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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

I.M. Lupeni

• Intr-o singură zi, 8 
martie 1983, peste 9000 
tone de cărbune cocsi- 
ficabil extras • Toate 
sectoarele de producție 
cu planul zilei depășit 
• Productivitatea mun
cii in abataje depășită 
cu 4,6 tone pe post • 
1575 tone de cărbune 
peste sarcina de plan a 
zilei.

Marți, 8 martie, co
lectivul de mineri, teh
nicieni și ingineri de la 
I.M. Lupeni, printr-o pu
ternică mobilizare, au 
trimis din adîncuri la 
lumina zilei peste 9000 
de tone de cărbune coc- 
sificabil. Acesta cons
tituie un adevărat re
cord la I.M. Lupeni. în 
condițiile noului program 
de lucru. La baza aces
tei creșteri a producției 
de cărbune se află pro- 
ducti vitățile mari obți
nute in toate abatajele 
minei. Productivitatea 
muncii în abataje a 
depășită în medie 
4,6 tone pe post.

Producția extrasă
plimentar în această zi 
de ce! mai puternic colec
tiv minier al Văii Jiu
lui se ridică la 1575 to
ne de cărbune. De men
ționat că toate sectoa
rele minei raportează 
depășiri la producția fi-

fost, 
cu

su-

'Goni in pas- a t-a/
------------- ------------------ /

■ în ziua de 8 martie, 4 întreprinderi miniere, 
Petrila, Vulcan, Lupeni și cariera Cîmpu lui Neag 
și-au realizat și depășit preliminarul. Cel mai mare 
plu6 al zilei a fost realizat de I.M. Lupeni, care a 
extras peste sarcinile zilei 1575 tone de cărbune coc- 
sificabil. Celelalte întreprinderi au obținut producții 
suplimentare cuprinse între 56 tone (mina Vulcan) și 
650 tone (mina Petrila).

■ De la începutul lunii martie, cinci între
prinderi miniere (Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani si 
cariera Cîmpu lui Neag) totalizează o producție su
perioară sarcinilor cu 10 000 tone de cărbune^

■ Mina Petrila. o întreprindere care se situează 
constant printre fruntași, a extras în plus, de la începutul 
lunii, 2200 tone de cărbune. Pe sectoare, în fruntea 
întrecerii, se află sectorul III, cu un plus de 1400 
tone. Aceste rezultate bune obținute în condițiile 
noului program de lucru, se datoresc în primul rînd 
depășirii productivității muncii. La acest sector, atît 
în abataje cît și în cărbune, productivitatea muncii 
este superioară sarcinilor planificate cu 1,4 tone / 
post. Și sectorul II și-a depășit productivitatea în 
cărbune cu 800 kg/post.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri diminea
ța, o vizită de lucru în u- 
nități petroliere din ju
dețul Prahova.
Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în uni
tăți ale industriei de pe
trol se înscrie în cadrul 
preocupărilor constante a- 
le secretarului general al 
partidului de a ridica ni
velul întregii activități în 
sectoare de primă impor
tanță ale economiei națio
nale de care depinde ne
mijlocit progresul susținut 
și multilateral al patriei.

în centrul dialogului se
cretarului general al parti
dului cu factori de răspun
dere din ministerul de re- 
•oit, cu specialiști și mun
citori, au stat 
privind modul în 
aplică programul 
nizare superioară 
tații, de creștere a produc
ției de țiței și gaze, pro
gram elaborat din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în scopul creș
terii mai puternice a pro
ducției de hidrocarburi, 
astfel încit să -se realizeze 
mai devreme 
stabilit de Congresul 
XH-lea al P.C.R. privind 
asigurarea 
energetice a patriei.

reunite o 
obținute 

aici în 
cercetare

probleme 
care se 
de orga- 
a activi-

obiectivul 
al

indcpcndențci
Au

Eforturi conjugate pentru 
îmbunătățire a întregii activități

continua

| oof fana decon^tiuiță

de către 
Paroșeni 

situații contradic- 
Pe de-o parte, 
dificile, cînd 
de cenușă a

O analiză 
amplă privind 
rezultatele ob
ținute în a- 
nul 1982, fț> 
planul calită
ții cărbunelui,
colectivul minei 
relevă 
torii. 
rioade 
centul 
depășit cu 4—5 puncte a- 
ducînd, 
și firesc, 
de tone.
perioade

pe- 
pro- 
fost

cum era 
penalizări de mii 
Pe de altă parte, 

„fericite", cînd

îmbunătățirea calității cu 
3—4 procente a atras bo
nificații semnificative. Fa
ță de primele patru 
ale anului 1982 în 
mina a fost 
peste 22 000 
neîncadrarea 
calitate, în 
cinci luni
bonificații de peste

luni 
care 

penalizată cu 
tone pentru 
în indicii de 
următoarele 

s-au obținut
2500

Opinia fermă a ortacilor:
„Disciplina muncii nu poate fi 

înlocuita cu justificări"

tone pentru 
reducerea — 
în medie pe 
lună — a pro
centului de 
cenușă cu 1,14

puncte. Adevărul este că 
în această perioadă boni
ficațiile puteau fi mult 
mai mari dacă celălalt in
dicator (umiditatea) nu 
„trăgea" negativ. Pentru 
că în această perioadă u- 
miditatca a depășit perma
nent norma prescrisă (față 
de 8,0 admis — 9,1 în mai, 
8,9 în iunie, 9,3 în iulie, 
9,0 în august șl tot 9,0 în 
septembrie). Prin prisma 
rezultatelor din primele 
trei trimestre situația ca
lității producției nu era 
chiar atît de alarmantă. A 
urmat însă un regres total 
în trimestrul IV : 40,7 —

Ioan AI. TATAR
a anului 1981, de 
cu sprijinul Consi-

Inițiată in a doua jumătate 
redacția ziarului „Steagul roșu", 
liului municipal al sindicatelor — judecata muncito
rească a fost îmbrățișată de toate colectivele unită
ților miniere din Vale, devenind, totodată, metodă de 
lucru a comitetelor și grupelor sindicale din între
prinderile miniere, pentru întărirea ordinii și discipli
nei muncii.

to-
a-

gaze, 
sistem 

rea- 
acțiuni- 

îhtre- 
în continuare în 

eficienței 
activi-

ganizată la intrarea în ins
titut în care sînt 
serie de realizări 
de colectivul de 
activitatea de
în domeniul forajului son
delor și extracției de țiței 
și gaze.

Directorul general al ins
titutului, Gheorghe 
informează că 
acestuia este 
spre punerea în 
noi rezerve de

suplimentar peste 9000 
ne cărbune. La baza 
cestor succese stă climatul 
de ordine și disciplină, 
creșterea responsabilității 
fiecărui om al muncii în 
realizarea

(Continuare ia pag. 3 2-a)

La mina U- 
ricani judeca
ta munci to
că a găsit un 
teren fertil, a 
fost primită 
cu viu inte
res de că
tre mineri, șefi de schimb 
și de brigadă, de către ca
drele tehnico-inginerești, 
de către comitetele de 
partid, U.T.C. și sindicat, 
devenind o metodă de lu
cru a comitetului de sindi
cat privind întărirea ordi
nii și disciplinei. De re
marcat că din anul' 1981 de 
cînd se aplică, la nivel de 
brigăzi, formații de lucru, 
sectoare — judecata mun
citorească — se poate vor
bi și de o eficientă a a-

