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bitîHrea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Dușan Dragosavaț

La C. M. V. J.
Angajare fermă pentru realizarea 

sarcinilor suplimentare
• La încheierea celei 

de a doua decade a lunii 
februarie, minerii Văii 
Jiului raportau îndepli
nirea prevederilor de 
plan, la nivelul Combina
tului, în proporție de 101,8 
iu sută.

S-a încheiat o nouă e- 
tapă, hotărîtoare, în rea
lizarea integrală a pre
vederilor de plan la pro
ducția de cărbune extras, 
în îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor suplimentare 
stabilite pentru între
prinderile miniere ale 
Văii Jiului — decada a 
Il-a, iar rezultatele obți
nute de majoritatea co
lectivelor miniere sînt o 
dovadă a hărniciei, 
destoiniciei și puterii de 
mobilizare, de, care au dat 
dovadă minerii în obține
rea unor realizări de pres
tigiu. Șapte întreprinderi 
miniere — Lonea, Petrila, 
Vulcan, Paroșeni. Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani — 
și-au îndeplinit în mod 
exemplar sarcinile pla
nificate pentru perioada 
amintită obținînd plusuri 

substanțiale. împreună, 
colectivele celor șapte în
treprinderi miniere au to
talizat o producție supli
mentar extrasă de peste 
21 700 tone de cărbune. 
Cea mai mare cantitate 
de cărbune obținută pes
te prevederile de plan — 
10 633 tone — o înregis
trează minerii de la Vul
can, mineri cu cele mai 
constante realizări și rit
mice depășiri și care zil
nic au obținut, în medie, 
cu aproape 170 de tone 
mai mult decît sarcina 
suplimentară. Plusuri la 
cărbunele destinat ener
giei au obținut și minerii 
de la Paroșeni, de aseme
nea, unul dintre colecti
vele cu realizări deosebit 
de constante, ea și mine
rii de la Lonea. De altfel, 
rezultatele înregistrate 
de minerii de la Lonea în 
ultimele zile ale decadei a 
doua au constituit un ade
vărat reviriment ~ăT Văii 
Jiului, colectivul reușind 
să recupereze minusul a- 
cumulat la încheierea pri
mei decade — 907 tone de 

cărbune) și să extragă 
pînă la șfîrșltul celei de 
a doua decade o produc
ție suplimentară de aproa
pe 1000 de tone de cărbu
ne.

întreprinderile miniere 
producătoare de cărbune 
pentru cocs — Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani — 
au încheiat la rîndul lor 
decada a II-a cu sarcinile 
de plan depășite, cel mai 
mare plus înregistrîndu-1 
minerii de la Lupeni — 
4 040 tone de cărbune — 
dar cele mai constante 
realizări , le-au avut mi
nerii de la Uricani.

întreprinderea minieră 
care și în această lună a 
acumulat minusuri foarte 
mari la producția de căr
bune extras rămîne tot 
Livezeniul — cu un minus 
de peste 10 000 tone de 
cărbune. Celelalte două 
întreprinderi — Aninoașa 
și tDîlja — cu un procent 
de îndeplinire a planului

(Continuare in pag. a 2-a)

în zilele de 19—21 fe
bruarie, la Timișoara au 
avut loc convorbiri între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășul Dușan Dragosa
vaț, președintele Prezidiu-

Ceremonia
După vizita de prietenie 

efectuată în țara noastră 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Dușan

înapoierea în Capitală a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s a înapoiat, dumini
că, în Capitală, venind de 
la Timișoara, unde s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Dușan 
Dragosavaț, președintele 
Prezidiului Comitetului
Central al .Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, ca

lui Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.,

în cursul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prie
tenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Dușan Dra
gosavaț au efectuat o am
plă informare reciprocă a-

plecării delegației U.C.I.
Dragosavaț, președintele 
Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și 
membrii delegației U.C.I. 
au părăsit, duminică, . Ti
mișoara.

La plecare, președintele 

re, la invitația secretarului 
general al P.C.R., a efec
tuat, în fruntea unei dele
gații a U.C.I.. o vizită de 
prietenie în. țara noastră.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Iosif Banc și Vir
gil Cazacu, membri ai Co
mitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 

supra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale celor 
două partide privind dez
voltarea economico-socia- 
lă în cele două țări, au e- 
xaminat stadiul relațiilor 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Gomu- 

(Continuare în pag. ă 4-a)

Prezidiului Comitetului 
Central al U.C.I., ceilalți 
oaspeți iugoslavi au fost 
salutați de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Continuare in pag. a 4-a)

C.C. al P.C.R., Aurel Du
ma. membru al C.C. ăl 
P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, a fost întîmpi- 
nat de tovarășa E 1 e n a 
Ceaușescu, de tovarășul 1'1.ă 
Verdeț, de alți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat. .

ț
i ț

Alegeri in organizațiile de partid

înaltă responsabilitate pentru

CONTRIBUȚII LA ZESTREA 
DE NOBLEȚE A BRESLE!

Știți cîfi șefi 
există printre, 
din gara Petroșani ? Sîn- 
tem siguri că la întreba
rea noastră simplă ma
joritatea cititorilor 
ar răspunde greșit, indi- 
cîndu-l doar pe Octavian 
Dragotă, care a parcurs 
toate treptele ierarhiei 
ceferiste, de la șef de 
tren, la impiegat de miș
care, instructor de stafie, 
a absolvit apoi Faculta
tea de științe economice 
la Cluj-Napoca. Ei, bine, 
sînt șefi de stafie, cu ac
te in regulă, majoritatea

de stafie 
ceferiștii

Va- 
por-

riatului român, lăcătușul 
locomotivelor cu aburi a 
urmat apoi seralul și 
cursurile politehnicii bu- 
cureștene, din 1963, la 
Petroșani, a făcut dovada 
priceperii sale în toate 
funcțiile în care a fost 
promovat. Bineînțeles și 
cea de șef de stație. Ingi
nerul Iloiu .explică aceste 
creșteri 
cerință 
C.F.R. :

operatorilor R.C.M. 
lentin Mîndruță a 
nit-o de la lăcătuș, după 
absolvirea liceului seral 
a fost promovat impiegat 
de mișcare. Biografia sa 
prezintă multe puncte co
mune cu a lui Ștefan Dul- 
cescu. Cartea de muncă 
a lui Constantin Bălan 
s-a inaugurat cu profesia 
de manevrant C.F.R. La 
fel inginerul Victor Iloiu, 
șeful Regulatorului , de 
circulație-mișcare C.F.R.
Petroșani, a ucenicit ' la 
Grîvița Roșie, citadela
revoluționară a proleta- Continuare în pag. a 2-a)
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Șeful sectorului III de 
la I.M. Iiîlja, ing. Emi- 
lian Neașoc, aduce la 
cunoștința componenți- 
lor brigăzii lui Nicolae 
Toma rezultatele obținu

se;______________________

Acțiuni ale 
ziarului nostru

Astăzi, ora 14, la sediul 
redacției are loc o masă 
rotundă pe tema „Să facem 
din ziarul nostru un ziar 
scris tot mai mult de oa
menii muncii, pentru oa
menii muncii". La această 
acțiune participă corespon
denți și colaboratori ai 
ziarului, membrii colectivu
lui redacțional.

