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Sîmbătă s-au închis Expoziția realizărilor econo- miei naționale — EREN ’79 și Expoziția tehnică internațională — TEHNOEXPO ’79 manifestări în cadrul cărora au fost prezentate, pe o suprafață de peste 70 000 mp, realizări de vîrf ale economiei românești, precum și ale unor firme din 21 ele țări din Europa, Asia și America.

Expoziția realizărilor e- conomiei naționale, aflată la a patra ediție, a avut un pronunțat caracter practic. Amplul dialog purtat de gazde cu specialiștii și oameni de a- faceri de peste hotare s-a soldat cu încheierea a sute de contracte de export și import cu parteneri din zeci de țări ale lumii. , j
Conferința de dare de seamă 

și alegeri a organizației 
de partid a minei Lupeni

Preocupări 
susținute pentru 

v economisirea 
carburanți or

Acționînd in direcția 
gospodăririi judicioase a 
combustibilului, colectivul 
de oameni ai muncii de la 
autobaza I.T.A. Petroșani 
raportează, în 'cinstea celui 
de-a! XII-lea Congres al 
partidului, însemnate eco
nomii de carburanți. Astfel, 
în trimestrul III a-c. oame
nii muncii de aici au e- 
conomisit 3S 139 litri moto
rină, 25 704 litri benzină și 
au recuperat peste 5 609 li
tri ulei ars pentru a fi re
condiționat. Dintre cei care 
au avut uri aport deosebit 
în obținerea acestor succese 
îi amintim pe conducătorii 
auto Samuilă Bălăccanu, 
Aurel Pop. Nicolae Cerna, 
Nicolae Cristocea. SteNan 
Vasily și niulți alții.

I. M. Aninoasa

Continuă succesele 
la extracția de cărbune

Colectivul de oameni ai muncii de Ia mina Ani
noasa continuă în cea de-a doua decadă a luni; oc- mșiîbrie a.c. seria succeselor în realizarea și depăși
rea; sarcinilor de plan. în această perioadă planul 
Producției de cărbune, la nivel de întreprindere, a 
fost realizat în proporție de 103,9 la sută. Sporul de 
producție are la bază creșterea productivității mun
cii in cărbune cu 236 kg/post peste nivelul planificat.

Semnificative sînt, de asemenea, preocupările a- 
cvstui colectiv și in ceea ce privește economia de ma
teriale. In cele nouă luni care au trecut din acest 
ari, minerii Aninoasei au redus consumul de lemn de mină cu 11,8 la sută, iar cel de cherestea cu 24 la 
sută Ia I960 de tone cărbune extras.

Angajat plenar in realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, colectivul minei Aninoasa este hotărît să ob
țină. în cinstea celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, noi succese. în acest scop minerii, inginerii și 
telmieienii întreprinderii pun un accent deosebit pe 
valorificarea întregului potențial tehnic și uman, pe 
mai buna organizare a producției și a muncii și în
tărirea ordinii și disciplinei.

Zi de toamnă însorită în Petroșani.

Unul din vrednicii mineri ai Lupeniului, briga
dierii] Ion Buduliceanu (stingă) împreună cu un ortac, 
înaintea intrării în subteran. Foto : Ion LICIU
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Pe seama cui e lăsată
ZvSISTENȚA TEHNICĂ 

în schimburile fără directori?în 12 octombrie, în schimburile II, III .și IV, am întreprins un raid prin câteva întreprinderi miniere — Petrila, Vulcan și Livezeni —, schimburi în care asistența tehnică nu trebuia să fie cu nimic mai prejos de- cît cea din schimbul I, cînd disciplina de asemenea, nu trebuie să se deosebească cu nimic de cea din schimbul I, încărcat cje „șefi", care știu să-i strunească pe cei iridisciplinați.-Constatările noastre vi le prezentăm în continuare.
I.M. PETRILA

Probleme deosebite n-au fost, doar că.,, 
nu s-a realizat preliminarulMai erau 3—4 minute pînă la ora 6, cînd împreună . cu ofițerul de serviciu de la mina Petrila, tehnicianul principal Liviu Teodo- siu, am vizitat băile muncitorilor și ale maiștrilor.. Vizita nu a durat decit piuă ia ora șase și cinci minute, timp în care am în- tîlnit mai mult de 10 muncitori. dintre care unii se îmbrăcau de șut (și erau a- bia la începutul operațiunii), iar alții se pregăteau să .facă baie (de fapt erait deja sub dușuri).