La I. M. Uricani
cesteia. Să exemplificăm. 
Dacă în lunile ianuarie și 
februarie 1982 numărul 
absențelor nemotivate era 
de 55—60 pe zi, în lunile 
ianuarie și februarie 1983 
media absențelor nemoti
vate a coborît la 35—40 pe 
zi. In continuare se acțio
nează pentru scăderea nu
mărului absențelor nemo
tivate. pentru sporirea
producției de cărbune. De 
subliniat că în perioada 
care a trecut din acest an 
colectivul minei a extras

s p u 
sînt,

sarcinilor.
Cu toate e- 

forturile 
puse 
întărirea 
dinii, 
plinei 
cii și 
logice 
n e m 
din

de- 
pentru 

1 or- 
disci- 
mun- 

tehno- 
trebuie 

c ă 
păcate, 

umbresc

Trei ortaci dintr-o 
vrednică formație 
sectorului VI al 
Vulcan : brigadierul 
hai Vierii, șeful 
schimb. Ion Budică 
mai tînărul membru 
brigăzii Alexandru 
mas.

s ă 
mai 
și oameni care 
activitatea colectivului uni
tății. Față de aceștia intră 
în acțiune opinia mineri
lor adevărați, opinia co
lectivă. care ia poziție, 
caută să-i determine, să-i 
ajute să se încadreze în 
normele muncii din subte
ran. La recenta judecată

Mihai PATRAȘCU

(Continuare în pag. a 2-a)

fost analizate, la fața lo
cului, rezultatele obținute 
prin aplicarea acestor mă
suri care asigură creșterea 
răspunderii tuturor oame
nilor muncii din această 
ramură pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan , și 
legarea retribuției perso
nalului muncitor direct 
de rezultatele activității 
fiecăruia în sporirea pro
ducției de țiței și 
influența acestui
de retribuire asupra 
lizării producției, 
le ce urmează a fi 
prinse 
scopul ridicării 
economice a întregii 
tăți.

Primul obiectiv al 
a fost Institutul de 
țări și proiectări 
Petrol și gaze din Cîmpina. 
La sosire, numeroși petro
liști, cercetători și munci
tori, locuitori ai orașului 
au făcut secretarului ge
neral al partidului o caldă 

*și entuziastă primire.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat dc tovarășul Virgi] Ca- 
zacu, prim-sccretar al 
Comitetului județean Pra
hova al P.C.R , de membri 
ai conducerii institutului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului nostru sînt 
invitați să viziteze o re
prezentativă expoziție, or-

vizitei 
cerce- 
pentru

arată 
'vedere 

într-o

Aldea, 
activitatea 
îndreptată 
valoare de 
zăcăminte

de țiței și gaze. Se 
că, avîndu-se în 
cerința asigurării 
măsură tot mai mare a ne
cesităților de materii pri
me și energetice din tară, 
în extracția țițeiului o a- 
tenție deosebită se va a- 
corda aplicării de noi teh
nologii, care să conducă 
la majorarea factorului 
final de recuperare.

Pe linia unor asemenea 
preocupări, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentată o gamă variată 
de aparate utilizate la fo
rajul sondelor, extracția 
țițeiului și gazelor. care 
pun în evidență capacita
tea specialiștilor din acest 
domeniu de a realiza pro
duse cu o înaltă 
manță.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu a vizitat 
laboratoare, în cadrul că-

pcrfor-

o 1 a e 
unele

(Continuare in pag a 4-a)

Sint un prieten credincios 
ai minerilor

După cum am făcut cunoscut, publicistul francez 
Michel P. Hamelet efectuează o vizită de documen
tare în Valea Jiului. Autor al primului studiu bio
grafic consacrat personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, 
președintele Republicii, publicistul francez 
pregătire un nou volum consacrat României 
concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
edificării societății socialiste multilateral
în patria noastră și înaintării României spre comu
nism.

Răspunzînd invitației redacției noastre, publicis
tul Michel P. Hamelet a avut amabilitatea să acorde 
ziarului „Steagul roșu" un interviu.

are în 
socialiste, 

asupra 
dezvoltate

— Domnule 
vă aflați de 
în Valea Jiu- 
intilnit cu 1111-

RED. : 
Hamelet, 
două zile 
lui. V-ați
meroși oameni ai mun
cii, cu cadre de condu
cere. Ce ne puteți spu
ne despre oamenii 
cestor meleaguri ?

a-

lo- 
par- 

m-am

— Am văzut multe 
curi în România, dar 
că niciunde nu 
simțit atît de bine. Minerii
din Valea Jiului sînt oa
meni deschiși, sinceri, sînt 
oameni deosebit de 
mc și. 
peste 
sebit

fru-
Repet, am întîlnit 

tot o atmosferă deo- 
de plăcută, dai- aici 
impresionant senti

mentul solidaritate

în pag. a 3-a
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Interviu realizat de 
Simion I’OP

muhcitorească, sentimen
tul de mîndrie pentru tot 
ceea ce se înfăptuiește. 
N-am cunoscut pînâ acum 
minerii din Valea Jiului. 
Cînd am scris biografia 
președintelui Ceaușescu 
am vizitat fostul lagăr de 
la Tg. Jiu. Acum insă am 
descoperit niște oameni 
minunați la izvoarele Jiu
lui. Consider că această 
vizită a mea este începutul 
unei veritabile prietenii. 
Vei veni întotdeauna cu

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cuvîntul de ordine
al minerilor din Lonea

•*

Cu aceleași 
efective,
producții 
sporite
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O formă de manifestare 
a responsabilității civice 
a oamenilor muncii din 
Valea Jiului o constituie 
propunerile, sugestiile și 
sesizările, al căror conținut 
este util în activitatea con
siliilor populare, contri
buind la perfecționarea 
stilului și metodelor dc 
muncă. Legătura perma
nentă cu cetățenii — rea
lizată printr-o mare varie
tate de forme, pornind de 
la activitatea deputaților 
care trebuie să fie in pas 
cu pulsul vieții in circum
scripții — permite consi
liilor populare să-și înde
plinească sarcinile impor
tante în activitatea econo- 
mico-socială și politico-edu- 
cativă prin implicarea ne
mijlocită a tuturor cetățe
nilor în conducerea trebu
rilor locale. Prin semnifi
cațiile sociale, Legea cu 
privire la obligațiile si 
răspunderile consiliilor
populare, unităților socia
liste și cetățenilor pentru 
buna gospodărire, întreți
nere și curățenie a locali
tăților urbane și rurale, 
păstrarea ordinii și disci
plinei publice, scoate în 
relief acest important as
pect al continuității legă
turii consiliului popular 
cu oamenii muncii, care 
condiționează realizarea 
tuturor sarcinilor econo
mice și sociale. La recenta 
Conferință pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, sublinia :
„în conformitate cu pre
vederile legii, toate consi
liile populare poartă răs
punderea nemijlocită pen

„Disciplina muncii nu poate fi 
înlocuită cu justificări44

IUrmari din pap l)

muncitorească ce a avut 
Ioc Ia nivel de mină, au 
fost aspru trași la răspun
dere „oamenii-problemă". 
Aure! Haidemac, electri
cian, recidivist in ale ne
motivatelor (10 absențe în 
1982 și 9 in primele două 
luni ale acestui an), a cău
tat să inducă în eroare cu 
fel de fel de justificări 
instanța colectivă, dar a 
primit riposta cuvenită, bi
nemeritată a ortacilor. 
„Cărbunele nu se extrage 
cu justificări, Aurele 1 Lip
sa unui electrician de la 
șut înseamnă. în caz de 
defecțiune, cărbune mai 
puțin. Nu ești Ia prima a- 
batere, noi încercăm să te 
trezim la realitate, să te 
ajutăm să intri și tu în 
rindurile colectivului, cum 
se spune,'„pe ușa din fa
ță", cu fruntea sus. Dacă 
nici de data aceasta nu vei 
înțelege, desigur că ne vom 
lipsi dc serviciile tale" ! 
(Dumitru Ciubotaru. miner). 
Un alt recidivist, Nicolae 
Pavel, lăcătuș (24 nemoti
vate în 1982 și 3 în 1983), 
care umbrește prestigiul 

tru buna gospodărire, pen
tru buna desfășurare a în
tregii vieți din localitatea 
respectivă. Toți cetățenii au 
răspunderea de a participa 
la activitatea de gospodări
re, de întreținere -a orașe
lor și satelor. Participarea 
fiecărui cetățean Ia reali
zarea autoconducerii, a

A.

