- 
feră și în continuare un; 
cadru propice de afirmare 
a ideilor 
nițiătivelor 
voluțiopare

" lor muneji
- Petroșani.-

novatoare, a i- 
înalntate, re
ale oameni- 
din niunicipul

experienței înaintate
de seamă a organizațiilor de partidO preocupare de seamă a organizațiilor de partid : 

din Valea Jiului este extinderea și generalizarea ini
țiativelor muncitorești. In întreprinderile miniere, pe 
șantierele de construcții, la I.U.M.P., în comerț și 
cooperație au fost organizate numeroase dezbateri, 
simpozoane, mese rotunde; întîlniri, consfătuiri și 
schimburi de experiență la care au participat zeci de 
oameni ai muncii. Cadrul de dezbate, e a constituit un 
viu schimb de idei, de emulație creatoare, menit să 
conducă la popu'arizarea rezultatelor bune obținute 
și la măsurile necesare pentru a se obține o eficiență 
maximă. Datorită acestui fapt o bună parte din ini
țiativele aplicate în abataj au fost extinse la supra
față, pe șantierele de construcții, în comerț și coope
rație, cum este cazul inițativelor „Brigada înaltei 
productivități" și „Să muncim și să trăim în chip co
munist". Rezultatele bune obținute de colectivele care 
au îmbrățișat aceste inițiative demonstrează orien
tarea bună, efortul depus pentru a realiza și în acest 
an la un nivel 
ducție

ca'itativ superior sarcinile de pro-

I’agiuâ realizată <le
Valeriu COANDRAȘ
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a președintelui 
Republicii Zair, 

Mobutu Șese Seko
V

rea convorbirilor oficiate
(Urinare din pagina I)

litigioase dintre state, ex
clusiv pe ca’e pașnică, prin 
tratative.

In cursul convorbirilor 
s-a subliniat că reducerea 
tensiunii internaționale și 
îmbunătățirea relațiilor 
dintre state răspund, tot
odată, necesității creării u- 
nui cl:mat favorabil pregă
tirii temeinice a reuniunii 
de la Madrid, care trebuie 
să dea un puternic impuls 
înfăptuirii unitare a pre
vederilor Actului final de 
la Helsinki, dezvoltării co
laborării între toate state
le continentului, să ducă 
la măsuri concrete de dez
angajare militară ș; dezar
mare, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor eu
ropene și constituie o con
tribuție la cauza păcii și 
securității mondiale.

Cei doi șefi de stat au

subliniat că întărire,a cli
matului de pace, destinde
re și securitate internațio
nală necesită înfăptuirea 
de pași ooncreți în direc
ția dezarmării și, în pri
mul rind, a dezarmării 
nucleare, pentru ea o 

parte din uriașele cheltuieli 
militare să servească dez
voltării, sprijinirii țărilor 
în curs de dezvoltare, pro
gresului tuturor popoare
lor lumii.

Român,ia și Zair au ex
primat hotărîrea tor de a 
acționa în continuare pen
tru înfăptuirea de măsuri 
practice în vederea lichi
dării SuMezvoltării și ins
taurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale — 
condiție esențială pentru 
asigurarea păcii, statelsiă- 
ții politice ți economice 
mondiale pentru o colabo
rare largă, neîngrădită în
tre toate statele kwwii.

Consternare în tribunele 
Jiului, după partida cu fot
baliștii băcăuani. Jucătorii 
gazdelor pășeau spre tunel, 
pe sub „furcile caudine“ 
ale privirilor propriilor lor 
suporteri. învinși, tocmai 
cind se spera să prindă 
plutonul fruntaș1 Și ceea 
ce este mai grav, nil va
loarea deosebită a adversa
rilor a decis deinodăinîn- 
tul partidei, ci infatuarea 
după ega’ul de la Tîrgoviș
te. Bilanțul confruntărilor 
cu S.C. Bacău trebuia să 
pună în gardă formația din 
Vale, în precedentele edi
ții, în două rînduri, deși au 
părăsit terenul învinși, han
dicapul oaspeților a tost de 
două goluri. De această da
tă, fără a mal putea da vi
na pe arbitraj, jucătorii 
noștri au rămas datori ta 
capitolul angajare și reali
zare colectivă a fazelor, 
n-au știut să se descurce 
în fața omogenului „bloc 
funcțional" advers, care 
manevra balonul prin pase 
scurte și lansa dese con
traatacuri tăioase pe aripa 
stingă. De acolo, Vamanu 
a centrat, în min. 12, pen
tru Botez, care a deschis 
scorul.

