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Mărturii ale iscusinței 
constructorilor minieri

Colectivul brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi a 
I.A.C.M.M. și-a îndeplinit sarcinile pe întregul cincinal

♦ FRUNTAȘI DE CINCI 
ANI CONSECUTIV ♦ CU PLANUL 
CINCINAL REALIZAT INTEGRAL 
LA 15 SEPTEMBRIE A.C. ♦ JA
LOANE ALE UNOR REALIZĂRI 
DE PRESTIGIU ♦ LUCRĂRI DE

INVESTIȚII MINIERE IN VALOA
RE DE PESTE 5 MILIOANE LEI 
REALIZATE IN PLUS ♦ OAMENI 
CARE AU DEVENIT PRIN SCOA 
LA MUNCII SPECIALIȘTI CU 
ÎNALTA CALIFICARE.

în țara noastră a președintelui
Republicii Indonezia, 

generalul Suharto
Continuarea convorbirilor oficiale

de 
in- 
în-

al

Puțul cu schip din in
cinta minei Lupeni, noi
le instalații de extracție 
care marchează existen
ța minelor Valea 
Brazi și Lupeni Sud, 
stalațiile de alegere, 
silozare și transport
cărbunelui în flux con
tinuu la preparația 
Lupeni și la mina Uri- 
cani, funicularele de la 
Uricani, Bărbăteni, te- 
lescaunul din Straja Lu
peni și multe alte o- 
biective de investiții ca
re au prins contur în 
actualul cincinal consti
tuie tot atîtea mărturii

din

și hărnici- 
con-

cin-

de 
Pe-

ale iscusinței 
ei colectivului de 
structori din brigada nr. 
4 Lupeni — Valea 
Brazi a I.A.C.M.M.
troșani. An de an, acest 
colectiv și-a îndeplinit în 
mod exemplar sarcinile 
de plan și și-a depășit 
propriile angajamente în 
întrecere, situîndu-se ast
fel pe primul loc pe în
treprindere timp de pa
tru ani consecutiv, iar la 
15 septembrie a.c. a ra
portat un succes de ma
re prestigiu — îndeplini" 
rea sarcinilor de plan la 
lucrările de construcții și

O nouă capacitate de 
producție în pregătire

La sectorul IV al I.M. Lupeni se află în pregă
tire o nouă capacitate de producție. Este vorba de 
abatajul frontal din stratul 3 blocul IV în care s-au 
montat 44 de cadre din complexul de susținere me
canizată. Abatajul are o lungime de 75 ml și este 
echipat cu complex de tipul SMA 2, de fabricație 
românească, de către formația complexă condusă de 
minerul Grigore Pop.

Pentru punerea în funcțiune a acestei noi capa
cități, de circa 400—450 tone de cărbune pe zi, bri
găzile de mineri conduse de Ion Gîlcă și Ioan Fi
lip lucrează în contrafront 
de bază depășindu-și zilnic

la străpungerea galeriei 
sarcinile de plan. (V.S.)

3000 stîlpi hidraulici 
peste plan

Printr-o mobilizare judicioasă a resurselor ma
teriale și umane, colectivul S.S.H. Vulcan a obți
nut în perioada de timp care a trecut din acest an 
succese remarcabile pe linia îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Pînă ieri, secția a livrat 3000 de stîlpi hidrau
lici în plus față de sarcinile planului la zi. însem
nate depășiri de plan s-au realizat și la plasa de 
sîrmă pentru bandajarea abatajelor. La depășirea 
sarcinilor de plan o contribuție deosebită au avut-o 
echipele conduse de Dumitru Iureșel (sudori), Ni
colae Borbely (recondiționat și prelucrat cilindri), 
Ion Spafiu (montori) și formația coordonată 
maistrul Aurel Vlaic. (V.S.)

IN ZIARUL

Rubricile: Sport, 
Vă informăm

bri-
a-

montaje pe întregul 
cinai 1981—1985.

Carol Ridzi, șeful 
găzii nr. 4, poate fi 
bordat cu greu, deoare
ce e mereu ocupat să 
răspundă unor apeluri 
telefonice, la interfon sau 
la stația portativă de 
radio-emisie-recepție. Co
ordonează „din mers", oră 
de oră, zi de zi, puncte
le de lucru dispersate în
tre Lupeni și Cîmpu lui 
Neag. Dispune de o evi
dență precisă a rezulta
telor, evidență ținută 
mereu la zi de tehnicia
nul Petru Fusu, care este 
și secretar al biroului 
organizației de bază. In 
birou, afișată la vedere se

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Marți dimineața au con
tinuat, Ia Palatul Consiliu
lui de Stat, convorbirile 
oficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii In
donezia, generalul Suhar
to.

Noua rundă de convor
biri a fost consacrată exa
minării în continuare a u- 
nor probleme privind dez
voltarea relațiilor bilate
rale, precum și a unor as
pecte ale activității poli - 
tice internaționale.

In 'cadrul schimbului de 
păreri în legătură cu evo
luția situației 
nale, cei doi președinți au 
exprimat îngrijora
rea României 
ei față de agravarea 
tuației internaționale, da
torită, în principal, lipsei 
de progrese semnificative 
în eforturile pentru regle
mentarea pe cale politică a 
stărilor conflictuale din 
diferite părți ale lumii, a- 
dîncirii decalajelor

internațio-

și Indonezi-
si-

dintre

țările în curs de dezvolta
re și țările dezvoltate și 
tendințelor tot mai accen
tuate de a se recurge la 
forță și la intervenție în 
treburile interne ale altor 
state, și în mod deosebit, 
intensificării, fără prece
dent, a cursei înarmărilor, 
a înarmărilor nucleare în 
special —, ceea ce sporește 
nemăsurat pericolul unui 
nou război mondial, al 
unei - catastrofe nucleare 
ce ar putea duce, practic, 
la distrugerea întregii o- 
meniri. S-a apreciat că 
în aceste condiții grave și 
complexe șe impune ca 
toate popoarele și națiuni
le lumii să-și unească e- 
forturile și să acționeze 
într-un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru a 
opri înrăutățirea situați
ei intbrnaționale, pentru a 
pune capăt cursei 
mărilor, și pentru 
la dezarmare, în 
rînd la dezarmare

nucleare
Nicolae

înar- 
trecerea 
primul 
nuclea-

ră, pentru afirmarea fer
mă a politicii de destin
dere, de colaborare și pa
ce în întreaga lume.

