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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai Partidului 
Comunist Român, luni, 31 mai, a avut Ioc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 

■ i C.C. al P.C.R.
La ședință au participat ca invitați 

membri ai guvernului.
Comitetul Politic Executiv a examinat 

și aprobat raportul privind cifrele de 
școlarizare pentru anul școlar și univer
sitar 1982—1983 la învățămîntul preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, de 
maiștri, superior și postuniversitar, ela
borate în confprmitate cu prevederile Le- 
gii educației și învățămîntului și pe baza 
propunerilor ministerelor, instituțiilor 
centrale și comitetelor executive ale con
siliilor populare. S-a apreciat că propune
rile au fost făcute în strînsă concordanță 
cu cerințele vieții economico-sociale din 
țara noastră, asigurînd necesarul de ca- 
m ' cu o temeinică pregătire, pentru toa- 
, .'neniile de activitate, inclusiv pen- 
trii acțiunile de cooperare în străinătate, 
în conformitate cu planurile de perspecti- 
vă ale dezvoltării economiei noastre na-

- ționale în anii următori
In spiritul politicii partidului nostru, 

de pregătire pentru muncă și viață a ti
nerei generații, au fost adoptate măsuri 
privind dezvoltarea învățămîntului pre
școlar, primar ,și liceal. S-a stabilit ca

marea majoritate a elevilor clasei a IX-a 
să fie pregătiți în liceele industriale, de 
chimie industrială, agroindustriale și sil
vice, pentru a se asigura cadrele necesare 
acestor importante ramuri ale economiei 
țării. Comitetul Politic Executiv, ai indicat 
să fie luate măsuri ca, în viitorul an șco
lar, pregătirea celor care promovează cla
sa a VIII-a din unitățile școlare din me
diul rural să se asigure, în cea mai mare 
parte, in comunele de domiciliu ale ele
vilor și, cu precădere, în specialitățile 
industrial-agricole — mecanică, electro
tehnică, mine, petrol, construcții, materiale 
de construcții, prelucrarea lemnului, pen
tru industriile ușoară și alimentară. Mă
surile stabilite asigură școlarizarea inte
grală a copiilor de vîrsta claselor I—X.

De asemenea, pentru pregătirea unui 
număr mai mare de cadre de muncitori 
cu o înaltă calificare, s-a indicat ca în 
anul școlar viitor să sporească numărul 
elevilor în învățămîntul profesional, atît 
la cursurile de zi, cit și la cele serale. 
Totodată, pentru a da posibilitatea absol
venților liceelor, încadrați în producție, 
să-și continue studiile, va crește numărul 
locurilor la învățămîntul superior — se
rai și fără frecvență.

(Continuare (n pag. a 4-a)

Tovarășul Wojciech Jaruzelski va efectua 
o vizită oficială de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 

președintele Republicii So
cialiste România, o dele
gație de partid și de

stat condusă de tovară
șul Wojciech Jaruzelski, , 
prim-secretar al Comite
tului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Con
siliului de Miniștri și al

Consiliului militar pen
tru Salvare Națională ale 
R.P. Polone, va efectua 
o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socia
listă România la începu
tul lunii iunie a.c.

La o analiza ma; atentă se constată că

ț

Dincolo de greutățile
obiective se afiă și def ciențe 

de organizare
La mina Petrila, exploa- mici : față de sarcina pla- 

tarea corespunzătoare a nificată, de 6,5 tone/post. 
stratului 13 a determinat 
înființarea unui nou sector 
de producție — VI. Stratul 
e bun, avînd 1,50—1,70 
m grosime. Se lucrează cu 
complex mecanizat. în a- 
ceste condiții,'producția ar 
trebui să fie la nivelul ce
rut, sectorul ar trebui să 
contribuie la realizarea 
sarcinilor, pe mină. Dar... 
nu este așa. Singura bri
gadă în cărbune, cea con
dusă de Fiilop Ludovic, în
registrează de la începutul 
anului o restanță de 9000 
tone de cărbune. Produc- 
tivitățile sînt, de asemenea,

se realizează în cele mai 
bune cazuri 3,5 tone/post. 
Care sînt cauzele ?

Ludovic Fiilop, miner, 
șef de brigadă: „Avem ne
cazuri cu tectonica zăcă- I 
mîntului. Abia scăpăm de 
o falie și apare alta. A- 
cesta este motivul princi
pal. Apoi, parte din secți
ile complexului sînt neco
respunzătoare. Pierdem 
mult timp cu pășirea lor. 
Pierdem timp și datorită

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un. nou complex
mecanizat,

Constant, peste 
10 tone pe post

Nivelul realizat al 
productivității muncii în 
noul abataj dotat cu 
complex mecanizat de 
susținere și tăiere intro
dus în luna mai la 
I.M; Paroșeni — șef de 
brigadă Nicolae Andra- 
șic — a urcat continuu, 
astfel încît în ultimele 

-zile s-au realizat în me
die 10,5 tone pe post. 
De asemenea, prin li
nele măsuri organizato
rice întreprinse au spo
rit roadele muncii mi
nerilor și în abatajul 
mecanizat din ’ strâtui 
13, blocul II B.

La sectorul IV al I.M. 
Petrila, condițiile de ză- 
cămînt oferă cadrul pro
pice exploatării, complexe
lor mecanizate de abataj. 
Ca urmare, aici se află 
în funcțiune două ’ abataje 
dotate cu tehnologii 
înalt randament, a 
bună exploatare s-a 
cretizat în obținerea
productivități, de peste 18 
tone de cărbune pe post. 
La această dată, în sector 
se depun susținute efor
turi pentru introducerea 
unui al treilea complex,

de 
căror 
con- 
unor

T
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în montaj
de tip SMA-2, care se a- 
flă în stadiu de montaj. în 
stratul 3, blocul II. Pro
ducția acestui mari: com
plex se estimează la peste 
30 000 tone de cărbune.

Un aport deosebit , la 
desfășurarea lucrărilor de ■ 
montaj au avut lăcătușii 
echipei „service* de Ia sec
torul VIII al minei, res
pectiv Vladimir. Cîmpea- 
nu, Augustin Tărțan, Eu
gen Toth și Ioan Tașcă A- 
lături de ei, la lucrări 
participă și minerii brigă
zii conduse de Gheorghe 
Gheorghe, între care loan 
Duma. Gheorghe Petrea, 
Nina .Butnarjuc, ■ loan Sza- 
bo și Vasile ■ Tăbăcaru. 
(Ionel ZMAU, electrician* 
I.M. Petrila)

■ „ I
llopiii si pacea | 
' ' I

I
I

I Privim porumbeii cum 
^înalță spre cerul al- 

huAPrivim spre soare, 
rm spre lanurile aurii 

•ț j.ae grîu. Privim spre școli,1 («brici și uzine. Privim 
Ispre copii:

Porumbei și copii. Pace 
Iți copii. Cuvinte cu sen

suri majore ce se îngemă
nează într-un

(scump întregii 
. Spunînd copii,

simbol 
omeniri. 

Spunînd copii, trebuie ne- 
| aparat să înțelegem PA- 
i CE. Astăzi, mai mult ca 

aricind, asociem iubirea 
pentru copii, cu iubirea 
de PACE.

I
I
I

I

I.