Intr-o atmosferă exigentă, marcată de un pronunțat caracter de lucru, la mina Lupeni a avut loc ieri, conferința de dare de seamă și alegeri a organizației de partid pc întreprindere. La lucrările conferinței a participat tovarășul Gheorghe Vasiu, secretar al Comitetului județean Hunedoara al 
I’.C.H.Conferința a analizat preocuparea organelor și organizațiilor de partid în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor politice și economico-soeîa- le ce au revenit întreprinderii, în lumina orientărilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea producției fizice de cărbune,

— Sînt muncitori de la administrativ... Cei care au locurile de muncă prin apropiere... ne explică ofițerul de serviciu.— Unii însă aveau praf de cărbune- pe față — ne exprimăm nedumerire^,— Doar unul, dar ceilalți erau așa cum v-ain spus de la administrativ... De ce nu i-ați întrebat ca să vă convingeți ?Noi am considerat că era mai bine să-i întrebe ofițerul de serviciu ce caută înainte de încheierea șutu

introducerea progresului tehnic în procesul de extracție, îmbunătățirea calității cărbunelui extras, reducerea . cheltuielilor și sporirea continuă a eficienței economice a întreprinderii. In acest context, darea de seamă a subliniat sprijinul substanțial primit de colectivul minei, prin dotarea cu utilaje moderne, precum și măsurile stimulative adoptate cu privire la creșterea retribuției minerilor, expresii ale grijii deosebite cu care sînt înconjurați minorii din Lupeni, ca de altfel din întreaga țară, de către conducerea de partid și de stat, personal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.Pe marginea rezultatelor obținute numeroși vorbitori 

lui în baie sau după începerea acestuia pe cei care trebuiau să fie de cîteva minute la locurile de muncă.în baia maiștrilor...— Dînsul a venit din o- raș să facă baie (?), iar ei sînt maiștri] electromecanici de la sectorul III.— Nu trebuiau să fie în mină ?— Nu, pentru că trebuie Să meargă la raport la șeful de sector și inginerul șef electromecanic. Sînt comenzi de semnat, bonuri de materiale..,— La ce oră încep birourile serviciul ?
(Continuare in pag. a 2-a)

Zile de toamnă-n oc-i tombrie... \\ ‘ Dimineața^ , soarele să-: rută maramă de brumă : care se topește lăcrimînd i neputincioasă pe aeoperi- : șuri și pomi. Apoi se răs- : țață cald, inseninind ce- ; rul și ochii, în cele din ; urmă prăbușindu-șe uriaș ; peste seara ce năvălește : grăbită si rece. Meșter enii ; — luminări uriaș-?, alb,-.: cu flăcări negre-verzui ■— ; înfipți pe coroane de iar-■ bă încântă privirile arun- : cate spre dealurile dins- j pre Paring, îmbiind ia i drumeții către zone cu : aer pur și priveliști de i poezie.i Zile de toamnă-n - oc-■ tombrie...■ Dimineața, elevii din j. clasa întîi învață despre ; mulțimi disjunctive, in- ; tersectaty sau vide — po- 

au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid.Intr-o unanimitate de vederi, participanții la dezbateri și-au exprimat adeziunea totală față de \ ho- tărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca la conferința organizației județene tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie propus pentru a fi reales în înalta funcție de secretar general al partidului, comuniștii văzîhd în aceasta garanția sigură a accelerării ritmului de dezvoltare economico-socială a țării, a înfăptuirii integrale a programului de creștere a bunăstării rnațeriale și spirituale a poporului nostru, a României Socialiste.
„Săptăntfna 

tinerelor 
fete“în perioada 15—21 octombrie ă.C., sub egida Corni tetu lui .mu nicipal U.T.C., în întreaga Valp a Jiului se desfășoară 

