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extrase pesie sarcinile de
Ion Budiliceanu de la sectorul II al I.M. Lu.
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Asigurarea producției viitoare de cărbune cocsificabil impune:

Eforturi sporite pentru realizarea 
lucrărilor de deschideri și pregătiri
Cerințele srescînde ale 

producției de cărbune ca
re la I.M. Lupeni în cin- 
cinalul 1981—1985 cunosc 
o creștere de 100 000 tone 
cărbune anual, determină 
și o creștere corespunză
toare a lucrărilor de des
chideri și pregătiri. Sec
torul XI de la I.M. Lu
peni în anul 1981 are de 
realizat un volum de 
2010 ml și de betonat 515 
ml cu un olan valoric de 
24 300 000 lei. In lunile 
ianuarie și februarie la 
lucrările de săpări și be- 
tonări își realizează pla-

orizontul 360. sublinia to
varășul 
maistru principal, locți
itor șef sector. Lucrăm 
aici cu două dintre cele 
mai bune brigăzi ale sec
torului: Nicolae Ungu- 
reanu și Francisc Ambrus. 
urmînd ca să mai aducem 
formații pe măsură ce al
te lucrări vor - fi termi
nate. Această concentrare 
de forțe umane și mate-

nul în proporție de 114,3 
la sută, iar valoric în 
proporție de 112,6 la su
tă.

In cadrul sectorului XI 
nu sînt formații care să 
nu-și realizeze sarcinile 
de plan. Aceasta ca ur
mare a interesului mani
festat de conducerea sec
torului, pentru a crea 
condiții optime de lucru 
fiecărei formații^ dar și _ _____  ___ ,__..
al oamenilor muncii care riale de la orizontul 360 
vor să fie mereu în frun
tea întrecerii socialiste.

— In prezent ne-am 
concentrat activitatea la

este cerută de respectarea 
termenului de punere în 
funcțiune care este sca
dent în trimestrul IV al 
acestui an, dar Și de ur-

Teodor ARVINTE

Cu cele peste 400 tone cărbune
martie, brigada condusă de minerul ___ ______ __________
peni se situează printre formațiile de lucru fruntașe ale minei.

In imagine șeful de brigadă împreună cu șeful de schimb Marin Turneănu și 
maistrul minier Tiberiu Polgar. Foto: Șt. NEMECSEK

Constructorii și-au onorat 
sarcinile trimestriale

Ia eforturile generale ale oamenilor muncii de 
a-și onora sarcinile ce le revin în primul an al cin
cinalului calității și eficienței și a întîmpina cu cins
te marile evenimente politice, aniversarea gloriosu
lui nostru partid și Congresul sindicatelor, construc
torii Grupului de șantiere Valea Jiului al T.C.H., se 
numără prin realizările obținute în primul trimestru, 
printre fruntașii municipiului Petroșani.

Printr.o organizare superioară a muncii, folosi
rea eficientă a forței de muncă și utilajelor din dota
re, o aprovizionare corespunzătoare, colectivul de 
constructori ai grupului de șantiere, a realizat și pre
dat peste plan 10 apartamente în Petroșani și Vul
can Dc asemenea, a predat beneficiarilor -- oameni
lor munc ii și elevilor — stația de recuperare Petro
șani, atelierul școală Petrila și internatul cu cantină 
la Uricani. La succesele deosebite obținute de cons
tructori Un aport de seamă și-au adus colectivele 
Șantierelor I Petroșani și II Vulcan, brigăzile de zi
dari, dulgheri, instalatori, zugravi și mozaicari, con
duse de Dumitru Postolache, Nicolae Popescu, Gheor
ghe Radeș, Gheorghe Neagoe. Ion Stancu. Constantin 
Tonciu. Gheorghe Bețivu, Dumitru Negoiță, Ion Dia
conii și Marin Dragu. (T.R.).

(Continuări l» pag. a f-ai

Imensul prestigiu de ca
re se bucură în țară si 
peste hotare Partidul Co
munist Român este clădit 
pe fapte de viață durabile. 
Industrializarea socialistă 
a țării și scoaterea Româ
niei din rîndul statelor 
despre care, cînd venea 
vorba, erau mereu asociate 
unui adjectiv dureros: îna
poiate — instaurarea relați- 

. ilor bazate pe dreptate și e- 
galitate între oameni, de
mocratizarea vieții econo- 
mico-sociale, perfecționări
le aduse în organizarea și 
conducerea societății, pro
movarea spiritului novator

și stimularea pătrunderii 
noului în viața politică, 
economică și social-cultura- 
lă •— toate acestea, și încă 
multe altele, sînt fapte de 
viață, durabile și definito
rii, ele sînt rezultatul po. 
liticii consecvent revoluțio
nare a partidului, a cărui 
finalitate o constituie bu
năstarea omului, creșterea 
nivelului de trai al între
gului popor. •,

Este un important fapt

îngăduie țării noastre re
lații de cooperare ie picior 
de egalitate cu țări renu
mite altădată, spre care 
priveam, de pe poziții In
ferioare. Un alt fapt de 
viață îl regăsim, datorită 
unei bune planificări eco
nomice și optimizării nive
lelor productive. în ă echili
brul pieții, în stăpînirea ’ 
indicilor de prețuri, situa
te mereu sub cotele ma
xime de creștere planifica-

de viață, de pildă, succesul te, Pe seama rezultatelor 
obținut în economie prin 
dezvoltarea ramurilor înalt 
competitive — electronica, 
chimia, prelucrarea meta
lelor și aliajelor — care

dobîndite în economie a 
fost posibilă, în fiecare

(Continuări In pag. a 2-a

Azi, la Lupeni
Deschiderea „Lunii cărții 

în întreprinderi și instituții"
dedicate rilor și invi taților cu oa

menii muncii din unități
le economice ale Văii 
Jiului. De asemenea, bi
bliotecile din întregul 
municipiu vor găzdui ex
poziții tematice. „Luna 
cărții în. întreprinderi și 
instituții" cuprinde 
decade : „Decada 
social-politice" — 
aprilie, „Decada 
tehnieo-științifice" - 
20, aprilie și „Decada căr
ții beletristice" — 21-30 
aprilie.