♦

1 Iunie — Ziua 
internațională pentru 
apărarea copilului

Intîlnirea tineretului cu istoria
’82“

Duminică, la Costești
— în străvechea vatră 

. dacică de care sînt lega
te rădăcinile neamului 
nostru — s-a desfășurat 
cea de-a XlV-a ediție a 
tradiționalei manifestări 
„Intîlnirea tineretului cu 
istoria**, organizată de 
Comitetul județean Hune
doara al U.T.C

Prezenți în rîndul ce
lor 60 000 de participau- 
ți din județul nostru și 
din județele limitrofe, ti
nerii din Valea Jiului au 
avut o meritorie evoluție 
pe scenele amplei mani
festări. Actorii Teatrului

de stat Valea Jiului au 
fost îndelung, aplaudați 
cu montajul literar „Pă- 
mînt al nostru, viața 
noastră ești*. La rîndul 
său, a cules aplauze și 
formația de muzică ușoa
ră „Gențiana* a tinerilor 
de la I.M. Lupeni tn ca
drul programului susți
nut sîmbătă seara și du-, 
minică, în microspecta- 
colul de pe scena a Il-a 
a amplei manifestări. Tot 
pe această scenă 
voluat taraful 
ția de muzică 
de la clubul 
din Uricani.

au e- 
și forma* 

populară 
tineretului

La concursul „Voci ti
nere* cei trei reprezen
tanți ăi municipiului Pe
troșani au ocupat locuri 
fruntașe (III, IV și IX), 
iar la creații literare, Văii 
Jiului i-a fost acordată o 
mențiune. In finala com
petiției sportive „Cupa 
Costești ’82“, la volei, e- 
chipa de băieți a Liceu
lui industrial din Petro
șani a ocupat locul V.

„Costești *82“ a fost o 
manifestare a tinereții și 
exuberanței ce se va păs
tra adine întipărită în 
memoria tineretului par
ticipant din Valea Jiului. 
(Iosif BĂLAN)

s.

s

•s

(Continuare in pag a !-al

oamenii mutipii,
T. SPATARU

Ieri, s-a deschis

„NEDEIA VULCĂNEANĂ**
Ieri, în Vulcan, a înce

put „Nedeia vuleăneană* i 
— tradițională manifes
tare politico-ideologîcă, 
cultural-artistică și spor
tivă de masă, organizată 
de Consiliul orășenesc de 
educație politică și cultu
ră socialistă. Integrată 
organic în Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei*, ediția a X-a a săp- 
tămînii „Nedeia vulcă- 
neană* este o i 
contribuție la diversita
tea și continuitatea vieții 
educative și culturale a 
orașului, la ’stimularea 
disponibilităților creatoa
re ale oamenilor muncii 
din întreprinderile și ins
tituțiile localității, într-o

permanentă legătură cu 
activitatea economică. Ma
nifestarea ce se desfășoa
ră în zilele acestei • săp- 
tămîni în Vulcan a por
nit. dintr-o inițiativă, de 
acum 10 ani, de a valo
rifica obiceiurile locale 
într-o concepție origina
lă în Valea Jiului. De la 
o ediție la alta manifes
tarea și-a îmbogățit con- 
ținutul și formele concre- 

inspirată țe organizare, deve
nind o suită de acțiuni 
urmărite cu mult interes 
de

Intr-o zi, un preșcolar 
întreba educatoarea de 
la grădiniță :

— De cite ori este mai 
mare un tanc adevărat 
decît jucăria mea ? Dar 
un -avion ? Dar un sub
marin ?

Sensul major, profund 
’umanitar al Intiiului de 
iunie, al Zilei internațio
nale pentru apărarea co
psului se identifică acum, 
mai mult ca oricînd, cu 
îndemnurile sdtret'arului 
general al partidului, pre
ședintele României socia
liste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la luptă pen
tru o lume mai dreaptă, 
o- lume fără arme, în ca
re milioanele de copii să 
poată trăi și crește liberi 
pe întregul glob pămîn-

Nicu TRÂISTARU
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de organizare
(Urmare din pag. 1)

Manifestări omagiale în școli și grădinițe
însorita zi de 1 Iunie, URICANI 

Ziua internațională pen
tru apărarea copilului, a 
fost întîmpinată și oma
giată în Valea Jiului, du
pă tradiție, prin multiple 
manifestări educativ-pa- 
triotice, desfășurate în 
școli și grădinițe, în orga
nizațiile de pionieri și șoi
milor patriei, manifestări 
la reușita cărora și-au dat 
concursul comisiile și co
mitetele de femei din lo
calități.

% în semn de omagiu și 
cinstire aduse Zilei inter
naționale pentru apărarea 
copilului, la Școala gene
rală nr. 1 în ziua de 29 
mai, au fost făcute mai 
multe primiri în organiza
ția de pionieri. Uri număr 
de 12 elevi din clasa a 
Il-a au devenit purtători 
ai cravatei roșii cu trico
lor.
• Azi, după termi

narea cursurilor, elevii 
școlilor din oraș vor sus
ține microspecțacole de-

dicate zilei de 1 Iunie, pă
rinților și cadrelor didac
tice. Manifestările sînt în
tregite de concursuri de 
biciclete, triciclete și dese
ne pe asfalt Ia care parti
cipă elevi din clasele I-IV,
PETROȘANI

„PREGĂTIM VIITORUL 
DE Ml INE tf

încă de la intrarea în 
grădiniță, atenția ne-a 
fost atrasă de un ’anunț 
despre plecarea în tabă
ră la Năvodari, în peri
oada 30 iunie — 11 iulie, 
a 20 de copii. Și acesta 
este un fapt elocvent des
pre grija de care se bucu
ră milioanele de copiii 
ai României socialiste.

— Aș putea spune că 
sînt „mamă** a 26 de co
pii de mineri, muncitori, 
ingineri, profesori și 
categorii de oameni 
muncii. Iubesc copiii. Cu 
toate că sînt tînără, 
ascultă. Dacă știi să 
vorbești... De fapt noi nu 
facem altceva decît pre
gătim viitorul de ujîine 
al țării, ne spune Tatia
na Covered, educatoare 
la grupa mare „C“ a gră
diniței nr. 1 din Petro- 
șani-Aeroport.

Ii place mult să lucre
ze cu copiii. Ei o aseul-

alte 
ai

mă
le

piilor**, „Copilărie ferici
tă*', „Din munca mine
rilor** și diferite alte fo
tomontaje înfățișînd șoi
mii patriei la diferite ac
tivități. De asemenea, în-_ 
tîlnim la această grădi
niță activități practico- 
gospodărești. Un exem
plu de hărnicie: grădina 
de legume. Aici copiii în
vață cum se cultivă sala
ta verde, păstîrnaeul, us
turoiul, ceapa, pătrunje
lul. Erumpasă inițiativă 
ce merită extinsă și la 
alte grădinițe.

Directoarea grădiniței, 
tovarășa Amalia Bogdan, 
ne spunea că s-a introdus 
în grădiniță „obișnuința 
autoservirii**. Prin aceas
ta înțelegîndu-se că fie
care copil face o zi de 

, serviciu, ajutînd la șter
gerea prafului, aranjarea 
mesei de prînz cu farfu
riile și tacîmurile, . iar 
după programul de somn,

# La Școala generală nr. 
4, clasa I B (înv. Elena 
Ardelean) a prezentat Ieri 
an program artistic dedi
cat zilei de 1 Iunie.
• în prezența membre

lor comisiei de femei și 
ale organizației O.D.U.Ș. 
din cartierul nr. 6, a nu
meroși părinți și a cadre
lor didactice, elevii Școlii 
generale nr. 2, prezintă, 
azi, un microspectacoi de
dicat Zilei internaționale 
pentru apărarea copilului, 
De notat surpriza plăcută 
făcută de comisia de fe
mei copiilor școlii: 700 bu
căți prăjituri.
VULCAN
• Joi, 27 mai la grădi

nița nr. 5 a fost deschisă 
o expoziție de desene rea
lizate de șoimii patriei sub 
genericul „Copiii României 
socialiste doresc pacea**, 
iar vineri, 28 mai, la Școa
la generală nr. 4 a fost 
deschisă o expoziție a cla
sei I cu tema „Ce pot face 
două mîini dibace1*. In a- 
ceeașî zi, ia grădinița nr, 
1 a avut loc un recital de 
poezie susținut de șoimii 
patriei sub genericul „îți 
mulțumim din suflet, con
ducător iubit**

vu vvnjix*. ... - mina programul ue scmjuu,
tă, îi urmează sfaturile și fiecare își aranjează pă-
îndemnuriîe. Se simt 
foarte apropiați de ea.