Referindu-se la situația 
din Europa — unde s-au 
acumulat uriașe cantități de 
arme, îndeosebi 
— președintele
feaușescu a evidențiat ne
cesitatea de a se face lo
tul pentru ca, în cadrul ne
gocierilor 
cane de la Geneva să 
ajungă la acorduri 
punzătoare în direcția 
pririi înarmărilor nuclea
re și militarizării Cosmo
sului. In legătură cu 
ceasta, s-a subliniat 
toate statele 
joace un rol 
tiv în lupta 
mare, pentru 
liticii de destindere, 
înțelegere Și pace în lume.

In cadrul convorbirilor a 
fost evidențiată necesita-

sovicto-ameri- 
se 

cores - 
o-

a- 
că 
să 

ac -
trebuie 
cit mai 

pentru dezar- 
afirmarea po- 

de

(Continuare în pag. a 4-a)

August" și aiOaspeți ai întreprinderii „23
Institutului național de gerontologie și geriatrie
Marți, președintele Re

publicii Indonezia, ge
neralul Suharto, și doam
na Tien Suharto, împreu
nă cu celelalte persoane o- 
ficiale indoneziene, au vi
zitat întreprinderea „23 
August" din București.

Numeroși muncitori, in
gineri și cercetători din 
marea întreprindere bucu- 
reșteană au întîmpinat cu 
căldură pe solii poporului 
indonezian.

In timpul vizitării unor

sectoare de bază ale între
prinderii, oaspeții au pu
tut urmări procesul de e- 
xecuție și montaj al utila
jelor, produsele noi și re- 
proiectate care reprezin
tă în acest cincinal apro
ximativ 68 la sută din to
talul producției.

înaltul oaspete indone
zian a apreciat eforturile 
oamenilor muncii de la 
întreprinderea „23 August" 
în direcția modernizării fa
bricației pentru nivelul teh
nic a] produselor.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Indo
nezia, generalul Suharto, 
și doamna Tien Suharto au 
semnat în cartea de o- 
noare a întreprinderii.

☆
In cursul după amiezii, 

președintele Republicii 
Indonezia, generalul Su
harto, împreună cu doam
na Tien Suharto, a vizitat

(Continuare în pag. a 4-a)

Puterea colectivului de a 
reveni printre fruntași

Minerii sectorului VII 
de la I.M. Vulcan s-au 
confruntat în priirjele luni 
din acest an cu multe 
greu'’iți datorită tectoni
cii stratului. Deși s-au 
depus eforturi susținute, 
producția nu se ridica la 
nivelul sarcinilor de plan. 
Zi de zi, lună de lună, mi
nusul creșterea văzînd cu 
ochii, ajungînd la sfîrșitul 
lunii mai la peste 6 500 to
ne de cărbune. Colectivul 
sectorului nu uitase însă, 
că în anul trecut realizase 
cea mai marc pj-oducție 
suplimentară pe mină. 
Restanțele înregistrate în 
primele cinci luni nu l-au 
demoralizat deci.

Eforturile colectivului 
s-au materializat, pînă

urmă, în depășirea greută
ților. In luna iunie pro
ductivitatea muncii reali
zată a fost superioară sar
cinilor planificate cu 120 
kg pe post, realizîndu-se o 
producție suplimentară de 
20 de tone. A fost de fapt 
un început de redresare, 
care s-a amplificat în iu
lie și august cînd au re
cuperat peste 5 500 de to
ne din minusul înregistrat 
în primele luni. Producti
vitatea muncii planifica
tă pe sector a fost depăși
tă în cele două luni cu 
peste 600 kg pe post. Cum 
s-a ajuns la aceste plu-

Gheorghe BOȚEA
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i
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Inscripție

îndrăzneala
Ne-a fost dăruit nouă 

cei de astăzi, să purce
dem a împlini dorurile 
bătrînilor. Aici, unde Re
tezatul și Parîngul își 
înalță semeț frunțile 
sub cerul senin și liber 
al patriei, ctitorim, prin 
strădania mîinilor și în
țelepciunea gînduiilor, o 
nouă cetate a luminii și 
cărbunelui, o cetate ca
re și-a luat cu hotărîre 
destinul pieptiș, dărtmînd 
cocioabele mizere, 
vite parcă de fum, i 
țînd nouă columnă 
beton și sticlă pentru

stri- 
înăl-

neri — Prometei ai a- 
dîncurilor.

Ne-a fost dăruit nouă 
cei de azi, să vedem no
ua arteră a municipiului 
■— cel mai lung bule
vard al țării — trans- 
formîndu-se în acești ani, 
de grandioase împliniri 
socialiste, Epoca Nicolae 
Ceaușescu, căpătînd 
tineresc și 
fii. Iar ci, 
Retezatul, 
strajă, par 
aproape de 
Jiurilor —
a mîngîia cărbunele —■ 
și asta pentru că am știut 
și știm să visăm, dar mai 
ales să îndrăznim băr- 
bătește a da orașului, dar 
mai ales a ne da 
oamenilor orașului 
bați și femei,

un 
avîntat pro - 
Parîngul și 
cu frunțile 

astăzi mai 
noi, oamenii 

rîuri ce știu

DE AZI :

Secvențe culturale

(In pagina

(Continuare în pag. a 2-a)

a 2-a)

Secvențe arhitectonice din noul centru civic al municipiului. Foto : Gh. OLTEANU

nouă, 
băr- 

o nouă via-

îndrăzneală 
profundă, 

este poate 
mai de

ma- 
utila- 

instalați-

Gospodărirea 
terialelor, a 
jelor și 
ilor — obligație a 
tuturor 
derilor

întreprin-
miniere

(In pagina a 3-a)

Această 
bărbătească, 
comunistă 
trăsătura cea 
preț a noastră, a oameni
lor- de azi 
socialiste, cei ce știu 
îngemăna munca 
rință străbună, 
limbă românească 
ța de a descleșta 
ile muntelui.

ai României 
a 

și do- 
dulcea 
cu for- 
energi-

II. ALEXANDRESCU
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Secvențe culturale

Deschidere de stagiune
Septembrie nu înseam

nă numai început de ah 
școlar ci și deschiderea de 
stagiune teatrală. Teatrul 
de Stat „Valea Jiului" săr
bătorește cum se cuvine a- 
cesf eveniment din viața 
culturală a municipiului, 
prin montarea unei piese 
din literatura noastră ca
re — timpul a dovedit-o 
— este una dintre valori’- 
le dramaturgiei naționale. 
Este vorba de piesa „Omul 
cu mîrțoaga". 
lui Gheorghe Ciprian, 
piesă de idei, o piesă 
care la loc central se 
problematica omului 
flat- în luptă permanentă, 
pentru împlinirea 
ideal.

