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ECONOMICE

STNT SOLICITATE
SĂ RĂSPUNDĂ

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
realizarea de noi modele?

2. Cum acționați pentru realizarea 
cantitativă șl mai ales calitativă a 
sarcinilor la export ?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia trimestrul I și anul 1981?

z"-
Azi, răspunde ing. Cornelia ILOIU, directorul întreprinderii

de tricotaje din Petroșani

Avem importante sarcini pentru 
export și ni te vom îndeplini 

mod exemplarin
In anul 1981 orien
tarea generală, și 
nu numai pe plan 

național, este spre contex
turi 
runt.
ne 
ceste 
de desfacere 
ționat și pus 
ne 10 mașini 
moderne, de 
ductivitate, 
cărora putem realiza a- 
ceste contexturi la ni
velul solicitărilor. In 
felul acesta acționăm și 
pe linia transpunerii în

î___________________________

tip „Juquard“ mă- 
Or, pentru a 

încadra în a- 
cerințe ale pieței 

am achizi- 
în funcțiu- 
de tricotat, 

mare pro- 
cu ajutorul

viață a indicațiilor pri- 
mi.e din partea conduce
rii superioare de partid 
de a realiza produse noi, 
cu greutate redusă și 
volum mare, care să sa
tisfacă exigențele me
reu crescînde ale cumpă- • 
rătorilor, modele care 
au fost, o parte din ele, 
testate cu succes cu oca
zia tîrgurilor „TIBCO" și 
„EREN“.

Prin punerea în func
țiune a celor 10 mașini 
amintite, vom asigura și 
ultimele sporuri de capa-

citate ale anului 1981, 
care va-fi de 1200 000 de 
bucăți. In semestrul I, 
vom realiza 1 000 000 bu
căți

2.
de tricotaje.
în acest an, avem 
sarcini de export 
care reprezintă 50 

sută din
pe care

produc- 
o vom 
aceasta 

măsurile 
spre

la
ția
realiza. Pentru 
am luat toate
necesare privind, 
exemplu contractarea

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Puternic imbold pentru
o muncă responsabilă, 
superioară in întreaga

de calitate
economie

împreună cu întregul 
nostru popor, minerii, toți 
oamenii muncii din Valea 
Jiului au primit cu profund 
interes și vie satisfacție 
Hotărîrea-Apel a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la îndeplinirea Planului 
naționaj unic de dezvolta
re economico-sociaiă a 
Republicii Socialiste Ro
mânia în cincinalul 1976— 
1980, document ce înfăți
șează bilanțul însuflețitor 
al succeselor remarcabile 
obținute în ultimii cinci 
ani de oamenii muncii 
din toate sectoarele eco
nomiei 
munca
patriotică a întregului po
por, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, patria noastră a 
străbătut o etapă deose
bit de importantă în în
făptuirea Programului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Mărturie vie a grijii de
osebite a conducerii parti
dului și statului, personal 
a secretarului său general,

naționale. Prih 
plină de dăruire

față . de dezvoltarea social- 
economică a Văii Jiului, 
față de creșterea continuă 
a bunăstării minerilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din acest important cen
tru carbonifer al țării, 
municipiul Petroșani a cu
noscut, odată cu țara, o 
dezvoltare fără precedent. 
Fondurile fixe din indus
tria Văii Jiului aproape 
s-au dublat, ajungînd în 
1981 la peste 11,8 miliarde 
lei. Municipiul a benefi
ciat în această 
de un volum de
de 7,7 miliarde 
tinat dezvoltării 
lui și celorlalte 
industriale. în această pe
rioadă producția, globală a 
crescut cu 37 la sută, iar 
sporul productivității mun
cii a înregistrat un ritm 
mediu anuaî de 4,5 la su
tă. Un spor' de aproape 
1 000 000 tone a înregis
trat producția de cărbune, 
producția de utilaje s-a 
dublat, iar celelalte ramuri 
au înregistrat, de aseme
nea, creșteri însemnate —

s-au reflectat 
substanțială a 

oamenilor 
creșterea bu-

condusă de 
Beleț este una 
formațiile de- 
ale sectorului 
la I.M. Vulcan.

Voi-

Un nou ansamblu de locuințe

Brigada 
Aurel 
dintre 
frunte 
IV de *„ - — . --------
In imagine șeful bri
găzii, alături de or
tacii săi Constantin 
Cobleschi, Mihai 
tec și Uie Șurdu, 
mează un colectiv 
temic și omogen, 
acționează 
în vederea 
continue a 
de cărbune, 
brigăzii 
să-și valorifice

energic 
sporirii 

producției 
Colectivul 

este hotărît 
și în

acest an experiența în 
organizarea producției 
și a muncii, întărirea 
disciplinei de produc
ție, pentru a ocupa un 
loc fruntaș în între
cerea socialistă 
sector.

■V. ‘ «Vs a * ■
■

1 — ' i V t

EKo BEH

perioadă 
investiții 
lei, des- 
mineritu- 

ramuri

succese ce 
în sporirea 
retribuțiilor 
muncii, în 
năstării lor.

înfăptuirea mărețelor o- 
biective ale noului cinci
nal, prefigurate de istori
cele hotărîri ale Congre
sului al XH-lea al parti
dului, va determina dez
voltarea în continuare a 
societății, ereînd condiții 
ca țara noastră să treacă 
de la stadiul de țară In. 
curs de dezvoltare la un 
stadiu superior, 
mediu dezvoltată, 
țele noii etape în 
pășit, realizarea

• lități, superioare,

de țară 
Exigen- 

care am 
noii ca- 

'• impun 
ca în fiecare unitate econo
mică, la fiecare loc de 
muncă să se acționeze cu 
fermitate și înaltă respon
sabilitate, în spiritul indi
cațiilor tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu pentru îndepli
nirea exemplară, în con
diții de înaltă eficiență a 
producției fizice și ne?e, 
a tuturor indicatorilor de

(Continuare in pag. a 2-a)

necesară realizării ritmice {
a sarcinilor de plan |

Materializare a progra
mului de dezvoltare 
litară armonioasă a 
nicipiului, în zona 
din Petroșani, unde 
timii doi ăni s-au 
truit peste 400 aparta
mente noi, constructorii 
șantierului din Petroșani 
ai Grupului din Valea Jiu
lui al T.C.H. au atacat, în 
aceste zile, primele lucrări

edi- 
inu- 

pieții 
în Ul- 
cons-

ale unui nou ansamblu de 
locuințe, amplasat pe la
tura demolată a străzii V. 
Roită. Aici se va ridica în 
prima fază un grup de 
trei blocuri, cărora li se 
Va integra în perspectivă 
un nou bloc de mare înăl
țime, toate clădirile fiind 
cuprinse într-un cvartal

cele 
an- 

pre- 
blo_

de sine stătător. Din 
134 apartamente ale 
samblului, care vor fi 
date în acest an, două
curi vor dispune de apar
tamente cu 2, 3 și 4 ca
mere, în timp ce al trei
lea va cuprinde 70 de gar
soniere.