In soluționarea♦ 
problemelor cetățenești — 
mai multă receptivitate, 

operativitate
autoaprovizionării și auto- 
gestîunii constituie un fac
tor liotăxitor pentru înfăp
tuirea rolului de mare răs
pundere pe care îl au con
siliile populare, pentru dez
voltarea democrației mun
citorești, socialiste".

Uneori participarea cetă
țenilor la acțiunile consi
liilor populare sc află in 
relație cu atenția ce' este 
manifestată față de propu
nerile lor. Iată un exemplu 
in acest sens : locatarii din 
blocul D 2, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 22 din 
Lupeni, ne aduc Ia cunoș
tință, intr-o scrisoare că 
„silit terorizați in cel mai 

colectivului sectorului IU. 
sector fruntaș avînd la zi 
un plus de peste 3200 tone 
cărbune, văzînd dorința 
colectivului de a-1 ajuta să 
devină un om de nădejde 
al sec toi'ului își face 
autocritica, spunind : 
„Am greșit. Este ultima 
dată cînd voi apare in fa
ta instanței muncitorești. 
Mă voi strădui să-mi rccîș- 
tig, prin mumă, încrede
rea ortacilor, a întregului 
colectiv".

Pentru atitudinea lor fa
ță de muncă, pentru fapte
le lor reprobabile au mai 
fost trași Ia răspundere de 
către instanța muncito
rească Ioan Movileanu, 
Panțiru Constantin II, Va- 
sile Croșuleac, Mihai Be- 
rindei, Andrei Kovacs, Va- 
șile Opi.șcă și Trandafir 
Opriș. Ortacii lor, Mereuță 
Iecheanu, Carol Boliaz. 
Gheorghe Sălăjan le-au ară
tat deschis, cinstit că este 
timpul acum, în al 12-lea 
ceas, să înțeleagă odată 
pentru totdeauna că Ia 
mină nu este Ioc pentru 
c«i care nu muneese. „Da
că în continuare nu vă 
veți strădui sâ vă schim
bați atitudinea față rto 

strict sens al cuvîntului de 
Timofi loan, domiciliat în 
acest bloc1'. în scrisoare, 
intrîndu-sc în amănuntele 
cazului, se arată că „s-au 
Încercat toate mijloacele 
posibile de îndreptare a 
acestui om" menționîn- 
du-se că situația a fost a- 
dusă la cunoștința consiliu
lui popular din Lupeni în
că din... 1980. Pentru că 

faptele semnalate se află 
sub Incidența legii am so
licitat detalii de la tovară
șul Daradics Fricderich, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular orășenesc Lu
peni.

— Intr-adevăr, cunoaș
tem situația, de aceea 
E.G.C.L. din Lupeni a în
tocmit un dosar de eva
cuare, în urma ședinței 
comisiei de locuințe din 
luna decembrie.

Despre „operativitatea" 
întocmirii respectivului do
sar ne-am convins : in 16 
februarie încă nu era gata! 
Deși se cunoaște că loca
tarul Timofi Ion, cel care 

muncă, nu veți pune umă
rul alături de întregul co
lectiv la sporirea produc
ției de cărbune, noi vom 
fi primii care vom cerc să 
vi se desfacă contractul de 
muncă".

Concluzionăm. Caracte
rul educativ, eficiența me
reu sporită a inițiativei ju
decata muncitorească se 
măsoară, la mina l'ricani 
in numărul scăzut al ab
sențelor neniotivate, în 
tonele de cărbune extras 
suplimentar peste preve
derile de plan. Pentru îm
bunătățirea în continuare 
a stării disciplinare. este 
necesar ca și aici judecata 
muncitorească să fie mai 
mult popularizată Ia gaze
tele de perete, la stația de 
radioamplificare. Trebu
iesc, de asemenea găsite 
noi modalități și forme 
de educare prin muncă și 
pentru muncă, mai cu sea
mă în rindurile tineretului, 
ale noilor încadrați la mi
nă, cuprinși în procesul e- 
ducațional cei frecuți prin 
instanța muncitorească și 
aw nevoie de reabilitare 
prin comportament și 
muncă exemplare. 

tulbură ordinea și liniștea 
locuitorilor, care-i șica
nează la bunu-i plac. nu 
muncește nicăieri, mișca
rea hîrtiilor se dovedește 
a fi foarte greoaie la 
E.G.C.L. Lupeni, fapt care 
prelungește o stare de fapt 
negativă în viața cetățeni
lor. Această încetineală în 
soluționarea unei proble
me cetățenești (eu implica
ții în odihna .și refacerea 
potențialului de muncă al 
locatarilor, în echilibrul 
și armonia vieții colocata
rilor) trebuie să fie anali
zată de consiliul popular 
a cărui activitate se spri
jină pe legile țării. 
„Respectarea legilor în 
munca fiecărui consiliu, 
de către fiecare cetățean 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea 
Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare — constituie o cerință 
obligatorie, o necesitate 
pentru buna funcționare 

a activității consiliilor popu
lare, a democrației noastre 

muncitorești, revoluționare", 
în spiritul acestor indicații, 
a democrației noastre so
cialiste, consiliul popular 
din Lupeni trebuie să ac
ționeze operativ și cu spi
rit selectiv in soluționarea 
tuturor problemelor cetă
țenești, metodă care sti
mulează eforturile tuturor 
oamenilor muncii la desfă
șurarea importantelor sar
cini economice și edilitar- 
gospodărești din acest vechi 
oraș al minerilor aflat in 
plină înnoire,

T. SI’ATARU

Oră in cabinetul dc 
biologie dc la Școala 
generală nr. 2 Iseronî 
cu treapta intîi de liceu, 
profil agroindustrial.

Foto : Șt. NEMECSEK

Sint un prieten credincios 
al minerilor

fUrmarf din pag 1)

cea mai mare bucurie în 
mijlocul acestor oameni 
excepționali pentru că îmi 
face o deosebită plăcere să 
mă bucur, alături de ei, 
pentru succesele obținute 
acolo în inima pămîntului 
sau la ziuă în activitatea 
de înfrumusețare a orașe
lor voastre. Repet, voi veni 
eu cea mai mare bucurie 
pentru că aici am cunos
cut oameni deosebit de 
prietenoși și sinceri.

RED. : — VS știu un 
vechi prieten al Româ
niei, dovadă cartea pe 
care ați scris-o și aceea 
Ia care lucrați. Ce vă 
leagă de România ?

— Am fost întotdeauna 
emoționat și întotdeauna 
am privit cu deosebit inte
res lupta acestui popor, 
a poporului român, luptă 
dusă de-a lungul veacuri-

tă cu 
primăverii, 
gropile și 
Ar fi cazul 
localităților

I 
I
I

l

IZ1T1E
CREAȚIE TEI1NICO- 
ȘT11NȚIFICA. Azi, la clu
bul sindicatelor din Vul
can se vernisează o ex
poziție de creație tehni- 
co-științifică. Vor expune 
unitățile economice și 
școlare din orașele de la 
poalele Vîlcanului.

