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Pentru sporirea eficienței 
economice, pentru creșterea 

nivelului de trai

de prietenie în țara noastră 
a șefului statului

Republica Islamică Mauritania
Ceremonia plecării

Simbătă s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie, 
întreprinsă în țara noas
tră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, 
nent-colonel 
Khouna Ould 
președintele 
Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania.

Dialogul la nivel înalt 
româno-mauritanian de la

de locote- 
Mohamed 
Haidalla, 

Comitetului

Semnarea
„Plenara a adresat colectivelor de oameni ai 

muncii din întreprinderi, centrale, unități bancare, 
din aparatul financiar-contabil al ministerelor, con
siliilor populare, chemarea de a acționa cu toată 
răspunderea pentru realizarea prevederilor Planului 
financiar centralizat 
Bugetului de stat pe 
fermitate a noului 
în toate domeniile".

al economiei naționale și a 
anul 1984, pentru aplicarea cu 
mecanism econotnico-financiar

deChemarea adresată
Plenara Comitetului Cen
tral ai Partidului Comu
nist Român din 14—15 
noiembrie, constituie un 
îndemn și, totodată, o 
sarcină de o deosebită 
importanță și pentru oa
menii muncii din Valea 
Jiului care, prin îndepli
nirea obiectivelor Planu
lui financiar și Bugetului, 
vor contribui în mod ne
mijlocit la sporirea con
siderabilă a eficienței e- 
conomice în toate dome
niile de activitate, la creș
terea resurselor financiare 
interne, la consolidarea e- 
chilibrului bugetar, finan- 
ciar-monetar și valutar, 
în acest context general, 
minerilor, dar 
și celorlalte categorii de 
l------------------------------

oameni ai muncii din Va
lea Jiului le revine sar
cina de a-și intensifica 
eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor privind producția 
fizică și producția-marfă 
vindută și încasată, creș
terea continuă a valorii 
producției nete, realizarea 
unei eficiențe înalte și ob
ținerea de rezultate 
nanciare superioare, 
creșterea producției 
cărbune extras, prin 
bunătățirea continuă

fi- 
Prin 

de 
îm- 

a 
calității acestuia, minerii 
bazinului nostru carboni
fer, cu sprijinul prepara
torilor și constructorilor 
de mașini și utilaje mi
niere, vor crea condițiile 
necesare, premisele în
deplinirii în mod expin-

plar a prevederilor Pla
nului financiar centralizat 
și Bugetului.

In dezbaterile Plenarei 
s-a apreciat că Planul fi
nanciar centralizat pe a- 
nul 1984 este echilibrat 
și asigură resursele fi
nanciare pentru dezvolta
rea planificată a indus
triei și agriculturii, a tu
turor ramurilor economiei 
naționale, pentru finanța
rea acțiunilor social-cul- 
turale. S-a subliniat, ca 
fiind deosebit de impor
tante prevederile ca pre
țurile și tarifele din toate 
sectoarele economiei să 
nu crească față de 1983, 
iar indicele prețurilor la 
imnurile de consum și ta
rifelor 
rămînă 
bat.

Prin
se asigură, 
majorării veniturilor no
minale ale tuturor cate
goriilor populației, creș-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould 
I-Iaidalla, președintele Co
mitetului Militar de Sal
vare Națională, șef al sta
tului' Republica Islamică

Un nou flux
de transport 

la I. M. Peîrila

»

i

pentru servicii să 
practic neschim-
aceste

in
prevederi
condițiile

(Continnare in pas a 2-a)

Răspuns simplu,
muncitoresc

fi
de 
la

București se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, 
un moment deosebit in e- 
voluția relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
ca o contribuție de seamă 
la cauza păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționa
le.

Ceremonia plecării 
desfășurat pe 
Otopeni.

Președinții N 
Ceaușescu și

ca

s-a
aeroportul

i c o 1 a e 
Mohamed

Khouna Ould llaidalla au 
sosit împreună la aeroport.

Numeroși bucureștcni a- 
flați la plecarea distinsu
lui oaspete au făcut celor 
doi șefi de 
manifestare
i-au ovaționat 
exprimîndu-și 
pentru 
vel înalt, convingerea

stat o caldă 
de prietenie, 

îndelung, 
satisfacției

noul dialog la ni- 
că

(Continuare iu pag a 4-a)

documentelor oficiale
Mauritania, au semnat, 
sîmbătă dimineața. în ca
drul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, 
ția comună și 
program privind 
tarea cooperării 
ce și tehnice și

Deda ra- 
Acordul- 
dezvol- 

economi- 
a schim-

burilor comerciale dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Islamică 
Mauritania

După semnarea docu
mentului, cei doi președinți 
și-au strîns mîinile cu căl
dură.

Cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Apelului Marii Adunări Naționale către parlamentele
și parlamentarii din statele europene, S.U.A. și Can a d a

Depiină aprobare a oamenilor 
Valea Jiuluimiisiciî din

La l.M. Petrila s-au 
nalizat ieri lucrările 
construcții și montaje 
un nou flux de transport
continuu pe orizontul 
4-luO. Noul flux de trans
port va asigura o mai bu
nă evacuare a producției 
de cărbune din abatajele 
sectorului II. Incepînd de 
mîine, producția sectorului 
1' va fi dirijată pe acest 
nou flux de transport.

La finalizarea acestei 
importante lucrări, prin 

care se asigură o îmbună
tățire a condițiilor de trans
port în aripa de est a 
minei, au contribuit mi- 
n zii din brigăzile conduse 

Ioan Pop și Dionisie 
Laszlo, precum și electro- 
lăcătușii din formațiile con
dus de Franclsc Thirijung, 
Ioan Buzaș și Iosif Szila- 
ghi. (V.S.)