In centrul municipiului,

constructorii grupului- din 
Petroșani urmează să dea 
în folosință, în acest 
416 apartamente a căror 
pregătire cu documentații 
de execuție a fost finaliza
tă, alte numeroase aparta
mente urmînd să fie rea
lizate cu sprijinul unor 
șantiere de construcții din 
alte județe. : ,

an,

In cuvîntarea ținută la 
recenta Plenară a Consi
liul Național al Oameni
lor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spu
nea : „In centrul aten
ției trebuie să stea rea
lizarea 
ducției 
ducpei 
sarcină 
ță covârșitoare este 
de evidentă, atît de cla
ră, constituie pentru mi
nerii Lupeniului, pentru 
Întregul colectiv al În
treprinderii noastre un 
prilej de angajare plena
ră, de afirmare a depli
nei adeziuni la întreaga 
politică economică a par
tidului nostru.

Cu gindul la perspecti
va sarcinilor acestui an 
și cincinal, colectivul de 
conducere al minei Lu- 
peni și-a concentrat în
că din cursul anului tre
cut atenția spre asigura
rea condițiilor necesare 
îndeplinirii integrale 
mai ales ritmice a 
vederilor- de plan, 
prima din condiții 
asigurarea liniei de :

neabătută a pro- 
fizice și a prp- 
nete“. Această 

a cărei importan- 
atit

active în condițiile pro- . 
movării pe scară largă ț 
a progresului tehnic în 
abatajele minei. In acest 
sens in anul 1980 s-au e- 
xecutat aproape 11 km 
de lucrări de pregătiri, 
care au făcut posibilă 
punerea în funcțiune a 
14 abataje frontale 
mare capacitate și 
ținerea liniei de 
necesară realizării 
chiar depășirii planului 
de producție. I

De fapt baza materia- , ■ 
lă a planului pe anul 1981 i 
o constituie rezervele ? 
deschise și pregătite în *. 
perioadele precedente și f 
cele care vor fi promo- î 
vate odată cu executarea 7 
lucrărilor de deschidere * 
și pregătire în anul 1981. 1 
Rezervele deschise și 1 
pregătite la 1 ianuarie j 
1981 reprezintă un grad | 
de asigurare de 5,04 ani. ■
ing. Pavel LUCULESCU, 

director tehnic — 
producție, ia I.M. Lupeni

de 
men- 
front 

și

981 | 
ele |

: și
pre-
Or,
era.

front 'Continuare in pag, a 2-al (



Stem

(urmare din pag. I)/<Colectivul de preparatori, puternic 
mobilizat pentru creșterea 

eficienței economice

Răspundem 
cititorilor

Adumiu-a generală a 
reji; czentanților oame
nilor muncii din cadrul 
secției de preparare a 
cărbunelui Coroești a a- 
analizat modul cum au 
acționat oamenii muncii 
pentru realizarea sarcini
lor economice pe anul 
1980 și a decis, totoda
tă, măsurile cele mai bu
ne care să conducă la 
realizarea și depășirea 
sarcinilor planificate pe 
anul 1981.

Darea de seamă a făcut 
bilanțul economic al acti
vității pe anul 1980 insis- 
tind asupra lipsurilor care 
au condus la nerealizarea 
unor indicatori de plan, 
cum este depășirea con
sumului de energie, ce
ea ce implicit a dus și 
la depășirea costurilor de 
producție, nerespectarea 
disciplinei, lipsa spiritu
lui de răspundere. Ne- 
realizările se ’ datorează ■ 
însă și faptului că între- 
treprinderile miniere nu 
au livrat la timp întrea
ga cantitate de cărbune 
planificată,, lucru care a 
influențat într-o mare 
măsură indicatorii fizici, 

. tehnologici și economi- 
co-financiari ai secției, 
făcîrid ca producția fi
zică totală să nu fie 
realizată cu 264 000 tone.

Pentru anul 1981, se a- 
răta în darea de seamă, 
s-au luat o serie de mă
suri menite să conducă 
Ia îmbunătățirea activi- 
tățij, la realizarea exem-

piară a sarcinilor de 
plan. Intre acestea a- 
mintim : încadrarea in 
normele de consum la 
materiale și energie, va
lorificarea superioară la 
masa combustibilă din 
cărbune brut, reducerea 
pierderilor tehnologice, 
creșterea productivității 
muncii și, bineînțeles, a-

Adunâri generale 
ale 

oamenilor muncii

plicarea noului mecanism 
economic.

Reprezentanții oame- 
. nilor muncii s-au referit 

la îmbunătățirea calității 
reviziilor și reparațiilor 
în vederea reducerii ore
lor de staționare' a uti
lajelor, îmbunătățirea a- 
provizionării cu materia
le și piese de schimb, fi
nalizarea lucrărilor de 
investiții la punctul ter
mic, respectarea N.T.S.- 
ului, punerea în funcțio
nare a centrifugelor 95 
(1—3) (Nicuță Vasile.
Ioan Ologii, Bela Boloș- 
ko), obținerea unei cali
tăți superioare la cărbu
nele special și brichete, 
economisirea energiei e- 
lectrice și calorice. au 
fost probleme ridicate de 
tovarășul Ion Postelnieu, 
secretar al organizației 
de bază nr. 4 bricheta- 
re. Nicolae Dumitra.șcu,

Alexundru Ficior s-au re
ferit în cuvintul lor Ja 
recondiționarca și refolo- 
sirea pieselor de schimb.

— Sarcinile ce ne stau 
in față în amil 1981, a- 
râta maistrul principal 
Petru Jills, sou'eUrul 
comitetului de partid, 
sint sarcini mobilizatoa
re pentru toate organele 
și organizațiile noastre 
de partid. In acest sens 
ele trebuie să-și îmbună
tățească stilul și meto
dele de muncă, să fie . 
combative și exigente 
față de lipsuri, să urmă
rească îndeaproape în
făptuirea hotărîrilor or
ganelor superioare și pro
prii.

La rîndul său, inginerul 
Nicolae Vîlcea, directorul 
I.P.C.V.J., afirma : „Prin 
finalizarea în această pe
rioadă a lucrărilor de in
vestiții la stația de filtre 
și Dresă și punerea ei în 
funcțiune, precum și a 
culbutorului, vom putea, 
începînd cu primul tri
mestru al acestui an. să 
preluăm întreaga canti
tate de cărbune recep
ționat de la minele Vul
can și Paroșeni. Colecti
vul de preparatori este 
ferm hotărît să îndepli
nească exemplar sarcini
le ce ii revin în acest 
an, să materializeze în 
practică obiectivele celui 
de-al Xll-Ica Congrcc a) 
partidului".