Azi, ora 13. la clubul 
sindicatelor din Lupeni 
are loc deschiderea festi
vă a „Lunii cărții în în
treprinderi și instituții", 
acțiune organizată la ni
vel național.

Organizată de Consi
liul de educație politică si 
cultură socialistă al jude
țului Hunedoara și 
U.G.S.R. ou sprijinul U- 
niunii Scriitorilor din 
România și Centrala edi
torială București, acțiu
nea se înscrie in suita

rnanifes tarilor 
glorioasei aniversări a 
creării Partidului Comu
nist Român și apropiatu
lui Congres al sindicate
lor.

Printre acțiunile ce se 
vor desfășura cu acest 
prilej se evidențiază, re
citalul de poezie patrio
tică susținut de membrii 
cenaclului ,;Panait Istra- 
ti“ din Petroșani, o ex
poziție de carte sub ge
nericul „Cinstire parti
dului la a 60-a aniversa
re", întîlniri ale creato-

. trei 
cărții 
1—10 
cărții 
-11-

IN PAGINA A 3-Ar

• O activitate obș-

tească pasio
nantă, plină dq 

satisfacții

* Cronică de film

# Sport

Zi Se zî, elevii Liceului industria] din Vulcan pot 
Ii văzuți în fața școlii, Pe zonele verzi, dînd o mină 
de ajutor gospodarilor orașului.

Foto : Gh. OLTEANU

Pe șantierele gospodarilor

.-Z

*

Cea mai frumoasă stradă a orașului
zat în fasonarea arbo
rilor ornamentali, a- 
menajarea rondurilor 
pentru plantarea flori
lor, curățirea zonelor 
verzi. Au contribuit la 
aceste prime acțiuni de 
înfrumusețare Ion Rusu 
împreună cu soția, 
che -Săud.ulathe, 
Matei, Ștefan 
Margareta Giura, 
oara Roșu și mulți alții. 
Astfel de lucrări de în
frumusețare au mai rea
lizat și locatarii din car
tierul Sterminos. (Ilie 
COANDREȘ, Uricani).

Și-au amenajat calea de circulație
Tovarășul Simion Ce. 

teraș din Lupeni, strada 
Pomilor, nr-, 4, ne-a re
latat despre acțiunea 
gospodărească la care 
a luat parte împreună cu 
vecinii Gheorghe Magda, 
Ioan Ciora, Ion Crișan.
Vasile Moioga. loan Bîr- tCtmtinuare in pag. a 2-a

Deși timpul nu a lost 
prielnic deoarece la poa
lele Retezatului 
și valul de trig se sim
țea pînă in oraș, mobili
zați de tehnicianul Iosif 
Florănescu, locuitorii 
străzii Republicii din 
Uricani au ieșit dumini
că dimineață la lucru 
Strada lor străbate cen
trul orașului și duminica 
trecută, ca întotdeauna 
ei s-au dovedit a fi har
nici gospodari. Dorința 
de a face din strada lor 
una din cele mai trutnoa. 
se din- oraș, s-a concreti.

ningea

Ta- 
Victor 
Leucă, 
Mări-

san, Ispas Deoancă, Ion 
Cioc, Gheorghe Nistor, 
loan Cristea, Petre Mol
dovan și alții. Obiecti
vul urmărit l-a constituit 
repararea străzii și săpa
rea unui canal pentru 
scurgerea apelor pluvia-

i

J 
I 
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I
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!

Aprilie este copilul te
ribil al anului, vioi și 
șăgalnic, zău atee și înțe
lept, viclean și generos 
totodată. Aprilie începe 
eu păcăleli și farse, înce
pe rizind de închistare, 
prostie și lene ; rizind ne 
învață să rîdem de inerție 
și. teamă și să punem în 
locul Ier îndrăzneală, în
credere, speranță.

Aprilie este copilăria 
naturii și a culorilor. Mul
țimea culorilor s-a născut 
într-un aprilie; verdele 
crud al ierbii noi- este- 
copilăria verdelui adine 
al verii de rod ; rozul 
fragil e copilăria roșului 
matur al pasiunilor și î- 
nălțărilor trudei umane f 
galbenul transparent este 
copilăria aurului din la
nuri și al victoriei sola
re ; albastrul limpede e 
copilăria cerului fără ho
tar și al adîneurilor de 
suflet și mare.

Cîntînd, aprilie plouă 
cu semințe pe cîmpuri și 
he spune, în versuri săl
tărețe, un grav și defini
tiv adevăr: pentru ca e-

■t

le sa rodească 
vă aducă fericirea, depin
de numai de voi, totul de- 
dinde de v«i!

Aprilie este luna de 
miere a pomilor ; el îm
bracă în mantii mirifice 
crengile înălțate spre cer 
In nopți de aprilie, să ie
șim în grădini ca nunta
și la marea nuntă a natu
rii, să privim dansul nup_ 
țial al pomilor, așa cum 
îl cihta un poet, astăzi 
mai rar amintit, Dimitrie 
Anghel.