■J
I

Cind pătrundem in sala 
de montaj a secției de ma
șini și prototipuri, 
trul Otto Kloos zice 
am intrat in 
loan Fănic". 
acest nume 
tat, bătrinul 
fost șa-motor, 
plinește trei 
muncă la aceeași 
prindere. Dar 
care repara odinioară cra
tere, vagonete, conduce 
acum o brigadă comple
xă de 38 de meseriași: 
lăcătuși, sudori, strungari, 
frezori, mortezori, vopsi-, 
tori, care asamblează 
modernele combine C'A-1 
și CA-2.

— Unele piese le con
fecționează membrii bri
găzii, continuă interlocu
torul nostru, celelalte vin 
din toată uzina. Iată 
ce aici este nevoie 
mulțt muncitori specialiști.

ma is
că 

„fabrica lui 
La 
este 
său 
fiul 
decenii

I.U.M.P. 
respec

tată a 
său im- 

de 
intre- 

lăcătușul

In ziarul de azi
£ Contribuția societăților culturale la 

dezvoltarea conștiinței naționale a poporu
lui român

(In pagina a 2-a)
& A 8-a ediție a Salonului de toamnă 

al umorului
„VÎRSTA A TREIA"

(în pagina a 3-a)

J

sînt /
Hoca, )

astfel de meseriași 
lăcătușii Avram 

Mircea Lolici, Andrei Ha- l 
luvegy, Viorică Stama. 1

— Și strungarii Albert î 
Pexruți, Victor Șottngă, > 
Petru Fănic, continuă șe- . 
' ’ ’ brigadă. Colectivul 

s-a format de-a 
anilor în marea 
muncitorească de :

ful de 
nostru 
lungul 
școală
la I.U.M.P A-ți face da- \ 
toi ia, în mod exemplar, ț 
înseamnă a munci nu nu- \

Ion VULPE ț 
_________________________ 1 
(Continuare in pag. a 2-a)*

Pentru noi, minerii, cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii 
Adunări 
nouă și 
de pace 
lumii* ci 
duri și năzuințe de care sîntem animați, 
încordarea la care s-a ajuns în prezent în 
relațiile internaționale, politica de înar
mare nucleară, pregătirile care se fac pen
tru instalarea în Europa a unor noi ra
chete cu rază medie de acțiune, constituie 
pentru noi toți, puternice motive de în
grijorare. Această îngrijorare a fost în 
mod magistral prezentată în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu: „De ce 
oare atita grabă, atita nerăbdare pentru 
trecerea la amplasarea noilor rachete? 
Nu ar fi oare mai bine să se depună cel 
puțin tot atît interes, să so acționeze cu 
lot atita grabă și nerăbdare pentru reali
zarea unui acord, pentru oprirea ampla
sării rachetelor? Aceasta este în interesul 
popoarelor, al întregii omeniri!"

Pacea și dezarmarea sînt deziderate vi
tale pentru poporul nostru și pentru toa 
te popoarele lumii. Avem nevoie de pace 
pentru a ne crește copiii, pentru a înfăp
tui prin muncă viitorul comunist al pa
triei, pentru a asigura generațiilor vi-

Nicolae OPREA, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul II al l.M. Bărbăteni

Naționale reprezintă nu numai o 
strălucită manifestare a politicii 
a României cu toate popoarele 
exprimă și cele mai intime gîn-

Să apărăm valorile
spirituala aia umanității

Alături de întregul nostru popor, am 
luat cunoștință de Apelul Marii Adunări 
Naționale către parlamentarii din statele 
europene, S.U.A. și Canada, Un apel ai 
rațiunii, de pace și dezarmare, pentru o- 
prirea aberantei curse a înarmărilor, mai 
ales a celor nucleare, a amplasării de noi 
rachete în Europa. Magistrala cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflăcă
rat și neobosit luptător pentru pacea lu
mii, purtătorul cel mai autorizat al gîndu- 
rilor și năzuințelor poporului român, cons
tituie profesiunea noastră de credință, 
subliniază că trebuie făcut totul, acum, 
pină nu este prea tîrziu, pentru a salva 
omenirea de la catastrofă. Să facem să 
triumfe glasul rațiunii, pînă ce nu au 
căzut bombele care ar distruge tot ce a 
făurit geniul uman, însăși civilizația și 
viața. Noi, lucrătorii din domeniul cultu
rii, cei care contribuim la făurirea unui 
om nou al României socialiste, un om 
care să fie creator și beneficiar al valo
rilor spirituale sîntem alături de toți oa
menii de bună credință de pe planetă, în
grijorați de evoluția relațiilor internațio-

Mircea SlRBU,
președintele Comitetului orășenesc 

de cultură și educație socialistă, Petrila

(Continuare io pas. a 2-a) (Continuare io pag a

Modernele mașini și utilaje miniere, fabricate la I.U.M. Petroșani, echipează numeroase abataje din 
minei: Văii Jiului, de unde se obțin productivități record, expresie a promovării celor mai moderne teh
nologii rentru creșterea continuă a producției de cărbune. In imagine, aspect de muncă din hala de 
montaj a complexelor mecanizate. Foto: Șt. NEMECSEK
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Răspuns simplu, muncitoresc
(Urmare din pag. 1)

să ne aducem 
mărețelor sar- 
nostru partidul

putere din lu- 
putea împiedi- 
românilor1'.

tre- 
ac- 

să-și

statului național unitar româri

(Va urma)

Prof. Viorel VANATORU, 
Arhivele Statului Deva

în procesul creșterii și 
dezvoltării mișcării na
ționale a românilor, un 
rol esențial l-au avut pe 
planul relațiilor spiritua
le asociațiile și societățile 
culturale, cu atît mai 
mult cu cît problema fău
ririi statului național u- 
nitar „preocupînd profund 
masele populare, în acea 
perioadă, constituia un 
deziderat vital al popo
rului român..." după cum 
arată secretarul general 
al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuprinzînd diverse ca
tegorii sociale și avînd 
strînse legături cu mase
le populare, societățile 
culturale românești au 
contribuit la dezvoltarea 
conștiinței naționale a 
poporului român, la pre
gătirea unor factori e- 
sențiali ai procesului de 
unire.