Regizorul, Marcel 
ma, ne-a declarat : 
cu mîrțoaga" este o piesă 
pe care am dorit să o 
montez de mulți ani, pen
tru valoarea ei artistică 
deosebit de ridicată, pen-

aparținînd
o 

în 
află

a-

tru ideile pe care le adu
ce pe scenă în fața publi
cului, prin personajul 
principal Chirică, pentru 
generozitatea cu care pre
zintă omul simplu, care . 
știe să treacă peste umilin
țe, peste barierile conveni
ențelor sociale, în drumul 
său spre ideal. Eroul pie
sei învinge. Este victoria 
omului asupra unor barie
re ce par a fi de netrecut".

Din distribuția piesei fac 
parte Nicolae Gherghe, 
Dumitru Drăcea, Mihai Cli- 
ta, Lerida Bucholtzer, Ilie 
Ștefan, Mircea 
Corvin Alexe,
Codreanu, Florin 
Francisca Ionașcu, 
nia Donca, Gheorghe Do- 
cea. Scenografia este sem
nată de Aurel 
luminile și 
Ion Pipera 
reș.

Premiera 
19 septembrie, ora 19.

„Motanul încălțat14 în turneu

MĂRTURII ALE ISCUSINȚEI
(Urmare din pag. I) peste preve-di, Constantin 

Mihai Dumitru, 
tru Zmeu, montorii din 
formațiile conduse de 
Constantin Lal, loan 
Popa, Ștefan Augustin, 
Eugen Șomodi, Adam 
Gunther, Ilie Jianu. Ilie 
Știucă, Dumitru Mănă- 
răzan, Vasile Coșuță, Vio
rel Benea, Dumitru Gur
gui, Tiberiu Klein și 
mulți alții ale căror nu
me sînt greu de cuprins 
în cîteva • rînduri, ei 
sînt cei care prin munca 
de zi cu zi au înălțat și 
predat la termenele pre
văzute obiectivele de in
vestiții miniere prevăzu
te în plan. Constructorii 
și montorii sînt cei care 
și-au depășit propriile 
angajamente, realizînd 
de la începutul acestui 
cincinal pînă în prezent 
lucrări în valoare de a- 
proape o jumătate de 
miliard de lei, din care

5 milioane 
deri“.

Deosebit 
cativ ni se 
un alt fapt evidențiat de 
tovarășul loan Popa, șe
ful unei echipe de men
tori: „odată cu lucrările, au 
crescut și oamenii. Rodi- 
ca Isăilă, loan Mureșan, 
lăcătuși în formația pe 
care o conduc, au termi
nat în vara acestui an 
cursurile serale, absolvind 
Institutul de mine, iar 
Viorel Benea și Ștefan 
Feleki au absolvit cursu
rile serale ale liceului. Pe 
lîngă cunoștințele pro
fesionale ei au dobîndit 
o calificare superioară, 
devenind adevărați spe
cialiști. Din brigada mea 
s-au ridicat și alți oa
meni cu înaltă califica
re, cum sînt Teodor Bel- 
deanu, Emil Tutunaru, 
Adrian George".

Anofie, 
Dumi- GARSONIERE. In car- 

tierul Aeroport, construc
torii din brigada nr. 10 
a A.C.M. Petroșani au 
început lucrările de 
construcție la un nou bloc 
de garsoniere. Amplasat 
în apropierea Școlii ge
nerale ni. 7, noul bloc 
are prevăzute, prin pro
iect, 40 de garsoniere, cu 
termen de predare la 
sfîrșitul lunii octombrie.

SAUNA. Continuînd 
preocupările unanim a- 
preciate de dezvoltare a 
bazei proprii, membrii 
asociației sportive „Cons
tructorul minier" din Pe
troșani au pus în funcție 
o nouă dotare, realizată 
prin forțe proprii. Este 
vorba despre sauna ame
najată în clădirea bazi
nului de înot. Cu o capa
citate de circa 60 per
soane pe oră, „baia cu 
aer cald" dovedește pa
siunea cu care membrii 
acestei asociații acțio
nează, în timpul liber, 
pentru îmbogățirea ba
zei sportive de care dis
pun. (I.M.)

OPERETĂ. Mîine. de 
la ora 17 și de la ora 20, 
în sala Casei de cultură 
din Petroșani vor fi pre
zentate spectacole cu 
opereta „Magnas Miska". 
Spectacolul este susți
nut de un colectiv de la 
Teatrul maghiar de stat 
din Timișoara. (V.S.)

INSILOZARI. In pre
zent, la cantinele nune
lor se depun eforturi sus
ținute pentru însilozările 
de iarnă. După cum ne 
informează Gheorghe Co
cotă, șeful cantinei ; M. 
Aninoasa, pînă în pre
zent s-au însilozat 28 
tone cartofi, 4 tone var
ză, 1,5 tone ceapă și 800 
kg zarzavaturi pentru 
ciorbe. (G.S.)

EXCURSIE. Filiala Pe
troșani a O.J.T. Deva or
ganizează, pentru ziua de 
2 octombrie, o excursie 
cu autocarul la Craiova, 
pentru meciul de fotbal 
dintre Universitatea și 
A.S. Monaco. Plecarea, 
dimineața, revenirea sea
ra, asigurîndu-se, în os
tul excursiei, o masă și 
biletul pentru meci. :S.B.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU

află o fișă a lucrărilor 
prioritare. Din fișa pen
tru septembrie reținem 
lucrările la două centra
le termice și Ia un punct 
termic, stația de ventila
toare Sterminos, funicu- 
larul pentru I.F.A. „Vîs» 
coza" Lupeni, instalația 
extracție puț Țebea, du
blarea rețelei de alimen
tare cu apă a preparați- 
ei Lupeni și „stoc a- 
varii I.M. Lupeni"... In
tre două apeluri telefo
nice, Carol Ridzi ne vor
bește cu mîndrie despre 
oamenii din subordine. 
„Adevărații autori ai 
alizărilor brigăzii 
prezentați de faptele 
de muncă, ne spune 
ful de brigadă, 
tructorii din 
coordonate de
Dragoș, Geza Kiss, Toma 
Achiriloaie, Iosif Borșo-

de semnifi- 
pare însă și

Pînișoară, 
Alexandru

Plaur,
Ștefa-unui

Șo-
„Omul Florea, iar 

sonorizarea de 
și Vincențiu Se-

va avea loc joi,

re- 
sînt 
lor 

șe- 
Cons- 

formațiile 
Nicolae

uterea colectivului
(Urmare din pag. 1)

Oricît de hazliu ar părea.titlul nostru, „Motanul 
încălțat", îndrăgitul erou al copiilor din lumea în
treagă, se va afla intr-o preumblare pe la noi, prin 
țară. Este vorba de turneul Teatrului de Stat „Va
lea Jiului" care va fi întreprins cu această piesă 
în județele Alba, Sibiu, Cluj, Mureș, Bistrița- 
Năsău, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, 
Vrancea, Buzău, Prahova, Dîmbovița, Vîlcea și 
Dolj.