TITI MORARU, Petro
șani ; Se vede cit de colo 
că urările, așa cum afir- 
mați chiar dumneavoas
tră, au fost compuse in
tr-o jumătate de oră.

LAURENȚIU MARIN, 
student. Interesante cule
gerile dv. cu privire la 
obiceiurile de Anul nou 
din dilerite zone ale glo- 
E'nlui, precum și dalele 
cînd are ]oc sărbătoarea 
de la cumpăna anilor, 
dar ele ar fi fost bineve
nite dacă ajungeau la noi 
mai devreme,

GHEORGHE BANCIU, 
Petroșani. Cazul relatat 
de dv. este izolat, dar tre
buie să lipsească cu de- 
săvîrșire. Și, pentru a_ 
ceasta, problema ridicată 
de dv. a fost discutată cu 
forurile competente.

DANIEL I. FAUR, Pe
troșani : Aveți dreptate. 
Programul unităților de 
servire a oamenilor mun
cii trebuie respectat cu 
rigurozitate, indiferent de 
profilul acestor unități. 
Cazul a fost adus la cu
noștința conducerii unită
ților vizate de dumnea
voastră pentru a se lua 
măsurile cuvenite.
• •••••••••••••••O »••••••••••••••••••••••••••

plan. Sarcini prioritare 
revin industriei extracti
ve, deci și minoritului 
Văii Jiului, în creșterea 
producției de materii pri
me și energetice, ramuri 
hotărîtoare pentru pro
gresul țarii. Concomitent 

cer eforturi stăruitoa- 
pentru utilizarea cu e-

se
re

tați. Exigențe deosebite 
mai ales in ceea ce pri
vește respectarea termene
lor de punere în funcțiu
ne și atingere a parametru 
lor proiectați ai noilor ca
pacități — stau în fața u- 
nîtăților de investiții, ca 
și a beneficiarilor.

Conștienți de însemnăta
tea sarcinilor ce le revin 
în dezvoltarea bazei

Puternic imbold
ficiență sporită a resurse
lor materiale și umane, 
pentru creșterea substanți
ală a productivității mun
cii și reducerea tuturor 
costurilor de producție, a 
cheltuielilor materiale, * în
deosebi a consumurilor de 
materiale, energie și com
bustibil, pentru intensifi
carea acțiunii de recupera
re și refolosire a materi- . 
alelor- și ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor. Prin 
realizarea exemplară a 
producției pentru export și 
reducerea importurilor, 
prin aplicarea fermă a 
principiilor noului meca
nism economico-financiar, 
fiecare unitate economică 
trebuie să-și asigure be
neficiile planificate, auto
finanțarea întregii activi-

e-

nergetiee a țării, in progre
sul multilateral al societă
ții noastre socialiste, de 
adevărul că de munca Jor, 
a tuturor- oamenilor mun
cii. depinde ridicarea bu
năstării poporului, mine
rii, toți oamenii muncii 
din Valea Jiului răspund 
eu însuflețire, prin fapte 
de vrednicie, chemării Co
mitetului Politic Executiv, 
intensifieîndu-și eforturile, 
mobilizîndu-și întreaga 
energie creatoare pentru 
înfăptuirea obiectivelor a- 
cestui an, ale întregului 
cincinal, adueîndu-și ast
fel din plin contribuția la 
progresul impetuos al so
cietății, la ridicarea bu
năstării și civilizației în
tregii națiuni, la înflorirea 
multilaterală a patriei.

Elena DRAGAN

Importante sarcini pentru export
(Urmare din pag IL

materiei prime și mate
rialelor auxiliare. In 

. cursul trimestrului IV a 
fost testat personalul sta
bilit pentru realizarea 
exportului în urma unor 
cursuri speciale de per
fecționare practică. Deja 
s-a realizat seria „O", iar 
începînd cu data de 1 fe
bruarie lansăm în pro
ducție primele bucăți 

destinate exportului l’rin 
măsurile întreprinse

consiliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea 
noastră sintem convinși 
că ne vom realiza inte
gral sarcinile pentru ex
port. cantitativ, dar mai 
ales calitativ, pentru că 
nu sînt în joc doar min- 
dria și prestigiul 
prinderii noastre, 
țării.

Ne vom 
integral
de plan 

pentru trimestrul I 
anul 1981 la toți indica
torii.

Studenții .de la Insti
tutul de mine din Pe
troșani, sînt în plină 
sesiune de examene. 
In imagine, un aspect de 
Ia căminul de fete ai 
I.M.P., unde studente 
din anul IV se pregă
tesc intens pentru susți
nerea examenelor.

între
ci ale

realiza 
prevederile 

stabilite 
și

(Urmare din pag l)
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linia de front necesară Viza permiselor

Inginerul Constantin Popescu, șeful șantierului 
3 Vulcan, împreună cu maiștrii Emil Surdu și 
Virgil Văleanu, studiază schema de amplasare a 
unui nou bloc.

Dacă ne referim insă 
la capacitățile de produc
ție necesare trimestrului 
1 1981, trebuie să facem 
precizarea că linia de 
front este asigurată a- 
vind o lungime de I486 
m la un număr mediu 
de 32 de fronturi.

Bineînțeles, asigura
rea liniei de front acti
ve și 
neral 
nului 
făcut 
de pregătire, ci și 
realizările înregistrate în 
domeniul investițiilor. 
Astfel, lucrările de in
vestiții totale, inclusiv 
cele în regie proprie, e- 
xecutate în 1980 sînt 
mai mari dccît prevede
rile de plan cu 34 000 000 
lei. Din totalul investi
țiilor, 246,8 milioane lei 
reprezintă valoarea uti
lajelor în care sînt inclu
se trei complexe româ
nești de tipurile SMA 1 
și SMA 2, un complex

a condițiilor în ge- 
de realizare a pla- 
pe acest an nu s-a 
numai prin lucrări 

prin

de mare productivitate 
din import, patru 
ne de abataj și o 
nă de înaintări.