Aprilie desenează șotro
nul pe pămîntul jilav și, cu 
alb de cretă pe asfalt, pu
ne copiii să sară într-un 
picior și să cînte, aprilie 
ș»ptește la urechea fete
lor un secret dintotdeau- 
na știut. Celor trecuți de 
virsta copilăriei tot el le 
spune un alt secret bine 
cunoscut : că viață aceas
ta' nu e, in fiecare zi, 
foarte roză, dar culoarea 
ei depinde, in primul \ 
rînd, de noi 1

I
i

Cornelia RADULESCU
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Beneficiari al unui fond 
de vînătoare de 137 800 hă 
și a unor bazine piscicole 
însumînd 393 kilometri 
cursuri de apă, cei 450 
membri vin'ători și 1500 
pescari ai filialei Petroșani 
a A.G.V.P.S. dispun de un 
teren foarte diversificat : 
pădure, teren arabil, li
vezi, vii, finețe, goluri de 
munte, pășuni, ape de șes, 
colinare și de 
rhunte, bălți, 
baraje, lacuri. A
In acest ade- II 9
vărat rai al a- VW
depților zei
ței Diana, mai

’ ales, se .întll- 
nesc fazanul, m!
iepurele, că- Uf|
priorul, mis
trețul, ursul, ' 1 Jl 
cerbul, cocoșul de munte și 
capra neagră. Nu mai pu. 
ține șanjșe de satisfacții 
au pescarii. Ei pot ademeni 
mreana, scobarul. cleanul, 
lipanul, păstrăvul indigen 
sau curcubeu, pe un ba
zin hidrografic care cu
prinde Jiurile de Est și de 
Vest de la izvoare pînă la 
Polatiște, Streiul, pînă la

- Subcetate și Rîul Mare pî
nă la-Brazi și, bineînțeles, 
toți afluenții acestora.

Intr-o recentă convorbi
re eu tovarășii Iosif Cotoț,

• - vînător din anul 1929, vi-
* ' cepreședinte al filialei Pe

troșani a A.G.V.P.S. . 
loan Stoica, secretarul fi
lialei, am solicitat cîteva

lialei a făcut ea acest fe
nomen regretabil să fie 
în scădere. Totuși, s-au 
semnalat destule cazuri 
de braconaj; dintre - care 
cel de la Valea de Pești, 
săvîrșit în 1980 se detașea
ză prin gravițate. Autorii 

' "" justiției.
De. altfel, în acest sens con-

activita- 
grupele 

și pes- 
vînători 

de se.
și res-
Legea au fost deferiți 
în te- Ț,------ ----- -----
numai ducerea filialei — președin.

Infernul din zgîrie nori
Premiera mondială a 

filmului, ^infernul din 
zgîrie ■ nori" a avut loc 
în 1974. Cronicile au re
ni ar c at inventivi
tatea scenarist» lu i 
Stirling Silliphant, care 
după romanele „Turnul" 
lui Richard Martin Stern 
și „Infernul de sticlă" 
de Thomas N. Seortia si 
Frank M Robinson a scris 
un scenariu cu totul demn 
de fantezia regizorului 
John Guillermin. relia- 
find distribuția extraor
dinară, ce reunește pe 
generic numai vedete in
ternaționale. : <• >

Despre un singur lucru 
nu s-a scris în aceste cro
nici, elaborate cu multă 
profesionalitate. Anume 
despre faptul că genul 
în sine n-a luat naște. ■> 
întîmplător ci el își are 
rădăcinile într-o stare de 
spirit a lumii occidenta
le, generată la rîndul ei 
de prezență înfricoșătoa
re a terorii în viața coti
diană, Or, acest factor nu 
este deloc neglijabil, da
că avem în vedere, surse
le care propagă sentimen
tul existential al fricii. 
Pentagonul, Cosa Nostra 
narcomania, nenumărate
le delicte ce întunecă ta

— potențial — regizorul, 
spectacolului sinistru, de 
mare anvergură, este ca
pitalul omnipotent. De aici" 
pînă la asocierea Iul eu 
un moloch nesățios nu' 
este decît un pas. Con-! 
cluzia, fără alte argumen-1 
te, se impune de la sine.;

Privit din această per-! 
spectivă. filmul relevă o: 
ideație demna de luat în 
seamă, deoarece ea se re-, 
feră direct la cîteva adș-1 
văruri incomode ale so
cietății de consum. în ' 
rest, opinia de speciality-j 
te are dreptate. „Infernul 
din zgîrie nori1' este in
tr-adevăr un film foarte 
bine făcut, dîndu-se spec
taculozității ce i se cuvi- , 
ne. Guilleamin mînuiește 
sigur tensiunea dramati
că, îndrumă competent 
trupa de excepție, înfăp
tuiește, pe scurt, un tra- ** 
valiu regizoral complex, 
care impresionează.

Chiar dacă n-o face la 
intensitatea „Apocalips»- i 
lui1’ lui Coppola „Infer- , 
nul din zgîrie norl“ este 
o mărturie notabilă des
pre conștiința unei socle- : 
tăți, bîntuită de coșma- < 
ruri. ■ ț

C. ALEXANDRESCU ’

bloul roz al „democrați
ei'1 americane. Să fim 
foarte exacți : filmul ho
rror este un soi de def(K\ 
lare a unor cauze sociale 
de netăgăduit, care otră
vesc viața de zi cu zi a 
oamenilor. Si este foarte 
probabil că multi, extrem

1980 s-a încheiat cu un 
beneficiu de 300 000 Ici.

In planurile de 
te. defalcate pe 
mixte de vînători 
cari, sini cuprinse:
periodice, în funcție 
zonul de vînătoare, 
tricțiile impuse de 
nr. 26/1976. ieșirile 
ren efeețuîndu-șe 
pe bază de autorizație co- te ing. Ho: a Domșa de la

■ ■■ , Ocolul silvic
. _ ----- - . .. . Lupeni , fa-

■ . •• ■ • • v ce eforturictivitate obștească
• iv rea întocmaipasionanta,

a legilor nr. 
26/1976 și nr. 
12/1974 care 

reglementea- 
lectivă, iar la vînatul util ză vîftâtoareă și pescuitul, 
— autorizație individuală ' creînd o adevărată opinie 

de masă împotriva acelora 
câre vînează necinstit și 
pescuiesc în... ape tulburi. 
Pe această linie se solicită 
un sprijin mai operativ și 
mai eficient din partea or- • 
ganelor de resort, pentru 
ca, atît vînătorii, cît și pes
carii, să nu mai aibă de 
înfruntat decît viclenia.. 
vânatului ți a peștelui, în 
luptă dreaptă și cinstită, 
așa cum spiritul corect ai 
acestei pasiuni este trans
mis din generație în ge
nerație.