Sub genericul „Serile zia
rului Steagul roșu", tot as
tăzi la ora 17, în cadrul clu
bului sindicatelor din Lonea 
are loc o seară de poezie cu 
participarea cenaclurilor 
literare din Valea Jiului, 
urmată de program artistic;

Sporirea 
de cărbune

Conferința de partid de 
dare de seanță și alegeri 
din colectivul preparate-. 
rilor de la Lupeni s-a des
fășurat sub semnul unei 
puternice angajări comu
niste pentru a da țârii cit 
mai bun și mai mult căr
bune pentru cocs. Dezba
terile conferinței s-au 
constituit într-o adevă
rată tribună de generali
zare a experienței înain
tate în muncă, de identi
ficare a unor noi rezer
ve interne pentru îmbu
nătățirea activității pre
paratorilor. în acest con
text de exigențe, darea 
de seamă a comitetului 
de partid supusă dezbate
rii a exprimai limpede a- 
tît realizările c it și lip
surile. nu s-a mărginit la 
a constata stăriie de fapt 
negative ci a mers mai 
departe analizînd cauze
le și posibilitățile concre
te de eliminare a lor. Un 
accent deosebit in dezba
terile conferinței a fost 

' pus pe necesitatea întări
rii disciplinei în muncă, 
pe folosirea instalațiilor 
din dotare la parametri 
maximi, pe valorificarea 
superioară a masei de 
cărbune și sporirea efi
cienței întregii activități 
productive.

în cuvîntul lor pârtiei-

producției 
pentru cocs 
panții la dezbateri au c- 
vidențiat în mod realist, 
critic și autocritic, lipsu
rile manifestate în activi
tatea comitetului de par
tid și biroului său. A- 
șă cum arătau comuniștii 
Emil Alecu.și Grigore Bă- 
lăceanu, tocmai exercita
rea consecventă a rolului 
de conducător politic al 
comitetului de partid, e- 
xemplul personal al co
muniștilor, au condus la 
obținerea, în perioada a- 
nalizată. a unor însemna
te sporuri de prv-ducțje. 
la rediiȚerta

E-hsinni de rner<âe «fee 
tri â și îar-lfcsrjttțL Pi»- 
bleme ca aie între
ținerii utilajelor și a ins
talațiilor. a eliminării 
mersului in gol al mași
nilor și agregatelor pe 
fluxul de preparare, a 
calității reviziilor și repa
rațiilor, au fost ridicate 
de Vasile Răcășan și Ște
fan Gyorgy care au făcut 
în acest sens propuneri 
concrete pentru întărirea 
conștiinței muncitorești, 
printr-o susținută activi
tate politico-educativă. 
Pentru a evidenția cit de

Constantin GRAURE

’Continuare in pag a 2-a
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r Ne vom majora 
produejia extrasă 

suplimentar
Sînt miner, șef de bri

gadă la sectorul I, mina 
Livezeni. împreună cu or
tacii meî am' luat cunoș
tință de noile prețuri. A- 
devărul e că acestea 
nu sînt atîtde mari ți- 
nînd cont cu cît au cres
cut prețurile în alte țări. 
Aceasta vădește grija 
partidului și statului nos
tru, a secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
față de îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor noas
tre de viață. Măsu
rile luate, de compensare 
a creșterii prețurilor la 
produsele agroalimenta- 
re demonstrează încă o 
dată grija față de oame
nii societății noastre, prin 
creșterea retribuției, care 
la mineri a sporit cu 210 
lei. Dar aceasta nu se o- 
prește aici. Familiile 
doi copii beneficiază 
substanțiale majorări
alocațiilor. Bunăoară, pen
tru cei trei copii, primesc 
alocația mărită. Odată 
cu majorarea retribuției 
și alocației îmi va 
în bugetul familiei 
plus de 360 de lei. 
considerăm că măsurile 
de reașezare a prețurilor 
vor stimula și mai mult 
producerea de bunuri a- 
gricole. Dar, ar fi ne
drept să ne gîndim nu-

mai la cîștiguri. Trebuie 
să ne gîndim și la munca 
noastră, la ceea ce dăm 
și la ceea ce primim de 
la societate. De aceea, îm
preună cu Vasile Rață, 
Constantin Gheorghl- 
țoaie, Nicolae Șerban, Ște
fan Torony, Cornel Ar- 
gliira, Dumitru Pândele, 
Constantin Morărașcu și 
cu toți ceilalți ortaci din 
brigadă, vom face totul 
pentru a ne încadra în 
cerința ca în acest an să 
contribuim din plin la re
cuperarea a cel puțin 30 
la sută din valoarea fon
durilor alocate pentru 
compensarea prețurilor, 
în această direcție am ac
ționat realizînd la zi o 
producție suplimentară 
prevederilor, de 400 tone 
de, cărbune. în zilele 
lunile ce urm 
tivul nostru 
producția 
ăcționind în 
și pentru 
materialelor,
lului și energiei electrice, 
conștienți că acesta tre
buie să fie răspunsul, la 
grija ce o poartă partidul 
nostru menținerii unui ni
vel de viață tot mai ridi
cat.

și
/ă. colec- 

va majora 
suplimentară 
același timp 
economisirea 
combustibi-

- In activitatea noastră, 
spunea maistrul Vasile Șva- 
bu în timpul adunării ge
nerale a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, avem mul
te rezerve pentru a realiza 
planul în mod ritmic. îmbu
nătățirea calității muncii 
numai cu 1 la sută, ar în
semna 60 000 lei beneficii.

Tradiția, confecționării u- 
nor produse apreciate 
oameni se dobîndește, 
știut, printr-r continuă

nente pentru a se procura 
materie primă, în întreprin
dere se face risipă („cade 
firul", cum spunea Elena 
Bâlășoiu, sau se depășesc 
consumurile planificate și 
sînt imobilizate stocuri de 
produse finite și matțrie 
primă, (cum preciza Nico- 
lae Andrei, contabilul șef 
al întreprinderii), ceea ce

----------r ............... ............ :— 
de doar 76,4 la su&L Stabi
lizarea forței de muWbă este 
un alt aspect din această 
secție, care nu trebuie ana
lizat doar din cînd în cînd, 
ci trebuie rezolvat prin mă
suri adecvate și prompte. 
Pentru a desfășura o activi
tate economică ritmică, e- 
ficientâ în acest an, în în
treprindere trebuie să se ac-

de 
este 

._____ _ Ș> 
exigentă atitudine față de 
perfecționarea profesiona
lă, iar întreprinderea de tri
cotaje a realizat 
reale în această 
Activitatea economică a în
treprinderii în anul 1981 este 
umbrită de neîndeplinirea a 
doi indicatori importanți : 
planul de export și realiza
rea beneficiilor. In aceste 
fapte, care exprimă eficien
ța muncii, se concentrează 
atit greutăți de ordin 
biectiv (aprovizionarea 
materie primă de calitate 
și cu o gamă coloristică a- 
decvată structurii sortimen
tale) cît și multe probleme 
de ordin profesional, de ca
lificare, pentru a dobîndi 
necesara măiestrie în acest 
domeniu. In condițiile in ca
re au loc eforturi perma- 

k..................... _ ............................

succese 
privință.

o- 
cu

Calitatea muncii este 
hotârîtoare pentru 
calitatea tricotajelor

»

indică necesitatea unei con
tinue preocupări pentru pre
gătirea profesională. Exis
tența unor cursuri de cali
ficare este un obiectiv de 
prim ordin în întreprindere. 
Reprezentantul forului tute
lar preciza că cei 8 ingineri 
și maiștri au . contribuție 
încă insuficientă la proce
sul de calificare. Din aceas
tă cauză nu se realizează 
normele de lucru, așa cum 
este la secția confecții, un
de, spunea Ivolea Staicu, 
s-au îndeplinit in proporție

ționeze mai operativ pentru 
respectarea disciplinei teh
nologice, o dată cu organi
zarea judicioasă a produc
ției. Nedispunînd de spații 
de depozitare, materia pri
mă este plasată pretutin
deni, mai ales pe scările în
treprinderii.