Un alt fapt important 
care trebuie menționat în 
legătură cu rolul societă
ților culturale este acela 
că, pe măsura adîncirii 
procesului de luptă so
cială națională a poporu
lui român, activitatea lor 
îmbrăca tot mai mult și 
un aspect politic sau pu-

nea accent pe acele ma
nifestări cai-e aveau în
deosebi un caracter poli
tic, manifestări care prin 
însuși conținutul lor erau 
expresia conștiinței uni
tății de neam a tuturor 
românilor.

în fața politicii de dez
naționalizare promovată 
de Imperiul austro-ungar 
la începutul secolului XX, 
societățile culturale ro
mânești create încă în 
secolul XIX, își intensifi
că activitatea. Paralel 
cu ele se înființează al
tele noi, numărul lor în 
ansamblu fiind foarte ma
re.

„Liga pentru unitatea 
culturală a românilor" a 
desfășurat o vastă activi
tate culturală și politică 
de sprijinire a luptei na
ționale a poporului român 
de pe ambele versante 
ale Carpaților, reușind ca 
pînă în 1914 să-și creeze 
numeroase secțiuni în ma
joritatea orașelor din ța
ră (București, Galați, Iași, 
Craiova, Constanța, Bacău 
etc.) cît și în unele cen
tre universitare din stră
inătate: Paris, Londra. 
Berlin, Anvers, Bruxelles, 
Liege, Miinchen.

Prin activitatea multi
laterală, prin cărți, re
viste și ziare, prin aju
toare de ordin financiar 
acordate instituțiilor și 
publicațiilor din Transil
vania, prin atragerea în 
rîndurile sale a unor pro
eminente figuri ale vieții 
sociale și culturale româ
nești: D. Onciul, N. Ior- 
ga, S. Mehedinți, Spiru 
Haret, Vasile Lucaciu, 
Octavian Goga, V.A. U- 
rechia și alții, „Liga pen
tru unitatea culturală" a 
românilor se înscrie la 
loc de frunte în lupta 
pentru realizarea unirii 
naționale a românilor.

îndeosebi după Con
gresul din 1905 care a 
abordat problema orga
nizării unor manifestări 
politice, deci a depășirii 
cadrului strict cultural, 
Liga culturală a îmbinat 
tot mai armonios activi
tatea culturală și cea po
litică, națională, declarînd 
că „nici o 
me nu va 
ca unirea

Manifestări
In această perioadă, pî- 

nă la 1 decembrie, cînd 
se vor sărbători 65 de 
ani de la făurirea statu
lui național unitar român, 
în întreaga Vale a Jiului 
se organizează ample ma
nifestări, dedicate aces
tui eveniment de refe

rință din istoria poporu
lui nostru.

• Joi, 17 noiembrie, la 
căminul de nefamiliști 
din Lonea, comitetul 
U.T.C. de la întreprinde
rea minieră a organizat 
o dezbatere pe tema „U- 
nire-n cuget și-n simțiri". 
Organizatorii loan Toacă, 
Viorica Nagy și Constan
tin Prescure au purtat 
discuții cu tinerii căml- 
niști, dintre care s-au e- 
vidențiat minerii Ionel 
Scorpete, Gheorghe Mura, 
Gheorghe Nicuța și Mar
cel Ilos. Astăzi, la ora 11, 
la întreprinderea minieră 
va avea loc un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe 
această temă.

• Simpozioane, mese 
rotunde, dezbateri. în pe
rioada 20 noiembrie — 
1 decembrie, in toate li
ceele și școlile generale 
din municipiu vor fi or
ganizate simpozioane, me
se rotunde și dezbateri 
pe tema „Lupta seculară 
a poporului român pen
tru unitate și independen
ță națională". (M.B.)

Deziderate vitale 
pentru popoarele lumii

itoare o viață demnă. Sîntem hatărîți 
contribuția prin muncă ia înfăptuirea 
clni pe care le-a pus în fața poporului 
ți statul. Nu ne vom precupeți eforturile pentru a da 
țării cît mai mult cărbune în vederea dobîndirii in
dependenței energetice a țării. Sîntem pe deplin conș. 
tienți că de munca noastră depinde înflorirea patriei, 
înaintarea fermă pe calea bunăstării și civilizației so
cialiste.

Cu inimile pline de mîndrie pentru strălucitele 
inițiative de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele Româ
niei socialiste, ne exprimăm convingerea că stă în 
puterea popoarelor să pună stavilă politicii de înar
mare nucleară, să asigure preîntîmpinarea unui răz
boi nuclear nimicitor, să asigure pacea pe pămînt, în 
interesul vieții, al întregii umanități.