Reierindu-ne la 
rile de investiții 
gie proprie, amintim că 
volumul realizat este cu 

7,8 milioane lei mai mare 
decît prevederile planu
lui. Nu am să mai rea
mintesc realizările obți
nute pe genuri dc lucrări 
.și nici restanțele înregis
trate — pentru că avem 
și astfel de situații, de 
rămineri in urmă — o 
parte din ele nefiind din 
cauza noastră, ci a par
tenerilor externi, aitele 
însă ne aparțin în între
gime. Voi prezenta insă 
pe scurt rezultatele în 
care scontăm că se vor 
materializa preocupările 
pe care le-am amintit 
pînă acum : productivita
tea muncii în abataje va 
crește în 1981 la 7.462 to
ne pe post, față de rea
lizările anului 1980, care 
erau de numai 7,328 to
ne/post, jar la nivel de

combi- 
combi-

lucră- 
în re-

întreprindere de lai 1,929 
tone/posț, obținute în 
1980, la 2,006 tone/post 
în 1981, Pentru aceasta 
vom spori, prin utiliza
rea intensivă' a comple
xelor de susținere me
canizată. producția pe 
complex și zi de la 416 
tone in 1980, la 424 tone 
în 1981, iar pentru com
binele de abataj crește
rea va fi de la 22,9 to
ne/oră și combină. cit 
am realizat în 1980, la 
24 tone/oră și combină 
in 1981, Sau, cu 
cuvinte, toate 
preocupări ne 
duce fără nici 
la realizarea 
ritmică, a prevederilor dc 
plan, la depășirea cons
tantă â acestora, la în
deplinirea sarcinii deo
sebit de importantă, tra
sată de secretarul gene
ral al partidului, de a 
asigura țării tot mai mult 
cărbune cocsificabil, de 
o calitate mereu îmbună
tățită, la prețuri cit mai 
scăzute.

pentru arme de
vînătoare și cu aer

comprimat

alte 
aceste 

vor con- 
o îndoială 
integrală,

I 
!
I
I

• MODERNIZĂRI, Bu
levardul „Victoria" din o- 
rașul Vulcan va continua 
să fie modernizat pe o 
distanță de încă 600 m, 
contribuind la sporirea 
gradului de sistematizare 
a localității.

e NOI APARTAMEN-
■ TE. In primul trimestru 
I al acestui an, în zona vii- 
I torului ansamblu cu 272 
l apartamente din Petroșani,

INVI
In ultii 
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piu. Cond 
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In conformitate 
prevederile 
lui nr. 367/1971 și 
1I.C.M. nr. 1369/1971, 
în perioada 15 februa
rie — 15 martie 1981 
se va efectua viza per
miselor de armă ale 
posesorilor de arme 
de vînătoare și cu aer 
comprimat.

La sediul miliției mu
nicipiului Petroșani, în 
zilele de 16-18 fe
bruarie a.c., între o- 
rele 8—14 și 17—20 se 
efectuează viza per
miselor posesorilor de 
arme de vînătoare și 
cu aer comprimat din 
localitățile Petroșani, 
Petrila, Aninoasa și 
Banița, iar la . miliție, 
orașului Lupeni, în 
zilele de 19—2o februa
rie a.c., între orele 
8—14 și 17—20, ale 
posesorilor 
tipuri de arme 
peni, Vulcan, 
câni și Cîmpu 
Neag.

Prezența Ia 
permiselor de armă în 
zilele și 
ționate 
rie.

Odată . _. .... ,__
văzute in permise, po
sesorii vor prezenta o 
cerere cu timbru fis 
cal de trei lei, bule 
ținui de identitate, per 
misele de vînătoare 
armă, certificatul 
dical.

cu
Decret u-

■20, 
acelorași 

; din Lu-
Uri- 

lui
constructorii vor preda
„la cheie' încă 44 aparta
mente în blocul 3C și 10 
in blocul 7.

• ȘTAFETA CRAVATE
LOR ROȘII CU TRICO
LOR", manifestare educa- câștigate de Daniela Cior- 
tivă, organizată de Con
siliul județean al organi
zației pionierilor, dedicată 
aniversării a 60 de ani de 
la crearea Partidului Co

munist Român, va începe 
de luni în toate școlile și 
unitățile de pionieri din
Valea Jiului.

• „CUPA U.T.C.". Joi

s-a desfășurat pe pîrtia din 
pădurea I.M.P. etapa pe 
localități a liceelor din 
Valea Jiului in cadrul 
„Cupei U.T.C.*' la schi. 
Cocurile fruntașe au fost

Vulcan) — la băieți.
• O FLOARE, O FELI

CITARE. Inițiativa cu a- 
cest generic a început în 
această sâptămină la Școa
la generală nr. 5 din Lu- 
peni și are drept obiectiv 

la 
14

129 de ani de la nașterea 
lui Ion Luea C'aragiale.

• ECHIPA DE SCHI a 
Asociației sportive „Parîn- 
gul‘“ din Petroșani a plecat 
aseară la Poiana Brașov 
unde 
oada 
egid,a 
natul 
niori

viza
1
i
i »

la orele men 
este obligato-

I 
»va avea loc, în peri- 

3—7 februarie, sub 
„Daciadei", campio- 
național pentru se- 

și senioare.

tan (Liceul de inatemati- 
că-fizică Petroșani), Mar
gareta Pătrașcu și Simona 
Enache (Grupul școlar Lu- 
peni) — la fete ;Nicolae 
Buda (Grupul școlar Pe
troșani), Nicolae Marian 
(Liceul de materna lieă-fi- 
zică Petroșani) și Fcrcnczi 
Kalman (Liceu] industrial

sărbătorirea elevilor 
împlinirea vîrstej de 
ani. (A. MICA, coresp.)

• MEDALION LITE
RAR. Ieri, Ia I.C.S.A.-A.P. 
Petroșani a avut loc un 
medalion literar, organizat 
de. biblioteca casei de cul
tură, consacrat împlinirii a

cu armele ore- Miine, 
a.c. este j 
culația a 
proprietăți 
care au n 
mătriculan

Rubrică
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cu spriji

Rubrică redactată dc 
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Valoarea și diversitatea formațiilor 
calitatea muncii culturale

•In viața educativă și 
cultural.artistică sînt ne
cesare nu doar pregătiri 
— uneori nesfîrșite, dar 
și nefinalizate într-o ac
tivitate de convingătoare 
calitate —, ci și manifes
tările mai ample, cu parti
ciparea mai multor insti
tuții, care au, implicit, va
loarea schimbului de ex
periență. Astfel de sem
nificații a avut etapa mu
nicipală a Festivalului na

țional ,,Cîntarea României", 
fiind amplificate în faza 
județeană (care va înce
pe, pe genuri artistice, 
peste o săptămînăj. Diver
sitatea formațiilor prezeh-

talc în etapele 
și municipală 
limpede calitatea muncii

orășenești mafiilor din orașul Petri- 
a arătat Ia), cit și sub aspect ne

gativ (la Casa de cultură

Festivalul național „Cîntarea României"

organizatorice în educație din Petroșani — cunoscu- 
și cultură, a Colaborării tă pentru inventivitate și 
concrete dintre case de 
cultură, cluburi, comitete 
de cultură și educație so
cialistă, comitete sindi
cale, organizații U.T.C. O 
consecință directă a aces. 
tei situații o putem urmări 
atît sub aspect pozitiv 
(saltul de valoare al for-

fantezie atît în activita
tea culturală, cit și în cea 
artistică de amatori —
s_au dezintegrat ori au
involuat toate formațiile, 
mai puțin orchestra de
muzică ușoară, cu viață 
ceva mai vie; căminele 
culturale din Banița și

. Cîmpu Iui Neag sînt tot 
într.o perioadă de reflux 
a interesului pentru diver
sitatea și calitatea vieții 
culturale locale). In în
treprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului sînt zeci 
și sute de artiști amatori 
talentați, cu reală pasiune 
pentru actul de cultură și 
artă. Dar ei trebuie cunos- 
cuți, atrași spre cluburi 
și casele de cultură prin : 
însăși activitatea continuă, 
sintetizată, periodic în 
săli de spectacole, în mij
locul minerilor, al oame
nilor muncii.