Calitatea produselor în 
anul 1981 (an de început 
în producția destinată ex
portului, așa cum remarca 
Margareta lonescu) este 
susținută și de faptul că nu 
au fost nici un fel de re-

Ilie VALACHE, 
miner, șef de brigadă 

sectorul I, I.M. Livezeni

intra 
un 

Noi

Foto: Ștefan NEMECSEK
(Urmare din pag. 1)

ferma
(Urmare din pag 1)

i

din Valea Jiu- 
indeplinirea 

suplimentare, 
materializată

„Steagul roșu** a criticat,

cle 99,1 și respecitv 98,5 
la sută îndreptățesc nă
dejdea că își vor îndepli
ni integral prevederile 
lunare de plan.

Cu toate acestea evi
dențiem încă 6 dată fer
mitatea cu care au acțio
nat majoritatea colective
lor miniere 
lui pentru 
sarcinilor 
fermitate, 
în rezultatele obținute 
la nivelul combinatului 
— peste 10 000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar in două decade.

Cărbune pentru
(Urmare din pag 1)

necesar "este cărbunele 
pentru cocs, Ilie Kala- 
nyoși a prezentat în con
ferință experiența de 
muncă și exemplul său 
personal, angajîndu-se, 
în numele comuniștilor 
care i-au încredințat man
datul, de a spori substan
țial producția și calitatea 
cărbunelui pentru cocs. 
Au fost abordate totodată 
probleme legate de parti
ciparea comuniștilor la 
viața de organizație, la 
învățămîntul politico-i
deologic (Oliviu Florea), 
de educare prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor 
(loan Pârău). In cuvîntul

lor Nicolae Vîlcea, direc
torul I.P.C.V.J. și Fran- 
cisc. Appel, șeful secției 
de preparare Lupeni s-au 
axat stăruitor pe necesi
tatea coordonării judi

cioase a muncii, implică
rii responsabile a rolului 
de conducător politic și 
economic al șefului de e- 
chipă șl maistrului. S-a 
subliniat, de 
necesitatea 
de către comitetul , 2.
partid a activității politi
ce, de popularizare și ge
neralizare a experienței 
înaintate în muncă. Con
ferință a cerut noului co
mitet și birou ales (secre
tar, Gheorghe Pană), co
muniștilor să-și îmbună-

; • ACȚIUNE PATRIOTI
CA. Organizația U.T.C. de 

i "la preparația Coroești, a- 
; telierul mecanic, a organi-

zat o acțiune de muncă pa
triotică. Tinerii uteciști au 
colectat 8000 kg fier vechi 
și au stivuit materialele și 
piesele din . incinta atelie
rului. S-au evidențiat Emi
lia Sibian, Marla Betlinger, 
Vasile Pop, Slmina Asan- 

. dei, Maria Amuntenei, Ma-

Ing. Vasile Chiriac, directorul întreprinderii de 
confecții Vulcan, șef tură C.T.C, Aurica Fornade și 
șeful de tură al secției I Traian Chișpal, verifică pro
dusul aflat pe banda de lucru din cadrul fluxului 
tehnologic.

cocs organele vizate răspund

.....
clamații. In acest an, cînd 
întreprinderea are sarcini 
economice superioare, va 
trebui să se manifeste mai 
multă atenție față de sta
bilizarea forței de munco 
și calificarea ei, dar și mun
cii educative. Este necesar 
ca organizația de tineret 
din întreprindere să acorde 
o atenție sistematică atît 
cursurilor de calificare, a 
căror eficiență numai acti
vitatea productivă o con
firmă, dar și stimulării unei 
vieți cultural-educative, 
tistice în întreprinde*, 
consecințe favorabile
crearea unui climat de mun
că din care izvorăsc ini
țiative valoroase.

In adunarea oamenilor 
muncii s-a remarcat un fapt 
care trebuie să dea mai 
mult de gîndit conducerii 
întreprinderii : în alte loca
lități ale țării se pot vedea 
și cumpăra produse frumoa- 
se, purtînd emblema ' „între
prinderea de .tricotaje Pe
troșani", dar nu și în... Va-

ar-
cu
in

implicit o confirmare o 
prestigiului colectivului de 
oameni ai muncii care 
exprimat hotărîrea de o în
deplini integral sarcinile e- 
conomice ale acestui an.

Tiberiu SPATARU
J

Contribuțif la zestrea | 
de noblețe a breslei !

i 
de stație. In comporți- 1 
meritele alăturate lucrează } 

programed ț 
tută, cum I 
birou e de l 
circulației. t

lățească stilul și metode
le muncii de partid, 
întreaga activitate | 
tico-educativă 
drept rezultat 
producției < 
pentru cocs și 
creșterea eficienței 
vității de preparare. Dez
baterile conferinței, pro
gramul de măsuri adoptat, 

asemenea, . angajamentele asumate 
intensificării de comuniști sînt garan- 

de . ții că, -sub îndrumarea și 
sprijinul permanent al co
mitetului de partid, pre
paratorii își vor îndepli
ni exemplar sarcinile de 
plan, vor asigura econo
miei naționale cărbune 
de calitate necesar pen
tru cocs.

iar 
poli- 

să aibă 
l sporirea 
de cărbune 

energetic, 
arti

Remediu 
împotriva uitării 

în legătură cu nota 
critică „Uitate", publicată 
în nr. 9148 al ziarului nos
tru, conducerea Comple
xului municipal de legume 
fructe ne-a informat că 
„s-au ridicat urgent" cele 
trei containere „uitate" în 
apropierea magazinului a- 
limentar nr. 4 din Petro
șani. Totodată „s-a dispus 
lucrătorilor — gestionari și- 
comerciali din depozitul de 
conserve din legume ca pe 
viitor să ridice operativ 
.boxpaleții și alte ambalaje

’ de la unitățile M.C.I, Mul
țumim pentru sprijinul a- 
cordat".

ț
î
I

(

ț

Modernizarea trans- analizatorul, 
portului pe calea ferată torul, șefulde 
a impus muncitorilor noș
tri o pregătire profesio
nală superioară; meca
nicii de locomotivă mai 
bătrîni au stagii de lăcă
tuș și mecanic ajutor, 
cei tineri sînt absolvenți 
ai liceelor, de specialitate. 
Procesul de desăvîrșire 
a cunoștințelor profesio
nale ,se continuă la locul 
de muncă, în cadrul „șco
lii personalului", a diver
selor instruiri.