Expoziție de 
filatelie

Cercul filatelic „Minerul" 
din Petroșani pregătește o 
expoziție — prilejuită de 
împlinirea a 25 de ani de 
la înființarea Asociației 
filateliștilor din R.S.R. — 
care se va deschide în 27 
noiembrie, ora 11, la Caea 
de cultură. Expoziția, prin 
tematica sa, se integrează 
în manifestările dedicate 
de oamenii muncii din Va
lea Jiului aniversării a 65 
de ani de la făurirea sta
tului național unitar român.

în paralel cu pregăti
rea teoretică, elevii de 
la Liceul industrial Pe
troșani desfășoară o in
tensă activitate produc
tivă in cadrul atelieru- 
Iui-școală. în imagine, 
maistrul instructor Io
sif Emanoil în mijlocul 
elevilor din clasa a X-a 
L cu profil electrome
canic.

Pentru sporirea 
eficientei economice

metode pentru stimularea 
întregii capacități crea
toare a tuturor celor ce 
muncesc.

Toate categoriile de 
oameni ai muncii din Va
lea Jiului, și în mod deo
sebit minerii, cei cărora 
le revine cea mai Impor
tantă sarcină — de a asi
gura economiei naționale, 
industriei românești căr
bunele cocsificabil și e- 
nergetic necesar — 
buie să-și intensifice 
țiunile întreprinse, 
sporească puterea de mo-

terea prevăzută a nivelu
lui de trai, sporirea con
tinuă a puterii de cum
părare.

La stabilirea acestor 
prevederi, a tuturor o- 
biectivelor cuprinse In' 
Planul financiar centrali
zat pe anul 1984 și Bu
get, s-a ținut seama de 
sporirea, în anul viitor, a 
produsului social, a pro
ducției industriale, a va
lorii producției globale 
agricole, de creșterea pro
ductivității muncii, de alți bilizare, să valorifice în 
factori ai dezvoltării in
tensive a economiei.

Organele și organizațiile 
de partid, conducerile co
lective ale întreprinderi
lor economice, sindicatele 
și organizațiile U.T.C., ce
lelalte organizații de ma
să și obștești trebuie să 
aplice cele mai adecvate

mod superior toate re
zervele de care dispun 
pentru creșterea continuă 
a producției, pentru spo
rirea eficienței economice 
a întregii activități, pen
tru asigurarea în viitorul 
an a nivelului planificat 
al sarcinilor prin realizări 
de prestigiu.

Să apărăm valorile 
spirituale ale umanității

(Urmare din pag I)

res- 
llie 

Du-

nale, de încordarea și neîncrederea care persistă în 
unele zone ale lumii. Valorile spirituale trebuie păs
trate și apărate ca lumina ochilor, pentru că la crea
rea lor au contribuit zeci și zeci de generații, mii și 
mii de capete luminate ale omenirii, uneori cu jert
fe, în slujba unor idealuri înalte. Operele nemuritoa
re de muzică, literatură, artă plastică, teatru sau film, 
nu trebuie să sufere, să ajungă să nu-și îndeplineas
că menirea educativă, formativă. Nu există la aceas
tă oră ideal mai scump decît a se asigura lumii pa
cea de care are nevoie, pentru a se dezvolta în li
niște. De aceea sîntem alături de conducătorul nos
tru, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunînd un NU hotărit războiului 
și vom face totul pentru ca aceste chemări să triumfe 
în întreaga lume.

I

rnai cu brațele ci și cu 
mintea, de fapt aceasta 
este deviza noastră.

Ni se vorbește eu 
pect despre sudorii 
Coțofan, lima sabău,
mitru Leib, despre vete
ranul Dumitru Găgeanu, 
care se pregătește de pen
sie. Specializarea pe ope
rații, intr-ajutorarea și 
folosirea eficientă a fon
dului de timp aduc brigă
zii depășiri lunare sub
stanțiale, spre exemplu 
octombrie s-a materiali
zat intr-un spor de pro
ducție cu 24 de procente.

— Generalizarea acor
dului global a pus in 
valoare întreaga capaci

tate de muncă a brigăzii.

subliniază șeful secției 
M.A.P., ing. Nicolae Po- 
povici. A dispărut concep
ția „eu îmi fac treaba, 
nu mă interesează cei
lalți". Profunda respon
sabilitate muncitorească 
a acestui colectiv e rele
vată de faptul cum pri
vește sarcinile încredin
țate. Astfel, s-a pus pro
blema reparării combine
lor provenite din import. 
Fără a afecta realizarea 
planului de producere a 
combinelor proprii, brigă
zile lui loan Fănic și Ște
fan Căprici și-au asumat 
acest angajament pentru 
combinele de tăiere și 
respectiv de înaintare.

— Utilaje moderne a- 
vem, a spus atunci Ioan 
Fănic. De priceput ne

pricepem, e păcat să lă
săm imobilizate combi
nele care au costat atîta 
valută. Cu ajutorul spe
cialiștilor noștrt, ingineri 
fi maiștrii, ne-am apucat 
de treabă.

Ar fi putut să zică a- 
cești bravi muncitori: 
„noi sîntem constructori, 
nu ne interesează repara
țiile". Sau ceva de genul 
„nu ne pricepem", pro
poziție urmată de o ridi
care neputincioasă din u- 
meri. Înalta lor conștiin
ță muncitorească, înțe
leaptă judecată muncito
rească de proprietari șl 
beneficiari ai muncii lor 
le-a dictat însă să-și asu
me această dificilă misiu
ne. Unele piese au fost 
recondiționate, altele au 

fost reproiectate și cons-

truite de meseriașii 
această mare „aulă" mun
citorească. Și astfel com
binele și-au prelungit du
rata de funcționare, mi
nerii sînt foarte mulțu
miți de ele.