Ing. Aurel DULA

eliberată; contra cost, de 
către organele competente, 
în limita efectivelor de pe 
fiecare fond în parte,

Dintre cele 16 grupe, a- 
devărate celule de bază ale 
filialei, s-au remarcat cele 
conduse de Petre Belei, 
loan Matei, Constantin Nă
drag, Iosif Almaș, Eugen 
Degaspero și Antonio Gro- 
șan, ajutați de paznicii de 
vînătoare loan Manolesc, 
Ioan Curbei și loan 11 ioni 
Sțefoni. De altfel, Ioan Ma. 
nolesc din Cîmpu lui Neag,

șj este și posesorul mai muî-
tor premii obținute la ex- 

____ _____ poziții internaționale și 
date”ale*"âctiv*itățn’ filialei. posesorul unei medalii de
pornind de la aprecierea auf pentru craniu de urs
că, în general, s-a scris ™ u« punctaj C.I.C. de
prea puțin despre acești 65, 75, obținut la expoziția

internațională r>.internațională București 
o—14 octombrie 1978.

Intre realizările pescari
lor se înscrie populated u- 
nor bazine piscicole, . mai 
slabe, cu circa 200 00(j de 
puieți de păstrăvi indigeni 
de 11 săptămîni și 100 000

oameni pasionați, ale căror 
realizări nu înseamnă nu
mai divertisment și reere- 
ere, ci și multă muncă de 
gospodărire judicioasă a 
vânatului. Iată ce am a- 
flat cu privire la rezulta, 
tele obținute în 1980, Pla- . . - _ ■
nul la indicatorul carne de puieți de păstrăvi curcubeu 
vînat pentru export a fost “ever^9 , lacurile 
realizat în proporție 
108 la sută, la hrană pen
tru vînat de 102 la sută, 
la combaterea răpitoarelor 
cu păr de 101 la sută . (la 
eîini poenari numai 40 la 
sută), la combaterea’ răpi
toarelor cu pene de 120

| la sută. La venituri, anul

din
de raza filialei.

I Mai produc însă dureri 
de cap braconierii, împotri
va cărora vînătorii și-, -pes-
carii' cinstiți trebuie să 

, ducă o permanentă luptă 
: de. combatere și demasca

re. Activitatea educativă 
în rîndurile membrilor fi.

Cronica filmului

de multi dintre spectato
rii filmului „Infernul din 
zgîrie nori" s-au gîndit la 
această interdependentă 
dintre ficțiune si reali
tate. ?

Narînd tragedia Turnu
lui de sticlă din Șah 
Francisco, filmul lui Gui
llermin nu prea umblă 
cu menajamente. Prin,ur
mare putem descifra les
nicios că îndărătul mare
lui show se ascunde, de 
fapt, un caz de irespon
sabilitate, atitudine dicta
tă de foamea de profit. 
Da, imaginile spectacula
re ale incendiului care 
preface în scrum colosul 
de 138 de etaje, nu , disi
mulează deloc faptul că

Instantaneu în ca
drul complexului ali
mentar nr 12 din cartie
rul Aeroport — Petro, 
șani, unitate comercia
lă bine aprovizionată, 
cu important volum de 
desfacere a produselor 
alimentare.

Foto: Șt. NEMECSEK
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Baschet, divizia B (tineret)

Turneul de sală de la Craiova
SCHI Valea Jiului puternic reprezentată 

în concursurile republicane
In sala sporturilor din 

Craiova a avut loc primul 
turneu din actuala ediție 
a ^campionatului diviziei B 
(tineret) Seria L In primul 
meci, susținut în compania 
sătmărenilor, de la Vola
nul, echipa noastră reu
șește o victorie în extremis, 
Sîn’.cm conduși la pauză cu 
47-37, dar incel-incet reu
șim să,ne apropiem de . ad
versarii noștri și să luăm 
conducerea în minutul 26. 
Repriza secundă este net 
favorabilă. echipei Jiul — . 
Știința 45-28. Scorul final 
82—75 pentru Jiul marchea
ză' astfel a 13-a victorie în. 
campionat.

In al doilea tur echipa 
noastră a întîlnit echipa 
Știința din Mediaș. Din nou 
demararea a fost grea. 
Scorul favorabil trece al
ternativ de la o echipă Ia 
alta. In min. 16 șîntem 
conduși cu 33-32, dar în 
final de repriză avîndu-1 
pe Gheorghe Ghiță „în mi
nă’1 reușim să trecem în 
dreptul nostru 48 de punc
te în timp ce cei din Me
diaș nu reușesc decît 37. 
Repriza secundă în gene
ral a fost dominată tot de 
echipa noastră. Minutele 
28-39 au aparținut jucăto
rilor echipei Jiul-Știința, 
următoarele au fost fatale 
pentru jucătorii din Me
diaș (pînă în min. 35). La 
finele meciului înscriem o 
nouă victorie în dreptul 
nostru : 78—63.