Au dispărut, așadar, a- 
earii, acum din cei peste 
1200 ceferiști din raza 
Regulatorului de eircula- 
ție-mișeare ii poți număra 
pe degete in fiecare sta
ție. Din cabina turn, prin- 
tr-o simplă apăsare de 
buton, se pot efectua 
parcursuri de circulație 
pe toată stafia. Moderni
zarea este un proces con
tinuu; în prezent se lu
crează la dublarea liniilor 
dintre Livezeni și Simeria. 
Ordinea „ca la cefere", 
disciplina exemplară a 
acestei categorii socio- 
profeslonale se împletesc 
astăzi cu necesitatea auto- 
depășirti profesionale, cu 
spiritul de echipă. De a- j 
cest lucru nc-am convins 
in biroul de circulație al 
R.C.M. Operatorul Mihai . 
Florescu se străduia ’ să 
dirijeze trenurile intre 
Lupeni și Subcetate, cît 
mai aproape de graficul 
ideal. Ca foarte mulți co
legi de breaslă, moșteneș
te meseria de la tată, în 
pluș alți trei frați 
ceferiști. Bineînțeles șt el 
a luat examenul de șef

sini

s-ar zice acest 
fapt „creierul" _ ...... ,__  .

Cine sînt cei mai vred- 
nici- ceferiști ? Spațiul nul 
ne permite să-i înregis- Ț 
train pe toți, ne rezumăm ț 
Ia cîteva nume, care im- i 
pun insă respect. La ate- J 
Herul de zonă : . șefii de j 
echipă Nicolae Nenu, Ște- i 
fan Asztalos, lăcătușii Ni- J 
■olae Bogdan, Mihai Pin- > 

tea, Ion Costea, maistrul^ 
Ion Straja. Dintre lucră-t 
lorii stației, manevran^ii} 
Viorel Popa, Vasile tP 
gă, Petru Șoldea, 
Ilie Șoldea,^- ițnpiegoțit Ț 
Constantin Bălan, Andro- ? 
nic Munteanu, Alexan- ț 
dru Mitrache, șefii de ma-Â 
nevră Serghie Voicu și î 
Dumitru Morăreț. De pe » 
panoul fruntașilor nu pot j 
lipsi mecanicii de locomo- ) 
tivă Traian Herciu, Ste- 
lian Ciobanu, Emil ffaidu, 
Ion Arhip și Constantin ' 
Băltățoiu. Sînt apoi lăcă
tușii care repară locomo
tivele i Dumitru Deatcu,- , 
Grigore Ciocirlan, iar de 
la revizia de vagoane în
treaga tură a Il-a condu
să de loan Florescu, lăcă
tușii Nicolae Coman, Pe
tru Ceuță, montatorul 
Lascu Ceuță, tatăl omoni
mului și mulți alții. Sub 
zodia unui destin exem
plar, ei acționează im- ! 
preună pentru a spori zes
trea de noblețe a revolu
ționarului detașament al 
clasei muncitoare româ
nești, ale cărei tradiții și 
jertfe de luptă, de muncă.' 
și înaltă probitate profe
sională s-au ctitorit încă 
de la apariția căilor fera
te. i

Ci

ria Sinzian, E aterina Bî- 
toancă și ceilalți tineri ho- 
turîți fiind să-și reali
zeze angajamentul econo
mie anual în cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a creă
rii Organizației U.T.C.
• MEDALION LITE

RAR. Astăzi, în sala de 
lectură a Casei de cultu
ră din Petroșani, ora 17, 
va avea loc medalionul li
terar Grigore Alexandres- 
CU;
• „ȘTAFETA FRUNTA

ȘILOR*. „Organizată la ni
velul'sectoarelor de pro
ducție, din Inițiativa co-

mitetului U.T.C. de la 
mina Vulcan, „Ștafeta frun
tașilor" se află la finele 
decadei a doua a acestei 
luni in posesia harnicilor 
tineri ai sectorului II care 
au obținut cele mai bune 
rezultate. Și ceilalți tineri 
de la sectoarele auxiliare 
participă la concursul „Șta
feta muncii, calității și efi
cienței" avînd ca dată 
începere — 
a.c. Aceasta 
la creșterea 
de reviziile 
executate îp 
secțiile acestor sectoare.

de 
februarie 

va contribui 
exigenței față 
și reparațiile 
atelierele și

22

• CONCEDII, v Filiala 
Petroșani a O.J.T. . oferă 
celor interesați bilete de 
odihnă în toate stațiunile 
balneo-climaterice din țară 
și cu plecare imediat, pe 
perioade cuprinse intre 5— 
18 zile.
• ÎNCHIS 

GIENIZARE. 
put acțiunea 
a magazinului alimentar cu 
autoservire nr. 15 din car
tierul Carpați care va dura 
cîteva zile.
• ELEVII DO.XAÎVML 

Un grup de 20 elevi de Iă 
Liceul • matematîcâ-fizică

PENTRU I- 
leri, a înce- 
de igienizare

din Petroșani, s-au prezen
tat sîmbătă la spitalul mu
nicipal din localitate pen
tru a dona singe.-Acțiunea 
aparține comitetului U.T.C. 
și conducerii școlii. Elevii 
donatori au fost cei din 
clasele a Xll-a A, B, G, 
dintre care remarcăm pe 
Cornelia Carpeș, Natalia
Popescu, Daniel. Vințan,
Alina Udrea, Tatiana Pre- 
lincă, Cornel Cosma 
mulți alji categl

• RUTIERA. Pe artere- 
- le de circulație rutieră din 

municipiu) nostru a fost 
declanșată o acțiune bine
venită. Este vorba de 
plombarea cu criblură și 
asfalt a gropilor de pe ca
rosabil, în Petroșani, Vul
can și Lupeni.

I
I
I

mTrtTîni p® sWțri I-awra 
Ion Njțulescu.

Rubrici realizată de 
Teo4ar ARVENTB
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Start în a Vlil-a ediție a „Cupei ziarului Steagul roșiT la schi
1 Start ! Duminică, în întreaga Vale a Jiului au i 
i demarat manifestările prilejuite de ediția din. acest 
J an — a VIII-a — a „Cupei ziarului Steagul roșu" > 
J la schi, acțiune care va culmina cu concursul din | 
I ziua de 28 februarie' desfășurat în Paring. La ca- ț 
J bane și locuri de agrement binecunoscute, în spi- ’

> ritul sănătos al tradiționalelor competiții care au ) 
J Ioc în „sezonul alb“ în Valea Jiului, sute, mii de l 
1 oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, din ? 
? școlile municipiului s-au aflat în natură; unde și-au I 
I reîmprospătat forțele în vederea desfășurării unei ( 
I munci rodnice, de calitate. Despre cum s-au simțit i 
< participanții la competițiile de duminică, despre I 
I ciștigătorii concursurilor organizate în diferite Io- ț 

curi — cu sprijinul generos al unor comitete de sin- i 
Îdicat pe întreprinderi, conduceri de școli, consilii ’ 

orășenești de cultură și educație socialistă, consilii \ 
orășenești pentru educație fizică și sport, precum și ț

Adevărată sărbătoare 
la cabana minerilor din Lupeni
Încă de sîmbătă diminea

ța, spre cabana Straja s-au 
îndreptat zeci de grupuri 
de tineri și .vîrstnici. Răs- 
punzînd invitației de a par
ticipa la tradiționalele ma
nifestări cultural-sportive 
premergătoare celei de-a 
VIII-a ediții a „Cupei ziaru- 

■ lui Steagul roșu*' la ■ schi 
numeroși oameni ai mun
cii, mineri, preparatori, chi- 
rniști, constructori, împreu
nă cu familiile au făcut ca- 