Primirea golului n-a tre-

DIVIZIA C

Vizită protocolară
Președintele Mobutu Șese 

Seko a făcut, luni după-a- 
miază, o vizită protocolară 
președintelui N i c o 1 a e 
C e au ș es eu.

întrevederea dintre cei 
doi șefi de stat, care a avut 
loc la Palatul Republicii î-

naintea începerii convorbi
rilor oficiale, s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordia
litate și prietenie, în spi
ritul bunelor relații stator
nicite între România și 
Zair, între popoai-.ule ro
mân și »afwez.

Fotbal, divizia A: JIUL-S.C. BACĂU 0-2 (0-2)HI
Infatuarea adună „norii și fulgerele" 

in fața propriilor buturi
zit la realitate mijlocașii 
Jiului, toți s-au năpustit, 
spre poarta lui Mangeac. 
care, culmea, n-a fost soli
citat, fiindcă în linia a ll-a 
a atacului nostru n-au exis
tat șuteori de ta distantă. 
Recuperînd cu regularitate 
baloanele centrate, elevii 
lui Traian lonescu au știut 
să exploateze plasamentul 
defectuos al apărătorilor 
noștri. Să nu-și fi adus a- 
minte antrenorii Viorel 
Tălmaciu și Gogu Tonca, 
duminică după-amiază. ca 
Traian lonescu a stat la 
cirma echipei din Petroșani 
nu demult, că a contribuit 
la tocmirea stereotipurilor 
de apărare ? Se vede că nil, 
fiindcă moldovenii nu nu
mai că și-au păstrat avan
tajul, ba chiar și 1-au mă
rit., după alte 12 minute de 
joc, cind Chitaru l-a ser
vit bine pe Cărpuci și aces
ta, deși tatonat de trei fun
dași, a înscris ușor pe sub 
Caval, A venit apoi min.

31, cind arbitrul bucureș- 
tea.n Gh. Retezan a acordat 
gazdelor o lovitură de pe? 
deapsă. Nu e pentru prima 
oară c;nd căpitanul .Jiului, 
Citinitu, abordează decon- 
centrat o asemenea execu
ție și urmarea s-a văzut, 
respins de transversală, ba
lonul a fost îndepărtat de 
băcăuani din careu.

După pauză s-au încercat 
noii soluții, dar Bedo a ac
ționat tot ătît de crispat ca 
Petre Grgore, iar Enescii, 
trimis în locul miilocașului 
Stoica, n-a demarat prompt 
la deschiderile în adînci- 
me. A fost păstrat în teren 
un înaintaș care poate fi 
recunoscut doar după nu
mărul de pe tricou, este 
ușor de ghicit despre cine 
este vorba, Bucurescu, ale 
cărui fente nu mai impre
sionează, docil prin auto
matism și ineficienta lor. 
Și astfel, înfrîngerea Jiului 
cumulează nedorit roadele

infatuării, ale precarului 
fond de fantezie în atac 
și nerespectării sarcinilor 
de joc în linia mediană, a- 
gravate de minutele de 
„amnezie* ale unor fotba
liști care acționează, defen
siv sau ofensiv, pe aripi.' 
Acest 0—2 sancționează tot
odată refluxul volitiv al 
fotbaliștilor noștri, după 
unele rezultate de valoare, 
provocat poate și de teama 
de ă nu fi solicitați me
reu la nivelul posibilităților 
tor. Oricare ar fi cauzele. 
Caval șl coechipierii ,asăt 
trebuie să-și supună com
portarea lor sub orice cri
tică în fața radiografiei 
propriei lor conștiințe și să 
treacă urgent la acțiune 
pentru a șterge din amin
tirea suporterilor rușinea 
pățită sub ochii lor, în a- 
ceastă duminică de rău au
gur rănirii fotbalul și rug- 
biul Văii.