— De fapt, conchide șe
ful de brigadă, mulțumi
rea noastră suflctescă, sa
tisfacția noastră morală 
și materială de acolo, din 
subteran, ne vin. Dacă 
patria are mal multă căl
dură și lumină, înseam
nă că și contribuția noas
tră 
gajărit. 
noastre.

Un răspuns 
muncitoresc, la care sub
scriu prin fapte demne 
de laudă toți cei 37 de 
ortaci ai șefului de bri
gadă.

este pe măsura an-
a destoiniciei

simplu.

I

I

I
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SPECTACOLE. Teatrul 
de stat din Petroșani pre
zintă astăzi, la sediu, două 
spectacole (de la orele 10 
și 18) cu piesa ^Domnișoa
ra Julie“ de August Strind
berg. Reprezentația de 
ora 10 este 
tru minerii 
trila.

CERCUL 
„Emil Racoviță“ al

sfîrșit de săptămînă, în- 
cepînd de ieri, explorarea 
peșterii Cartianu (din Pa
sul Vîlcan). La ediția din 
acest an a manifestării 
„Speosport" studenții din 
Petroșani au obținut, pen
tru a doua oară, trofeul 
„Exploratorii".

CURSURI PRACTICO- 
APLICATIVE. La Casa de 
cultură din Petroșani se 
deschid luni, 21 noiembrie, 
cursurile de tehnică foto, 
mecanică auto și cosmeti-

SPEOLOGiG că organizate în cadrul u- 
......... .................... _1 stu- niversității cultural-științi- 

denților Institutului de mi- fice. Cei interesați să par- 
ne e organizat la acest ticipe pot solicita lnforma-

ca-

res- 
re- 

fost

la
susținută pen- 
de la I.M. Pe-

ții de la secretariatul 
sei de cultură. (V.S.)

PERLA, cunoscutul 
“vânt din Vulcan, s-a 
deschis ieri după ce a
supus unor necesare repa- 
rații și renovări. Cu acest 
prilej, s-a organizat, în 
cadrul „Lunii preparatelor 
culinare", o expoziție 
preparate cu vlnzare.

MANIFESTĂRI SPORTI
VE. Astăzi, la ora 11, are 
loc întîlnirea de fotbal din
tre divizionarele C, Mine- 
rul-Știința Vulcan și Me
talul Bocșa. Tot de la ora 
11 echipa de rugby Știința 
Petroșani va juca, în cadrul

De 
din 
în- 
cu 

mi-

de

„Cupei F.R.R.", cu forma
ția Vulcan București. (D.C.)

AUTO APROVIZIONARE. 
Acționînd în spiritul in
dicațiilor de partid și de 
stat privind autogospodă- 
rirea și autoaprovizionarea, 
la cantina 1Â.C.C.V.J. de 
la Petrila s-a amenajat pe 
lîngă întreprinderea mi
nieră, o gospodărie anexă 
care cuprinde, pentru în
ceput, peste J000 de gali- 
nacee. (M.B.)

REVELION MINERESC. 
Astăzi, minerii sectorului 
XI de la l.M. Petrila, cel
care și-au îndeplinit sar- gate de gospodărirea aces- 
cinile anuale de plan, vor tor spații.

sărbători „revelionul", 
la ora 14, la clubul 
Petrila va avea loc o 
tîlnire tovărășească, 
participarea familiilor 
nerilor. (M.B.)

IN CĂMINELE MUNCI
TOREȘTI pentru 
din 
loc, 
brie 
lize 
togospodărire. Totodată vor 
fi alese noile cojnitete de 
cămin, formă de participa
re democratică la rezolva
rea tuturor problemelor Ie

tineret 
Valea Jiului vor avea 
în perioada 21 noiem- 
— 30 decembrie, ana- 
ale activității de au-

DELTAPLANORISM. La 
mina Pctrila s-a înființat 
recent 
care îi 
torii 
Vineri 
ședință 
bitorilor acestui sport 
curajului, sub 
instructorului Romeo 
șia, om al muncii la secto
rul XI. (l.V.)

Rubrică realizată do 
Tiberiu SPĂTARU

clubul „Temerarii" 
întrunește pe iubi- 
deitaplănorismului.

a avut loc prima 
de instruire a iu- 

al 
îndrumarea 

Ro-

I
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Salonul de toamnă al umorului, ediția a opta, 
are ea temi „VIRSTA A TREIA". De drept, ce-au 
vrut inițiatorii și, de fapt, ce ideatică se degajă din 
cele peste 70 de lucrări ale aproape 25 de caricatu- 
riști ? Este știut că la Petroșani participă creatori 
dintre cei mai importanți, cu premii in (ară și în 
afară (precum: Octavian Bour, Ion Barbu, Pavel 
Constantin, Alberth Poch, Al. Bartfeld, Viorel Teoc 
Nosta, Mihai Boacă, Mircea Bâtcă, Mihai Pânzaru, 
Mihai Barbu, etc.) fi că aici se întîlnesc cu ochiul 
critic al scriitorilor: Romulus Vulpescu, Eugen Uri- 
cariu, Radu Ionescu, Iulian Neacșu yi, firește, cu un 
public tot mai sensibilizat pentru o astfel de mani
festare.

Vîrsta a treia: virsta rememorării finale de care 
se arată dispusă bătrînețea — spun Inițiatorii; vîrs
ta din urmă a finitudinii — par a accentua lucrări
le. Iar dacă lărgim: virsta deplinei reflexivități —

„Ar trebui 
să ne naștem bătrîni"
spun filosofii; virsta poetică — întăresc poeții; virs
ta olimpiană — ar zice cel ce fi-a împlinit viața 
ca pe o operă de artă.