La ora vizitei noastre 
copiii erau în plină acti
vitate la cercul de desen. 
Temă la liberă alegere ; 
despre pace, flori, copii și 
porumbei.

In clasă totul ■ este pus 
la locul lui, este frumos 
aranjat și întreținut. 
Cristian Leșe, comandan

tul de detașament al șoi
milor patriei, și el tot în 
grupa mare „C", ne spu
nea :

— îmi place la grădi
niță pentru că învăț mul
te lucruri frumoase : poe
zii, povești... Cîntăm, de
senăm și ne pregătim 
pentru școală, că de la 
toamnă vom fi și noi șco
lari.

Admirăm munca aces
tor micuți. La .gazeta 
„Prichindelul** întîlnim 
exerciții grafice ale lui 
Ciprian Gherasim, Rareș 
Romanescu și Vasilica 
Eftimie, pregătitoare pen
tru școală. Tot aici întîl
nim și alte panouri cu 
iernă : „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul co

tucul, așa cum le cere o 
viață ordonată.

In anul 1981, grădinița 
nr. 1 cu program pre
lungit din Petroșani-Ae
roport, a obținut cîteva 
diplome care se află fru
mos înrămate și așezate 
la loc de cinste, în holul 
de la intrare. Sînt rezul
tate în care s-a materia
lizat munca educatoare- 
loi’ Simona Marian, Ma- 
rioara Ruxandra, Elvira 
Matei,. Maria Văcăriuc, 
Doina Boacșă și a între
gului personal al grădi
niței. Merită să amintim 
Diploma pentru locul I 
la etapa orășenească a 
concursului de gimnasti
că „Cupa 1 Iunie*', și Di- J 
ploma pentru locul II 
obținută de corul grădi
niței în cadrul Festiva
lului național 
României** la 
„Perla** din 
Sînt fapte ce fac cinste 
grădiniței, copiilor, edu
catoarelor ce-i îngrijesc 
și se ocupă cu dragoste 
de educația lor.

Nicu TRAISTARU

„Cîntarea 
tabăra 

Năvodari,

• Sîmbătă, 29 mai, au 
avut loc In grădinițele și 
școlile din localitate întîl- 
nirl ale șoimilor patriei și 
elevilor cu activiști de 
partid și de stat, iar dumi
nică, 30 mai, au fost orga
nizate drumeții în împre
jurimile orașului, prilej cu 
care elevii și șoimii patriei 
și-au îmbogățit cunoștin
țele geografice și de orien
tare turistică.

’ • Suita de manifestări 
cultural-artistice și sporti
ve care âu avut lo^ în gră
dinițele și școlile din Vul
can, culminează azi, 1 Iu
nie, cu spectacolul „Cbpiii 
României socialiste salută 
copiii din întreaga lume**, 
cu concursul de biciclete, 
triciclete, precum și cu un 
bogat program artistic.
ANINOASA

la• Sîmbătă, 29 mal, 
clasa a Vll-a a Școlii ge
nerale nr. 1 a avut loc o 
adunare a detașamentului 
de pionieri, consacrată Zi
lei internaționale a copilu
lui și avînd ca temă «Co
piii lumii doresc - pacea", 
iar ieri, după terminarea 
orelor, unitațea de pionie
ri din școală a dedicat 
aceluiași eveniment un 
program artistic susținut de 
formațiile claselor I-IV. Tot 
cu clasele mici au fost or
ganizate concursuri de bi
ciclete, trotinete, jocuri 
sportive și de perspicacita- 

, te, iar șoimii patriei din 
cele trei grădinițe din co
mună s-au întrecut în con
cursul de desene pe asfalt.

naturii rocilor din acoperiș 
care sînt de slabă rezis
tență. Astăzi (sîmbătă, 
mai’ — n.n.) am început t 
ierea la ora 10,25. Pînă 
ora 12,10 am reușit 6ă „tă
iem** doar 33 de secții. în
că un motiv destul de se
rios ~ locul de muncă 
este departe. Facem o oră 
dus, o oră întors. Intrăm 
primii și ieșim ultimii. A- 
vem necazuri cu furtunu
rile a căror calitate este 
îndoielnică. Dih cauza in- 
tercalațiilor uneori ne-au 
trebuit 6—7 zile să tăiem 
o fîșie“.

GrigOre Olteanu, miner : 
„De la bun început com
plexul a fost montat de 
mîntuială, îh sensul că re
parațiile și montajul au 
fost superficiale. Numai 
un exemplu i potcoavele 
au fost prinse într-un sin
gur șurub, în toc de pa
tru. Par probleme mărunte, 
dar ne dau de furcă. Piese 
de schimb primim, ni 
dă tot ce solicităm, 
greu că le ducem cu spa
tele cîte 5—6 kilometri. 
(Chiar nu se poate face 
nimic pentru mecanizarea 
acestor transporturi 7 —
n.n.). Ducem lipsă de per
sonal calificat, care șă știe 
să mînuiascA utilajele**.

Aurel Petrii-, maistru mi
nier ; „In afara necazuri
lor evidențiate de ortaci, 
stăm mult datorită furtu
nurilor de la împingătorul 
secțiilor. Am făcut coman
dă la SS.H. și ne-au sosit 
cu mare întîțziere. Pentru 
ca, țnontîndu-le, după do- 
uă-trei ore să fim nevoiți 
să ie înlocuim din cauza 
îmbinării necorespunză
toare",

Ing, Adrian Mingyart, 
șeful sectorului VI: „Cînd 
s-a săpat preabatajul de 
echipare a panoului’ B4, 
după o avansare de 30—35 
m s-a interceptat o falie, 
care aruncă stratul în va
tră eu circa 1,8—1,9 m. Na
tura rocilor dîn acoperișul

se 
E

stratului — a căror rezis
tența nu este constantă pe 
toate porțiunile — ne pri- 
cînuiește stagnări serioase. 
„Ruperea** acoperișului 
implică lucrări auxiliare, 
care, normal grevează asu
pra realizărilor. Mai a- 
vem de avansat cu fron
talul circa 5 ml și falia va 
dispare. Maximum pînă în 
10 iunie o să executăm lu
crarea și brigada o să intre 
de la această dată pe plan. 
Am avut și o să mai avem 
probleme organizatorice. 
De pildă, la pompa de ’ 
presiune umblă cine vref 
și cine nu vrea, cinix-'**^- 
buie și cine nu e> 
Pînă la 3 iunie vbidpdBdn- 
fecționa un sistem de blo
care a supapei de reglare 
și se vor stabili pe schim
buri responsabilii cu pom
pa de presiune. Scăpînd 
de' falie (or să mai apară, 
probabil, sărituri) avem 
posibilitatea de a tăia mai 
ușor fîșia de la bază la 
cap**.