Io» VULPE

Cursa de promovare 
a reînceput bine

Dineu
Tovarășul Nutatae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro- 
mân, președintele 5tepob6i- 
oii Socialiste România, a 
oferit, luni, la Ptaatol Con
siliului de Stat, uh dineu 
ofieăâ în cnioarea Excelen
ței SMe general de corp 
de armată Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Ranga, președintele 
fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair.

oficial
L* dineu au luat parte 

perseame oficiate române 
și aaareze.

Președintele Nicol*» 
Ceaușeseti și președintele 

M obutu Șese Seko au rostit 
toasturi.

Urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze, toas
turile au fost marcate de 
intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Zair și Re

publicii Socialiste România.

.PROGRESUL BAlLE.ȘtI 
— MINERUL LUPENI «—1 
(9—9). Dorind sâ confirme 
palmaresul din perioada de 
pregătire (în care a reușit 
ea din 12 partide să nu 
piardă nici una. chiar dacă 
adversari i-au fost Jiul Pe
troșani, Pandurii Tg. Jiu, 
Dgria Orăștie sau D.V.S.C. 
Debrețin — Ungaria) echi
pa minerilor din Lupe ui a 
început returul foarte bi
ne., După un joc în oare a 
etalat calități bune tehni- 
co-tactice, dovedind că pre
gătirea efectuată sub con
ducerea noului cuplu de 
antrenări Mihai Basarab 
și Constantin Cotroază și-a 
atins scopul, reprezentati
va minerilor din Lupeni se 
întoarce de ta Băltești 
două puncte deosebit
prețioase, în tentativa de 
promovare în eșalonul 
cund. Reușind să organize
ze o apărare bună, în care 
au excelat junior.ul loan 
Popa, Burdangiu, Truică, 
Dumitru și Homan, oaspe
ții au inițiat dese și varia
te acțiuni de contraatac

cu
de

se-

care au fost ratate de Săt- 
înăreanu (min. 25 și 35) și 
Voicu (min. 60). E drept că 
și gazdele puteau înscrie, 
dar oaspeții s-au 
bine. In final, cind 
erau două minute de joc 
și cei peste 200 de 
teri ai echipei din Lupani 
se pregăteau să-și ovațio
neze jucătorii, pentru remi
sa ce.se profila. *e produ
ce marea și plăcuta sur
priză: oaspeții beneficiază 
de o lovitură liberă de la 
aproximativ .25 metri, Pe
tre Popa așează balonul și 
cu o execuție puternică și 
precisă înscrie : 0—1: Bucu
ria suporterilor a fost de 
nedescris. In numele tari 
al celor care cu siguranță 
duminică v<ir umple . sta
dionul din Ltipeni, urăm 
succes echipei minerilor în 
confruntarea cu Electroțxt- 
tere Cratova.

apărat
mai

super-

T. ALEXANDRU

REZULTATE TEHNICE : Sportul studențesc — „Poli* 
Timișoara 0—0 ; Jiul Petroșani — S.C. Bacău 0—2 ; 
F.C.M. Galați — F.C. Olt 1—0; Politehnica Iași —'Uni
versitatea Craiova 2—0; Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Baia Mare 2—2; Olimpia Satu Mare — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—0 ; Dinamo — Steaua 1—1 ; Argeș^ -— flo
ria

_________ , .. i — Glo-
Buzău 6—2; „U“ Cluj-Napoca —’ C.S. Tîrgoviște 3—0.

CLASAMENTUL
1. Sleaua 28 11 8. 4 48—25 3©
2. Univ. Craiova 23 12 5 6 46—22 29
3. Dinamo 23 11 6 6 39—25 28
4. F.C. Argeș 23 12 4 7 39—27 28
5. F.C. Baia Mare 23 12 3 8 39—31 27
6. S.C. Bacău 23 8 9 6 31—32 25
7. F.C.M. Galați 23 9 7 7 35—40 25
8. Snprtul studențesc 23 1w 4 9 23—20 24
9. Chimia Rm. Vîlcea 23 W 4 9 31—29 24