Sea- 
din

Dur-

schi la proba alpină și 
sehi-fond. Proba de combi
nată alpină s-a bucurat de 
mare succes. Ciștigătorii 
pe’ categorii sînt ; copii 
preșcolari, locul I: Lau- 
rențiu Blăjari, școlări mici 
pînă la 11 ani, loeul I, Me
linda Nivelt, școlari 11—14 
anf, FETE, locul I Cristina 
Fildan, BĂIEȚI, I, Cristian 
Popescu, II, Dan Maxim, 
Ill, Cristian Timar, catego
ria 14—20 ani, FETE, locul 
I, Imola Csiki, BĂIEȚI lo
cul I, Dumitru Lazăr (cu 
cel mai bun. timp realizat

bana..; neîncăpătoare.
ra, în sala cabanei, 
inițiativa dr. Liviu 
ghinescu, președintele for- in concurs), II, Ionel Mala- 
rnațici locale „Salvamont",
a fost prezentată proiecția categoria 20—25, FETE, lo- 
unor splendide diapozitive 
realizate de speologul a- IEȚI I, Iosif Huda, II, La- 
mator și salVcunontist loan dislau Gotz, III, Iosif Kados 
Moraru, din peșteri și din și Alexandru Csiki (cu ace- 
pitoreștile împrejurimi ale iași timpi realizați). La cate- 
vestului, Văii Jiului. Pen- 

numeroșii tineri ama-
: -(bri de dans a fost organi- 

2ată o seară
Dimineață, pe timp fru

mos, însorit 
pe pîrtia de. schi, în 
plauzele spectatorilor s-au 
desfășurat concursurile de

gean, 111, Nicolae Drăgoi,

cu II, Gabriela Pică, BA-

,<or
de discotecă.

"dar friguros,
a-

goriile de peste 25- ani s-au 
prezentat mai puțini 
eurenți. Ciștigătorii 
25—30 ani, locul I 
Pan teii.mon, II Ivan 
reșan, .iar la categoria pes
te 30 ani, locul I ion Qn, 
II Bela Piesa, III , Eugen 
Vasiu. :

Proba de schi fond 
fost câștigată la băieți 
Zoltan Ușurelu, iar la 
de Mariana Sav.

La buna organizare 
desfășurare a

con- 
sînt: 
Aurel.

Mu-

minie- 
fiecare

Natura șl mișcarea^ 
daruri pentru toți

. „ Pe dealul Citera de lin
gă întreprinderea 
ră Lonea, unde la
sfârșit de săptămînă se în- 
tîlnesc pentru a petrece o 
zi reconfortantă mineri și 
alți oameni ai muncii, s-a 
desfășurat într-un cadru 
natural de o excepțională 
frumusețe și într-o atmos
feră specifică de munte, 
un reușit concurs de schi. 
Această manifestare spor
tivă organizată în cadrul 
„preliminariilor" ediției a 
VIII-a a „Cupei ziarului 
Steagul roșu" a beneficiat 
de sprijinul generos al co
mitetului de sindicat pe în
treprindere, care a mobili
zat la start 65 de concu- 

•renți. Au fost prezenți mai 
ales tinerii, a căror dra
goste de natură, de mișca
re și de veselie și-a găsit 
un minunat prilej de îm
pliniri. Au cîștigat toți 
cei care au învins obiș
nuințele sedentare dumi
nicale, iar sportivilor le-au 
fost înmînate cupe, plache
te și diplome, lată și cîști- 
gătorii — la coborîre I 
Claudiu Moga (6—10 ani), 
Nicolae Pinsker (10—14 
ani), Iosif Barabaș (14— 
46 ani) și Alexandru Bar- 
$on (peste 20 de aiii); sla
lom special — Vasile Rusu. 
jPsmîfrn «ASCOLEAN, 
președfintelah comitetului 

sindicatului, I.M. Lonea)

și 
concursului 

au adus o însemnată con
tribuție echipa de arbitri 
condusă de Franeisc Ede- 
lin și formația Salvamont 
Lupeni.

La „Pasu Vîlcan“

în mijlocul unor oameni 
de excepție

In peisajul panoramelor 
hibernale pe care le oferă 
noului sosit, că. și vechiu
lui îndrăgostit ce aceste 
locuri,, la cabana „Paști-Vil- . 
can" s-a desfășurat, dumi
nică, concursul nostru de 
schi. Au urcat spre acest 
îndrăgit loc sute de tineri 
și vîrstnici, dintre care nu
meroși duceau de mină co
pii. Concursul? Un adevărat 
eveniment de voie bună, de 
participare la... aer curat.

har iată ciștigătorii con
cursului. La fete, locurile 
1 au lost ocupate, în ordi
nea virstelor, de Eva 
Vass. Daniela 
Frusina Călin. 
Vass. I.a băieți, participa
rea a fost mult mai nume
roasă, astfel incit la unele 
categorii, dați fiind „timpii" 
apropiat i realizați de- con- 
curenți, vom trece și locu
rile ’II. 111. La preșcolari, 
locul Ia fost cîșțîgat de 
Alexandru Vass jr. Pînă la 
10 ani,: locul 1 — Bogdanei 
Stoica. La 10-
I -
II.
HI 
tre 15—20 de ani : Marius 
Muresan —I, Fănel Rusii

de
Mureșan, 

’ și Maria

15 ani, locul
locul. Vladimir Pop,

- Cristian Appel, locul
- Gabriel Szarodi. In-

în mirificul peisaj montan, schiul — regele spor
turilor albe — prezent de fiecare dată.

Foto : Șt. NEMECSEK și Aurel Dl LA

Competiții
.— II, Mircea Incze — III, 
Tntr'e 20—3() de ani: I — 
Alexandru Vass, II — Lu
dovic Matiuș, III ■— . Hen- 
r-ieh Kunig. Intre 30-—40 
anj,' Lcon Stoica — I, loan 
Călin — II, loan. Butuzâ 
lîorincaru — UI. Locurile 
1 și TI, între 40 și 50 ' de.
am au fost ocupate de La- 
dislau Krausz și Petru Co
bori, iar la cea mai înain
tată vîrstâ, 'looyl I a fost 
cîștigat de veteranul — 67 
de ani — Grigore Kovacs.

Mulțumim pe această ca
le inimoșilor oameni de 
inuntft care, ne-au ajutat 
în organizarea . concursu
lui : . I.oly Deak, Mariana 

.Rotaru, I’olixenia Vass, Au
rel Dula, Costel Amariei, 
Avram lanc și cunoscutului 
veteran al potecilor mon
tane, Vasile Pollak. Mier
curi, la clubul, din Vulcan, 
în cadrul 
Steagul

vom reintîlni cu poezia
:u o

' pozitive,
muntele și frumusețile -sale 
neasemuite.

In cadrul manifestărilor 
sportive ■ de masă, desfă
șurate sub genericul „Da- 
ciadei", joi la Vulcan a- 
avut loc faza județeană ri 
concursuini de biatlon, or
ganizata de Consiliul mu
nicipal al organizației pio
nierilor., La cele două pro
be, schi si' tir, categoria 
11—14 ani, au participat 40 
de pionieri din școlile Văii 
Jiului, cîștigători ai etapei 
de masă. .