Sing, Simion Pop, secre
tarul organizației de partid 
din sector î „Totul depin
de de vitezele de avansare, 
în condițiile aparițiilor de 
intercalați! sterile . combi
na nu mai poate tăia la 
capacitate. Mai este de 
lucru în organizarea mun
cii, în respectarea mono
grafiilor de armare. ~ 
ganizația de partid, 
comuniștii vor privi 
rrtai multă seriozitate 
blema acestui* loc de mun
că*.

Situația ar părea clară, 
după spusele interlocuto
rilor noștri. Punctul nostru 
de vedere este că totuși, cu 
un sprijin mai eficient, în 
condițiile unei reevaluări 
a posibilităților de exploa
tare în această zonă, poate 
fi redresată activitatea bri
găzii.

Brigada are un condu
cător cunoscut pentru rea
lizările sale, oameni des-f" 
toȘlici care muncesc și vor 
să muncească mai bine. 
Vom reveni la termenele 
scadente.

len, s-a deschis

Balada munților"
în școlile din Petrila 

s-a deschis ieri dimineață, 
sub poeticul generic „Ba
lada munților**, o Săptămî- 
nă a pionieriei, manifesta
re cu largi sensuri educa
tive, organizată pînă la 6 
iunie, de Consiliul orășe
nesc al organizației pio
nierilor și Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din lo
calitate. Această inițiati- . 
vă se desfășoară sub devi
za „Săptămîna record a 
rezultatelor la învățătură 
și în activitatea de înde
plinire a angajamentului

Or- 
toți 
eu 

pro-

»

„Nedeia vulcăneană“
(Urmare din pag. I)

9
de muncă patriotică**, 
nind de la o chemare 
întrecere lansată de 
oierii Școlii generale
6. .în prima zi a săptămî- 
nîi „Balada munților** pio- 
•nierii au vizitat unități eco
nomice din oraș (întreprin
deri miniere, preparați.!. 
Fabrica de mobilă). ’ au 
prezentat programe artisti
ce dedicate minerilor, au 
efectuat lucrări de muncă 
patriotică pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea lo
calității.

por- 
la 

pio- 
nr.

contribuind la realizarea 
unei calități superioare îfi 
viața educativă, culturală 
și sportivă a orașului. .

In acest an, ediția jubi
liară a „Nedeii vulcănene**, 
care are loc în întîmpina- 
rea apropiatului Congres 
al educației politice și cul
turii socialiste, are sem
nificația unui bilanț al ex
perienței acumulată in
tr-un deceniu, deschizînd 
noi perspective în dome
niul muncii de perfecțio
nare, de înnoire a "metode
lor și formelor activității 
educative. Aceste idei au 
fost evidențiate și ieri la 
festivitatea de deschidere a 
manifestării, în expune
rea „Sarcinile ce revin or-

ganelor și organizațiilor de 
partid din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1982, privind 
creșterea rolului condu
cător al partidului în con
ducerea unitară a întregii 
activități politice și econo- 
mico-sociale**.

în prima zi a „Nedeii 
vulcănene**, la' clubul sin
dicatelor s-a deschis tra
diționala expoziție „Ex- 
libris" care are sensul u- 
nei retrospective a activi
tății de creație în grafica 
mică de-a lungul a 10 ani. 
Pe stadionul „Minerul-** din 
oraș a avut loc deschide
rea festivă a competițiilor 
sportive care se vor des
fășura sub «egida „Dacia- 
dei**.

• SPECTACOL. Elevii 
Școlii populare de artă din 
Petroșani au prezentat, 
în sala Casei de cultură, 
tradiționala producție de 
sfîrșit de an a școlii, spec- . 
tacol al claselor de 
coregrafie și regie 
artistice.
, • INVITAȚIE

muzică, 
brigăzi

• - LA a ȘTRAND. O informație u-
■ tilă pentru amatorii de 
I înot; duminică și-a redes- 
I chis porțile ștrandul ter-

moficat „Preparatorul’* din 
Lupeni. Gazdele 
frumoase baze 
ne-au asigurat că și în., a- 
cest an vor fi ia înălțime. 
Ceea ce și dorim 1
• CASA DE COMENZI 

a. I.C.S.A.-A.P. Petroșani 
a inițiat un nou tip de 
servicii pentru populație : 
începînd de astăzi, 1 iunie, 
după un apel la telefonul 
41813, sticlele și borcanele 
vor fi ridicate zilnic (în
tre orele. 15—18) de la do
miciliul cetățenilor din Pe
troșani. Pentru a beneficia 
de acest serviciu este ne-

acestei 
sportive

cesară predarea a peste 100 
sticle, cu excepția celor 
de lapte, reținîndu-se 20 
la sută din valoarea aces
tora. Relații suplimentare 
la telefonul amintit, sau 
la magazinul nr. 18 auto
servire din Piața Victoriei 
Petroșani.
• LA CLUBUL TINE

RETULUI din Uricani s-au 
înființat două noi cercuri
— de aero și navomodele
— conduse de Petre Ma
tei și Nicolae Pricopie, lă
cătuși la mina din locali
tate. Au fost finalizate și 
primele modele care au sti-

mulat gîndireâ tehnică a 
multor tineri care frecven
tează cercurile și. vor să 
participe la etapa județea
nă a concursului de aero
și navomodele. Printre cei I 
mai dotați tineri sînt Flo- | 
rin Muscelean, Daniel Tro- | 
fin, Mihai Stana, Marius . 
Dobroiu, Daniel Opriș șl I 
alții. (Ion Țigăntele, Uri- • 
câni)

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

i
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a
sînt ignorați de Varga mu 
Giuchici, alteori baloane-

Galeria Jiului nu tolerează 
manifestările nesportive

• Jiul a repurtat Sîm- 
bătă o victorie prețioasă în 
fața puternicei formații 
militare din Capitală.

în plin proces de reîn
tinerire a lotului, Steaua 
i-a păstrat doar pe lordă- 
neseu, Sameș, Iordache și 
alți cîțiva, în jurul lor an
trenorii au promovat eu 
curaj cîțiva fotbaliști tineri 
precum Barbu, Minea, Ra- 
lea, care și-au depus deja 
candidatura la consacrare. 

—Miza deosebită a partidei, 
?„neuț£u formațîa din Vale, 

cat o bună vreme de
tașarea de adversar. Ba 
chiar, din start, apărătorii 
Jiului n-au acoperit bine 
spațiul, favorizînd poziții 
ideale de șut lui Ralea, 
(min. 1 și 2), Barbu (13) 
etc. Cavai a reparat însă 
gafele lui Neagu și Rusu, 
ȘUmulanschi și Dina l-au 
dublat pe Popa, nerepliat 
la vreme din incursiunile 
ofensive. Și după pauză, 