In ultima partida a tur
neului jucătorii, antrenoru
lui Teodor Szilagy (Gheor
ghe Ghiță, Alexe Ghiță, 
Nicolae Mihuț, Alexandru 
Sipanu, Constantin Fran- 
cisc Duna, Radu Buzescu, 
Viorel Giura, 'și Francisc 
Peak) au întîlnit lidera’ se
riei Politehnica. C.SjS., 2 
București. Meciul a țnce- 

, put tarp, cu puncte înscri
se pe rînd la ambele co
șuri. In min. 13 scorul era 
22-22. Reușim o desprinde
re, la 26—22, bucm oștenii 
punctează pînă' la 27-26 îu 
favoarea lor. Reușim un 
coș după - care adversarii 
noștri trec la cîrma jocu
lui. Repriza se termină cu 
3 coșuri în plus pentru ei 
37—43. Pînă în ultimele 3 
minute diferența se menți
ne, după care Politehnica 
se desprinde terminînd 
partida cu 90-75. Deși a 
fost cel mai bun meci al 
nostru, l-am pierdut. După 
aceste partide carența prin
cipală a echipei s-a dove
dit ă fi dată de netempe- 
rărea jocului, „mingile 
grăbite11 s-au dovedit ine
ficace și de multe ori sco
rul a trecut de partea ad
versarilor datorită acestor 
„grăbiri". Următorul tur
neu, de la Tg. Mureș, pes
te două săptămîni, va adu
ce în fața jucătorilor de la 
Jiul-Știința echipele Glii-1 
mia Craiova, Voința Timi
șoara și U. Cluj-Napoca.

Iozsef PILDNER

De ia un an la altul asistăm cu multă 
satisfacție da ascensiunea schiorilor din 
Valea Jiului in ierarhia valorică din țâră. 
Tinerii schiori de lă Clubul sportiv școlar 
Petroșani, antrenați de prof. Virginia Pe. 
terfi au avut în acest an o comportare de
osebită. La concursul republican ăl Copi
ilor, care a avut loc între 18-21 martie, la 
Sinaia — cota 2 000,. la categoriile I șl 
II, băieți și fete, reprezentanții C.S.Si-.Pe
troșani au Ocupat îocuri cu care se pot 
mîndri. Cu «tîti mai mult cu cît la acest 
concurs-s-au prezentat echipe de copii ca
re beneficiază de condiții mai bune și de 
o echipare tehnică superioară ! Cele mai 
bune rezultate au fost obținute la catego
ria a U-a de Simona Costinăș, incul V la 
proba de slaloni special și VI la slalom 
uriaș, precum și de Dan Negruț, locui V 
la slalom special și locul XI la slalom u- 
riaș. Rezultate meritorii au obținut și Li
liana Grosu, locul VIU la slalom special 
și slalom uriaș. Mihaela Hiciu locul Vi 
la special și XI la uriaș, Alina Doroban- 
țu locul X și respee'iv IX, Corina Vladis
lav, locurile XII și XIII. Călin1 Țipțeș locul 
X și Siegfried Bota locul XIV. .'Trebuie 
menționat faptul deosebit că locurile V au 
fost ta diferență foarte mică de timp față 
de primele trei locuri.

Intre 26-28 martie aceste rezultate au 
fost confirmate din nou la concursul repu
blican al cluburilor sportive școlare desfă
șurat în Poiana Brașov pe renumita pîrtie„ 
a lupului. In cadrul acestui concurs, la ca. 
tegoria copii I Mihae]a Hiciu a obținut 
locul II ja slalom special și VI la slalom 
uriaș. Tot pe locul 11 la slalom special 
pentru categoria juniori s-a situat talen. 
tatul Horațiii Țipțer Silvian Gabriel a câș
tigat locul IV la special și III ]a uriaș. iar 
ludith Karda locurile III la ambele probe, 
rezultat deosebit de promițător. Un va. 
loros loc III la slalom special 
l-a cîștigat Simona Costinăș, iar la copii 
I, Alin Gedeon s-a situat pe locul II la

special și VI Ia uriaș. De notat și Tru. 
moașele rezultate obținute de Liliana Gro
su, Ramona Beke, Răzvan Pop, Dan Ne
gruț și Alina Dorobanții care au cîștigat 
locuri printre primii 9-14 concurenți la 
ambele probe, învingind concurenți din 
cadrul unor cluburi sportive renumite dfn 
țară și fealizind timpi apropiați de cei ai 
reprezentanților lotului național dc schi.

Pentru rezultatele bune obținute merită 
felicitări atit tinerele speranțe ale schiului 
din Valea Jiului cit și conducerea Clubului 
sportiv școlar .'Petroșani, care depune e. 

V torturi stăruitoare de promovare și ereș. 
tere a sportivilor schiori (V. Străuț)

BREVIAR
FOTBAL. Campionatul 

județean : Constructorul 
Hunedoara — Minerul A- 
ninoasa 3-1, Preparatorul 
Petrila -■ I.G.C.O. Hune
doara 2-1 : Minerul Teliuc 
— Minerul Uricani 2-1. 
Mecanica Orâșfie .— Parîn- 
gul Lonea 2-0, Metalul Cris- 
cior — I.M.C. Bîrcea 0-2, 
Metalul Șimeria — Avîn- 1 
tul Hațeg 0-0. > - - >

RUGBI. divizia B: Mine
rul Iai pen i — Eleetrotimiș 
Tim ișoara 9-6, republicane 
juniori C.S.S. Petroșani — 
Liceul ind. Baia Mare 19-10.
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Al XlI-lea Congres al 

Partidului Comunist Bulgar 
SOFIA 31 (Agerpres).

Corespondență de la Al. 
-Cîmpeanu : Marți diminea
ța, la Palatul culturii din 
Sofia s-au deschis lucrări
le celui de-al XlI-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Bulgar.

La Congres participă
1 658 de delegați, reprezen
tând pe cței 825 876 membri 
ai partidului. Totodată, 
sînt prezente delegații re- 
prezentînd partide comu
niste și muncitorești, parti
de socialiste, mișcări de e- 
liberare și alte forțe pro
gresiste și democratice din 
108 țâri.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de e 
delegație condusă de tova
rășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic E-

xecutiv, secretar al C.G. al 
P.C.R.