. într-o atmosferă de bun 
nivel compelițional, , copiii - 
și-au dovedit măiestria "in 
practicarea, u’ndr discipli
ne sportive atractive, cu 
mari contribuții la fortifi
carea sănătății. Iată . care 
este clasamentul stabilit la. 
faza județeană a concursu
lui de biatlon ; categoria

pionierești
legitimați, fete : I Minodora 
Mihaleiuc (Școala genera
lă hr. 4 Vulcan), II Daniela 
Pop_ (Școala generală njr. 
6 vulcan); băieți — 1 Erno 
Csimbalmoș (Școala gen. 
nr. 6 Vulcan), II Adrian 
Flaidăr . (Școala : generală 
nr. 6 Vulcan), III Dan 
Priiscă (Școala generala nr. 
5 Vulcan) ; nelegitimați, fe
te : I Voica Arnza (Școala 
generală nr. .4 Vulcan), II 
Nlcoleta Maier (Școala ge
nerală nr. 2 Lupeni). IU 
Ion Larisa (Școala genera
lă nr. 2 Lupeni) ; băieți: 
I, Grigore Mandia (Școala 
generală nr. 6 Vulcan), ii 
Eduard llantoiu (Școala 
generală nr. 1 Lupeni), UI 
Nicu Enache (Școala gene
rală nr. 5 Vulcan).

ne
și.

S. VIOREL

împrejurimipe
întrecerile de săniuțe des

fășurate pe dealul de ia 
marginea de sus a comu
nei Aninoasa au desemnat 
următorii cîștigători, la 
categoriile de vîrstâ stabi
lite : 12—14 ani, fete : Ma
riana Pleștiu, Mărioara 
Vlașin și Margareta Kne- 
bel; băieți: Radu Stolni- 
cu, Dan Bîrdea, Bella Ha- 
lasz și Nicolae Jega ; 8—12 
ani, fete : Edith Szdcs — 
revelația concursului — Ni- 
coleta Pitaru ; băieți ; Ba- 
du Bîrdea; Neluțu Herlea, 
Cosmin Bticeanu; pînă la 
8 ani, fete : luliana Ștefan- 
ca; băieții Alexandru 
Hummer, Silviu Stane. Au 
cîștigat însă toți cei ce au 
urcat pe pîrlie și au gustat 
din frumusețea acestei ier
ni.

Cei 25 de concurenți, toți

elevi ai școlii generale, 
fost însoțiți pe pîrtie 
directoarea școlii, Ana Șer- 
ban, de Jana Stane, Emi
lia Mărconiu și Gheorglie 
Drăgan, cadre didactice, și 
de numeroși susținători. La 
coborîre, în Vale, organiza
torii au oferit concurenți- 
lor ceai fierbinte.

Aducem și pe această ca
le mulțumiri pentru spri
jinul dat în organizarea și 
desfășurarea concursului 
tovarășilor Dumitru Morar, 
secretar adjunct al comi
tetului comunal de partid, 
și neobositului animator al 

. sporturilor pe patine, schi 
și săniuțe din Aninoasa, 
arbitru de start al întrece
rilor-noastre de duminică. 
Andrei Ilegeduș.

T. ȚAȚARCA

„Serilor ziarului 
roșu", la-ora 18,

prezentare de dia- 
ăvind ca temă

T. CAMPIANU

Startul competițiilor 
sportive, din cadrul edi
ției a VIII-a a „Cupei 
Steagul roșu" a fost 
dat. în coloanele ziaru
lui de azi am inserat 
doar cîteva din rezulta
tele obținute la schi și 
săniuțe din mai multe 
localități ale Văii Jiului, 
în zilele ce urmează vor

avea loc o suită de ma
nifestări culturale 
genericul „Serile 
lui Steagul roșu" 
minînd duminică, 
bruarie, cu „Cupa
rului Steagul roșu" 
schi ce se va desfășura 
pe pîrtia de lingă baza 
didactică a I.E.F.Ș.

sub 
ziaru- 

cul- 
28 fc- 

zia- 
la

3

<

Un vis de generații prinde contur la Straja
Deocamdată, accesul 

spre cabana Straja, de pe 
versantul nordic al- vîrfu- 
lui cu același nume al 
munților- Vîlcan, se face 
cu pasul. Telescaunul este 

' supus ultimelor reparații 
în vederea autorizării 
oficiale . premergătoare 
dării in funcțiune. Cu toa
te acestea, pitoreștile îm
prejurimi, peisajele de o 
rară frumusețe vizibile in 
timpul ascensiunii sau 
eoborîrii pe cărarea de 
munte constituie o verita
bilă atracție. Dar. ceea ce . 
în prezent a devenit rea
litate pe pîrtiile de schi 
din apropierea

Simion Cioflica, Grigore 
Cosma, Adalbert. Kato, 
Zoltan „Ușurelu, Iosif Ma
terna. Carol Dido sub con
ducerea maistrului prin
cipal Mircea Șuba, mine- 

bameni 
li
o

iilor, celorlalți 
al muncii din Lupeni 
s-a jjws : ia’dispoziție

Cronica muntelui

în majoritate pensionari 
mineri. Instalația permite 
nu numai practicarea 
schiului pentru amatorii 
prezenți aici la sfîrșitul 
săptăminii, ci și antrena
rea intensivă, la «nivelul 
ridicat al competițiilor ac
tuale a tinerelor speran
țe ale schiului din Valea 
Jiului.

pentru anul 11)82 
prevăzute la Straja

jr

Idin apropierea cabanei 
și reprezintă o invitație 
Ila practicarea sporturi
lor de iarnă este tele- 
schiminul. Datorită sp.ri- 

Ijinului acordat de ing.
Gheorghe MarChiș, direc
torul l.M. Lupeni și mun
cii fără preget, desfășura
te uneori în condiții deo
sebit de dificile, a unor 
oameni inimoși, cum sînt 
Iosij Racolfa, Beta Phișa,

instalație de teleschi la 
nivelul celor existente în 
marile stațiuni din țqră. 
Din curtea cabanei, pînă 
pe prima culme din apro
piere, cunoscută sub de
numirea ^plaiul lui Mutu", 
se poate ajunge în cîteva 
minute cu ajutorul . mo
dernei instalații de tele
schi.. Localnicii au denu- . 
mit instalația teleschi- . 
min, adică intr-o „tradu
cere", instalație. realizată 
de mineri pentru mineri, 
întrucii realizatorii sînt

sînt 
noi 

dotări, două alte teleschi- 
minuri și o instalație de 

. babyschilift, precum și 
extinderea cabanei. în
făptuirea acestor obiecti
ve are garanția entuzias
mului și priceperii dobîn- 
dite de realizatorii pri
mului teleschi din muni
cipiu cu forțe proprii și 
va constitui înscrierea 
masivului Straja în rîndul 
stațiunilor de renume din 
țară. Visul. unor generații 
întregi tie iubitori ăi thun- 
telui clin* Lupeni prinde 
(ontllr de lealitate la 
Straja.

Viorel STRAUȚ

I

I
I
I
I
I
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miezul nopții; Unirea : 
Bilet de întoarcere.

FILME
Devalorizarea francului belgian 

și a coroanei daneze

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Dușan Dragosavaj

(Urmare din pag U

niștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugosla
via, relevînd bunele rapor
turi româno-iugoslave, ro
iul deosebit al tovarășilor- 
Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito în dezvoltarea 
și amplificarea lor continuă, 
așezarea acestor tradițio
nale raporturi pe baze 
trainice.