10. Jiul 23 10 4 9 19—27 24
11. A.S.A. Tg. Mureș 23 9 4 10 26—31 22
12. „Poli" Timișoara 23 9 3 11 29—30 21
13. „U“ Cluj-Napoca 23 9 .2 12 27—2© 20
J 4. Politehnica Iași 23 9 2 12 27—31 20
15. F.C. ©It 23 8 3 12 28—37 W
16. C.S. Tîrgoviște 23 7 5 II 24—36 19
17. Olimpia Satu Mare 23 5 7 11 31—36 17
18. Gloria Buzău 23 4- 4 15 18—4© 12

ETAPA VIITOARE (23 martie): Gloria Buzău — l-n ’ ’ 
litehnica Iași, Steaua — Chimia Rtn. Vîlcea, Universi
tatea Craiova — S.C. Bacău, Jiul — Olimpia Satu Mare, 
C.Ș. Tîrgoviște — F.C.M. Galați, F.C. Argeș — Sportul 
studențesc, „Poli* Timișoara — „U" Cluj-Napoca, F.C. 
Olt — F.C. Baia Mare, A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo. t

-I

Rugbi, divizia A ; Știința Petroșani — Dinamo București 3—9 (0—9) I?

gazdelor au decis...

SERIA A VlII-a: ȘTI
INȚA PETROȘANI — MI
NERUL ORA VIȚA 2—2 
(2—1). Pornită decisă în 
lupta pentru evitarea re
trogradării (a se vedea re
zultatele din pregătiri), Ști
ința a întîlnit, duminică, 
un adversar cu o valoare 
tehnică destul de ridicați!, 
cu „lecția* contraatacului 
bine însușită. A dovedit-o 
mijlocașul stingă Pistol, 
care, în min. 28, a driblat 
citi va adversari, a scăpat 
de faultul lui Sandu, dar, 
în ultimă instanță Boghea- 
nu, ieșit în întîmpinare, 
l-a deposedat prin aluneca
re. Fostul divizionar A (la 
Reșița), a contribuit însă 
și la marcarea primului 
gol, după numai 2 minute 
l-a agățat , pe Tismănaru 
în careu și Seceanschi a 
transformat penaltyul. Un 
-„cap* expediat de Velcotă 
II în bară (32), precum și 
golul realizat de Colceag, 
în duelul cu Bochiș (41) lă
sau să se întrevadă o vic
torie confortabilă a for
mației antrenate de prof.

Start ratat în retur
Trimis. Cu un minut înain
te de finalul primei repri
ze, minerii au redus însă 
din handicap — La un cor
ner executat de Neicu, Bo- 
gheanu a respins neglijent, 
iar Hristea a introdus ba
lonul în plasă.

.La reluare, studenții 
și-au anulat șansele, întru
cât mijlocașii ■ au înghesuit 
jocul pe centru, pasele lor 
neglijente au fost recep
tate de veteranul George- 
vici și de Romeo Constan
tin (ambii, odinioară, fot
baliști la Jiul). Cu mijlo
cul „rupt", fotbaliștii lo
calnici au trecut și prin 
cîteva situații dificile, iar 
în min. 70 s-au văzut chiar 
egalați — Iancu se infil
trează printre apărătorii 
centrali și șuftează pe sub 
Bogheanu, care plonjează ■ 
cu întârziere. Același î- 
naintaș s-a mai aflat în
tr-o poziție favorabilă, dar 
a fost faultat în careu, fă
ră ca arbitrul clujean Sza- 
rosi să observe. In ultimele 
minute (partida a fost pre
lungită nejustificat de ar

bitri), studenții s-au aflat 
în preajma buturilor lui 
Bochiș, dar echipa mijlo
cașului Velcotă II a trebuit 
să împartă punctele cu 
coechipierii lui Velcotă I 
(cei doi mijlocași sînt 
frați), fiindcă nu a găsit 
soluțiile cele mai simple de 
finalizare a ocaziilor. In 
acest fel Știința a ratat și 
startul returului, situația 
în clasament devine și 
mai critică pentru purtă
toarea „lanternei roșii*. A- 
ceiași jucători, cu care an
trenorul Irimie se angaja 
să parcurgă în „galop de 
sănătate* drumul înspre 
divizia B, au abandonat, 
sub povara unei uzuri mo
rale, obiectivul propus, ba 
chiar privesc spre deșertul 
tor de puncte și spre „mi
rajul* confruntărilor jude
țene. Or, cum între vorbe 
și fapte apare o neconcor- 
danță flagrantă, numai mă
surile energice pot salva

- corabia studențiloi- de nau
fragiu.