Lucrările Congresului au 
fost deschise de tovarășul 
Todor Jivkov, prim secre. 
tar; al Comitetului Central, 
ai Partidului Comunist 
Bulgar.

După alegerea organelor 
de lucru, adoptarea regu
lamentului de desfășurare 
a congresului și a ordinii 
de zi, tovarășul Todor Jiv
kov a prezentat Raportul1 
de activitate al Comitetu
lui Central. In ședința de 
după-âmiază, Stoian Ka- 
radjov, președintele Co
misiei Centrale de Control 
și Revizie, a prezentat ra
portul Comisiei centrale 
de control și revizie.

Au început apoi dezba
terile asupra celor două 
documente.

Pregătirea Anului International al Tineretului
VIENA 31 (Agerpres). subliniat că, acționînd în

In continuare primei sale 
sesiuni, ale cărgi lucrări 
se desfășoară în prezent 
la Viena, Comitetul con
sultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului și-a concentrat a- 
tenția asupra dezbaterilor 
privind ansamblul proble- reafirmă hotărîr'ea de 
mei or referitoare la pregă
tirea și marcarea Anului 
Internațional al Tineretu
lui.

Delegația țării noaslre a

Noi atacuri ale armatelor israeliene
TEL AVIV 31 (Agerpres). 

— In noaptea de luni spre, 
marți, forțele armate isra
eliene au debarcat pentru 
a întreprinde un raid la 
nord de orașul — port Tyr, 
în sudul Libanului —- se 
relevă intr-un comunicat al. 
armatei israeliene. citat de 
agenția France Presse,

Corespondenții de presă

aflați în zona pătrunderii 
elementelor militare israe- 
liene au făcut cunoscut că, 
în urma raidului, șase per
soane au fost ucise și alte 
șapte rănite. Acțiunea de 
debarcare a fost însoțită de 
bombardamentul întreprins 
asupra regiunii Tyr de o 
vedetă israeliană.

Acțiunile ce se vor or
ganiza pentru pregătirea și 
marcarea Anului trebuie 
să contribuie la asigurarea 
dreptului neîngrădit la 
muncă, educație și cultură 
al tuturor tinerilor, să f a
vorizeze participarea lor 
largă la procesul dezvoltă, 
rii naționale, la decizia so-

spiritul concepției nova, 
toare, realiste și mobiliza
toare a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
locul și rolul tinerei ge
nerații în epoca contem. 
porană, tineretul român își 

a 
a cială și 'politică. Delegația 

română a prezentat o se. 
rie de propuneri și suges
tii privind pregătirea si 
marcarea Anului Interna
țional al Tineretului.

lua parte activă și de 
manifesta spirit de iniția
tivă în desfășurarea ac
țiunilor consacrate acestui 
important eveniment.

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Moscova nu 
crede în lacrimi, I—II; 
Republica: Privighetoa. 
rea ; Unirea: Infernul 
din zgîrie nori,
LONEA : încă 

la Veneția.

I—II.
o dată

Un os-

Luceafă.

Plenara C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
VARȘOVIA 31 (Ager- 

pres). După cum s-a a- 
nunțat, la Varșovia, a avut 
loc Plenara C.C. al 
P.M.U.P., care a dezbătut 
raportul Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. : „Pro
blemele fundamentale ale 
situației din țară și sarci
nile partidului în cursul 
pregătirilor pentru cel 
de.al lX-lea Congres".

Sintetizînd aprecierile 
partidului cu privire la si
tuația politică din țară, ra
portul a relevat preocupa
rea profundă a organelor 
de conducere ale P.M.U.P., 
ale organizațiilor de partid 
față de evoluția evenimen. 
telor. subliniind neeesita-

în.
S. 
al

Conferința mondială pentru reunificarea 
independentă și pașnică a Coreii

La Palatul Națiunilor 
din capitala algeriană s_au 
desfășurat, timp de trei zi
le, lucrările Conferinței 
mondiale pentru reunifica- 
rea independentă și pașni
că a Coreii. Participarea 
numeroasă și reprezentati. 
vă Ia dezbaterile acestui 
for — peste 200 delegați 
din 70 de state ale lumii, 
împărtășind convingeri 
politice, sociale și ideolo
gice diferite — ilustrează 
largul interes, solidaritatea 
opiniei publice internațio
nale cu lupta poporului co
reean pentru înfăptuirea 
arzătoarei sale aspirații 
naționale — reunificarea 
liberă, independentă și paș
nică a patriei.

Delegații care au
cuvin tul au subliniat jus
tețea și caracterul realist 
al propunerilor avansate de 
R.P.D. Coreeană, au spri
jinit concepția președin
telui Kim Ir Sen de înte
meiere a Republicii Con. 
federale Democrate Koryo, 
în care vede viitorul pa-
•••••••••••••••••••••••••••••

și

luat'

ANINOASA : 
tătic in plus.

VULCAN -
rul: Taifia orașului
Muncitoresc: 
în Arabia.

LUPENI —
Toate fetele «rele ; Mun
citoresc : Alarmă in 
nori.

Aventură

țâre și a tot ce o creează, 
împotriva a tot ceea ce vi
zează statul .nostru socia
list, Să contribuim din 
toate forțele la dezvoltarea 
democrației socialiste, mai 
mult decît pînă acum, a 
democrației socialiste care 
să se îmbine cu întărirea 
disciplinei și respectai ea 
legii — a arătat vorbitorul. 
Dorim să acționăm în fa
voarea reînvierii normelor 
leniniste în viața partidu
lui nostru, în favoarea le
găturilor sale strînse cu 
clasa muncitoare, a conso. 
lidării unității sale ideolo
gice, a coeziunii organiza
torice.