Din unghiul vieții, vîrsta aceasta apare ca o 
încununare a celor anterioare (copilăria, adolescen
ța și maturitatea); ba încă dialecticienii au surprins 
'•ă fiecare o preia pe cea anterioară fi-o desăvîr- 

ște, că între „istoria mică" a fiecărui ins și „isto- 
. ia mare" a omenirii există un perfect acord; etapă 
de etapă, vîrsta de virstă omenirea fi omul se pro
duc și împlinesc, prin muncă și creație; parafrazînd 
un vers celebru s-ar putea spune: omenirea cu fie
care om se-ncearcă încă o dată, dorind să ajungă 
la o expresie fericită a sa. Un om se poate considera 
fericit etnd din perspectiva vîrstel a treia, descoperă 
intre etapele vieții fi actele sale, între întîmplările 
din juru-i și sensul pe care li l-a conferit un subtil 
acord.

Revenind caricaturiștii vor să ne vorbească 
tocmai despre absența acestui acord, despre dezacor
dul cu sine fi cu lumea a omului vîrstei a treia. 
Sensul afirmativ al pledoariei lor e limpede: „omul" 
trebuie să se realizeze ca om, ca ființă umană. Lu
crarea lui Octavian Bour... „capul format din trei 
cărți" (poate „criticile kantiene") este explicită, în 
acest sens. Implicite fi de o acuitate ideatică fi ex
presivă sînt lucrările lui Ion Barbu, Viorel Teoc 
Nasta, Mihai Barbu, Mircea Bâtcă. Precaritate de 
uman este semnalizată beckettian de Viorel Teoc 
Nasta: cupluri ale imposibilității morale și existen
țiale: cel care a trăit o viață cu masca lipită de față, 
în final fși pune capul in lada de gunoi sau cel 
cu capul vidat îl conduce pe orb. Lucrările lui Bâtcă 
forează aceleași straturi profunde ale ființării: șirul 
de picioare cărînd clepsidra răsturnată sau ieșirea 
din ultima virstă cu dorința expresă de a le relua 
de data aceasta cu un adevărat sens. Lucrările ex
puse aduc în mintea vizitatorului acestui salon, cu
noscutele versuri ale Anei Blandiana: „Ar trebui să 
ne naștem băirîni / Să venim înțelepți, / Să fim 
în stare de-a hotărî soarta noastră în lume, l Să 
știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc / Și 
iresponsabil să fie doar dorul de-a merge". Este o re
flexie pe care inițiatorii și organizatorii salonului, 
și-au propus s-o revigoreze in memoria omului care, 
din orice moment al istoriei recuperează fi își re- 
gindește condiția umană.

tl
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.1 ZAHARIA BUZEA

Premiile Salonului 
de toamnă al umorului

Juriul celei de a VIII-a ediții a Salonului 
de toamnă al umorului, Petroșani ’83, cu 
tema „Vîrsta a treia", avîndul ca președin
te pe scriitorul Romulus Vulpescu, a stabilit:

Premiul I
MIRCEA BlTCA (Deva) pentru ambele lu

crări cu tema „Piramida vîrstelor" și „Clep
sidra"

Prem’ul II
MIHAI BOACA (Cluj-Napoca) pentru lu

crarea „Păianjenul singurătății"

Premiul III
MIHAI BARBU (Petroșani) pentru lucra

rea „Tigaia vîrstelor"

Placheta ziarului
„Steagul roșu"
ALEXANDRU BARTFELD (Suceava) pen

tru lucrarea „La ghicitoare".
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încheierea vizitei oficiale de prietenie
14,15

FILME

Album duminical. 
Din sumar î 
Desene animate.

in țara noastră a șefului statului
Republica Islamică Mauritania

încheierea convorbirilor
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit, sîmbătă 
dimineața, cu locotenent- 
colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, președin
tele Comitetului Militar de

Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islami
că Mauritania.

în acest cadru, cei doi 
președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru înțelege
rile la care s-a ajuns în 
timpul vizitei, încrederea

că schimbul de vederi și 
documentele convenite cu 
acest prilej corespund in
tereselor popoarelor român 
și mauritanian, cauzei pă
cii, progresului și cooperă
rii internaționale.
Cei doi președinți au apre-

ciat că, prin rezultatele sale, 
vizita se constituie ca un 
moment important în dez
voltarea continuă a conlu
crării româno-mauritani- 
ene pe plan bilateral, pre
cum și în sfera vieții in
ternaționale.

Oaspeți
și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii

In cursul dimineții de 
sîmbătă, locotenent-colo
nel Mohamed Khouna Ould 
Haidalla, președintele Co
mitetului Militar de Sal
vare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică 
Mauritania, a 'izitat Insti
tutul de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologi
că pentru mecanizarea a- 
griculturii de la Băneasa.

înaltul sol al poporului 
mauritanian a fost însoțit 
de Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini.

Șeful statului maurita
nian a fost întîmpinat cu 
multă căldură de nume
roși oameni ai muncii din 
institut

Vizita la institutul bucu-

ai Institutului

reștean a oferit o imagine 
de ansamblu a realizărilor 
colectivului de cercetători 
de aici în vederea mecani
zării complexe a lucrări
lor agricole. întreaga sis
temă de tractoare și ma
șini agricole a fost regîn- 
dită și modernizată în ul
timii ani, pe baza impor
tantelor orientări șl indi
cații date de secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul expoziției or
ganizate în incinta institu
tului au fost înfățișate 
principalele tipuri de trac
toare pentru agricultură,

(Urmare dio pagina I)

acesta va da un impuls și 
mai mare dezvoltării rela
țiilor de prietenie și cola
borare dintre țările 
poarele noastre, în 
tajul reciproc, al 
păcii, securității și 
rării internaționale.