„Săplâmîna tinerelor fe
te", acțiune politico-edu- cativă consacrată mtîm- pinării Congresului al XII-lea al partidului. Cu acest prilej, în rindul colectivelor de Ia întreprinderea de tricotaje Petroșani. întreprinderea de confecții Vulcan? 
l.F.A. „Vîssoza" Lupeni, I.U.Jd. Petroșani, în instituțiile sanitare și de comerț, vor avea loc în- tîlniri ale tinerelor fete cu mediei, juriști, cadre tehnice și de specialitate din economia municipiului nostru, dezbateri, mese rotunde, excurs) i ete, (Al. Cor.)
Octombrie |țiuni despre care abia a- ; cum aflăm și noi, părin- ; ții iar la prînz ies din j curtea școlii și merg spre i case apăsați de ghioz- i dane, ctt hainele desehe- j iațe și chipiurile pe creș- î tet. Uneori se opresc, .că- ; utînd, prin frunzele că- ; zuțe, castane. :'Zile de toamnă-n oc- j. tombrie... ?. ;Oamenii grăbiți, ori ; mergînd. alene, se salută, i se opresc și discută des- ; pre vacanța petrecută la ; mțire, . despre fotbal, în- ; trebîndu-se cu teamă î despre longevitatea a- ; eestei perioade cu seăre, ; parcă uitînd că aici, pes- I te vetrele de cărbune, în- î tr-e dealurile înverzite și i munții semeți, toamnele ; sînt lungi și frumoase,

M. MUNTEAN U j
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Din viața organizațiilor 
de partid

întărirea ordinii și disciplinei, 
preocupare de seamă a comuniștilor

Statornici, precum munții... (IV)

Comitelui de partid de la 
S. M. Livezeni a organizat >n această perioadă o seamă de acțiuni politico educative in vederea întăririi ordoni și disciplinei Birouri <• organizațiilor de bază de la sectoarele de producție- discută cu comuniștii, eu toți oamenii muncii în scopul înfăptuirii măsurilor stabilite în adunările pentru dări de seamă și alegeri, pentru a găsi soluții de recuperare a minusului înregistrat la 
producția de cărbune.Drept rezultat al muncii

Pregătiri pentru deschiderea noului an de 
invățămînt politico-ideologic

O atenție deosebită se acordă de ,.Către - organiza țiile de partid de la I.M. Petrila, pregătirii corespunzătoare a noului an de învățământ politico-ideologic. In aeeistă direcție, după cum ne informa tovarășul Tiberiu Svoboda, secretar adjunct al Comitetului 
d” partid pe întreprindere, 
Ia punctul de informare și documentare sînt organiza
te diferite a< tivități în vederea pregătirii acestei acțiuni importante. A fost 

politice desfășurate in această direcție, la sectoarele 1 și II, numărul abaterilor de la disciplina muncii a scăzut simțitor, fapt ee se reflectă pozitiv în rezultatele economice obținute — creșterea producției zilnice a minei eu 300 —100 tone de cărbune. Pentru viitor se preconizează extinderea la toate brigăzile și formațiile de lucru a inițiativelor muncitorești, popularizarea cu operativitate a experienței pozitive și combaterea neajunsurilor din procesul muncii.
stabilit graficul de desfășurare a debaterilor, materialul bibliografic și te- matieile, se confecționează planșe, scheme, grafice legate de dezvoltarea econo- mieo-sociaiă a României în cincinalul 1981—1985. De asemenea, punctul de documentare și informare a fost înzestrat cu televizor, aparat de radio și un re- troproieetor, necesare bunei pregătiri atît a propagandiștilor, cît și a cursan- tilor.