• GOSPODĂREASCĂ. 
Pe arterele circulației ru
tiere din municipiu, oda-

Continua îmbunătățire 
a întregii activități

(Ur mare din pag. 1) 

cenușă și 10,0 umiditatea 
în octombrie, 45,5 (!!!) ce
nușa și 10,5 umiditatea în 
decembrie. Pentru aceste... 
contra pe r f o rmanțe mina 
Paroșeni a fost penalizată 
numai în ultimul trimes
tru al anului trecut eu 
13 272 tone cărbune, ur- 
cînd totalul penalizărilor 
la 34 381 tone 1

De ce ne-am aplecat to
tuși asupra acestui aspect, 
cind el este de fapt dc do
meniul trecutului 7 Pentru 
că debutul în 1983' a fost 
la fel do... stîngacî ! Dacă 
în februariâ procentul de 
cenușă a fost redus cu 0.4 
puncte (pierzîndu-se to
tuși 147 tone din cauza 
umidității), nu putem omi
te că în ianuarie mina a 
fost penalizată cu 3968 to
ne, cenușa fiind de... 43,3
puncte, iar umiditatea de 
9,9 puncte. Deci un înce
put nesigur...

Discutind cu tovarășul 
ing. Nicolae Bucur ni s-au 
adus motivații — e drept 
— obiective.

— Incepînd din toamna 
anului 1982 ponderea stra
tului 5 a crescut considera
bil. Și aceasta se regăsește 
in conținutul de cenușă. 
Să vă dau un exemplu : în 
abatajul frontal din stra
tul 5, blocul V, panoul I, 
abataj dotat cu combină 
SMA, intercalația de-steril 
era la pornire de 50 cm, 
pentru ca acum ea să a- 
tingă chiar 70—75 cm. In 
aceste condiții pierderile 
se regăsesc și sub aspect 
tehnic : se consumă 25 de 
cuțite de combină pe 
schimb, față de 25 pe...
săptămînă, in alte straturi. 
Un alt aspect este defec
tarea concasorului de la 
banda principală. Am soli
citat piese de schimb, dar 
deocamdată așteptăm...

Din discuțiile purtate cu

lor pentru independență. 
Prețuiesc nespus această 
bătălie pe care acum o du
ceți, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru inde
pendența energetică a ță
rii. întotdeauna am vrut 
să scriu adevărul despre 
această luptă eroică a po
porului român. De aceea 
mă aflu aici, ca să spun 
lumii ce am văzut și ce 
am auzit. Iată de ce mă 
consider prietenul acestui 
popor harnic și curajos 
care-1 are in frunte pe 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, un eminent 
conducător și om de stat, 
o mare personalitate a 
vieții politice intern-ațio- 
nale contemporane. Ceea 
ce-i doresc din toată inima 
acestei țări, acestui popor 
brav este ceea cc-și urea
ză minerii cînd se intîl- 
nesc la lumină : „Noroc
bun !“.

prîmele semne ale 
au reapărut 

denivelările, 
ca gospodarii 
să ia mă- 

șurile de rigoare pentru 
urgentarea lucrărilor dc 
întreținere, de plomba
te, cu prioritate a drumu
rilor mal intens circula
te. (V-S.)

• DEPĂȘIRI DE PLAN. 
Colectivul de lucrători co
merciali de la magazinul 
cu autoservire nr. 1 din 
cartierul Aeroport—Pe
troșani (șefi de unitate 
Dumitru Cepelîuc și Ro-

șeful comisiei de calif» 
am mai reținut și alte ca 
ze : plasarea posturilor 
claubaj doar in procent c 
75 la sută in 1982, viiturii 
dc apă existente, pierder 
le de apă în cazul tăier 
lor umede și la instalații 
hidraulice defecte la eon 
plexe, neevaluarea real 
a conținutului de cenuș 
pe straturile aflate în e: 
ploatare do .către repri 
zentanții laboratorul'
C.T.C.

Motivații așadar oblei 
live, dar — să recunoaște)
— și subiective, dacă avei
în vedere că unele cauz 
pot fi eliminate printr- 
acțiune eficientă, prompt 
.și permanentă. Am văzt 
planul cu măsurile stabil; 
te pentru trimestrul I 1981 
Nu am regăsit în el obli 
gația de a respecta plasr 
rea in procent de 100 1
sută a posturilor la dat 
baj, captarea tuturor api 
lor din subteran, remedii 
rea defecțiunilor la sisti 
mele hidraulice. urgxț ii; 
rea reparării concasoruli 
defect. Este clar că plani 
de măsuri trebuie revâzt 
(cam sărac și — probab
— ineficient), prezența m; 
activă a responsabiluli 
C.T.C., și că. printr-un < 
fort conjugat al tutun 
factorilor de la mina P; 
roșe ni, calitatea cărbuni 
lui poate fi și trebuie , 
bunătățită. Este o ceri'.

- majoră a economiei nații 
nale, care are nevoie c 
cărbune de cea mai bur 
calitate. Și, să recunoașter 
colectivul l.M. Pamșe 
a dovedit-o, nu o dată. < 
știe să răspundă prin faj 
te. acestor cerințe.

Cotă record 
de extracție 
(Urmare din pag. I)

zică dc cărbune în a- 
ceastă zi. Cele mai mari 
depășiri le-a obținut 
colectivul sectorului III 
eu un plus de 548 tone, 
în cele două abataje 
frontale dotate cu com
plexe mecanizate de tip 
SfrîA-2, coordonate și 
îndrumate de Mih 
Blaga și Laszlo Matyu. 
s-a obținut o producti
vitate de peste 19 tone 
pe post, cu 5 tone mai 
mult decît cea planifi
cată. Producții mari au 
fost obținute și în aba
tajele mecanizate de la 
sectorul IV conduse dc 
Teodor Bon calo, Cons
tantin Popa, Paul Gra- 
su și Aurel Manda ca
re au extras suplimen
tai' 262 tone de cărbu
ne cocsificabil. Din aba
tajele frontale cu sus
ținere individuală și tă
iere clasică ale secto
rului V, conduse dc Va- 
sile Rusu și Victor But- 
naru s-au extras peste 
sarcina de plan 300 to
ne de cărbune. Și cele
lalte sectoare au livrat 
producții suplimentare 
— sectorul l plus 76 to
ne. TI — plus 50 tone,
VI — plus 43 tone și
VII — plus 241 tone.

mică Dobru) se număr; 
printre unitățile fruntașe 
de la l.C.S.A. și A.P. Pe
troșani. Printr-o bună 
aprovizionare și o servi
re civilizată a cumpără
torilor, colectivul unită
ții a reușit în primele 
două luni care au trecut 
din acest an să-și reali
zeze sarcinile de plan în 
proporție de 105 la sută, 
respectiv 101 la sută, iar 
In ,— -----
O

luna martie, la zi, au 
depășire- de 60 000 Ici,

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Cuvîntul 
de ordine al

minerilor 
din Lonea Cu aceleași efective, producții sporite

Minerii de lu Lonea 
nu uită că in urmă cu 
8 ani an obținut bron
zul întrecerilor in ra
mura mineritului, dar 
că. mai apoi au rămas 
datori economiei națio
nale, ani de-a rindul. 
Noul program de lucru, 
care permite mai buna 
organizare a muncii, fo
losirea eficientă a fon
dului de timp și a ca
pacității utilajelor. Ie-a 
retrez.it ambițiile. în
demnul secretarului ge
neral al partidului, to
varășul N i 
Ceaușescu. de 
Ia lumină cit 
cărbune, de a 
cu forțe sporite la 
gurarea 
energetice a țării, 
mobilizat exemplar, 
zultatele lunii februarife 
demonstrează 
gător hotărirea 
mă de a onora 
le încredințate.
ianuarie restanța de 
plan măsura 9772 tone 
de cărbune, în februarie 
mina a realizat un plus 
de 1179 de tone. Ia des
chideri planul fiind în
deplinit, linia de front 
pregătită suplimentar 
măsurînd 92 ml.