T. SPAtARU

Formații artistice de amatori si interpret!'
PROMOVAT! ÎN ETAPĂ JUDFTFANA

J

(preparația Coroești) ; muzică populară — Ileana 
Alstanej și Victor Alstanei . (clubul sindicatelor) ; 
rapsod popular : Florica Sudrijan (clubul sindica
telor).

PETROȘANI — cor mixt (întreprinderea de uti
laj minier); cor feminin (sindicatul învățămînt); 
cor de cameră (școlile populară de artă și de mu
zică) ; montaj literar-muzical. (întreprinderea de uti
laj minier); brigada* artistică (I.M. Dîlja); grup sa-- 
tiric (Școala populară de artă) ; formația de muzică i. 

. ușoară „Acustic" (Casa de cultură) ; formația de 
dansuri populare (Școala populară de artă) ; trio 
dans modern (Școala populară de artă) ; formația 
de instrumente populare (Școala populară de artă) ; 
soliști : Rethj Udiko (pian — Școala populară de 
artă), Valeriu Butulescu (muzică folk — întreprin
derea de utilaj minier) ; recitator artistic : Vicenția 
Ursei (Spitalul municipal).

PETRILA — corul minerilor „Freamătul adîn- 
cului" (I.M. Petrila) ; cor feminin (sindicatul învă
țămînt) ; teatru scurt (sindicatul învățămînt. Școala 
generală nr. 5) ; formația de estradă (I.M. Petrila) ; 
brigadă artistică (preparația Petrila) ; grup satiric 
(clubul din Lonea); formația de muzică ușoară „In
tim XX" (clubul Petrila) ; formația de fluierași (clu
bul Lonea) ; obicei folcloric (căminul cultural Cim- 
pa) ; momente vesele — David Alexandru (I.M. Lo
nea).

AN1NOASA — montajul literar-muzical „Pro- 
meteii adincului" ; formația de dansuri populare ; 
solistul de muzică populară Nicolae Agăleanu.

FORMAȚII REUNITE — Fanfara minerilor Văii 
Jiului; orchestra de muzică populară „Mîndra".

j

— corul mixt (casa de cultură); bri- 
(I.M. Uricani) ; formația de dansuri

URICANI 
gada artistică 
populare (casa de cultură); grupul vocal-folcloric 
(casa de cultură) solistul de muzică folk Nicolae 
Olaru (casa de cultură); recitator artistic : Ion Țigăn- 
tele (cenaclul literar „Flori d-e mină"). .

is IiUPENI — corul mixt (sindicatul învățămînt);
formația de teatru scurt în limba maghiară (clubul 
sindicatului) ; brigada artistică (I.M. Bărbăteni) ; for- 
mația de muzică ușoară „Gențiana" (I.M. Lupeni) ; 
formația de dansuri populare (Cooperativa mește
șugărească»’ „Straja") ; grupul folk „Cristal" (sindi- 

: catul învățămînt); soliști vocali de muzică ușoară■» 
Margareta Groman (clubul sindicatelor) și Fongracz 
Gabriel (I.M. Lupeni); solistul vocal de muzică popu- 

: Iară Iacob. Moldovan (clubul sindicatelor) ; recitatori 
artistici : Meszăroș Teodora (I.M. Lupeni) și Cons
tantin Gabără (cenaclul literar „Lira") ; rapsod popu
lar : Ileana Lazăr Podari (clubul sindicatelor).

VULCAN — corul mixt (clubul sindicatelor) ; 
corul feminin (sindicatul învățămînt); corul bărbă
tesc (I.M. Vulcan) ; corul mixt în limba maghiară 
(clubul sindicatelor) ; brigada artistică (întreprin
derea de confecții) ; formația de estradă (clubul 
sindicatelor); formația de muzică ușoară „Monocord" 
(clubul sindicatelor); Grupul vocal-instrumental 
„Color" (Secția de stîlpi hidraulici) ; formația de mu
zică tînără (preparația Coroești) ; grupul folk „Pro- 
patria" (S.S.H.) ; formația de dansuri populare (clu
bul sindicatelor) ; grupul de dans modern (întreprin
derea de confecții) ; formația de fluierași (Dealul 
Babii) ; soliști vocali : muzică ușoară — Daniela 
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Teatrul nostru, iubire

severa...
Indrăgit, respectat, a_ 

plaudat de fiecare dată 
cînd efortul "și creația u- 
nui mănunchi de actori ne 
ajută să retrăim cu emo
ție crimpeie din marile a- 
devăruri ale vieții, contes
tat alteori, ca măsură a 
aceluiași respect, cînd ne 
mai dezamăgește, colecti
vul Teatrului de stat Va
lea Jiului se află la c im
portantă răscruce de dru
muri. O inițiativă locală 
pe care timpul o va apre
cia, fără îndoială, cu pri
sosință, a scos această ins
tituție din periferia unde 
trăia destul de greu și a 
adus-o spre centru, unde 
merită să ființeze, unde 
merităm și. noi. spectatorii, 
să o avem.

Răscrucea nu este deter
minată însă numai de a- 
ceastă schimbare a condi
țiilor. Noua bază materia
lă este de mare importan
tă, dar pînă si pe acest 
plan, al condițiilor mate
riale, regăsim oa element 
definitoriu al viitoarelor 
mutații calitative o mare 
pasiune a colectivului, 
chiar dragostea sa. mărtu
risită deschis, pentru noua 
Casă a Thaliei,. pentru mi
racolul scenei și puterea ei 
de a cultiva, de a consoli
da în nci adevărurile la. 
care am făcut apel. Teatrul 
s_a mutat în casă nouă, 
colectivul a muncit din 
răsputeri la o seamă de 
amenajări interioare, cu sa
crificiul multor ore libe
re și fără gîndul la altă 
răsplată decît la aplauzele 
viitorilor spectatori. Fără 
vreo exagerare, inimosul 
colectiv a făcut primii pași 
în această răscruce cu e- 
ferturi mari, dovedind că 
definitoriu este, în cele 
din urmă, omul, cel care 
sfințește locul, iar ambiția 
și efortul trudei gospodă
rești ai^ată cit de -prețuită 
este, la noul sediu, măsura 
adoptată în folosul teatru
lui.