Turneul va avea loc între 22 septembrie și 28 
octombrie. Din distribuția piesei fac parte Alexan
dru Codreanu, Corvin Alexe, Lerida Bucholtzer, 
Mircea Zabalon, Ilie Ștefan, Francisca Tonașeu si 
M. Pînisoară. Regia și scenografia sînt semnate de 
Aurel Florea. (Al. IIORAȚIU)

suri ? Răspunsul îl pri
mim de la ing. Aurel Ma- 
tiaș, șeful sectorului.

— Revenirea noastră în
tre fruntași este opera în
tregului colectiv. E foarte 
greu să nominalizez pe 
cineva-anume; toți aumurt- 
cit cu dăruire pentru depă
șirea greutăților cu care 
ne-am confruntat. Nu a 
fost ușor. Linia de front 
existentă ne asigură pînă 
la sfîrșitul acestei luni re-

a minu- 
depăși- 

plan pe 
tone de 

cu

Avanpremieră la o expoziție
Florin Plaur este cu

noscut de către cititorii 
ziarului nostru ca unul 
dintre actorii Teatru
lui de Stat „Valea Jiu
lui" și, in același timp, 
ca un animator al vie
ții aitistice de ama
tori. Iată că astăzi îl 
putem prezenta într-o 
altă ipostază, aceea de 
artist plastic.

— La a cita expozi
ție personală de meta- 
loplastie sînteți ?

■ — Este a doua, prima 
fiind deschisă acum opt 
ani, la Casa de Cultură 
a Sindicatelor din Pe
troșani. Putem aminti 
și cele două participări 
la expoziții de grup de

și liune-

lucrați în

1989. Am 
pentru că

la Petroșani
«loara.

— De cînd 
metal ?

— De prin 
ales metalul
mi se pare, într-up fel, 
inai original. Oricum, 
este cel mai greu de 
lucrat, dar nu are moar
te, rezistă mai mult de
cit orice alt material. 
Eu în metal pun ceea 
ce văd in jurul meu, 
dar și o părticică din 
ființa mea.

— Cite lucrări 
expune și unde ?

— Această a doua 
poziție vine după o
rioadă destul de lungă

față de prima. Oricum, 
doresc să fie mai bună. 
Va cuprinde aproxi
mativ 
metal 
de 
se va

cuprinde
30 de lucrări în 
și cîteva lucrări 

grafică. Expoziția 
deschide in holul 

Teatrului de 
lea Jiului".

— O temă
— Natura,

ei. '

Stat „Va-

ex- 
pe-

i preferată? 
, în 

bogăția ei. Vreau 
cred că lucrările 
vor reprezenta o 
că fermă acelor 
zise „obiecte de 
pe care le mai gi 
magazinele de 
nat.

toată 
să 

mele 
repli- 
așa- 

artă" 
;ăsim în 
arti/a-

cuperarea integrală 
sului și, totodată, 
rea sarcinilor de 
nouă luni cu 200
cărbune. Concomitent 
preocupările noastre pen
tru realizarea sarcinilor 
zilnice, avem permanent 
în atenție pregătirea pro
ducției pentru trimestrul 
IV și pentru anul viitor, 
cînd sarcinile de plan lu
nare și trimestriale vor 
crește substanțial. Pentru 
a face față cu succes sar
cinilor ce ne stau în față 
în viitorul apropiat, am 
pus un accent deosebit pe 
lucrările de pregătiri 
trebuie executate în 
drul sectorului. In i 
rea asigurării liniei de 
front active, lucrăm zilnic 
eu șase • brigăzi de pregă
tiri, brigăzi care au reali
zat de la începutul anului 
un plus de 281 ml, ceea ce 
înseamnă de fapt linia de 
front pentru un trimestru. 
Și în viitor vom 
ceeași importanță 
gen de lucrări 
ne un accent 
terminarea la 
bună calitate 
din stratul 5, 
viitor vom introduce, 
premieră, un complex de 
susținere mecanizată.
Spun „în premieră" deoa
rece în prezent mecaniza
rea în cazul sectorului se

i ce
1 ca
ved e-

acorda a- 
acestui 

și vom pu- 
deosebit pe 
timp și de 
a panoului 
unde anul 

în

rezumă la tăierea cărbu
nelui cu combina în aba
tajele frontale pe care le 
exploatează brigăzile con
duse de Mircea Murărașu 
și Constantin Sufragiu, ca
re au obținut constant pro
ductivități superioare 
cinilorxplanificate cu 
kg pe post, realizînd 
mic peste 10 tone pe 
Și, fiindcă tot aminteam 
de brigăzile sectoru
lui, nu trebuie uitate nici 
cele conduse de Grigore 
Cojocaru și Constantin 
Vizeșteanu, care exploa
tează cu eficiență sporită 
cărbunele din abatajele ca
meră care le-au fost în
credințate. In prima parte 
a anului viitor, an în ca
re vom începe exploata
rea primului abataj fron
tfl echipat eu susținere și 
tăiere mecanizată, vom tre
ci1 cu transportul cărbu
nelui în flux continuu, iar 
pentru o bună aprovizio
nare a principalelor locuri 
de muncă cu materiale 
vom introduce instalații 
mpnorai. Toate aceste mă
suri ne dau garanția că 
vom încheia ultimul an al 
actualului cincinal cu un 
plus la, producția fizică de 
cărbune de peste 1 000 de 
tone, iar în anul 1986 și 
in întregul cincinal viitor 
nc vom număra printre 
fruntașii minei Vulcan și 
ai Văii Jiului.

sar- 
1500 
rit- 

post.

Tenis de cîmp

„Cupa Scînteii Tineretului44 în Valea Jiului!

Campionatul județean de fotbal
Ce se întîmplă cu. „Minerul" Aninoasa?

Cu puțin timp în urmă, 
rubrica „Sport" a ziaru
lui nostru consemna re
zultatele bune dobîndi- 
tc de tenisul de cîmp din 
Valea Jiului datorate, în 
fapt, eforturilor pe care

antrenorul Ionel Bota le 
depune la A.S. Minerul 
Paroșcni. Inseram a - 
tunci speranțele tînăru- 
lui antrenor, printre nu
mele viitoare aflîndu-se 
și cel al juniorului Ser - 
giu Guiaș, elev în clasa 
a IX-a a Liceului Indus
trial nr. 1 Lupeni.