Andrei APOSTOL

Se întîmplă ceva poate 
nelămurit, poate știut și 
totuși tolerat în eincispre- 
zecele studențesc din Pe
troșani. Cu puțini ani în 
urmă. Știința era abonată 
la locuri fruntașe, ba chiar 
La „bronzul* naționalelor, 
deși lotul nu avea cota 
valorică de astăzi. Se vede 
că antrenorul. emerit Titi 
lonescu n-a reușit să se fa
că ascultat de talentații, 
dar, vai, capricioșii, și de ce 
n-am spune-o, prea des în- 
tîlniții rugbiști... în localu
rile de alimentație publi
că. Cu jumătăți de măsu
ră s-a ajuns la jumătatea... 
clasamentului, rugbiul spec- 
tacol s-a „sublimat* în du
rități, în contradicție vădi
tă cu fair-play-ul de care 
se bucură sportul cu ba
lonul oval. Dobre acordă 
„autografe* cu crampoane
le pe trupurile adversari
lor, îl imită Băloi, Ion 
Florentin și Bonea, baloa
nele bune de jucat „la mi
nă* sînt expediate la în- 
tîmplare, au dispărut com
binațiile de rafinament în 
apropierea buturilor adver
se, hazardul, „plictisul* și 

simplismul definesc jocul 
echipei. Din păcate, chiar 
execuțiile tehnice, priza u- 
nor jucători lasă de dorit, 
greșelile elementare hotă
răsc soarta unui meei, cum 
s-a . întîmplat, de altfel, și 
duminică în fața dinamo- 
viștilor bucureșteni.

Pe propriul gazon, rug- 
biștii Institutului de mine 
au pășit timorați de va
loarea adversarului, deci cu 
o pregătire psihică preca
ră ; în min. 2, Constantin 
obține o lovitură de pe
deapsă pe care o transfor
mă cu siguranță: 3—0. Di- 
nampviștii profită de de
zorientarea adversarilor, 
veteranul Nica își dirijea
ză bine coechipierii, oare 
acționează grupat. Profî- 
tînd de replierea tardivă a 
liniilor studențești și de 
degajarea greșită a lui Tu- 
dose, Chiricenco intercep
tează balonul, min. 27, du
pă o cursă solitară realizea
ză un eseu nespectaculos, 
dar care mărește handica
pul, mai ales că la punc
tele sale se adaugă trans
formarea lui Constantin: 
9—0, în vreme ce, spre 

buturile lor, Tudose nu 
s-a arătat tot atît de pre
cis.

După pauză, cursa de ur
mărire a Științei nu are 
sorți de izbîndă, înti-ucit 
pe terenul desfundat nu 
degajările la întîmplure, ci 
jocul la mină ar fi surprins 
pe picior greșit pe bucu
reșteni. Tudose reușește 
doar o singură lovitură de 
pedeapsă, spre final intro
ducerea lui Dinu înviorea
ză ofensiva studenților, dar 
incursiunile lor eșuează în 
molurile provocate de di- 
namovișți și se pierd ba
loane prețioase. Șarjele lor 
sînt lipsite de fantezie, a- 
nemice, nu au deci «farul 
să producă schimbarea 
scorului. învingătorii au 
impresionat prin Chirieen- 
co, Nica, Aldea, Zahiescu, 
Constantin, în vreme ce de 
la gazde doar Ortelecan, 
Tudose, și, parțial, Ding 
au încercat o replică la 
valoarea adversarilor-' Ce 
au de zis antrenorul și ju
cătorii, fiindcă nu mai poa
te fi vorba doar de o tre
cătoare criză de formă ?

Sever NOIAN
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