Căile redresării 
urmărit aplicarea 
nologiilor de lucru 
decvate condițiilor 
zăcămînt, eliminarea 
baterilor de Ia discipli
na tehnologică și a mun
cii, creșterea producti
vității, prin îmbunătă
țirea aprovizionării, ri
dicarea calității revizi
ilor și reparațiilor, in
troducerea unor utilaje 
moderne de tăiere 
cărbunelui. In i 
sens 
lui producției 
nice oferă 
calitative — 
3200 tone in 
cut, ianuarie 
creștere de 300 de tone, 
vîrfurile din ianuarie și 
februarie atingînd 3700 
tone. Sub 
cerea puternicei 
nizațiî de partid, se în
lătură greutățile 
nite, se ia atitudine fer
mă împotriva absento- 
manilor și indisciplina- 
ților.

— Să adăugăm fap
tul. conchide ing. Vio
rel Boantă, că avem un 
avans de trei luni în 
ceea ce privește lucră
rile de descopertare la 
cariera Cimpa. tn acest 
fel vom devansa inau
gurarea carierei cu 
puțin o lună.

Așadar, acțiunea 
redresare a pornit 
dreptul Ia mina Lonea.

c o I a e 
a scoate 

mai mult 
contribui 

asi- 
independenței 

i-a 
re-

ron vili
lor fer- 
sarcini- 
Dacă in

au 
teh- 

a- 
de 
a-

a 
acest 

sporu-dinamica
medii zil- 
argumente 
față de 
anul tre- 

a adus o

condu- 
orga-

întîl-

Luni, pr emierătehnofogică, materialized
Aportul propriei 
gîndiri tehnice

— După Îndelungi perioade de experimentări și. dc 
ce n-am spune-o, de vremelnice eșecuri, remarcă 
ing. Iulian Costescii. directorul minei, am definiti
vat soluția tehnică ideală, care va permite exploa
tarea straielor noastre de cărbune, in condiții de 
eficiență, siguranță, apclind la utilaje moderne de 
tăiere și transport, Cu aceleași efective vom obține 
productivități mult mai mari. I’e scurt, vom extinde 
tavanul <le rezistență mai iutii la sectorul II, doar 
sectorul I va dispune de abataje cameră. Tăierea 
se va face cu combina ; spre sfirșitul anului 
funcționa patru combine in astfel dte abataje, 
in anul viitor avem nevoie de un număr dublu.

Primul abataj care va funcționa astfel este 
condus de Andrei Antal. Pe lingă lucrările speciale 
efectuate, s-a trecut la instruirea și completarea e- 
fectivului cu personal care va asigura funcționarea 
combinei. Cel tîrziu, luni noua tehnologie va deveni 
realitate, de la circa 250 tone pe zi se va ajunge Ia 
700, adică aproape planul întregU/lui sector.

— Perspectiva imediată, ne explică sing. luliu 
Ilaszar, secretarul comitetului dc partid pe sector, 
arc drept obiectiv similar abatajikl frontal unde 
muncesc ortacii lui Băitei.

Soluția tehnică proprie va fi eixtinsă Ia 
te sectoare. Șeful de brigadă Ludovic Repus 
nifestă entuziasmul :

— Tavanul de rezistență oferă stiguranță 
viteze mari de avansare, posibilitatea tăierii 
combina. Să nu mai vorbim de ușurarea efortului 
fizic, de considerabile economii.

f.O

celelal- 
își nia-

s pontă,
cu

Un moment din viața 
brigăzii Iui Ilie Mihoc. 
Schimbul condus de Pa
vel Mihoc se întreține 
cu șeful sectorului I al 
I.M. Lonea ing. Victor 
Apostu (in centru) des
pre Problemele organi
zării producției.

Foto : Șt. NEMECSEK

producție 
hotărăsc!

din 
nos-

ieșirea 
dialogul 
șefi de briga- 

maiștri sau 
necesi- 

unor 
eficiente 

redresare 
ad-hoc

Sectorul I aruncă mănușa
A -

In plus, o „zi

Marți, la 
schimbul 1, 
tru cu unii 
dă și schimb, 
ingineri, pe tema 
tații întreprinderii 
măsuri prompte, 
în acțiunea de 
s-a metamorfozat 
intr-o concisă masă rotun
dă Consemnăm cîteva din
tre opiniile exprimate cu a- 
cest prilej.

TIVADAR DOLHA, mais
tru principal, adjunct al 
șefului sectorului III : 
In ianuarie raportam o ne- 
realizare de 6700 d< tone, 
in februarie am ridicat 
fruntea — plus 113 tone. 
Saltul spectacular are la 
bază avantajele noului 
program și mobilizarea 
noastră exemplară. Colec
tivul sectorului s-a angajat 
să recupereze în timp re
cord restanțele și să extra
gă suplimentar, pînă 
sfirșitul anului. 101)00 
ne de cărbune.

ION BOTEANU, șef 
brigadă, sectorul IV; 
tenim o frumoasă 
în întrecerea socialiiittă din 
vremea iui Miclea loan 

In condițiile .aeomodă- 
inregistrtit

la
io

de
Moș

iră diție

' eghe permanentă la dispeceratul minei.

recare 
trecut 
cotele 
bruarie, 
ne-am depășit planul 
1075 tone. Acum înregis
trăm productivități de 
tone/post, oeea ce 
bine.

ILIE CHMȚOIU, șef 
brigadă, sectorul I : 
preluat brigada la 1 
bruarie. pin prima 
am atins 8,3 tone pe 
Acum mergem cu 10,3^ cei 
21 de ortaci din „camera" 
noastră se angajează să 
realizeze zilnic cîte 11 to
ne de fiecare. Mai avem 
unele greutăți cu nou în- 
cadrații. Tatian Mîndru a 
intrat în ritm, dar alții au 
făcut deja cîteva nerrioti- 
vate în zilele de avans și 
plată. Dar îi vom aduce pe 
calea bună.

CAROL REPAȘ, șef de 
brigadă, sectorul III ; Cul
mea, noi am avut 
cu trei mineri — 
tin Dumitreasa, 
Ungureanu și 
Kulesar. Au fost și în fața 
complexului de 
muncitorească, au 
că se vor îndrepta, 
totuși, a‘u recidivat, 
continuă ne 
de ei. Avem rezultate bu

regres, dar cînd am 
la 8 orf am urcat 
producției, în fe- 

spref exemplu 
cu

12
este

de
Am 
fe- 

lună 
post.

necazuri 
Constan- 

Nicolae 
Francisc

judecată 
promis 

dar, 
Dacă 

vom despărți

ne, 
lui 
ne 
tru 
plan.

LUDOVIC ANTAL, 
de schimb, sectorul II 
vcm trei zile de tras 
tru a pune combina 
funcțiune in cel mai j 
abataj dotat cu noua teh
nologic de lucru. Schim
bul nostru a fost și pînă 
acum mai bun, dar îm
preună cu celelalte vom în
cerca să batem toate re
cordurile existente, Avem 
ambiția să producem cît 
planul sectorului, convinși 
că astfel ne exprimăm 
prin fapte mulțumirea 
pentru atenția cu care sîn- 
tem înconjurați de condu
cerea de partid și de stat, 
personal de secretarul ge
neral al partidului, Mine
rul nostru de onoare. In 
brigada noastră sîntem 
mulți frați de singe, frații 
Antal, frații Boda, frații 
Căpriță, cu toții alcătuim 
familia muncii plină de dă
ruire, români, maghiari, 
de alte naționalități, fami
lie care, contribuind la 
sporirea zestrei energetice 
a țării, aduce fericire și 
bunăstare copiilor săi.