Cei doi conducători de

partid au procedat, de a- medie de acțiune în Euro- 
semenea, la un larg și a- pa șl retragerea celor exis- 

’ tente, trecerea neîntîrziată 
la dezarmare, în primul'" 
rînd la dezarmarea nuclea
ră.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o «atmosferă de 
caldă prietenie, de deplină 
înțelegere, stimă și respect 
reciproc, care caracteri
zează relațiile dintre cele 
două partide și popoare.

profundat schimb de vederi 
în probleme ale situației 
politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și mun
citorești.

S-a apreciat că proble
ma fundamentală a zilelor 
noastre o constituie opri
rea' cursei înarmărilor. în
cetarea amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază

Dejun
rUrmare din pag. î)

BRUXELLES 22 (Ager
pres). întruniți la Bruxel
les, miniștrii de finanțe ai 
țărilor membre ale CEE la 
au decis devalorizarea cu 
8,5 la sută a francului bel- a declarat că, deși de pro- 
gian și cu trei la sută a co-

I roanei daneze în 
sistemului monetar 
european (SME).

Reuniunea a avut „ 
cererea guvernului belgian, 
care îșl anunțase anterior 
partenerii din Piața co
mună că intenționează să 
devalorizeze cu 12 la sută 
moneda națională, ca o 
componentă a programului 
său de relansare economi
că și de combatere a șoma
jului. Belgia s-a lovit însă 
de opoziția tuturor parte
nerilor comunitari, cu ex
cepția Danemarcei, dornică 
să folosească prilejul rea
șezării parităților moneta
re pentru a-și devaloriza 
cu șapte la sută propria 
monedă. Majoritatea par
tenerilor au obiectat că o 
devalorizare de 12 la sută 
a francului belgian ar pu
tea dezechilibra întregul 
sistem monetar comunitar 
și, totodată, ar conferi a- 
vantaje exagerate exportu
lui belgian.

Reajustarea actuală 
SME este a cincea de 
punerea să în aplicare, în 
martie 1979.

COPENHAGA 22 (Ager
pres). Referindu-se la mă
surile monetare adoptate 

Bruxelles, premierul 
danez. Anker Joergensen,

cadrul' 
vest-

loc la

PETRILA: Tridentul 
nu răspunde.

porții reduse, devalorizarea 
coroanei este de natură să 

. contribuie la ameliorarea 
competitivității industriei 
naționale și a balanței de 

. plăți a țării. De asemenea, 
el și-a exprimat speranța 
că se va ajunge și la de
valorizarea „coroanei ver
zi", folosită în calculele 
privind sectorul agricol.

dr
BRUXELLES 

preș). într-un 
privind cererea 
belgian de a 
moneda națională prezen
tată miniștrilor de finanțe 
ai CEE, agenția France 
Presse notează faptul că 
decizia este motivată de 
autoritățile de la Bruxel
les de situația nefavorabi
lă a economiei țării. Ast
fel, în anul care a trecut, 
„deosebit de dificil pentru 
economia belgiană11, după 
cum scrie AFP, Banca na
țională a fost silită să 
cheltuiască 316 miliarde 
franci pentru a susține 
propria monedă, aflată la 
unul din cele mai scăzute 
cursuri din ultimul timp.

LONEA : Aventuri
în Marea Nordului.

ANINOASA: NicHJ

VULCAN — Luceafă
rul : Olimpiada 40,

22 (Agei’r 
comentariu 
guvernului 
devaloriza

LUPENI — Cultural:
Jocuri serioase.

URICANI: Patrula
cosmică în acțiune.

TV

11,00 Viața satului,. ■
13,00 închiderea pro

gramului.
Telex.
Viața școlii. 
Almanah pionie
resc.
Clubul tineretu
lui.

17.25 Viața satului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea 

gramului.,
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea 

nomică.
20,45 Semnături în 

tea muncii.
21,00 Teatru TV : 

granții de 
Mrazek.

22,15 Telejurnal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist' 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, duminică, un dejun 
în onoarea tovarășului Du
șan Dragosavaț, președin
tele Prezidiului Comitetu-

• 'lui Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

cu prietenie, manifestîn- 
du-și satisfacția pentru 
vizita efectuată, - pentru 
convorbirile avute, care 
se înscriu ca un nou și 
important moment al dia
logului la nivel înalt ro- 
mâno-iugoslav, în dezvol
tarea relațiilor de priete
nie, colaborare și solidari
tate dintre cele două parti
de șl țări, dintre popoare
le noastre.
aassBnHMBenia-s

Secretarul general
Partidului Comunist 
mân, președintele 
blicil Socialiste — 
tovarășul 
Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, to
varășul Dușan Dragosavaț, 
și-au luat un călduros ră
mas bun, s-au îmbrățișat
.......... I WBMSS8SB! 

Acțiuni

BERLINUL OCCIDEN
TAL 22 (Agerpres). în Ber
linul occidental a avut loc 
o demonstrație de protest 
a tineretului desfășurată 
sub lozincile: „Cerem a- 
nularea imediată a hotărî- 
rilor nucleare ale NATO !“, 
„Să se pună capăt ampla
sării de. armament nuclear 
pe continentul european 
Demonstranții au chemat la 
intensificarea luptei îm
potriva transformării con
tinentului european într-un 
arsenal nuclear și a am
plasării de noi arme ra- 
cheto-nucleare americane cu 
rază medie de acțiune, la 
organizarea de acțiuni ho- 
tărîte în favoarea politicii 
de pace și destindere,

★
DELHI 22 (Agerpres). In

dia și Tanzania își expri
mă profunda îngrijorare teritoriul R.F.G. și să• • • •••• •• • • •• ••••••••••••••••••f••
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al 
Ro- 

Repu- 
România, 

N i c o 1 a e

Comitetului a 
la 16,45

„Războiul“ comercial dintre Japonia, 
C.1E.E, și S.U.A. pro-

energice pentru pace
față de „constituirea de ar
senale militare" în Oceanul 
Indian șl hotărîrea de a 
coopera pentru a transfor
ma acest ocean într-o zonă 
a păcii — au declarat pre
ședintele indian, Neelam 
-Sanjiva Reddy, și președin
tele Julius Nyerere ia un 
dineu oferit în onoarea șe
fului statului tanzanian, 
aflat la Delhi, într-o vizită 
de cinci zile.

BONN 22 (Agerpres). Or
ganizația vest-germană 
„Sănătatea pentru . pace1*, 
din care fac parte perso
nalități de frunte ale lumii 
medicale din RJF.G.. a dat 
publicității.
un apel prin care cere gu
vernului să respingă pla
nurile NATO de staționare 
de noi rachete nucleare pe 

re-

la Hamburg,

și dezarmare
nunțe la proiectele de lege 
privind pregătirile în ve
derea unui posibil război 
nuclear, informează agenția 
UPI.

■âr
HELSINKI 22 (Agerpres). 

Nu există în prezent sar
cină mai importantă decît 
lupta activă pentru menți
nerea și consolidarea păcii 
în întreaga lume — se a- 
rată în documentul adop
tat de Conferința organi
zației „Partizanii păcii din 
Finlanda", Participanții au 
adresat forțelor progres is- . 
te din întreaga lume, che
marea la acțiuni eficiente 
în favoarea destinderii și 
dezarmării, pentru tradu
cerea în -viață a principi
ilor și prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare ' in

Europa. -

LONDRA 22 (Agerpres). 
Partenerii occidentali ai 
Japoniei vor impune res
tricții la import (măsuri 
protecționiste) dacă expor
turile nipone pe piețele lor 
vor continua să crească — 
a declarat ministrul brita
nic al comerțului, John 
Biffen.