‘ au apărut breșe în apăra
rea noastră, .transversale
le" lui Minea și Balînt, din 
min. 75, au pus în gardă 
asupra intențiilor Stelei. 
Tabela de marcaj a rămas 
imaculată pînă în min. 85 
și pentru că înaintașii noș
tri n-au îndrăznit să șute- 
ze de la distanță, cum se 
impunea pe un teren umed, 
apoi centrările înalte de 
pe extreme nu constituiau 
probleme pentru Sameș 
sau lovan. Lăsconi n-a 
fost încă integrat total în

echipă, chiar în situații fa
vorabile ri-â fost servit de 
coechipieri. E drept, în ul
tima perioadă a cam pier
dut pofta de gol. Astfel, 
in min. 26 ă trecut cu de
zinvoltură de Balint, dar 
lovan i-a suflat balonul în 
careu, pentru că atacantul 
nostru considerase faza... 
încheiată. în aceeași ordine 
de idei se constată o cir
culație preferențială a 
balonului, unii echipieri

tegică arborată de antreno. 
rii Libardi și Toaca și-a 
cules roadele și în parti
dele din deplasare, maî a- 
les Ia Pitești, Iată însă 
că tînărul și talentatul 
fundaș nu s-a mărginit 
doar la rolul de creator de 
faze, ci și-a asumat și sar
cina de marcator. Cele 
două goluri înscrise sîm- 
bătă au darul să-i mobili
zeze pe înaintașii de me
serie.
• Un fapt reprobabil 

petrecut și sîmbătă în tri
buna I a stadionului din 
Petroșani. Un așa-zis su
porter al Jiului, certat nu 
numai cu normele bunei 
euviințe, Pavei Dănilă, de 
ia șî-a făcut
curaj, îngurgitînd o canti
tate însemnată de alcool. 
Cînd a terminat sticla a 

le urmează o rută ^tas“, aruncat-o furios în teren', 
ușor de desconspirat. Pen- 
tru • feri echipa de sur
prize neplăcute, jucătorii 
cu sarcini distructive tre
buie să înțeleagă că dacă 
faultul face parte din joc, 
de „execuția* lut se «fante 
nevoie doar pentru a se 
evita, in extremis, situați
ile periculoase. în general, 
acestea sînt carențe vizibi
le, prin eliminarea lor ee 
vor asigura cursivitatea 
și eficiența combinațiilor.

Ultima partidă a avut 
ca erou principal pe Vînă- 
toru, în postură de fundaș 
stingă, integrat însă în fa
ză de ofensivă. Soluția stra-

Ecouri după o 
victorie prețioasă

pentru că favoriții «ăl îl 
dezamăgiseră. Gestul hu
liganic a fost condamnat 
cu asprime de miile de 
spectatori veniți să încura
jeze echipa din Vale. Cu 
ajutorul multora dintre ei, 
cel care a sfidat normele 
fair play-ului a fost de
pistat și predat lucrători
lor de miliție. Vinovatul 
și-a primit deja pedeapsa, 
o amendă de- 2000 de lei. 
Salutăm oportunitatea cu 
care opinia publică sporti- : 
vă din ■?; 
a blamat 
civilizată 
trant.

Petroșani, 
comportarea ne- 

» acestui recalci-

REZULTATE TEHNICE: 
F.C. Olt — Chimia Rm. 
Vflcea 1—1; Corvinal — 
Sportul studențesc 1—0; 
Progresul Vulcan — C.S. 
Tirgoviște 1—0; F.C. 
Constanța — -„Poli" Ti
mișoara 1—0; U.T. Arad 
— S.C. Bacău 1—0; F.C.M. 
Brașov — A.SA, Tg, Mu
reș 3—0; Dinamo — Univ. 
Craiova 4—0 ; Jiul Petro
șani — Steaua 2—0; „U“ 
Cluj-Napoca — F.C. Ar
geș 1—1.

Ion VULPE

CLASAMENT U L ■
1. Dinamo 30 18 6 6 56—27 42
2. Univ. Craiova 30 18 4 8 59—24 40
3. Corvinul 30 15 7 8 59—34 37
4. F.C. Olt 30 14 5 11 41—37 33
5. Steaua 30 12 8 10 36—29 32
6. Sportul studențesc 30 10 12 « 31—33 32
7. „Pbli“ Timișoara 30 10 8 12 32—35 28
8, Jiul 30 9 10 11 35—39 28
9. S.C. Bacău 30 9 10 11 33—40 28

10. F.C.M. Brașov 3® 11 6 13 25—34 28
11. F.C. Constanța 30 9 10 11 31—40 28
12. „U“ Cluj-Napoca 30 10 8 12 30—40 ■28
13. C.S. Tirgoviște 30 11 6 13 26—40 28
14. Chimia Rm. Vîlcea 30 10 8 12 28—42 28
15. F.C. Argeș 30 9 9 12 32—30 27
16, U.T. Arad 30 10 7 13 31—34 27
17. A.S.A. Tg. Mureș 30 11 4 15 40—44 26
18. Progresul Vulcan 30 7 6 17 27—50 20

FOTBAL, divizia B

Gazdele au deziluzionat
MINERUL LUPENI — 

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
0—0. Sub orice critică, 
prestația de duminică a 
fotbaliștilor din Lupeni, 
care, astfel și-au periclitat 
situația în clasament. Punc
tul pierdut duminică spul
beră bruma de speranțe în 
ceea ce privește rămânerea 
în divizia secundă. Fiindcă 
doar o victorie pe gazon 
străin, ‘ coroborată cu . in
succesele altor combatante, 
mai poate salvă „corabia" 
minerilor de la naufragiu. 
Revenind la partida de 
duminică, înaintașii din 
Vale n-au reușit Să'destra
me coeziunea" tandemului 
defensiv advers, în apăra
rea bihorenilor s-au dis- 

- tins, prin calmitate și in
tervenții sigure, Molnar, 
Dumitrescu și Pit. Cel 
bun jucător din teren 
dovedit insă Boytor, 
portar de real talent, 
intervenții curajoase

mai 
s-a 
un 
cu 

___ . _______  în 
min. 22, 42, 43 etc. Nereu
șita combinațiilor ofensi
ve ale echipei minerilor 
a adus nervozitate în tabă
ra lor, după primirea car
tonașului galben, Nechimiș 
și-a continuat „recitalul", 
antrenorul .Rus fiind ne-

voit să-1 cheme pe banca 
rezervelor. '

Cele mai clare ocazii ale 
gazdelor s-au consumat 
spre sfîrșitul primei repri
ze, în min. 43, cînd Bur- 
chel și Mușat au șutat în 
bară. în repriza secundă 
oaspeții, invocînd lipsa lui 
Popovici, au mizat în a- 
tac doar pe Balasz și nu 
.0 dată apărarea minerilor 
a fost prinsă pe picior gre
șit. înlocuirile impuse. de 
pe banca tehnicienilor au 
stîrnit, cel puțin în cazul 
lui Stafie, multă nedume
rire. Dezordonatul și ne
inspiratul înaintaș a acțio- - 
nat de multe ori ca... fun
daș al oaspeților, în aces
te condiții era normal ca 
scorul să rămînă alb. Din 
formația noastră doar 
Burghel a acționat la ni
velul scontat, etalîndu-și 
tehnica și maturizarea sa 
strategică. Cu această sin
gură floare a fotbalului din 
Lupeni nu te poți aștepta 
decît la o... toamnă moho- 
rîtă dacă nu se privesc , 
lucrurile cu - toată seriozi
tatea. în rest, doar Lixan- 
dru, Truică și Burdangiu 

apropiat de valoarea

Andrei APOSTOL

La snrțltuî săptămînii trecuta, în sala de gimnas
tică a CJS.Ș. Petroșani, s-a -desfășurat faza municipa
lă a concuKMtal de gimnastică ai preșcolarilor, datat 
cu „Capa 1 Dans".

HANDBAL, divizia B (tineret)

Scor concludent
UTILAJUL ȘTIINȚA 

PETROȘANI — CS.M. 
SFÎNTU GHflORGHE : 
37—16 (16—O. Nu s-au 
scurs aici 15 nalnpte de 
joc și formația îndrumată 
de antrenorul Eronizn Cea- 
cu conducea cu scorul de 
8—0. Echipa vizitatoare a 
reușit abia în min. 14 să 
înscrie primul goi în poar
ta apărată de tinărul 
talentatul Popescu.