Intre 13—15 septem
brie, la Tîrgoviște > s-a 
desfășurat faza finală a 
concursului dotat • cu 
„Cupa Scînteii Tinere
tului" Pe tabloul de con
curs de la categoria 15-16 
ani, reprezentantul Văii 
Jiului a fost alături de 
alți 31 de tineri din 
toate județele țării. Prin
tre concurenți, reprezen
tanți ai unor cluburi spor
tive cu tradiție în tenis, 
începutul lui Sergiu este 
promițător, victorie la. 
seturi cu 2—0 (se joacă 
două din trei). In conți-

nuare, dispar și tracul, șt 
emoțiile, făcîndu-și loc 
tot mai mult dorința de 
a învinge, de a reprezen
ta cu cinste sportul Văii 
Jiului intr-o competiție 
de anvergură. Si în fi
nal, VICTORIE! Sergiu 
Guiaș eîștigă finala cu 
reprezentantul județului 
Brăila (scor 2—1), cuce
rind trofeul.

Campion .județean la 
categoria de vîrstă 15-16 
ani, atît la legitimați cit 
și la nelegitimați, tînă- 
rul elev al antrenorului 
Ionel Bota (el însuși cam
pion județean, la seniori) 
merită din plin felicită
rile, dar și atenția celor 
ce conduc destinele spor
tului din Valea Jiului. 
Rezultatul dobîndit la 
Tîrgoviște trebuie privit 
ca un suCces-simbol.

Alexandru TĂTAR

UTILAJUL PETROȘANI 
— MINERUL ANINOASA 
5—0 (1—0) ! Despre tradi
țiile jocului cu balonul ro
tund la Aninoasa nu mai 
sînt necesare amănunte. 
Știm că echipa minerilor a 
evoluat în divizia C, că fa
ce eforturi să repromoveze.

De aceea ni se pare cu 
atît mai de neînțeles evo
luția acestei echipe în me
ciul desfășurat duminică 
pe stadionul din Dealul 
Institutului, în compania 
celei mai „proaspete" pro
movate în campionatul

județean — „Utilajul" Pe
troșani. O echipă proaspă
tă și la propriu și la fi
gurat, întrucât cuprinde, in 
exclusivitate, jucători foar
te tineri. Acești „mînji” au 
administrat jucătorilor din 
Aninoasa nici mai mult, 
nici mai puțin de 5 (cinci) 
goluri, unul mai frumos 
decît celălalt. Curios, ele
vii antrenorilor Vasile lo- 
nescu și Emil Dobrescu, 
n-au reușit să „perforeze" 
niciodată poarta adversă, 
deși au beneficiat și de 
un penalty. De la învingă-

tori, o echipă care merită 
toată atenția, s-au remar
cat Gherman (3 goluri), A- 
braham și Crețu (eîte u- 
nul), Vîlceanu și alții.

Dincolo de desfășurarea 
meciului, care a aparți
nut în totalitate noii 
promovate, considerăm că 
ambițiile echipei din Ani
noasa de a repromova în 
divizia C sînt departe de 
realizare, din moment ce, 
la Petroșani, primește 5 
goluri într-un meci.

Bujor MIRCESCU

Și cu trei
PREPARATORUL PE- 

TRJLA — CONSTRUC
TORUL HUNEDOARA 
0—0. In etapa preceden
tă,- echipa Preparatorul a 
șufej'it o înfrângere cu
6—0 la Ghelari. Nici în 
această partidă, susținută 
pe teren propriu cu echi
pa Constructorul Hune
doara, gazdele nu au reu
șit să treacă de acel

antrenori, evoluție slabă
moment psihologic. Lipsa 
de angajare și dăruire to
tală în joc, de organizare 
în teren, nesiguranța în 
finalizarea fazelor, nume
roasele ratări ale jucători
lor Dupir și Coroianu au 
generat pierderea unui 
punct prețios pe teren pro
priu. Ba mai mult, unele 
carențe în mddul de orga
nizare a meciului — spre

exemplu, juniorilor nu 
le-a fost asigurată asisten
ța medicală, ei pierzînd 
din această cauză cu
3—0 au umbrit buna des
fășurare a partidei. Iată 
deci, că nici acum. cînd 
la cîrma echipei se află 
trți antrenori, acești jucă
tori nu reușesc să desco
pere calea succesului.

Vasile BELDIE,
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de realizare — ea

anul în 
in luna au- 

sută față de

realizării sarcinilor pe 
mai repede. Numai 
cifrează la 127,3 la

pentru oameni

Atenția colectivului, îndreptată
spre viitorul minei

j* • • u • • obri|a sporita
Pînă mai ieri, aici la 

Bărbăteni existau perma
nent pericole de avarii 
și accidente grave în 
subteran. Astăzi — ne 
informează Ioan Kram
mer, inginer șef cu secu
ritatea minieră — aceste 
pericole sînt mult dimi
nuate.

Există un program bi
ne 
concret de asigurare 
securității muncii 
subteran.

Mina Bărbăteni 
probleme în ceea ce pri
vește condițiile de zăcă- 
mînt și situația gazo-di- 
namică Urmare a acestei pentru om, pentru îmbu- 
șiruații avîndu-se în ve
dere necesitatea crește
rii securității muncii în 
subteran, s-a trecut 
extinderea rețelelor 
construirea stației 
trale de degazare. 
în curs de realizare 
trala de convorbire 
înregistrare în subteran.

S-au luat măsuri de 
instruire suplimentară a 
noilor încadrați cabine
tul de protecție a mun-

cii la ora vizitei noastre 
se afla în curs de extin
dere și modernizare. In 
sala de apel și în cadrul 
cabinetului se proiectea- 

a 
de educație sa- 
iar laboratorul 

va

• Sectorul de investiții al minei Bărbăteni și-a 
îndeplinit și depășit lună de lună planul, ceea ce a 
creat posibilitatea 
curs cu 45 de zile 
gust realizările se 
plan.

• Este în curs

stabilit, un program 
a 

în

ridică

la
Și 

ccn- 
Este 
cen-

Și

ză filme de protecție 
muncii, 
nitară, 
„foto", nou înființat, 
contribui' considerabil la 
îmbunătățirea propagan
dei vizuale, în sprijinul 
producției de cărbune a 
îi treprinderii.