Plenara a adoptat o ho- 
tărîre care subliniază ne
cesitatea intensificării ac
tivității P.M.U.P., a tutu
ror forțelor sociale pentru 
ieșirea cit mai rapidă din 
criză, pen’ru normalizarea 
vieții, pentru dezvoltarea 
socialistă a Poloniei, adre- 
sînd muncitorilor, tuturor 
oamenilor muncii chemarea 
de a acționa în această di
recție. sub conducerea 
partidului.

Cultural î f

j
j

URICANI : Sub cons, 
telația gemenilor. ■

TV

î
1î
|
L
I
?

tea adoptării unor măsuri 
hotărîte care să asigure 
cursul normal al vieții, 
condiții de ordine și liniș
te socială, de muncă, în
făptuirea procesului de în
noire socialistă sub condu
cerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a pro
gramului guvernului.

In cuvîntul rostit la 
cheierea dezbaterilor, 
Kanya, prim-secretar
C.C. al P M.U.P., a arătat 
că plenara a caracterizat 
situația ca fiind atît catas
trofală. cit și dramatică. 
La ordinea de zi se află 
pericolul care amenință 
existența noastră națională 
—a spus el. Trebuie să fa
cem tot posibilul pentru 
ca, prin forțele proprii, să 
soluționăm toate conflicte
le, să preîntâmpinăm toate 
primejdiile care amenință 
țara noastră. Acest lucru 
este posibil, dar numai cu 
condiția ca întregul partid 
să-și unească rîndurile. să 
îrțeleagă pericolele, să ac
ționeze împotriva a tot 
ea ce reprezintă o a meni»-

i
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16,00
16,05

16,30

Baca- 
(coa- 

e- 
a

Telex. — 
Teleșcoală. 
laureat ’81 
sultații pentru
levii clasei 
XII-a). Biologie. 
Curs de limbă 
germană.

16,50 Profesiunile cin. 
cinalului: Cons
tructorii la... înăl
țime. (II)

17,15 Lecția de opinie — 
anchetă.

17,45 Tragerea prono- 
expres.

18,00 Melodii populare 
românești.
Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce-o vorbim.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Fapte de 
muncii și 
socialiste,
din adîncuri — 
portaj.
Omul și sănătatea. 

Medicamentul, prie
ten sau dușman ?

20.20 Telecinemateca. Ci
clul „Mari actori, 
mari regizori". 
Fructele mîniei. 
Producție a stu
diourilor ameri
cane.

22.20 Telejurnal.

a
5
i i 
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rea pașnică, democratică 
și independentă a patriei 
sale —-pronunțîndu-se, în 
același timp. împotriva ac
țiunilor da creare a „două 
Corei", pentru retragerea 
trupelor străine din Coreea 
de Sud. Exprîmîndu.și con
vingerea că reunificarea 
Coreii corespunde intere
selor poporului coreean, 
cauzei păcii și securi*ăfii 
în zona sa geografică și în 
lume, delegația română a 
manifestat încrederea că 
poporul coreean va repurta 
noi și hotărîtoare izbmzi 
în lupta sa dreapta pe»tru 
înfăptuirea dezideratului 
maior al unității naționale

Apelul adresat popoare
lor din întreaga lume, la 

con
ferinței. cere guvernelor, 
partidelor politice, organi
zațiilor sociale, comitete
lor de sprijinire a reurdfi-* 

interna
ționale și popoarelor din 
toate țările lumii să acțio
neze pentru realizarea ra
pidă a reunificării Coreii.

Atentat împotriva președintelui 
Statelor Unite

5

.5.

18,25

trieî sale reunificate, in
dependente și prospere. 
Noua inițiativă constă in 
reunificarea patriei prin 
fondarea unei republici 
confederale în care să fie 
format un guvern națio
nal unificat cu participa
rea, pe bază de egalitate, a 
Nordului și Sudului
sub care cele două părți - 
învestite cu aceleași drep
turi și obligații, ar aplica 
autonomia regională, cu 
condiția ca fiecare dintre 
ele să recunoască și 
accepte ideologia și 
mul celeilalte părți, 
concepția R.P.D. Coreene, 
statul confederal va tre
bui să fie neutru și neali
niat; va trebui să nu facă 
parte din nici o alianță sau încheierea lucrărilor 
bloc militar.

Delegația română. a re
afirmat în cadrul conferin
ței întregul sprijin activ 
al țării noastre față de carii, instituțiilor 
politica R.P.D. Coreene 
consacrată înfăptuirii as
pirației naționale a popo
rului coreean — reunifies-

să 
regi-

In

WASHINGTON 31 (Ager
pres), Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, rănit, luni, 
în cursul unui atentat, 
fost 
chirurgicale, 
căruia i-a fost extras 
glonț din plămînul
— unde pătrunsese la 
proximativ 10 csn de
— se află 
pericol-

Ronald 
trează în 
citatea de 
elarat consilierul preziden
țial Lyn Nofziger. Casa 
Albă a anunțat, totodată, 
că o parte din angajamen
tele președintelui au fost 
preluate de vicepreședin
tele George Bush.

a 
supus unei intervenții 

Președintele, 
un 

sting 
a- 

cord 
în afara oricărui

i- 
ore. 
nu-

eco-

„Valul de criminalitate 
în creștere", „Societatea a- 
mericană paralizată de 
groază", „Violența ne su
focă" — sînt titluri obiș
nuite ale ziarelor și re
vistelor din S.U.A. care ex
primă îngrijorarea opiniei 
publice față de accentua
rea fenomenului crimina
lității. După cum recunosc 
experții judiciari, în anul 
1980, în 'S.U.A., s-a înre
gistrat o adevărată explo
zie a criminalității, la o 
rată anuală necunoscută 