Referindu-se la „războiul11 
comercial din ultimii cîți- 
va ani dintre Japonia pe 
de d parte, și Piața comu
nă și S.U.A., pe de alta, 
Biffen a spus : „Amenința
rea pe care o prezintă suc
cesul. economiei japoneze 
este că ea intră peste e- 
conomiile occidentale cu o 
viteză care, pur și simplu, 
este social inacceptabilă". 
Și, de asemenea : „Eu sînt 
fundamental înclinat spre 
comerțul liber, dar aceasta 
nu vrea să însemne că eu 
cred îri comerț liber ne
condiționat".

Venind din partea unui

membru al unei echipe gu
vernamentale, care și-a fă
cut din „libera concurență11 
cea mai ortodoxă crezul 
său politic intransigent, 
declarația nu este lipsită 
de un oarecare umor : 
ră, liberă concurența 
comerțul, însă nu în 
necondiționat, dacă 
„social inacceptabilă11. Ar
gumentul, dus pînă la ul
timele sale consecințe, su
nă parcă a cu totul altce
va decît ortodoxia întoarce
rii la economia „pieței li
bere’1.

libe-
și 

mod 
este

A

întreprinderea de
ii„Vîscoia

eco-

car-

Emi-
Sl.

IREmeiilo
• • • .$<■ •

£ ■

lupani
organizează în data de 10 martie 1982 concurs

• pentru ocuparea postului de
, — Revizor contabil

„Frustrarea denazificării
Un îngrijorător de mare 

număr de naziști au rămas 
nepedepsiți și trăiesc din 
nou confortabil în R.F.G.

La 22 octombrie 1942, 
Roosevelt și Churchill pu
blicaseră prima lor decla
rație comună privind cri
mele de război comise de 
naziști în teritoriile ocupa
te din Europa.

Judecind după aspectul 
exterior al lucrurilor, a- 
tunci, ca și în perioada ur
mătoare, numeroase decla
rații nu ar lăsa nici o în
doială că politică aliaților 
după război a fost de a 
urmări și pedepsi pe cei 
care au ordonat și înfăp
tuit uciderea cu singe rece 
a 12 milioane de oameni 
nev inovați. Recentele do
cumente publicate arată, 
totuși, că aceste promisiuni 
au, fost încălcate, cu bună 
știință și în mod cinic, 
chiar de cei însărcinați cu 
înfăptuirea lor.

Statisticile arată că cel 
puțin 150 000 de persoane 
au fost direct implicate 
în „soluția finală11 și în al
te politici care s-au soldat 
cu numeroase crime 
război. Deși cea mai mare 
parte a criminalilor de 
război care au supraviețuit

de

■sărutarea unei fete ariene 
de către un nearian s-au 
văzut reconfirmați în func- din 
ții. Medici care au trimis 

_ _____ _ ___ ______  ______ infirmi în. centrele de eu- 
situații a fost un amestec tanasie pentru a fi uciși 
dezastruos de lipsă de in- au practicat în continuare, 
teres, letargie, desconside
rare a numărului crimelor, 
precum și sabotajul deli
berat al ’ oficialităților pu- 
blice.

s-au refugiat în Vest, alia 
ții occidentali au condam
nat numai 5000, față de 
30 000 pedepsiți în țările 
esț-europene. Cauza acestei

Ofițeri de Gestapo și SS, 
profund implicați în groaz
nice crime, au fost recru
tați pentru a reconstitui 
forțele de poliție în R.F.G.

Din presa străină
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")

Consecința a fost nu nu
mai prezența, pe străzile, 
din Munchen sau Frank
furt pe Main a unora din
tre cei ce au torturat sa- • 
die, dar -și faptul că mulți 
dintre cei incriminați nu 
au fost schimbați din pos
turile lor. învățători și 
profesori care glorificau 
nazismul și teoriile rasiale 
ale Iui Hitler au fost nu-

Aceiași funcționari civili 
care l-au slujit de bunăvoie 
pe Hitler au fost aproape 
toți reîncadrați în funcții.

Oficialități britanice 
marcante au intervenit pe 
lîngă. omologii americani 
ca să nu urmărească 
prietenii lor germani cri
minali de război, 
schimb aceștia au

pe

Abs, în prezent președin
tele celei mai mari bănci 

i R.F.G. — „Deutsche 
- Bank". înainte de război, 
, el a fost partener ia „Del- 

bruck Schikler", ban. a ce 
a deținut contul particular 
al lui Hitler, și a repre
zentat guvernul nazist la 
Banca de reglementări in
ternaționale'. în cursul răz
boiului, Abs a fost pro
fund implicat în jefuirea, 
de către banca șa, a in
dustriei din țările europene 
.ocupate, in folosirea mîi- 
nii de lucru forțate, banca 
sa fiind și banca ce a fi
nanțat fabrica de combus
tibil sintetic a lui „I. G. 
Farben" din lagărul de 
exterminare de « la Ausch
witz.

Dțși Abs își menține înc^ 
declarația că nu știa nimic 
despre „soluția finală", o- 
fițeri americani din zona 
lor de ocupație, în perioa
da imediat după război, e- 
rau hotărîți să-l urmăreas
că drept criminal de răz
boi. Ei nu au putut să-1

Condițiile de ocupare a postului și de re
tribuire sînt conform Legii nr. 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974 republicată.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal-învățămînt-retribuire unde se 
depun și cererile de participare la concurs.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Giur
giu Gheorghe, eliberată de 
I.J.D.G.M. Regionala Alba 
lulia, sector Vulcan. O de
clar nulă. (364)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preda 
lulia, eliberată de între
prinderea de morărit și pa
nificație Petroșani. O de
clar nulă. (365)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și abonameht auto
buz pe numele Ci-anța Ma-

ANUN| 06

ria, eliberate de Întreprin
derea de confecții Vulcan 
și Consiliul popular Vul
can. Le declar nule. (366)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele NyuJ^s 
Atila, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (367) ‘

TINERI căsătoriți cău
tăm cameră mobilată, cen
tral (bloc). Adresați secre
tariatul Școlii nr. 1 Petro
șani Genge Mihaela, zil
nic 10—12. (368)
FAMILIE

în
__ „___ , fost 
numiți din nou în poziții- aresteze deoarece oficiali- 

miți din nou ca să învețe cheie ale, economiei vest- 
germane, păstrindu-și in
tacte averile și influența. 
Printre cei mulți care au 

fi profitat: se află și Hermann

generația de după război. 
Judecători care au pronun
țat condamnări la moarte 
pentru delicte cum ar f

tați de la Banca Angliei îl 
desemnaseră deja pentru a 
reconstrui sistemul bancar 
vest-german.

(AGERPRES)

SOȚIA Magdalena, fiul Adrian și familia, pro
fund îndurerați, anunță dispariția subită a scumpului 
lor soț si tată

* : - BAZAVAN MARIN -
înhumarea va avea loc azi, 23 februarie ac. ora 14, 
din strada Aviatorilor bloc 26 A Petroșani. (360)

REOACJIA $1 ADMINISIRAflA ; Petroșani, rtr. Nicolae Bâlcescu -2, telefoane 4 T6 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografic Petroșani, str. M Bâlcescu - t