Ca urmare a acestor 
măsuri, în 1985 nu 
fost evenimente 
bite în subteran, 
încă o dovadă

au 
deose- 

Iată 
a grijii

nătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

Așa cum 
inginerul 
directorul 
și Victor 
adjunct al 
partid, aici la mina Băr
băteni, se face totul pen- 
1ru creșterea gradului de 
disciplină la locul de 
muncă și pentru asigura
rea unor condiții optime 
în abatajele și galeriile 
minei.

ne asigurau 
Petru Modoi, 
întreprinderii, 

Goșa, secretar 
comitetului de

Grupaj realizat de Horațiu ALEXANDRESCU

urmare a in
dicațiilor conducerii de partid — stația centrală de 
degazare. Proiectul a fost realizat de către specia
liști din C.C.S.M. în colaborare cu tehnicienii și 
inginerii minei.

• Cabinetul de protecție a muncii, în curs de 
extindere, va asigura o pregătire superioară a noi
lor cadre.

• Este în construcție centrala de convorbiri în 
subteran.

Comuniștii din organizația de partid a sectoru
lui IV I.M. Bărbăteni — fruntași în întrecerea soci
alistă. Prilej de analiză a rodnicelor rezultate, ana
liză efectuată cu ortacii de maistrul loan Lițcan — 
secretarul organizației de partid.

Stăm de vorbă cu mais
trul minier Ion Lițcan, se
cretarul organizației de 
partid din sectorul IV — 
investiții — al minei.

— Sînteți sector frun - 
taș în întrecerea socialistă. 
Care este secretul succesu
lui pentru dv și ortacii 
dv. ?

— Secretul, de fapt, nu 
este un secret pentru ni
meni. Secretul este omul. 
Avem în sector oameni 
harnici, uniți, oameni de 
nădejde. Vedeți, în fieca
re lună noi ne-am înde
plinit și depășit planul. 
Numai în luna august a- 
veir. realizate sarcinile în 
proporție de 127,3 la sută. 
Pentru septembrie, în „pre
liminarul" de la începutul 
lunii ne-am angajat 
realizăm un plus de
ml, angajament care, vă a-

sigur, va fi respectat 
depășit.

— In acest caz, se 
că „Revelionul” va fi 
tru dv. și colegii dv. 
mai devreme.

și

pare 
pen- 
ceva

ceea ce impune un sector 
de investiții foarte activ. 
Și oamenii din sectorul 
nostru, condus de ingine
rul Stan Iureș, au înțeles 
pe deplin acest lucru. In

Investițiile—obiectiv prioritar
vom realiza 
plan pe 1985 

de zile mai45

care mun- 
dv, în sec-

dacă

să
20

— Da, ne 
sarcinile de 
cu cel puțin 
devreme.

— Dintre cei 
cesc alături de 
torul de investiții, 
v-am cere să evidențiați...

— Investițiile, în actu
ala etapă de dezvoltare a 
minei Bărbăteni reprezin
tă un sector-cheie. Mina 
noastră este o mină tînă- 
ră, în plină dezvoltare,

sector muncesc cu dărui
re, cu pasiune aș spune, 
brigăzile conduse de Ion 
Nichita, Miron Uță, A- 
lexandru Marian. Despre 
Alexandru Marian, un tî- 
năr ambițios și tenace, orta
cii mai cu experiență spun 
tot timpul: „De-am avea 
mai mulți ca el Să a- 
mintim și echipa condusă 
de lăcătușul Peter Zoltan. 
Poate, de aceea reușim să 
aplicăm ferm propriile

angajamente. Unii 
mese asta secretul 
sului, alții îi spun 
simplu: oameni și faptele 
lor de muncă.

Desigur că, tot aici, lat 
mina Bărbăteni întîlnim și 
alți oameni care știu să-și 
facă din cuvîntul de mi
ner, un titlu de onoare. Și 
dacă ne gîndim numai la 
șefii de brigadă 
Fodor, Androne 
zescu, Constantin
toți trei din sectorul 
condus de maistrul 
ralambie Enache sau 
Iosif Mărcuș și 
Ccndonță, din sectorul I B, 
vedem că aici, la 
Băi băteni există un 
lectiv care tinde să devi
nă omogen, depășind ace
le greutăți generate de 
indisciplină pe care tînăra 
întreprindere minieră le-a 
trăit pînă nu demult.

nu- 
succe-

mai

Vasile 
Grumă- 
Onofrei,

HI, 
Ha

la 
Ștefan

■

mina
co-

Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor
obligație a tuturor întreprinderilor miniere!

2. Așa se „depozitează” utilajele pentru subteran. Cînd ai nevoie de ceva 
e ca și cum ai căuta acul în... carul cu fin !

■3. lângă atelierul mecanic —fier vechi, materiale 
noi și mai vechi sub același numitor comun : de
zordine !

■POWSSA
I. M. Dîlja

1. Ben/i transportoa
re pentru... suprafață. 
Nefolosindu-se dccît 
capetele de îmbinare și 
rolele, suporții noi-nouți 
ajung... fier vechi!? De 
ce nu se achiziționează 
transportoare fără a- 
cești suporți ?

Debutăm astăzi, cu o ru
brică intitulată „I'otocri- 
tica pe adresa..." și care 
are ca scop semnalarea 
aspectelor critice privind 
gospodărirea și depozita
rea instalațiilor și utilaje
lor, a materialelor din in
cintele unităților miniere 
din Valea Jiului. Semnâ- 
lind aceste aspecte „pe a- 
dresa" unităților vizate, 
dorim să acționăm, prin 
intermediul ziarului, pen
tru ca sezonul rece să 
nu-i „prindă" descoperiți 
pe gospodarii acestor bu
nuri. Se știe că aceste pre
gătiri au fost deja dema
rate. Dorim, însă să impul
sionăm aceste acțiuni, să 
facem în așa fel incit a- 
ccste acțiuni sr nu răwiînă 
doar în stadiul de... idei !

Primele semnale criti-

ce-foto vizează între
prinderea Minieră' Dîlja
unde deși spiritul gospo
dăresc nu lipsește mai
sînt aspecte care se cer
înlăturate, pentru ca banii 
dați pe utilaje și instalații 
să nu ajungă pe... apa 
sîmbetei. Buna gospodări
re a utilajelor și instalați
ilor miniere, achiziționate 
nu o dată eu mari eforturi 
valutare impun benefici
arilor o atenție deosebită, 
pentru depozitarea și păs
trarea lor în condiții cît 
mai bune. Că nu este așa 
nc-o demonstrează cu pri
sosință acest'' imagini sur
prinse de aparatul de foto
grafiat, imagini care stau 
mărturie că la acest capi
tol mai este mult de lucru, 
pentru că ceea ce se vede 
numai depozitare nu se 
cheamă.