ETAPA VIITOARE 
(miercuri 2 hurts) : Jiul 
Petroșani WU" Cluj- 
Napoca; Chimia Hm. Vîi- 
cea — S;C. Băclu; F.C.M. 
Brașov — F.C, Olt; Dtaa- 
mo — Progresul Vulcan; 
JPoH“ Timișoara — Cor- 
vinul; Steaua — Sportul 
studențesc; F.C. Argeș 
— U.T. Arad; Universita
tea Craiova — F.C. Cons
tanța; C„S. Tirgoviște — 
A.S.A. Tg. Mureș.

Jocul a continuat cu la
se frumoase, numai inter- , 
vențUle neregulamentare 
ale apărătorilor adverși și 
neșansa în atac au făcut ca 
«corul «A nu ia proporții 
mal mari.

Repriaa secundă a debu
tat în aceeași notă ' de 
dominare a echipei gazdă. 
Tabela de marcaj va indi
ca la sO rși tul partidei un 
rezultat net favorabil e- 
chipei din Valea Jiului : 
37—16. Acest rezultat ir 
lustrează jocul eficient 
prestat de învingători, răs
plătind pe deplin efortu
rile depuse în Teren.

Pentru gazde- au înscris 
Gliga (8), Drăgan (8), 
Ctmplanu (7), Gherla și 
Benooviei (cite 6) și Ram- 
fi (2).

O. CRAIOVRANU

• FOTBAL, (tfneret- 
sp«r«nțe): Jiul — Steaua 
București 0—1; divizia 
Cî Automecanica Mediaș
— Minerul Paroșeni 0—0 ; 
județean: Preparatorul Pe- 
trila — Partngul Lonea 
2—1; Mecanica Orăștie — 
Minerul Uricani 1—0 ; 
municipal: Dinamo — Mi
neral Livezeni 2—4; Mine
rul Dîija — Hidromin 5—1; 
Sănătatea — Autobuzul 
i—i, r •
• ‘HANDBAL, campio

natul județean i Minerul 
Livezeni — Victoria Că- 
lan 31—10 (M), Hidromin 
Petroșani — Victoria Cft- 
Iwn 19—4 (F), Știința Brad
— Minerul Livezeni (M) 
20—9, 20—10.
• TENIS DE MASA, di

vizia As C.F.R.-C.SȘ. Pe
troșani — C.S. H Arad 
0—5,. 0—3.

P op i c e »

REZULTATE TEHNICE: rul Cavnic 1—0; C.S.M, 
C.I.L. Sighet — GJ'.R. Drobeta Tr. Severin — 
Cluj-NaP<;,ca 2—O", Struh- Dacia Qrăștje 1—0; Some- 
gui Arad Minerul Ilba ;
Seini 3—0; F.C. Bihor O- ?ul Satu Mare ~ Aun11 
radea — C.F.R. Timișoa- Brad 2—0; F.C. Baia Ma
ra 2—2; Minerul Lupeni re — Olimpia Satu Ma- 
— înfrățirea Oradea 0—0; re 1—0; F.C.M. Reșița — 
U.M. Timișoara — Mine- Rapid Arad 2—0.

Drobeta Tr. Severin; în
frățirea .Oradea — U.M. 
Timișoara ; C.I.L. Sighet 
—• Someșul Satu Mare.

C L A S A M E N Ț U L
1. F.C. Bihor 30 21 5 4 83—35 47
2. F.C. Baia M. 30 15 7 8 53—25 37
3. Autul Brad 30 16 o 12 42—30 34
4. Strungul Arad 30 14 3 13 43—51 31
5. F.C.M. Reșița 30 12 6 12 58—38 30
6. Olimpia S.M. 30 12 6,12 41—37 30
7 C T T m«rhpt 30 13 4 13 34_ 42 39
8. Someșul SJM. 30 13 4 13 34—43 30
9. G.F.R. Tim. 30 11 7 12 43—40 29

10. C.S.M. Drobeta 30 13 3 14 38—41 29
11. Rapid Arad 30 12 5 13 37—43 29
12. înfrățirea Or, 30 13 2 15 47—43 28
13. Dacia Orăștie 30 12 4 14 38—57 28
14. Minerul Cavnic 30 12 3 15 45—45 27
15. Minerul Lupeni 30 11 5 14 39—49 27
16. U.M. Tim. .30 12 3 15 33—45 27
17. C.F.R. Cj-Năp. ,30 10 5 15 35—48 25
18. Min Ilba Seini 30 8 6 16 25—59 22
. ETAPA ‘ VIITOARE, Cavnic — Strungul A-

(duminică 6 iunie) : Ra- rad; F.C. Baia Mare —
pid Arad — Dacia Orăș- F.C. Bihor Oradea; Olim-
tie; Aurul Brad — Mine- pia Satu Mare — -C.S.M.
rul Ilba Seini; Minerul 
Lupeni —1 F.C.M. Reșița; 
C.F.R, Timișoara— C.F.R. 
Cluj-Napoca; Minerul

<

va cu acest joc în depla
sare, componenții echipei 
locale nu au mai jucat la 
valoarea cunoscută și con
firmată în celelalte parti- 

diviziei A, echipa locală a de susținute pe teren pro
cedat în mod neașteptat 
în fața echipei Voința la 
o diferență de 52 p.d. Cu 
toate că se știa că echipa acestui joc, Jiul 
oaspete era considerată ca datorita^ up ui punctaj mai 
și retrogradată din divizie, 
că va face tot ce-i.va sta 
în putință pentru a se sal-

JIUL PETRILA — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 5096— 
5148 p.d. Deși a jucat pe 
teren propriu ultimul joc 
din returul campionatului

priu și astfel au fost nevoiți 
să părăsească arena de 
joc învinși. Cu pierderea 

Petrila,

slab față de echipa oaspe
te, retrogradează ~din divi
zie.

Staicu BALOI

FOTBAL, divizia C

Joc bun doar
MINERUL ANINOASA

— MINERUL CERTEJ 4— 
2 (4—1), începută furtunos 
prin șutul în bară al lui 
Faur, continuată apoi cu 
golurile lui Lixandru (min.s 
5), Almășan (min. 15), Faur 
(min. 20), Valasuiean (min. 
24 de la oaspeți) și din nou 
Faur în min. 35 partida în 
prima ei parte a'fost do
minată net de localnici ca
re au "aplicat foarte bine - victorioasă, 
în joc o concepție ofensi
vă, bazată pe circulația 
rapidă a balonului.

După pauză gazdele au 
fost de nerecunoscut, ca 
așezare în teren dar mai 
cu seamă în dinamica jocu
lui, limitîndu-se la șuturile 
de la distanță ale fundașu
lui Sătmăreanu. Bogheanu
— Șteț, Sătmăreanu, Lixan
dru, Radu — Tudor, Bălo- 
su. Faur — Tlădărean, Al- 
măsan si Vasîan au arătat

in prima parte
în continuare o totală a- 
patie ce nu aștepta decît 
fluierul de final care să 
pună capăt ^plictisului. 
Neglijînd în mod vădit o- 
fensiva, unsprezecele an
trenat de Gheorghe Anisie 
și Octavian Danciu a .evo
luat confuz, permițînd 
oaspeților să echilibreze 
Jocul și să reducă din 
handicap prin Ceaușu. Deși 

echipa Mi
nerul , 'A n i n o a s a 
a mulțumit doar in parte, 
publicul spectator pentru 
că de la un început fur
tunos a ajuns la o presta
ție mediocră. Prestația . 
contradictorie din cele do
uă reprime trebuie să cons
tituie pentru Componenții 
acestei echipe o serioasă 
temă do meditație.