Ambiția. A existat aceas
tă ambiție ca noua sală.să 
fie inaugurată, neoficial, 
pentru c acțiune internă : 
adunarea oamenilor mun
cii, care a făcut bilanțul 
activității pentru anul tre
cut. Există, în continuare, 
aceeași ambiție ca . sala 
nouă să devină îndrăgită 
de public.'si nu puțini din 
cei oare au luat cuvîntul 
în adunarea oamenilor 
muncii — între, alții Dinu 
Apctrei, Gheorghe Dobre, 
Alexandru Anghelescu, Mi
hai Clita, Avram Birău. F. rale a municipiului. 
Anton Rizea, Mircea Za_ 
balon, Nicolae Gherghe — 
mărturisindu-și deschis iu
birea fată de teatru, 
instituție, ca profesie.

pca- 
tea- 
pro- 
unul 

cu-

dat expresie ambiției de
neîntreruptă afirmare in
„sala ncastră", intimă și 
cochetă, pe „scena noas
tră'1, din „noul nostru se
diu". Ambiția este puter-f 
nic stimulată de cîteva suc
cese. rodul altor sacrificii, 
în urma cărora teatrul a 
cules aplauze pe scene 
dinafara Văii Jiului, a ob
ținut chiar premii. Spec
tacolul „In căutarea sen
sului pierdut4' este o dova
dă că la Petroșani se 
te face (din nou!) un 
tru de calitate și — ă 
pos de răscruce — 
din cei care au luat
vîntul la adunarea oame
nilor muncii a reușit să 
sintetizeze destul de su
gestiv o stare de fapt: co
lectivul teatrului se află 
in căut'area unui 
(pierdut, cîndva), un 
cu particularități 
cu specificul său. Teatrul 
are acest sens, este un 
sens major, iar succesele 
din ultimele două stagiuni 
confirmă existenta multe r : 
disponibilități de afirmare 
și, deopotrivă, capacitatea 
acestui talentat colectiv de 
a se afirma și de a stră
luci printr-o viată artisti
că majoră.

Din păcate, nu întot
deauna s-a întîmplat așa. 
Tot din păcate, nu întregul 
colectiv a dat măsura an
gajării, cu trup și suflet, 
în slujba artei scenice. Re
marca nu ne aparține în 
totalitate, am retinut-o din 
dezbaterile adunării oame
nilor muncii unde a fost 
făcută cu o exigentă — să 
zicem, de bun augur — . în 
spirit principial, construe^ 
tiv. Colectivul a strălucit 
pe plan national, a cules 
premii meritate dar suc
cesele nu încorporează a- 
portul tuturor. Ele, suc
cesele, obligă pe mai de
parte si dacă am invccat 
această remarcă critică am 

' făcut-o pentru că si» din
tre noi, spectatorii, multi 
nutrim dragostea noastră 
mărturisită fată de teatru, 
fată de acest colectiv ini
mos, respectat, contestat 
sau aplaudat. Este o iubire 
de mai multi ani, a fost 
la început mai romantică; 
si iată cum astăzi a de
venit o iubire severă, căci 
dorim cu ardoare, cu sin
ceritate dar si cu severita
te ca teatrul nostru să-și 
găsească sensul maior, să 
devină nucleul vieții cullu- 

pur
tătorul și promotorul mesa
jul înălțător al artei sce
nice. în condițiile tot mai 
bune create. ț

Ion MUSTAȚA

sens 
sens 

proprii.

Aspect din expoziția 
de artă 
zată în 
cultură

plastică organi- 
holul Casei de 
din Petroșani.

sînt nu

Foto : Șt. NEMECSEK

ca
au

r,■ Aniversările sînt nu 
ț numai semnul prețuirii 
\ noastre pentru marile iap- 
ț te de istorie 
} pentru marii
I răni și marii înaintași, ci 

și un prilej de revelare a 
conștiinței de sine a unui 
popor, a bogăției de fap
te împlinite prin ani, un 
semn al conștiinței 
sine al fluviului 
nu-și uită izvoarele. 
în față un calendar și văd 
că acest an 1981 cuprin
de în ei, pe lingă. marile 
aniversări politice, și mari 
aniversări culturale. Cins
tim în acest an creația 
și viața unor mari scri
itori și oameni de artă.

V 
I 
I 
J

V

Sini cifre rotunde 
de ani.

La 1 ianuarie s-au Im. 
plinit 100 de ani de cîndșf cultură,

contempo- au început să apară acele 
pagini care au legănat co
pilăria alîlor generafii, ți 
o vor incinta și pe a ce
lor viitoare, „Amintirile"' 
lui Ion Creangă. Sărbăto
rim in acest an centenarul 
a trei poeți: lui Ion Mi- 
nulescu (7 ianuarie}, poe
tul „Romanțelor pentru 
mai tîrziu", al sonorități
lor muzicale și al exube
ranței, cel care și-a vrut 
versurile „Semne de-ntre- 
băre / Pentru-abecedarul 
vieții viitoare "; la 1 a- 
prilie, 100 de ani de la

de 
cgre 
Am

SĂRBĂTORILE CULTURII
nașterea lui Octavian Go- 
ga, „poetul pătimirii noas
tre", romanticul vizionar 
și profet, ccl care s.a vrut 
purtătorul de cuvînt al ți
nui neam deseori lovit în 
mîndria sa națională, al 
celor ,,Ce-au sprijinit în
totdeauna / Eternitatea 
pe-al lor umăr"'; la 17 
septembrie, centenarul lui 
George Bacovia, poetul 
bîntuit de nevroze, obse
dat de monotonia provin
ciei burgheze, poetul ce 
visa, în tristețea unui de
cor dezolant, un „vis 
de-albastru și azur", an

„cîntec de alte primăveri", 
o „lume ce întîrzia", și a 
creat din cuvinte simple 
și puține, spuse în șoaptă, 
un adevărat monument, ele 
limbă românească și sen
sibilitate.

Muzica va sărbători, la 
19 august, pe cei mai înalt 
pisc al ei — George EncS- 
cu, compozitorul și inter
pretul virtuoz, în creația 
căruia geniul cult și geniul 
popular s-au unit într-o 
desăvîrșită simbioză. Tră- uuu
md, Enescu ar fi împlinit dintre oamenii de 
și el un veac, muzica lui 
e o prezență mereu tînără.

ea ne însoțește pretutin
deni, ca sufletul nostru 
însuși.

Artele plastice vor a- 
niversa, la 20 martie, 150 
de ani de la nașterea Iui 
Theodor Aman, unul din 
stîlpii de susținere ai pic
turii românești, care ve
dea arta ca „mobilul cel lungul
mai puternic al înălțării 
cugetelor și al dezvoltării 
simțămintelor de mărire și 
naționalitate"; centenarul 
altor doi mari pictori, Iosif 
Iser (21 mai) și Marius 
Bunescu (28 mai).