4. In fața, pavilionului administrativ (lingă 
schip) materialele rezultate de la curățenia făcută 
cu... trei săptămini in urmă așteaptă să... fie împrăș
tiate !

I’oto-anchetă realizată de Al. TĂTAR
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memento
a președintelui Republicii Indonezia

programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara,

FILME IV

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

ițea soluționării pe cale 
| politică, prin tratative, a 
rȘtărilor de încordare și 
’Conflict, a tuturor diferen
delor dintre state.

Schimbul de vederi 
privire la situația din

Orientul Mijlociu a pus 
. jvidență necesitatea 
I țensificării eforturilor

eu 
O- 
în 

in- 
... po-
f litice și diplomatice pentru 
p O soluționare globală a 

Conflictului, pentru orga- 
’ (vizarea unei conferințe in

ternaționale, sub egida 
O.N.U., în vederea reali
zării unei păci trainice și 
juste in această regiune.

S-a apreciat că este ne
cesar să se pună capăt ne- 
Intîrziat conflictului din 
Iran și Irak — care pro- 

i Toacă ambelor popoare mari 
tțagube materiale și pier- 
' fieri de vieți omenești și > i
Sa se treacă la soluționa
rea, orin tratative, a pro-

blemelor dintre cele două 
state. S-a reafirmat, toto
dată, sprijinul deplin al 
celor două țări pentru rea
lizarea unei zone de pace 
în Asia de sud-est, în In
dochina și în alte părți ale 
lumii.

In timpul întrevederii a 
fost condamnată politica 
rasistă și de apartheid a 
Guvernului din A-
frica de Sud și s-a expri
mat sprijinul României și 
Indoneziei față de lupta 
dreaptă a poporului nami- 
bian pentru dobîndirea cît 
mai grabnică a indepen
denței naționale.

A fost subliniată necesi
tatea creșterii rolului ță
rilor mici și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvolta
re, țărilor nealiniate în 
viața internațională, a 
luptei pentru soluționa
rea democratică, în spiri
tul păcii și colaborării , a

Oaspeți ai întreprinderii

aleproblemelor majore 
omenirii.

Abordîndu-se probleme 
actuale ale situației eco
nomice mondiale, s-a sub
liniat necesitatea de a se 
ajunge cit mai curînd la 
negocieri concrete, reale, 
ii cadrul O.N.U., între 
țările în curs de dezvolta
re și cele dezvoltate, în 
vederea reglementării glo
bale Și echitabile a pro
blemelor subdezvoltării, ale 
datoriilor externe extrem 
de mari care împovărează 
țările sărace, eliminării re
lațiilor inechitabile în 
cadrul schimburilor inter
naționale, edificării unei 
noi ordini economice mon
diale care să asigure pro
gresul mai rapid al tutu
ror popoarelor, îndeosebi al 
celor rămase în urmă.

Evidențiind că în majo
ritatea problemelor ce 
confruntă omenirea, Româ-

nia și Indonezia au poziții 
identice sau foarte apropi
ate, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suharto au 
reafirmat conlucrarea din
tre ele 
țional, 
nizației 
în alte 
nale, precum și în 
pul celor 77“, al reuniuni
lor țărilor nealiniate, spre 
a-și aduce contribuția ac
tivă la soluționarea cons
tructivă, în interesul tutu
ror popoarelor, a marilor 
probleme ale epocii con
temporane, la afirmarea 

politicii de destindere, co
laborare și pace.

pe plan interna- 
în cadrul Orga- 
Națiunilor Unite și 
foruri internațio- 

„Gru-

Depunerea
unor coroane

de flori

„23 August“
și ai Institutului național de 

gerontologie și geriatrie
(Urmare din pag 1)

Institutul național de ge
rontologie și geriatrie, mo
dernă unitate medicală ce 
și-a cîștigat un binemeri
tat prestigiu în țară 
peste 

fprof.
! lan
ților oaspeți

hotare, 
dr. A n 

le-a prezentat

și
Acad, 

a As- 
înal- 

indonezieni

diferite aspecte ale activi
tății ce se desfășoară în 
cadrul institutului.

Au fost vizitate săli de 
culttră fizică medicală și 
recuperare, laboratoare și 
alte servicii medicale.

Președintele Indoneziei, 
generalul Suharto, și doam
na Suharto au manifestat un 
interes deosebit față de

activitatea colectivului ex- 
primînd aprecieri deosebite 
față de succesele înregis
trate de școala româneas
că de gerontologie și geri
atrie.

La sfîrșitul vizitei, înal- 
ții oaspeți au semnat în 
cartea de onoare a insti
tutului.

Președintele Republicii 
Indonezia, generalul Su
harto, a depus, marți di
mineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru liberta
tea poporului și 
pentru socialism.

La solemnitate 
parte membri ai 
rii Ministerului 
lor Externe,
Apărării Naționale, 
siliului popular al 
cipiului București.

După depunerea 
nei de flori s-a păstrat un
moment de reculegere.

Cei prezenți au vizitat 
apoi rotonda Monumen
tului.

a patriei,

au luat 
conduce- 
Afaceri- 

Ministerului 
ai Con- 
muni-

coroa-
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Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul 

federal al Austriei
VIENA 17 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
|4icolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-au trans
mis cancelarului federal 
*1 Republicii Austria, Fred 
Sinowatz, un călduros me- 
Mj de salut, urări de să
nătate și fericire peri 
|ă, de pace, progres 
|>rosperitate poporului 
triac prieten.

Mulțumind cordial 
tru mesajul primit, cance
larul federal al Austriei a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai since
re urări de sănătate și 
fericire personală, de pro
gres și bunăstare poporu
lui român prieten.

sona-
Și 

aus-

pen-

Cancelarul federal al 
Austriei a dat o înaltă a- 
preciere politicii externe 
active a României vizînd 
instaurarea unei păci trai
nice în Europa și în lu
me, înțelegerii, cooperă
rii și destinderii interna
ționale, promovată 
tut de statul 
ședințele 
Ceaușescu.