Teodor TRIFA
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mesei rotunde mondiale
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. ramurile economiei națio
nale. ȘcKimbârea prețuri
lor la gazele naturale și 

păcură influențează nivelul 
costurilor în toate sectoare
le, făcînd necesară recalcu
larea prețurilor de produc
ție și de. livrare.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor, 
centralelor și întreprinde- 

'rlîor să acționeze cu toată

Comitetul JPolitic Execu
tiv a aprobat, de aseme
nea, numărul burselor ce 
se vor acorda în viitorul 
an școlar elevilor și stu
denților, asigurîndu-se în 
continuare, în spiritul. po
liticii umaniste a partidu
lui și statului nostru, con
diții tât mâi bune de pre-' 
gătire a tineretului patriei fermitatea în vederea re- 
noastre.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut Ministerului 
Educației și Invățămîn- 

tului, ministerelor econo
mice, consiliilor populare, 
forurilor științifice și poli
tico-educative, organizați
ilor de partid, de tineret, 
de masă și obștești să ia 
toate măsurile pentru pre
gătirea și buna desfășura
re a viitorului an școlar, 
pentru aplicarea fermă 
a sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și sta
tului nostru privind per
fecționarea și ridicarea 
continuă a conținutului 
învățămîntului, legătura tot 
mai strînsă a școlii de ce
rințele producției, forma
rea și educarea unui om 
nou, cu o înaltă conștiin
ță patriotică, revoluționa
ră.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat 
un raport cu privire la re
calcularea prețurilor de

A ducerii, peste prevederile 
stabilite, . care trebuie con
siderate ca minime, a con
sumului de materii prime, 
materiale, combustibil și e- 
nergie electrică, precum și 
a valorificării lor superioa
re, a creșterii gradului de 
utilizare a materialelor re
cuperabile și refolosibile, a 
indicelui de folosire a ma
șinilor și utilajelor, spori
rii suplimentare a produc
tivității muncii, diminuă
rii importurilor. Toate a- 
cestea trebuie să ducă la 
o scădere generală a chel
tuielilor și costurilor, •ast
fel incit efectele creșterii 
prețurilor la gaze naturale 
și păcură să fie cit mai 
mici.

In domeniul investițiilor, 
s-a indicat ministerelor, ce- 

. iorlalte organe centrale 
și locale să asigure scăde
rea, în continuare, a consu
murilor de materiale, com
bustibil și energie, aplich- 

___ __ r _ ____ _ rea de noi tehnologii și so- 
priaîucție" șt de livrare jri Iuții constructive mai efi-
■ - • • •- ciente și mai ieftine ș!

diminuarea, pe această ca
le, a normelor de deviz, 
utilizarea, în mai mare mă
sură, a materialelor d’n 
resurse locale, folosirea

industrie, a tarifelor Ri 
transportul de mărfuri și a 
prețurilor în construcții- 
montaj. S-a subliniat că a- 
ceastă măsură este impusă 
de majorarea prețurilor 
la gazele naturale și păcu- utilajelor la întreaga ca
ră. corespunzător celor 
practicate pe piața exter
nă, precum și de necesita
tea desfășurării, unei ac
tivități rentabile in toate

pacitațe, astfel incit să se 
obțină o reducere simți
toare a costului . lucrărilor 
de construcții-montaj. A

fost evidențiată, de aseme
nea, necesitatea întreprin
derii unor acțiuni hotărîte 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității și parame
trilor tehnico-funcționali 
ale tuturor produselor, în
deosebi ale celor destinate 
exportului, pentru o mai 
bună valorificare a mărfu
rilor românești pe piața 
externă.

ComitetuLPolitic Execu
tiv a apreciat că recalcu
larea prețurilor de pro
ducție și de livrare va 
contribui la creșterea efi
cienței și a rentabilității 
în toate sectoarele de acti
vitate, la sporirea, pe a- 
ceastă bază, a venitului 
național, la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de 
trai material și spiritual 
al întregului nostru popor, 
în co’ncordanță cu hotărîri- 
le Congresului al XII-Iea 
al partidului.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat 
un program privind creș
terea gradului de partici
pare a flotei maritime ro
mânești la transportul măr
furilor de' comerț exterior, 
astfel incit, pînă la finele 
anului 1985, aceasta să a- 
sigure transportul în pro
porție de 75 Ia sută din 
volumul total.

In acest scop, s-au stabi
lit o serie de măsuri pen
tru dotarea cu noi nave a 
transportului maritim și 

Și ~ fluvial, a flotei de pescuit, 
corespunzător sarcinilor 
prevăzute în actualul cin
cinal, pentru îmbunătăți
rea tehnologiilor și promo
varea progresului tehnic în 
activitatea șantierelor na
vale,.construirea de noi ca
pacități de producție și fo
losirea mai eficientă a ce
lor existente, sporirea in
dicelui de utilizare a va- stat.

selor, asigurarea întregu
lui necesar de reparație a 
navelor și pregătire a forței 
de muncă corespunzătoare. 

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor, celorlalte ministe
re cărora le revin sarcini 
în acest domeniu să acțio
neze cu toată răspunderea 
pentru realizarea, la timp 
și in bune condiții, a măsu
rilor adoptate, pentru tra
ducerea în viață a progra
mului de dezvoltare 
modernizare a 
maritimă, fluvială 
pescuit românești.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială 
de prietenie pe care a e- 
fectuat-o in zilele de 25 și 
26 mai în Republica Ara
bă Siriană, la invitația se
cretarului general ai Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al 
Assad.

Aprobînd în unanimita
te concluziile și înțelegeri
le la care s-a ajuns ctt pri
lejul noului dialog româ- 
no-sirian la nivel înalt, 
Comitetul Politic Executiv 

a. stabilit măsurile necesare 
pentru realizarea, în bune 
condiții, a acordurilor și 
obiectivelor de colaborare 
și cooperare stabilite, pen
tru dezvoltarea continuă, 
multilaterală, a relațiilor 
prietenești dintre cele două 
țări și popoare.

A ?A ■ ’ ★ .
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme' curente ale 
activității de partid și

Și 
flotelor 

și de

Luni, la Costinești și-a 
început lucrările masa ro
tundă : Tineretul anilor 
'80, organizată de UNESCO 
împreună cu Centrul de 
cercetări pentru proble
mele tineretului din țara 
noastră, amplă acțiune la 
nivel internațional consa
crată pregătirilor pentru 
Anul internațional al tine
retului.

La lucrări sînt prezenți 
reprezentanți și observa
tori din partea O.N.U., 
U. N. E. S. C. O., ai u- 
nor organisme guverna
mentale și neguvernamen
tale, organizații de tineret 
la nivel național, regional 
și internațional, -cercetători 
și specialiști din circa 40 
de țări, ce se preocupă de 
viața și aspirațiile tinerei 
generații.

Din partea tineretului 
român a adresat un căldu
ros salut și cele mai sin
cere urări de succes parti-
cipanților la lucrările me- car (Senegal), 
sei rotunde, ' tovarășul Lucrările reuniunii con- 
Nicu Ceaușescu, secretar tinuă.

al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului consulta
tiv al 0.N.U. pentru Anul 
internațional al 
lui.

A luat cuvîntul
Leticia Shahani,

tineretu-

doamna 
. . _ , secretar

general adjunct al O.N.U.
Di. Nicolas Bodart a a- 

dus salutul directorului 
genera} al UNESCO, în ca
litate de reprezentant al 
acestuia.