O gardă militară 
tă pe aeroport a prezentat 
onorul.

Cei doi șefi de stat au

și po- 
avan- 

cauzei 
coope-

alinia-

de cercetare, proiectare

cu puteri cuprinse între 30 
și 180 CP. înaltului oas
pete i-au fost înfățișate, în 
continuare, principalele 
gmpe de mașini și agre
gate — pluguri, semănă
tori, combine, echipamen
te pentru irigații, îmbună
tățiri funciare și zooteh
nie.

Pe întregul parcurs al 
vizitei, reprezentanții ins
titutului și ai întreprinde
rilor industriale de profil 
au pus în evidență tipu
rile de tractoare și mașini 
; tricole care, prin carac
teristicile lor, corespund 
din toate punctele de ve
dere specificului agricultu
rii din Mauritania.

Oaspetele a dat o înal-

tă apreciere succeselor ob
ținute de specialiștii insti
tutului în crearea unor 
mașini moderne, de mare 
productivitate, competiti
ve, consemnînd, la sfîr- 
șitul vizitei, în cartea de 
onoare a institutului: „A 
constituit pentru mine o 
mare plăcere să cunosc re
alizările ‘acestui important 
institut în ceea ce priveș
te mașinile agricole. Păs
trez o amintire remarca
bilă de aici. Urez Români
ei mult succes în acest 
domeniu".

La plecare, șeful statu
lui mauritanian a fost sa
lutat din nou cu căldură 
de oamenii muncii de la 
institutul bucureștean.
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20 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Misterele Bucu
reștilor; Unirea: Răzbu
narea haiducilor.

LONEA i Haiducii.
ANINOASA 1 Adîncu- 

rile, 1—II.
VULCAN — Luceafă

rul : Ochi de urs.
LUPENI — Culturali 

Un comando pentru apa 
grea, I—II.

URICAN11 Escapada.

21 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Șatra; Unirea: 
Roberto Carlos și dia
mantul roz.

LONEA: Haiducii.
VULCAN — Luceafă

rul : Raidul vărgat.
LUPENI — Cultural : 

Aventură in Arabia.
URICANI: Portretul 

ției pictorului.

8,00
8.30
9,00
9.30

10,00

11,45

so-

IV
20 NOIEMBRIE

• Agronomie 
Almanahul 
De strajă 
Bucuriile
Viața satului (par

țial color). 
Lumea copiilor.

TV. 
familiei, 
patriei, 
muzicii.

Ceremonia plecării
trecut în revistă garda de 
onoare.

în continuarea ceremo
niei, locotenent-colonel Mo
hamed Khouna Ould Hai
dalla. președintele Comite
tului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauri
tania, și-a luat rămas bun 
de la persoanele oficiale 
române venite la aeroport.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a salutat la des-

părțire, la scara avionului, 
persoanele oficiale care 
l-au însoțit pe președinte
le mauritanian în vizita sa 
în țara noastră.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat apoi 
un călduros rămas bun de 
la președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania, 
locotenent-colonel Moha-

Khouna Ould Hai-med 
dalia

Cei 
strîns 
s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și șefului statu
lui 
med 
dalia

La
cială
înaltul oaspete a decolat.

doi șefi de stat și-au 
cu căldură mîinile,

mauritanian Moha- 
Khouna Ould Hai- 

buchete de flori.
ora 12, aeronava spe- 
cu care a călătorit

1

i
3

limita
Fotbal, divizia A: Jiul —C.S. Tîrgoviște 2-1 C2-O)

Ee la victorie la scor la...
în partida cu C.S. Tîr- 

goviște, chiar și un spec
tator neutru ar fi indicat 
victoria Jiului la scor, dar, 
după cum se vede, în ma
terie de fotbal, rar se 
te anticipa. în 
dele au irosit

a

poa- 
gaz- 
oca- 
slab.

min. 2, 
prima 
șutat 

lui Miia să 
succes. In a- 
s-au acciden- 
Varga, acci-

zie. Cura 
permițîndu-i 
intervină cu 
ceasta fază 
tat Cura și
dente care au afectat pres
tați; lor ulterioară. Presin
gul fotbaliștilor din Vale 
a dat roade mai ales 
aripa dreaptă ; în 
a șutat Varga, 
respins de Ene a 
luat cu capul de 
spre buturi,
din nou Miia și 
gajat in careu, 
mai tlrziu, faza 
tat „la indigo",
Varga în postură de șuteor, 

' C ira
sting

<Jp

tUrat piin faze rapide, ca
re au măcinat apărarea 
tîrgovișteană, handicapul 
s-a mărit în min. 22 —
conlucrarea lui Dina cu 
Băluță a prins pe picior 
greșit fundașii centrali ad- 
verși, cu latul Băluță a 
trimis balonul în plasă : 
2—0. Ca și în alte momen
te de euforie, 
dea
at 
din 
în

— 36, Stana — 38, Varga
— 42, Neagu — 44) au să
dit sentimentul de neîncre
dere în forțele proprii...