Schimbul 
avut loc cu 
de către cancelarul fede
ral al Austriei a delegați
ei parlamentare române 
condusă de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adu
nări Naționale care, la 
invitația Consiliului Națio
nal al Austriei, întreprin
de o vizită oficială de 
prietenie în această țară.

neabă- 
român, de pre- 
Nicolae

de mesaje a 
ocazia primirii

Deschiderea lucrărilor celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării Generale

N. U.a O
UNITE 17 
Marți, 17 
sediul din 

Organizației 
s-au

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
septembrie, la 
New York al 
Națiunilor Unite 
deschis lucrările celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Actuala sesiune are o 
semnificație deosebită pen
tru cele 159 de state 
membre, pentru popoarele 
din întreaga lume, întru- 
cît în acest an, la 24 oc
tombrie, se împlinesc pa
tru decenii de la crearea, 
în 1945, a Organizației Na
țiunilor Unite.

După cum este știut, de 
la intrarea sa în Organiza
ția Națiunilor Unite, Re
publica Socialistă România 
a făcut dovada unui atașa
ment neclintit, exemplar, 
față de principiile și o-

în

Nicolae. 
noastră a 

ani
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iembrie: Mușchetarii în 
vacanță; Unirea: Povestea 
unei orchestre; Parîngul: 
Provocarea dragonului.

PETRILA: Chemarea
mării înghețate.

LONEA; Ghețuri pe 
înălțimi.

ANÎNOASA : Soarele 
alb al pustiului.

VULCAN — Luceafă
rul ; Neînvinsul.

LUPENI — Cultural i 
Romeo și Julieta la sat.

URICANI; Pirații 
colului

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e-

• conomîe.
Agenda Festivalu
lui internațional 
„George Enescu". 
(color).
In lumina hotărâri
lor Forumului Con
siliilor populare x 
(color).
Film serial (color).
„Limita posibilu

lui".
Telejurnal.

20,35

20,45

21,05

XX.

Eventualele 
intervenite

N.R. 
dificări

21,50

Liceul industrial nr. 1
Lupeni

FACE ÎNSCRIERI
pentru școala profesională la meseriile de 

miner, pentru anul școlar 1985—1986

Examenele au loc în datele de 23 și 24 
septembrie 1985 în cadrul liceului.

ÎNTREPRINDEREA minieră 
ANINOASA

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi :

— două posturi de adjunct șef sector 
producție;

— un post de adjunct șef sector electrome
canic ;

— un inginer sau subinginer electrome
canic de suprafață.

Concursul va avea loc în data de 25 sep 
tembrie 1985, Ia I.M. Aninoasa.

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R., 
telefon 43616.

!

FAPTUL DIVERSraws
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IN CAPITALA Mexi
cului s-au încheiat lucră
rile primului Congres nați
onal al tineretului mexican, 
la care au luat parte pes
te 2 000 de delegați repre- 
zentînd majoritatea o- 
rientărilor politice din ța
ră. Participant ii s-au pro
nunțat pentru crearea u- 
nui front amplu în favoa
rea păcii și instaurării u- 
nei noi ordini 
internaționale.

IN PORTUL 
le din Australia

economice

Freemant- 
a avut loc

o puternică demonstrație 
de protest împotriva in
trării în acest port a unui 
număr de 12 nave milita
re americane, în frunte cu 
portavionul atomic 
way".

„Mcad-

Maro- 
marți 

Corn i te-

tului Executiv al Uniunii 
Parlamentare Africane. 
Participă reprezentanți ai 
organelor supreme legisla
tive din cele 23 de țări 
membre ale Comitetului, 
precum și invitați.

GUVERNUL militar 
chilian a hotărît prelungi
rea cu încă 90 de zile, pe 
întreg teritoriul țării, a 
stării de urgență existen
tă încă de la ajungerea la 
putere a regimului condus 
de generalul Pinochet, 
septembrie 1973.

în

biectivele înscrise 
Carta O.N.U.

Etapa cea mai rodnică a 
participării României la 
activitatea O.N.U. și insti
tuțiilor din sistemul Nați
unilor Unite o constituie 
cea de după 1965, de cînd 
la cîrma destinelor patri
ei noastre se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctito
rul strălucit al ansamblu
lui politicii interne și ex
terne românești.

La inițiativa personală 
și cu participarea directă 
a tovarășului 
Ceaușescu, țara
prezentat în ultimii 
un număr impresionant de 
idei, propuneri și inițiati
ve de excepțională valoa
re și actualitate la Națiu
nile Unite, uncie eu rol 
de piomerat, dintre care 
multe se află înscrise și 
pe agenda celei de-a 40-a 
sesiuni a Organizației mon
diale Se distinge, prin 
însemnătatea ei majoră și 
prin noblețea idealurilor 
ce o inspiră, inițiativa de 
larg ecou mondial a țării 
noastre privind marcarea 
în 1985 a Anului Interna
țional al Tineretului sub 
deviza generoasă „Pârtiei-, 
pare, dezvoltare, pace".

„DRUM AL MĂTĂSII"
Din gara londoneză 

Charing Cross a plecat un 
tren cu 110 pasageri care 
are ca destinație finală ca
pitala R.P. Chineze, un
de va .ajunge după ce va 
străbate 11 200 km pe 
două continente. In pri
ma parte a călătoriei, se 
va utiliza ruta „Orient 
Express“-ului între Paris 

Istanbul, după care va 
urmat vechiul „drum 

l mătăsii".
DROGURI

In Japonia crește în mod 
alarmant numărul per
soanelor care abuzează de 
narcotice. In acest an, 
poliția nipone a arestat 
23 000 de persoane impli
cate în traficul și consu
mul cu droguri. Neliniș
tea autorităților este am
plificată și de creșterea 
fără precedent a consu - 
mului de „droguri tari". 
Astfel, în 1984 a fost 
confiscată o cantitate de 
L.S.D de 40 ori mai 
mare decît în 1983.

Un copil din Petropav- 
lovsk-Kamciatski, în
vîrstă de 9 ani, a desco
perit o ciupercă uriașă în 
greutate de 5 550 grame, 
care s-a dovedit a fi nu 
numai mare, ci și foar
te gustoasă.

PERICOL PENTRU 
PIETONI

Și 
fi 
al

Amatorii de plimbări 
cu patine pe rotile tre
buie considerați ca niș
te posesori de vehicule, 
susține poliția france
ză. Creșterea numărului 
celor care folosesc pati
nele cu rotile în orașele 
franceze aglomerate pre
zintă un pericol pentru 
pietoni. In ultimul timp, 
deoarece a crescut numă
rul accidentelor datora
te ciocnirii patinatori
lor cu pietonii, în Franța 
dezbaterile pe această te
mă au ajuns pînă în 
parlament. In dezbateri a 
fost invocat un decret din 
1842 care pedepsește „jo
curile 
stradă.
blema 
ocupe 
forțele

periculoase" 
Deocamdată, 

continuă să-i 
pe legislatori 
de ordine.
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