Am amintit doar clțiva 
'-------- ii Utere

și artă de la a căror naș
tere se împlinește, în a-

cest an, un secol sau un 
secol și jumătate, numă
rul lor este însă mai ma
re. Nu știu să existe un 
calendar' complet, un ca
lendar care să conserhneze 
Pe lila fiecărei zile fap
tele și oamenii care ne-au 
marcat existența spirituală 

veacurilor.
Poate că alcătuirea lui 
nmi nu e posibilă și poate 
că el ar nedreptăți, ar fi 
neîncăpător pentru bogă
ția de fapte, idei și fru
mos pe care acest popor 
Ie-a creat. Pentru că in 

: ce zi oare am puica să-l 
sărbătorim pe creatorul 
„Mioriței " ?

Corneliu RADULESCU
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ACTUALiTATEA ÎN LU41C

Protocol de colaborare 
româno-spaniolă

MADRID 30 (Agerpres). Trimisul Agerpres, Ni- 
coiae Chilie, transmite: La Madrid au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a noua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-spaniole privind schimburile comerciale și 
cooperarea economică, industrială și tehnologică.

La încheierea lucrărilor comisiei a fost semnat 
protocolul privind schimburile comerciale și coope
rarea economică, industrială și tehnologică dintre 
România și Spania, care cuprinde domeniile concrete 
de dezvoltare a comerțului și colaborării între cele 
două țări.

Apel O.N.U. pentru cooperare
NAȚIUNILE UNITE 30 

(Agerpres). — Președinte
le Adunării Generale a 
O.N.U., Rudiger von Wec- 
hmar, a adresat un apel 
statelor industrializate de a 
include pe lista priorități
lor lor de politică exter
nă problema negocierilor 
globale asupra cooperării

economice în vederea dez
voltării. Von Wechmar a 
relevat că obiectivul ne
gocierilor globale este să 
asigure participarea egală 
a țărilor în curs de dez
voltare Ia tranzacțiile eco
nomice internaționale, fapt 
care poate aduce avantaje 
economice, politice si ță
rilor dezvoltate.

R.P. BULGARIA

Comunicat privind înde
plinirea planului econo
miei naționale pe anul 

' 1980

SOFIA 30 (Agerpres). — 
La Sofia a fost dat publi
cității comunicatul statistic 
privind îndeplinirea planu
lui economiei naționale 
bulgare pe anul 1980. In 
comunicat se arată că, față 
de anul precedent, în 
1980 venitul național a cres
cut cu 5,7 la sută, aproa
pe întregul spor realizîndu- 
se prin creșterea producti
vității sociale a muncii. 
Ministerele și departamen
tele și-au îndeplinit planul 
anual la producția netă cu 
101,1 la sută. S_au obținut 
beneficii peste plan în va
loare de 440 milioane leva.

Din cauza condițiilor cli
materice nefavorabile, la u- 
nele produse agricole de 
bază nu s_a realizat nive
lul anului 1979. .

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Rețeaua S; 
Republica : Bizonul alb; 
Unirea: Al treilea salt 
mortal.

LONEA: Labirintul.
' ANINOASA : Mitul

Fedorei.
VULCAN — Luceafă

rul : Al treilea salt 
mortal ; Muncitoresc 5 
Mireasa din tren.

LUPENI — Cultural : 
Colombo la Londra ; 
Muncitoresc : Ultimul
sentiment.

URICANI: închiriem 
apartament cu copil, }

TV

PE SCURT 0 PE SCURT 0 PE SCURT

COMUNICAT COMUN. Comunicatul 
comun dat publicității la încheierea con
vorbirilor dintre președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, și primul ministru 
al Indiei;, Indira Gandhi, relevă că cele 
două părți și-au exprimat serioasa în
grijorare față de înrăutățirea situației 
internaționale pronunțîndu-se pentru solu
ționarea' pașnică a problemelor litigioase, 
împotriva oricăror forme de intervenție 
străină în treburile interne ale altor state.

FALIMENTE. Statisticile canadiene pri
vind insolvabilitatea firmelor în anul 
1980 indică o puternică creștere a numă
rului falimentelor — cu 17,3 la sută față 
de 1979. Potrivit datelor oficiale. în anul 
care s-a încheiat, în Canada au fost de
clarate falimentare sau insolvabile un nu
măr de 23 540 firme.

ÎMPOTRIVA RASISMULUI. într un 
mesaj adresat președintelui Angolei, Jose 
Eduardo dos Santos, Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii a condamnat recenta

agresiune comisă de forțele regimului ra
sist sud-african împotriva teritoriului an
golez, transmite agenția ANGOP. Mesa
jul, semnat de Romesh Chandra, pre
ședintele Consiliului Mondial al Păcii, 
subliniază că regimul rasist ai Republicii 
Sud-Africane lansează fără încetare a- 
tacuri împotriva Angolei, care sprijină 
lupta de eliberare a popoarelor din Afri
ca australă, în special a celui namibian.

DEFICIT COMERCIAL. Deficitul co
mercial al S.U.A. a fost, în 1980, de 32,25 
miliarde dolari, relevă statisticile publi
cate, joi, Ia Washington, de Ministerul 
Comerțului. Se precizează că în ultima 
lună a anului trecut, deficitul comercial 
a fost de 2,98 miliarde dolari, față de 
1,66 miliarde, în noiembrie. După cum se 
apreciază, această creștere a deficitului 
comercial este în special rezultatul spo
ririi cantității de petrol importat, pre
cum și al majorării prețurilor la pro
dusele petroliere.

9,00 Teleșcoală.
9,25 Curs de limba spa

niolă.
9,40 Curs de limba fran

ceză.
10,00 Cum vorbim, cum 

scriem corect.
10,20 Teatru TV : ,,Măsu

ră pentru măsură" 
de William Shakes
peare (reluare).

12,50 Tragerea de a- 
mortizare ADAS.

13,00 Mozaic cuitural- 
artistic-sportiv.

18.30 Ianuarie — croni
ca evenimentelor
politice.

18,50. 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Teleenciclopedia. 
20,05 Film artistic : ,,Pa.

risul arde ?“ —
Premieră pe țară. 
Coproducție Fran
ța — Anglia —
S.U.A.

22,20 Telejurnal.
22,35 Nocturnă TV.

SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT

Schi fond Tn raliul național Sinaia - 1981

Uzina electrică Paroseni
încadrează de urgență, direct sau prin 

transfer:

— muncitori necalificați pentru forma
ția P.S.I. sau pompieri calificați

— lăcătuși

— operatori instalații cazane (fochiști)

— sudori.

Relații suplimentare la biroul P.I.R.-P.I. 
al uzinei, zilnic.

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani

strada Republicii nr. 1 telefon 42820—42821 

încadrează :

— șoferi (categoria C+D)

— șoferi cu autorizație pentru 
automacara

încadrarea se face în conformitate cu 
Legea nr. 57/1974. Informații suplimentare 
la biroul aprovizionare — transport al în
treprinderii.