După pauză isaia a dat 
tonul ambițiilor 
lor, chiar fundașul 
Agiu 3-a remarcat 
de finalizare (50 
Blocul nostru 

autoblocat,

prea repe- 
desprindere i-a speri- 
tocmai pe... fotbaliștii 
Vale. Ocaziile ratate 
careui advers (Băluță

pe 
min. 15 
balonul 

fost re- 
Lăsconi

a intervenit 
Lică a de- 
Un minut 
s-a repe- 

tot cu

reluînd balonul în 
lui Miia : 1—0.

nsiva Jiului s-a con-

oaspeți- 
central 
in laza 
Și 67).

defensiv 
s-a... autoblocat, rupîn- 
du-se de restul echipei, în 
combinațiile ofensive P. 
Grigore a preferat să ră- 
mînă pe linia de centru.

Păcat, mai 
și Dosan 
vervă. Dina a intuit bre
șele în dispozitivul advers, 
dar a șutat fără adresă 
(5G, 67, 74, 75). Replierea 
grevai a gazdelor a fă
cut posibilă faza din min. 
75 — fostul idol al supor
terilor din Vale — Stoi- 
chiță, s-a angajat pe ari
pa stingă și a centrat înalt 
în diagonală. Cavai s-a a- 
venturat spre centrare, 
Burleanu 
și a șutat plasai. ; 2—1. 
părînd 
din Vale 
doar pe 
n-a dat 
poziție 
șutat departe de 
iar DoSan a nimerit butul 
drept (85). Cu 5 minute 
înainte de final, Ostafi, a 
șutat puternic, 
viind balonul 
astfel, de la o 
scor se putea 
remiză.

ales că Băluță 
s-au arătat în

spre 
a ajuns înainte

A- 
scorul, fotbaliștii 
au mizat in atac 
înaintași, Lăsconi 
satisfacție ; din 
favorabilă (81) a 

poartă,

Cavai de- 
in careu, 

victorie la 
ajunge la...

Această victorie Ia limită ~ 
trebuie să dea de gindit 
apărătorilor Jiului. Fiind
că, bine „regizate" combi
națiile ofensive n-au be
neficiat de aportul lor, re
plierea greoaie a dat po
sibilitate unor înaintași 
modești să pericliteze bu
turile lui Cavai. în același 
timp, din arsenalul for
mației noastre lipsește — 
mai ales cînd atacanții au 
statură mică — o armă de 
temut, șutul de la distan
ță. „Bombardieri" există 
— Varga, Dina, P. Grigo
re etc. — dar arareori se 
încumetă să-și asume o a- 
semenea misiune, pentru 
că reglajul durează prea ' 
mult, ori se dovedește inu- : 
til. E drept că și starea i 
gazonului lasă de dorit...

JIUL: Cavai — P. Gri
gore, Neagu, M. Popa, 
Stana — Dina, Varga (Do
san), Muia — Cura (Stoi- 
neșcu), Lăsconi, Băluță.

I

Andrei APOiSTOL

I
14,30 Telesport. Rugby : I 

România — U.R.S.S., • 
în campionatul eu-1' 
ropean. Transmis!-1 
une de la București. ■ 

pentru I

I
I
I
I 
I
I
I

17,35 Micul ecran 
cei mici. 
Film serial. 
Cervantes 
(color) 
1001 de seri. 
Telejurnal (parțial 
color).

19,20 Cîntarea României. 
Spectacol. 
Telecinemateca. Ci
clul i Mari actori, 
îndrăgostiți! din 
Verona.
Varietăți muzicale. 
Telejurnal (parțial 
color)

21 NOIEMBRIE
Telex.
Emisiune în limba 
maghiară (parțial I 
color).
1001 de seri.
Telejurnal 
color).
A patriei
Panoramic

mic.
Roman-foi leton, 
întoarcerea lui Vo
dă Lăpușiicanu. 
Premieră TV (co
lor)
Curier cetățenesc. 
Tezaur folcloric. 
Telejurnal (parțial 
color).

18,00

18,50
19,00

20,00

21,45
22,30

15,00
15,05

17,50
20,00

21,00

21,50
22,00
22,30

(parțial

cinstire, 
econo-

5

tă

Pentru un consum de apă 
cit mai judicios, 

in spirit gospodăresc!
Datorită perioadei îndelungate de sece- 

și a timpului friguros din ultima vreme,
capacitatea surselor de apă potabilă este 
foarte scăzută, situație ce impune distribu
ția apei potabile pe perioada cit se menține 
această stare, cu PROGRAM DE RESTRIC
ȚIE ÎN TOATE LOCALITĂȚILE DIN VA
LEA JIULUI.

Programul de restricție este zilnic, in
tre orele 10—16 și 22—5.

Totodată toți consumatorii de apă pota
bilă (casnici, instituții și întreprinderi indus
triale) sînt rugați să folosească și să gospo
dărească apa in mod judicios la strictul ne
cesar pentru A EVITA ORICE RISIPA DE 
APA.

h/aca publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Potena- 
ru loan, eliberată de l.M. 
Dîlja. O declar nulă. (1366)

PIERDUT legitimație bi-

ANUNȚURI

1

1
3

I

Ț

?

j
i 

ă

3

bliotecă (periodice) pe nu
mele Ștefan Aura, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1364)

DE FAMILIE

MAMA, cu nemărginită durere anunță împlini
rea unui an de la decesul scumpuiui ei fiu

ING. CONSTANTIN MUCENIC
și colegilor lui Apostiu Nelu și Apostiu Maria. (1348)

r-
SO'I’IA, copiii și nepoții anunță cu durere împli

nirea unui an de la dispariția scumpului lor soț, ta
tă și bunic

B1HAVECZ ALBERT
Un gind pios pentru sufletul lui bun. (1357)

u

FAMILIA îndurerată mulțumește celor care au 
fost alături de ea la marea durere pricinuită de 
pierderea scumpului lor soț, tată și bunic

POP VAS1LE
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