Pierluigi Vagliani, șeful 
Diviziei pentru tineret a 
UNESCO a adresat calde 
mulțumiri vorbitorilorT;■Ț3S 
tru intervențiile F1" -
la reușita mesei rotunde.-

S-a trecut apoi la alege
rea biroului reuniunii. To-? 
varășul Nicu Ceaușescu a 
fost ales ca președinte al 
mesei rotunde. In calitate 
de vicepreședinți au fost a- 
leși: Pallatao Corpus (Fi- 
lipine) șl Antonio Cabrai 
de Andrade (Brazilia), iar 
ca raportor — Ly Bouba-

12,20
12,45

J

s

î

dotarea forțelor navale ale 
Statelor Unite. ?

AGENȚIILE TASS, AP 
și UPI informează că U- 
niunea Sovietică și Statele 
Unite au convenit să în
ceapă, lâ 29 iunie 1982, 
negocieri oficiale la Gene
va privind limitarea și re- . 
ducerea ^armamentelor stra

tegice. . .. ... .
țile acordă o mare impor- 1 umbla. - 
tanță acestor negpcieri.

PE SCURT PE SCURT PE SCURT
AGENȚIILE internațio

nale de presă informează 
că Belisârio ' Betâncour 
Cuartas a ieșit învingător 

rea armamentelor stra- în; scrutinul' 'prezidențial' 
■. Se precizează că păr-' desfășurat duminică în Co-

soane au blocat duminică 
intrarea șantierului naval 
de la Bangor, statul Wa
shington, pentru a protesta 
împotriva construirii sub
marinelor strategice „Tri
dent" — cele mai mari din

MINISTERUL Muncii din 
Uruguay a precizat că șo
majul afectează 10 la sută 
din totalul populației acti
ve a acestei țări. Procentul 
nu include pe cei a căror 
forță de muncă este doar 
parțial folosită.

î j 
i

FILME

?
Pentru curtea și 
gradina dumnea
voastră.
Cadran mondial.
Dulce țară româ
nească (Program

•coral) 
16,00 Telex.
16,05 Tragerea de amor-

2

PETROȘANI — -7 No
iembrie : Provinciala ; 
Unirea: Oglinda spartă. 

• PETRI LA: Maria
Mirabel '

LONEA : • Imprumu- 
tă-mi vocea astă-seară. 

■ ANINOASA : Copie
la indigo.

VULCAN — Luceafă
rul: întoarcerea lui Hor- 
dubal.

LUPENI — Cultural: 
Oglinda spartă : Munci
toresc : Călăuza, LII.

URICANI : Julek.

16,15

16,40
17,00

Tragerea de amor
tizare ADAS.
Producția artiza
nală în școală. 
Reportaj pe glob. 
Clubul tineretu
lui.
Album coral.

5

TV
11.00 Telex.
11,05 De Ziua interna

țională a copilului.
11,20 Român foileton: 

Drumuri —’Episo
dul 3.

17.40 ____
17,50 1001 de seri..
18,00 închiderea pro-’ 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,30 „Anii noștri de Iu-” 

mină" — emisiune 
ne consacrată Zi
lei internaționale 

A a copilului,
21,35 Forum politico 

ideologic.
22,00 Telejurnal.

UN NUMĂR de 150 per-

memen

pentru Insulele Falkland, 
constituind punctul culmi
nant al anilor de dispute 
centrate pe revendicările 
Londrei privind reduce
rea contribuției britanice

Odată cu acuzația adusă 
acestora de primul minis
tru Margareth Thatcher, 
precum că „au încălcat le- 
gărhîntul", relațiile Marii 
Britanii cu ceilalți nouă 
parteneri din Piața comu- la bugetul CEE. Tensiunea 
nă au ajuns la cel mai scă- " 
zut nivel, declanșîndu-se 
o criză care ar putea pune 
sub "semnul întrebării pre
zența britanică în CEE. 
Londra este roasă de 
sentimente în legătură 
ultimele trei afronturi 
munitare, în timp ce 
Versara sa tradițională, 
Franța, a ridicat problema 
de fond dacă într-adevăr 
Marea Britanie dorește să 
rămînă în Piața comună.

„Problema care se pune 
nu este legată de unanimi
tate, ci de însăși existența 
Pieței comune" a declarat 
președintele francez, Fran
cois Mitterrand. „Problema 
-privește rolul pe care Ma
rea Britanie îl are în a- 
ceastă comunitate", a spus 
el. A.' ?

Pentru Marea Britanie 
înfruntările cu partenerii 
comunitari au loc într-un 
moment dificil, ca urmare- 
a războiului cu Argentina
------------

din Piața comună relevă 
cit de profunde sînt diver
gențele naționale, de la in
sistența Irlandei, care, ca

Săptămîna trecută, 
decurs de trei zile. Marea 
Britanie a primit cele mai 
dure lovituri de la parte
nerii săi. Din cauza obiec
țiilor Italiei și Irlandei, Pia
ța comună a refuzat i " 
reînnoiască sancțiunile e- 
conomice împotriva Ar
gentinei pentru O nouă 
perioadă de o lună, solici-

re-
cu 

co- 
ad- Din presa străină

(ASSOCIATED PRESS)

țară neutră declară că 
nu poate să sprijine Marea 
Britanie în conflictul mi
litar cu Argentina, la sus
piciunile Franței că Lon
dra nu se va simți nicio
dată parte integrantă a 
continentului european. 
Pentru unii observatori, 
partenerii comunitari au 
dat acum semnalul că 
și-au pierdut răbdarea du
pă ani de dispute în legă
tură cu plîngerile și cere
rile Marii Britanii, ce s-a 
alăturat abia în 1973 Pie
ței comune. înființată a- 
cuni 25 de ani.

tată de .Marea Britanie, a- 
probind doar 
lor pentru o 
Piața comună 
de asemenea, 
ferme privind 
britanică la bugetul comu
nitar și, în pofida obiecți
ilor extrem de puternice 
ale Marii Britanii și a ab
ținerii Greciei și Danemar
cei, a aprobat majorarea 
cu 10,5 la sută a prețuri
lor agricole comunitare. A- 
ceastă din urmă acțiune a 
rupt o tradiție de 16 ani 
asupra respectării căreia 
Franța insistase pînă a-

prelungirea 
săptămînă. 

a elaborat, 
condiții mai 

contribuția

cum, tradiție ce permitea 
unei țări membre să recur
gă la veto atunci cînd con
sidera că sînt în joc intere
sele sale vitale.

Criza ridică problema da-- 
să câ Piața comună poate sau 

nu să adopte o poziție co
mună și să țină sub con
trol vechile resentimente. 
O importantă oficialitate 
britanică — ieșind de la 
ședința în care Piața co
mună a refuzat să reînno
iască sancțiunile economi
ce împotriva Argentinei 
— comenta ; „Ne aflăm din 
nou în absolut de splendi
da poziție în care să nu 
datorăm nimănui nimic. Ei 
vpr ajunge să regrete acest 
lucru".

Ziarul francez „Libera
tion" sintetiza criza cu (un 
titlu mare, cu termeni sim
pli : „Mitterrand către 
Thatcher : A fi sau a nu 
fi european". Majoritatea 
britanicilor ar răspunde cu 
un sentiment de ușurare s 
„NU“ ; așa cum relevă și 
sondajele de opinie. Ulti
mul sondaj de acest fel, 
efectuat în martie, arăta că 
60 Ia sută dintre britanici 
sînt pentru ' ieșirea din 
Piața comună.

Strada Republicii, nr. 1, telefon 42820
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încadrarea se face în conformitate cu
Legea nr. 57/1974,
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă pe numele Bră- 
descu Nicolae, eliberată

anunț de

de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(714)

FAMILIE

Miclea Rozalia anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață a iubitului și regretatului ei fiu

Ing, MICLEA TIBER1U
, Jnițformîntărea va avea loc azi, 1 iunie 1982 în 
orașul .gibiu. (715)
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