în prima săptămînă 
martie
și vom face totul pen- 

de

a
plus 150 to-

creșterea depășirii

șef 
I : A- 
pen- 

in 
mare

— Ce nc-a 
program ? — 
ză mîndru ing. Victor 
poștu, șeful sectorului 
Enorm de mult. Anul 
cui am rămas datori 
18 000 tone 
ne dă ghes inima să 
lăudăm : ianuarie — 
250 de tone, februarie 
de cinei ori mai mult, 
că 1378 tone, prima săptă
mînă din martie — plus 
409. Acum se pușcă de 
două ori pe fiecare schimb, 
din trei abataje cameră 
extragem zilnic 500 tone 
de cărbune, ori înainte a- 
bia citeodată atingeam 380.

Suita argumentelor con
tinuă. Echipele de aprovi
zionare aduc ’ prompt ma
teriale in apropierea fron
tului. Și efectivele lor n-au 
crescut, dar tiu mai e acel 
„du-te, vino" in mină. E- 
lectromecanicii execută re
viziile și reparațiile utila
jelor in „ferestrele" create 
între pușcări, cită vreme 
ortacii armează și bat gău
rile. Cu vechiul pro
gram, erau comandați 14— 
16 electromecanici dumini
ca, acum doar 3—4 pentru 
reviziile periodice pe flu
xurile principale, 
bataje.

— în martie, 
inginerul, sectorul 
angajamentul să-și 
șească sarcinile cu 500 to
ne, ne capacităm deja 
pentru 1000.

Mobilizarea entuziastă a 
colectivului, determinată și 
de primele succese, a fost 
dublată însă de lucidita
tea soluțiilor, s-a făcut 
simțit aportul gindirii teh
nicii proprii. S-a optat în
tre. intensiv și extensiv, în

adus noul 
m< mologhea- 

A- 
I. 

tre
cu

cărbune. Acum 
ne 

plus

a di

nu în a-

continuă 
și-a luat 

i depă-

Pagină realizată de 
Ion VULPE

Măsuri ferme pentru protecția muncii
Producții mari, in condi

ții de deplină securitate a 
muncii, iată deviza tuturor 
oamenilor muncii de la 
mina Lonea. Condițiile șu- 

- tul ui de 8 orc creează po
sibilitatea asigurării tuturor 
lucrărilor miniere — arma
rea, montarea coloanelor 
de acraj parțial desfășu- 
rîndu-se conform normelor 
departamentale de protec
ție a muncii. Reîmpărți
rea efectivelor de servire 
și transport contribuie 
îmbunătățirea calității 
eră iilor dc întreținere, 
acraj și transport,
se consideră că mai exis
tă încă posibilități demne

ia 
lu
de 

totuși

cle valorificat. Opincnt 
pe această temă ne-a fost 
inginerul șef cu securitatea 
minieră. Carol Bogye.

— Concret, ne frămintă 
încă transportul xarti.ficieri- 
lor în subteran. datorită 
concentrării lor pe trei 
schimburi. Am ales soluția 
transportului, în vagoncto 
special amenajate, a explo- 

cu ma- 
prece- 

acest 
Cit 

intra 
stații 
și la

zivului, artificierii, 
terialul de inițiere, 
dînd și succedînd 
transport cu colivia, 
privește aerajul, vor 
în funcțiune două 
principale la cota 840 
Jieț, care vor dubla capa
citatea dc aerisire la 14 000 
mc.

— Este prevăzută și pu
nerea in funcțiune a unor 
stații de degazare și innă- 
molire,

— în 
o stație 
ționcază 
dele uneia viitoare vor cap
ta metanul 
„virgin". Cea 
este prevăzută 
talată in blocul 3.
venirea și combaterea fo

curilor endogene, de un real 
folos ne sînt stațiile de 
înnămolire, care au acțio
nat deja cu eficiență la a- 
batajele cameră 15 și 21, 
la frontalul 42.

stratul 3, blocul 6, 
de degazare func- 
deja, tot aici son-

din 
de
să

stratul 
a treia 
fia ins- 
în pre

favoarea primei pen
tru a nu se dispersa per
sonalul dc servire. Maistrul 
mecanic Rudolf Vuk și 
ing. Horia Marian au avut 
o altă idee, care a dus la 
dublarea capacității mono- 
raiului de transport pentru 
abatajul 91. 
bune, competiția 
lansat — Cornel 
statul major al

în căr- 
s-a re- 
Tii. cu 

șefilor de 
schimb Petru Trăilă. Ion 
Curtean. Ion Gllioca, a tras 
tare, aveau doar „experien
ță" de fruntași. între timp 
a recuperat insă handica
pul „echipajul" lui liie 
Chițoiu, cu cei trei „timo
nieri" : Ion Agaehe, Vasile 
Boltea și fon leșeanu. Și 
deocamdată s-au instalat 
in frunte.

— Anul trecut, revine 
inginerul Apostu am fost 
sub plan cu 18 000. Denia- ■ 
rajul bun din ’83 — 14 
procente peste sută în fie
care lună — ne dă speran
țe la o medie a depășiri
lor de 1500 pe lună, deci 
pe tot anul plus 15 000. Fa
ță de anul trecut deci, 
plus 18 000 + 15 000 fac 
33 000, aproape producția 
de o zi a combinatului. A- 
dică, la sfirșitul anului să 
avem mindria că dacă vom 
cîștiga o „zi de combinat", 
vom demonstra că am 
înțeles rațiunea noului pro
gram, avantajele sale. în 
fine, sectorul I își va face 
din nume renume, adică 
va fi primul.

Cum și celelalte collecti
ve și-au exprimat veleități 
similare, nu ne grăbim cu 
verdictul, dar facem publi
că „provocarea" sectoru
lui 1.

La mina. Lonea lucrea
ză mulți frați, Andrei 
și. Ludovic Antal, Nico- 
lae și Ion Căpriță, Va- 
sile I. Mihai, Francisc 
Boda, și rubedenia lor 
Vasile II Boda, 
Mioc și Repaș, cei 
tru frați Mîndruț 
mulți alții, care, 
preună cu ceilalți 
taci, formează o 
rară și ambițioasă 
lie a muncii. O familie 
care a răspuns anga- 
jant la îndemnurile se
cretarului general al 
partidului ele a asigura 
patriei cit mai multă 
lumină și căldură. Pen
tru binele țării ,al fami
liilor lor, conștienți cu 
astfel își îndeplinesc cu 
demnitate rolul de re
prezentanți ai breslei 
revoluționare a mineri
lor

frații 
pa

și 
i m - 
or- 

teme- 
fami-

retrez.it
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități petroliere 
din județul Prahova

(Wrmart Un pa» I)

rora se analizează fluidele 
de foraj în condiții de ză
cământ, compoziția gazelor, 
elemente deosebit de im
portante în stabilirea me
todelor de exploatare, a 
factorului final de recupe
rare.

In timpul vizitei, secre
tarul general al partidului 
a subliniat din nou impor
tanța găsirii unor soluții 
și mijloace adecvate în 
scopul legării mai strînse 
a cercetării cu producția, 
scurtării duratei de aplica
re în practică a rezultate
lor obținute în laborator, 
al măririi vitezei de foraj 
a sondelor și reducerii con
sumurilor de materiale și 
energie.