„Cupa V«ința“
Pe pîrtia Șuta din Mier

curea Ciuc s-a organizat o 
nouă competiție din ca
drul calendarului F.R.S.B., 
dotat cu trofeul ,,Cupa Vo
ința". Au participat și 
schiorii fondiști din cadrul 
C.S.Ș. Petroșani — secția 
Vulcan. Și de data aceasta 
Ia categoria copile mici pe 
distanța de 2 km. Lumini
ța Trandafir s_a clasat bi
ne ocupînd locul secund 
după Ana Colțea de Ia Di
namo Brașov. La copii loan 
Crișu, la 7 km, s.a clasat 
pe locul 7, iar Lucia Scur- 
tu și Paulina Frîncu pe lo
curile 10—11 la junioare 3 
km.

Ștafeta de copii formată 
din loan Crișu, Adrian 
Flaidăr și Nicu Enache a o_ 
cupat locul V, iar ștafeta 
de junioare compusă din 
Voica Amza, Paulina Frîn- 
cu și Lucia Scurtu, a ocu
pat același loc. Următoare 
participări: etapa de zo
nă a campionatelor republi
cane școlare, ce se orga
nizează la Semenic — Reși
ța, iar apoi „Cupa Văii Jiu
lui" ce va avea loc în zi
lele de 10—11 februarie la 
Valea de Pești.

Prof. Alfred IMLING

l/n succes de prestigiu al formației 
. „Salvamont" Petroșani

Timp de patru zile, în
tre 20 și 24 ianuarie a.c. 
la Sinaia s-a desfășugat ra
liul național salvamont e- 
diția 1981 — o spectaculoa
să întrecere a formațiilor 
de acest gen. Spre deose
bire de alți ani cînd parti
ciparea a fost mai slabă, 
în actuala ediție au fost 
prezente la start repre
zentante ale tuturor forma
țiilor salvamont din țară, 
întrecerile au fost eșalonate 
pe patru probe, într-o zo
nă cu trasee de mare di
ficultate. Este vorba de 
probele : de orientare, că
utare și- Salvare din ava
lanșă ; de schi, slalom u- 
riaș și acordare a primu
lui ajutor ; de salvare și 
transport de accidentați în 
zone de abrupt ; de salvare 
de accidentați pe pîrtiile 
de schi (așa-zisa „probă 
cu achia“). Alături de for
mații renumite, cum sînt 
cea din Brașov, Harghita 
și Sinaia, în componența 
cărora se numără alpinîști 
de categoria I și schiori 
din echipa reprezentativă 
a țării, au participat cu 
multă tenacitate și dîrze- 
nie inimoșii membri ai 
formației „Salvamont" Pe
troșani Dumitru Bîrlida, 
Alexandru Acs, Alexandru 
Dobai. Carol -Lauran. Sil
viu Vladislav, Alexandru 
Doroczi, loan Sin. Valen
tin Furdui. Neprecupețiri-

du-și eforturile, echipa 
„Salvamont" Petroșani și-a 
înscris în palmares o vic
torie de mare prestigiu : a 
obținut locul I la cea mai 
grea și mai spectaculoasă 
probă, cea de salvare și 
transport de accidentați în 
zone de abrupt. Printre al
tele, în cadrul acestei pro
be contracronometr.u se 
impune transportarea în ra
pel, pe un perete de stîncă 
vertical de circa 40 m, a 
unui accidentat și traver
sarea unei zone cu pericol 
de avalanșă, cu accidenta
tul pe achie pe o pantă 
foarte înclinată. Din cele 
23 de echipe participante 
singura care n_a suferit 
nici o penalizare a fost 
cea a Petrosaniului, 
o b t i n î n d maximul 
de 20 de puncte. Pe locul
II la această spectaculoasă 
și dificilă probă s-a situat 
Harghita — Miercurea Ciuc, 
cu 19 puncte, iar pe locul
III formația din munici
piul Brașov, cu 18 puncte.

Puțin a lipsit ca formația 
care a reprezentat munici
piul nostru să obțină și în 
cadrul altor probe locuri 
meritorii. Un ghinion ,,de 
zile mări" a făcut să se ru
pă o legătură de pe un 
schi lui Silviu Vladislav, 
care a continuat într-un 
singur schi, proba de sal
vare de accidentați pe pîr- 
tie, dar a fost descalificat.

La proba de slalom și 
acordarea primului ajutor, 
care a inclus străbaterea a 
39 de porți de slalom uriaș 
de la cota 2000' Ia cota 1500, 
datorită ceței dense și in
suficientei cunoașteri a pîr- 
tiei, Alexandru Doroczi a 
scăpat o poartă și a fost 
descalificat, dar formația 
„Salvamont" Petroșani s-a 
situat, totuși, pe locul 12 
și Ia această probă.

In clasamentul general, 
pe echipe, locul I a fost 
cîștigat de formația „Salva
mont" Brașov, cu 74 de 
puncte. Formația „Salva
mont" Petroșani s-a situat 
pe locul 6, cu un total de 
53 de puncte, înaintea u- 
nor formații de renume na
țional cum sînt cele de la 
Bușteni, Sibiu, Cindrel și 
Sibiu —’ Ncgoiu.

Pentru spiritul de echipă 
de care au dat dovadă, pen
tru satisfacția deosebită pe 
care ne-au adus-o prin cîș- 
tigarea locului I la cea mai 
grea dintre probele con
cursului și pentru întreaga 
sa comportare, formația 
„Salvamont" Petroșani me
rită toate felicitările. Ob
ținerea acestor succese în 
raliul național „Salvamont" 
1981, dovedește o îmbucu
rătoare creștere valorică în 
activitatea și organizarea 
formației salvamont Pe
troșani.

Viorel STRĂU’T

A

întreprinderea mecanică 
Timișoara

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare.la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

— un inginer, specialitatea mecanică
(electromecanică) ’

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3-6
Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil in Petroșani.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retrîbuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitate
VINII Dacia 1300 stare 

ireproșabilă, strada Maleîa 
127, Muntean Marcu. (95)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tucă 
Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(94)

PIERDUT porc (scroafă) 
negru cu dungă albă. Adre
sați strada Kogălniceanu 
12/2 Petroșani. Ofer re
compensă. (96)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Co-r- 
noiu Ghecrghe, eliberată

de I.P.L. Deva, Se declară 
nulă. (104)

PIERDUT carnet student, 
legitimație de student si 
legitimație provizorie pe 
numele Georges Animba, 
eliberate de Institutul de 
mine și miliția Petroșani. 
Se declară nule. (105)

PIERDUT legitimație de 
servicîu pe numele Onea 
Sabina, eliberată de Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani. 
Se declară nulă. (106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hanzi 
Lidia, eliberată de E.G.C.L. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(108)
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