, încă, pînă acum, în Statele 
Unite. La New York, Los 
Angeles, Dallas, precum și 
în alte zeci de mari orașe 
s-a înregistrat un nivel fă. 
ră precedent al crimelor, 
jafurilor, violurilor. La 
fiecare 24 de minute se în
registrează o crimă, la fie
care 55 de minute un a. 
tac banditesc, Ia fiecare 

10 secunde — jefuirea unei 
case, i 
cunde •

Teroarea exercitată 
lumea infracțională a mo
dificat modul de viață al 
americanilor. Odată cu

19,40

Reagan își păs- 
întregime capa- 
decizie — a da

Criminalitate
căderea nopții, orașele de
vin pustii. La New York, 
numai în centru viața pul
sează și noaptea, în timp 
ce în celelalte cartiere sînt 
prea puțini cei care se în
cumetă să se aventureze 
noaptea pe străzi. Zilnic 
posturile de radio trans-

nu este capabilă să facă 
față asaltului elementelor 
criminale, populația se în
armează. In automobile., 
pot fi văzute carabine, iar 
în apartamente armele sînt 
puse la vedere pentru a t> 
la îndemînă. Referi» du-se 
la această problemă, ziarui

Notă externă

de 
om 
pe- 

□re. 
dr.’pt

eroi ai 
vieții 

Lurnim

mit avertismente, precum 
și sfaturi cum să te poți 
apăra mai bine de bandiți. 
Sfaturile însă nu ajută. 

New York-ul nu este 
ex-cepție. In Houston, 
pildă, pentru a reuși 
iei legătura telefonică 
poliția trebuie să suni timp 

iar Ia fiecare 5 se- de... 25 de 
— <m furt „simplu", liniile, sînt

e te de alte
apeluri de 
tientă de faptul că poliția

O 
de 
să 
cu

minute, întrucît 
supraaglomera- 
sute și sute de 
ajutor. Conș-

„Washington Post” mențio
nează că, in prezent, în 
„dotarea" populației se a- 
flă 15o milioane unități 
de arme de foc.

Nimeni în Statele Unite 
nu poate să ofere o soluție 
de natură să contribuie la 
oprirea epidemiei de Cri
minalitate, menționa. în- 
tr-un articol, și revista 
„Time". închisorile sînt 
arhipline și aceasta în 
condițiile în care doar o

parte neînsemnată din e. 
lementele infracționale 
sînt descoperite și

„The New York 
alarmat, la rindul 
amploarea pe care 
criminalitatea 
este nevoit să 
faptul că. în 
acestui fenomen, nu 
suficiente numai 
coercitive",, ci se impune și 
„eliminarea cauzelor care 
generează o asemenea si
tuație".’ Cotidianul ameri
can. se oprește doar la 
ceasta constatare, fără 
preciza care sînt 
respective. Dar acest 
cru îl fac numeroasele 4or. 
ganizații progresiste din 
țară, care scot în evidență 
faptul că la originea vilu
lui de criminalitate se află 
cultul violenței, propovă
duit chiar și în serialele 
pentru copii, șomajul în 
creștere, inegalitatea ra
sială și socială, frustrârea 
unei mari părți a popu
lației — într-o societate de 
consum — de minimum ne
cesar existenței.

G C.

Atentatorul, imediat 
mobilizat de forțele 
zidențiale de pază, se 
mește John Warnock Hinc
kley, și este in virs’ă 
25 de ani, fiul unui 
de afaceri din lumea 
Irolului. Agențiile de 
să îl menționează
un cunoscut membru al u- 
nei organizații neonaziste 
din Chicago, pe care a oă- 
rărit-o în noiembrie 1979. 
Hinckley a fost pus sub 
acuzare pentru tentativă 
de asasinat.

In cursul atentatului au 
mai fost grav răniți pur.. - 
tătorul de cuvînt al Casei . 
Albe. James Brady. care 
se află intr-o’ stare critică, 
și doi membri din servi
ciul de pază.

20,00

M<OI
arestate.
Times”, 
său, de 
a luat-o 

în S.U.A , 
recunoască 
combaterea 

sînt 
.măsurile

a- 
a 

cauzele 
lu-

Mica publicitate
VIND Skoda S 100, stare ' ,

- perfectă. Informații strada 
Viitorului bloc 2 ap. 16 Pe- 
trosanr. (305)

FAMILIA Ilie Scorei din 
Lupeni mulțumește din ini
mă dr. Florica Pârău pen
tru modul deosebit și com
petența profesională de 
care a dat dovadă în tra
tarea fiicei noastre, redîn- 
du-i sănătatea. (302)

PIERDUT certificat- de 
absolvire a 8 clase, elibe
rat de Școala generală nr. 
3 Vulcan pe numele Bende 
Matilda-Estera în anul șco
lar 1968. Se declară nul. 
(287)

PIERDUT legitimație de
. ANUNȚ. DE

serviciu pe numele Mihai 
Marin, eliberată de I.M. 
Barbă t en i. Se declară nu
lă. (299)

PIERDUT foi de parcurs 
seria 433119 din 24 martie 
1981 și 433186 din 30 mar
tie 1981 pe numele Pasca- 
riu Gheorghe. eliberate de 
I.C.C.F. Timișoara. Se de
clară nule. (300)

PIERDUT legitimație de 
pe numele Ivănescu Dobra, 
eliberată de I.M. Uricani. 
Se declară nulă. (303)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Manio An
drade, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (304)
FAMILIE

FAMILIA Peter și rudele anunță că azi 1 aprilie 
1981 se împlinește un an de la dispariția din mijlocul 
lor a celui care a fost

' PETER NICOLAE
Ii vom păstra veșnică amintirea. (301)

rin st rația i Petroșani, str. Republicii ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat) r>-><-■ iu, lltAKlLi Tipografi» Petroșani, str. Republicii nr «7