La încheierea vizitei Ia 
Institutul de cercetări și 
proiectări pentru petrol 
și gaze, cei prezenți l-au 
înconjurat din nou pe to

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nimic nou pe 
frontul de Vest, I-II; U- 
nirea : Trepte pe cer.

PETRILA : Regina din 
Tîrnovo. 

varășul Nicolae Ceaușescu 
eu aceleași sentimente de 
stimă, de profundă dra
goste și recunoștință. Mul
țumind pentru vizită, gaz
dele l-au asigurat pe se
cretarul general al partidu
lui că vor face totul pen
tru a-și spori contribuția 
la progresul industriei noas
tre petroliere.

Vizita de lucru a conti
nuat la Schela de extracție 
Boldești, unitate cu o ve
che și bogată tradiție în 
industria noastră petro
lieră. De-a lungul între
gului traseu străbătut pînă 
la schelă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat 
eu dragoste și căldură de 
petroliști, de locuitorii a- 
cestor meleaguri.

Conducerea unității l-a 
Informat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre 
măsurile luate privind îm
bunătățirea organizării ac
tivității în scopul sporirii

LONEA : Waterloo,I-II.
VULCAN: Prea tineri 

pentru riduri.
LUPENI: Rămîn cu 

tine.
URICANI : Bujorul ro

șu.
TV

11,00 Profiluri școlare. 
11,25 Desene animate. 
11,40 Film serial. Pasăre 

producției de țiței și gaze. 
In continuare, a fost pre
zentat parcul de rezervoa
re, prevăzut cu instalații 
moderne de automatizare.

Pe parcursul vizitei la 
cele două obiective, mun
citorii și specialiștii și-au 
exprimat convingerea fer
mă că aplicarea programu
lui inițiat de secretarul 
general al partidului va 
determina o puternică mo
bilizare a colectivelor de 
oameni ai muncii în vede
rea înfăptuirii obiective
lor prevăzute în programe
le speciale de creștere a 
producției de țiței și gaze, 
dînd glas angajamentului 
de a realiza în mod exem
plar sarcinile stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului pentru acest im
portant sector al economiei 
naționale, de a-și aduce 
pe deplin contribuția la 
asigurarea independenței 
energetice a patriei.

de pradă. 12,30 Pași de 
viață lungă. 16,00 Telex. 
16,30 Studioul tineretului. 
17,50 1001 de seri. 20,00 
Telejurnal. 20,15 Actuali
tatea economică. 20,45 
Serial științific. 21,00 Oc
cident '83. 21,15 Film se
rial. Visuri destrămate. 
Episodul 2. 21,45 Meridia
nele cîntecului. 22,15 
Telejurnal.

UMțg
Lucrările Conferinței la nivel înalt 

a țărilor nealiniate
DELHI 9 — Trimisul A- 

gerpres. Ștefan Nicolae, 
transmite i în cadrul lu
crărilor Conferinței la ni
vel înalt a țărilor nealinia
te de la Delhi au continuat 
dezbaterile atit în ședință 
plenară, cît și în comisiile 
de lucru care definitivează 
proiectele de documente 
ce urmează să fie adoptate.

Mesajul președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat celei 
de-a VII-a Conferințe la 
nivel înalt a statelor nea
liniate de la Delhi, primit 
cu viu interes, 6e bucură, 
în continuare, de un larg 
ecou în rîndutile partici- 
panților la marele forum 
al mișcării de nealiniere, 
în cadrul aprecierilor pe 
marginea mesajului, se re
levă bogăția de idei din 
acest document de excep
țională însemnătate.

LA SEDIUL DIN NEW 
YORK AL NAȚIUNILOR 
UNITE S-AV DESCHIS 
LUCRĂRILE COMITETU
LUI O.N.U. PENTRU E- 
LIMINAREA DISCRIMI
NĂRII RASIALE — orga
nism format din 18 state. 
Comitetul a fost însărcinat 
cu asigurarea controlului 
aplicării Convenției in-

Intîlniri ale șefului delegației române 
cu șefi de state și de guverne 

participant! la Conferință
DELHI 9 (Agerpres). Șe

ful delegației române care 
participă la lucrările Con
ferinței de la Deliii, tova
rășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, 
a avut întrevederi cu pri
mul ministru al Republi
cii India, Indira Gandhi, 
președintele Conferinței la 
nivel înalt a statelor nea
liniate, precum și cu Gia- 
ni Zail Singh, președintele 
Indiei.

De asemenea, șeful de
legației române s-a întîl- 
nit cu Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F, 
Iugoslavia, Jose Eduardo 
Dos Santos, președintele 
Angolei, generalul maior 
în retragere Reynaldo An
tonio Bignone, președintele 

ternaționale privind lichi
darea tuturor formelor 
de discriminare rasială.

IN CAPITALA INDIEI 
A AVUT LOC O ÎNTILNI- 
RE între Yasser Arafat, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, și Amin Gemayel, pre
ședintele Libanului. Părți
le — relatează agenția 
Press Trust Of India — au 
examinat probleme legate 
de evacuarea trupelor străi
ne de pe teritoriul libanez. 

Argentinei, Mohamed Hos
ni Mubarak, președintele 
Egiptului, Ahmed Sekou 
Toure, președintele Gui
neei, general Mohammad 
Zia-ul Haq, președintele 
Republicii Islamice Pakis
tan, general-maior Moha
med Siad Bare, președin
tele Somaliei, Keneth 
Kaunda, președintele Zam- 
biei, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Cu prilejul acestor întîl- 
niri, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost
transmise calde salutf?i 
și cele mai bune urări, îm
preună cu dorința țării 
noastre de amplificare în 
continuare a cooperării în 
viața internațională, în 
dezbaterea și reglementa
rea problemelor complexe 
cu care este confruntată 
omenire^.

Șefii de stat și de gu
vern din India, lugosla 
via. Angola, Argentina, 
Egipt, Guineea, Pakistan, 
Somalia, Zambia și pre

ședintele Comitetului Exe- 
*cutiv al OEP au exprimat 
sincere mulțumiri pentru 
urările primite și au ru
gat să fie transmis un sa
lut cordial tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

■ ................................................. ............................ . ................................................... ■ • >

Sport • Sport * Sport * Sport * Sport * Sport • Sport
în meciul internațional amical de fotbal

România- Turcia 3-1 (2-1)
TG. MUREȘ 9 (Ager

pres). Pe stadionul „23 Au
gust" din Tg. Mureș s-a 
disputat miercuri meciul 
internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele 
României și Turciei, parti
dă de verificare în vede
rea viitoarelor întilniri din 
preliminariile campiona
tului european pe care 
urmează să le susțină cele 
două formații. Echipa 
României a obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (2—1), 
prin golurile înscrise de 
Bălăci (min. 7 și 19, ulti
mul din lovitură de la 11 
m) și Boloni, în min. 87. 
Pentru oaspeți a marcat, 
în min. 31, Rashid.

Fotbaliștii români au în
ceput foarte bine jocul, 
concretizînd în minutul 7 
una dintre ocaziile clare 
de gol ale debutului de 
partidă : Bălăci a pătruns, 
a făcut un „un-doi“ cu 
Klein și a șutat puternic 
de la marginea careului, 
deschizînd scorul. Presiu
nea echipei noastre la 
poarta excelentului Eser 
a continuat, în min. 19

O măsură preconizată de 
Comitetul Internațional Olimpic 

instituirea unui organism me ut să 
reglementeze litigiile sportive

LA i SANNE 9 (Ager
pres; < .mitetul Interna- 
ționa Olimpic intențio- 
neaz.u ,-.ă instituie un Tri
bunal de arbitraj, care va 
avea menirea să regle
menteze litigiile sportive. 
Pentru a elabora statutele 

Geolgău neputînd fi oprit 
decît prin fault în careu. 
Lovitura de la 11 m a fost 
transformată de Bălăci, ca
re a ridicat astfel scorul 
la 2—0. Oaspeții au redus 
handicapul in min. 31, prin 
Rashid, la o neatenție a 
apărării române ; 2—1 la 
pauză.

La reluare, partida, are 
un aspect echilibrat. în 
min. 65, Selciuk este eli
minat pentru un fault asu
pra lui Andone. Scorul fi
nal a fost stabilit în min. 
87 de Boloni, care a în
scris spectaculos din un
ghi închis, mingea lo
vind bara și intrînd în 
poartă.

Arbitrul Bernd Stumpf 
(R.D. Germană) a condus 
următoarele formații 1
România : Moraru (Lung) 
— Rednic, Iorgulescu, An
done, Ungureanu (Muntea- 
nu), Balint (Țicleanu), Bo
loni, Klein, Bălăci, Geol
gău (Gabor), Cămătaru 
(Coraș) ; Turcia : Eser, Er
dogan, Bilal, Fatih, Kakan, 
Eren, Rashid, Hussein, Me
tin, Selciuk, Hassan.

noului organism, precum 
și atribuțiile acestuia, a 
fost desemnat Keba M’Ba- 
ye, membru al C1O din 
partea Senegalului și mem
bru al Curții internaționa
le de justiție de la Haga.

Fotbal Pregătiri ale divizionarelor C din Vale 
în linie dreaptă...

încetul cu încetul, fotbalul își reintră... 
oficial în drepturi. Neavînd divizionare 
„B“ în. Vale, după startul Jiului, aștep
tăm în 20 martie debutul divizionarelor 
„C“. Dintre ele, cel mai mare interes îl 
stîrnește, firesc, lidera seriei a VIII-a, 
Minerul Lupeni. După un stadiu de pre
gătire amplu și eterogen desfășurat Ia 
Lupeni și Băile Herculane, elevii antre
norilor P. Libardi și I. Rus au pornit 
avalanșa meciurilor amicale. Nu le vom 
enumera pe toate, ci vom arăta că din 
cele 14 întilniri au cîștigat 9, au termi
nat la egalitate una și au pierdut 4. 
Dar dincolo de rezultate, P. Libardi re
marca faptul că „echipa s-a omogenizat, 
noii veniți (Voicu, Sălăjan și I. Grigo- 
re — revenit) s-au integrat perfect și 
că echipa începe returul cu încredere 
în posibilitățile ei“, lucru la care sub

scriem și noi aducîndu-le aminte jucă
torilor de la Minerul Lupeni că este 
greu să ajungi în frunte, este și mai

greu să te menții, lucru pe care dorim, 
totuși, ca Minerul să-l reușească.

Revenind la pregătirile echipei, am 
văzut duminică partida desfășurată în 
compania divizionarei „B“ Metalurgistul 
Cugir. Golul înscris de Voicu (min. 29), 
ritmul alert (mai ales din prima repri- 
z$), varietatea acțiunilor ofensive dove
desc că, în pofida finalului slab, din 
respectiva partidă, jucătorii Minerului 
au acimulări fizice care le permit jo
curi b««e în retur. Rămîne doar ca unii 
jucători (mai ales că sint conșacrați) să 
ne facă să uităm cît de penibil au ju
cat duminică, să participe cu toți coe
chipierii la readucerea echipei în cel 
de-al doilea eșalon fotbalistic. Acolo un
de, după valoare» lotului, Minerul Lu
peni trebuie să se afle. Ultimele pregă
tiri sint în linie direaptă, returul „bate" 
la ușă. Atenție, deci 1

Alexandru TATAR

Ambiții pentru retur la echipele din Vulcan
Vul- 

sezon

dovedesc, 
rezulta te-

Minerul

Divizionarele C din 
can abordează noul 
fotbalistic mai angajant de
cît altădată , o 
în primul rînd, 
le din pregătiri.
Paroșeni a cîștigat la Tra- 
fo-Filiași (3—1), la Meta
lurgistul Sadu (3—1), aca
să a întrecut echipa dol- 
jeană cu 9—0. Printre în
vinsele formației Minerul- 
Știința Vulcan se numără 
FIL Orăștie (2—1), C.F.R. 
Simeria (3—2) și Metalur
gistul Sadu (7—0).

— Sîntem la zero puncte 
în clasamentul adevărului 
— ni se destăinuie antre
norul Tiberiu Benea. O 
formă deosebită manifes

tă Constantin Maria, Bîr- 
san, Lăzăroiu, Gitan, Boloș 
și Benone Popescu. Sîn
tem hotărîți să facem o fi
gură frumoasă în retur, 
este și firesc, fiindcă ma
joritatea jucătorilor de la 
Paroșeni sînt născuți și 
crescuți în Vale, sînt legați 
trup și suflet de culorile 
asociației. Sudura sufle
tească se împlinește fericit 
cu cîștigurile in domeniul 
tactic.

— Cu Minerul Lupeni 
am făcut un schimb fruc
tuos pentru ambele tabere. 
Dan Voicu s-a integrat bi
ne în formația antrenată 
de Libardi, nouă ne sînt 
de un real folos Gheorghe 
Voicu, P. Mihai și Dragoș. 

Băieții noștri, subliniază 
Nicolae Bulbucan, și-au 
propus să se instaleze în 
prima jumătate a clasa
mentului. In acest sens, 
vom insista, in următoare
le partide amicale, asupra 
eficacității atacanților. 
Constantin Vasile a mar
cat aproape în fiecare meci 
de verificare. O deosebită 
poftă de joc manifestă Ol
tean, Haiduc, Chirițoiu, 
Voicu și Zlate.

Așadar, în seria „hune- 
doreană" a diviziei C, Mi
nerul Lupeni candidează 
la promovare, secondată 
de teamurile omonime din 
Vulcan, în vreme ce for
mația din Aninoasa încear
că să evadeze din zona 
retrogradării, (I.V.)

SANIE 
-T'----------

Pe pîrtia 
bunăvoinței...
De la Sinaia ne parvin 

vești plăcute în legătură cu 
comportarea meritorie a 
sportivelor de la C.S.Ș. Pe
troșani, care practică, di 
puțină vreme, coborârea 
cu sania. In „Cupa Federa
ției Române de Sanie și 
Bob", rezervată senioarelor, 

. Livia Gheorghiță a reali
zat al doilea timp, după 
Gabriela Haja (C.S.Ș. Va
tra Dornei), diferența ze
cimilor de secundă, pe cei 
550 m ai pîrtiei, evidenția
ză însă și faptul că suro
rile Gheorghiță se antre
nează și concurează doar 
în afara municipiului nos
tru, pînă acum nu dispu
nem în Vale de o pîrtie 
specială pentru sanie. La 
Vatra Dornei există însă !

La junioare, coechipiera 
sa Dorina Crețu, a reali
zat aceeași performanță, 
în „Cupa C.S.Ș.", la o di
ferență de numai 740 miimi 
de punct s-a aflat înaintea 
ei Marinela Huțuleâg (C.S.Ș. 
Vatra Dornei). Concluzia 
firească, talente avem be
rechet în Vale, o dovedesc 
rezultatele excelente do- 
bîndite pe plan republi
can ; lipsește însă o pîrtie 
de sanie, tocmai aici în 
munți, unde zăpadă se 
găsește pînă în pragul 
verii. Sperăm că apelul 
nostru niLi va lăsa... reci 
pe cei care, prin munca 
patriotică a tinerilor, pot 
materializa obiectivul spor
tiv, care nici măcar nu re
clamă resurse financiare 
mari.

loin RED
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