Seria toponimică constituită din termeni de înrudire nu este încă epuizată în Știrean. dimpotrivă se continuă în Paring și Vîl- can. Astfel, ureînd spre Paring, întîlnîm Crucea (Troi-
ța) Calinii, toponim carepoate fi interpretat în di- celui mai interesant topo-verse feluri. La obârșie — nim și nume propriu din substantiv comun, eu sensul preajma Petroșaniului —■de floare. Calina cîștig'i a- poi teren ea prenume feminin. In vechime însă, călină, pronunțat și- cilnă, înseamnă totodată cumnată. In Gorj, dar și spre Sibiu există două sate Cîlnic, un pîrîu sinonim este semnalat tocmai in zona Buzăului. Revenim pe Valea Că linii, ipoteza ca termen de înrudire pare a nu întruni prea multe sufragii, dar dacă ridicăm fruntea- spre înălțimi, ne întâmpină un vîrf interesant ca etimologie și sud de Dunăre, este dea numelui său Seciul. om bătrîn, moșneag, un- Poate fi vorba în cadrul a-cestui oronim de un vîrf 
runcuit pentru păstorit sau agricultură (puțin probabil) sau, mai degrabă, de un termen de înrudire frecvent în Banat secă. Secă ilustrează un hipocoristic sud- slav eu nuanță principală de soră, apoi în română este întrebuințat ca termen 
de adresare către o femeie mai în vârstă. Alteori, consultăm Atlasul lingvistic român, secă are sensul de...' 
cumnată. Iată deci cum Se- 

ciuj ar li un masculin refăcut în română, poate nu de bănățeni sau olteni, ci de locuitorii acestor munți. Despre Badea și Mîndra. tot din Paring, ne-am pronunțat altădată, motiv pentru care vom stărui asupra
dealul și familia de jicni a-
1c Moșicilor din cătunul Popi—Jieț. Să vedem deci, cum zice un hrisov „<um au apucat ei din moșii și părinții noștri".Sensul primitiv și de bâză al moșului, în toate dialectele române de la nord

-chiaș, deci apare evidentă înrudirea semantică cu Au- șelu și eu întreaga sa sferă toponimică din Șurean. Cu sensul de bunic este înregistrat. alături de alte derivate ale sale, strămoș, răs- 
trămoș, moșie, moș bătrîn etc., pe tot cuprinsul . patriei noastre. în , același timp, cel puțin in Oltenia si în Țara Ilațeguiui, mo
șul, nioșicul este soțul 1110a- nicia cuvântului pe melea— 
șei, adică al femeii care a- gurile locuite de români es- sigură nașterile, practicând te certificată de un amă-

concomitent riturile de fertilitate. Prin operația de moșire nu se înțelege doar îngrijirea lehuzei și a noului-născut, ci, susțin etno- gi afii pe baze certe, încadrare” noului născut în spi ța de neam. Practicând rituri din fondul indo-euro- pean, după tăierea ombilicului, moașa sălta copilul în dreptul ferestrei sau ușii,

băi a prima oară, apoi împreună cu mama puneau „ursitorile". Moșii de botez sînt de fapt părinții spirituali ai copilului, în vechi
me moșii primului născut trebuiau să se confunde cu nașii șăi de botez și cununie. ■■■' :i Cu o astfel de „învestitură", euvîntul are desigur o istorie multimilenară. Fă- cînd parte din fondul principal al limbii române, dar fiind întîlnit și în albaneză sub forma de motsh (moșii) cu înțelesul de vîrstă, se constituie, deci. într-un e- lement de vocabular moștenit din substratul autohton dac. De remarcat că stator

nunt nu lipsit de importanță. Popoarele slave vecine, graiurile unor naționalități conlocuitoare îl împrumută atât ca termen de înrudire, formulă de adresare, dai' și ca toponim. Să exemplificăm : moșul, moșo, moși
tă, în bulgară, moșul, în ucrainiană șl pojoneză, 
mo.suj, în maghiară, Moseh, 
Mosche, la sași, moșul, ia ceangăi etc? : 'Familia de cuvinte a mo
șului este de-a dreptul impresionantă și are darul de a conferi noi argumente în favoarea vechimii lui : mo
șie, moșnean, strămoș, moș
neag, moș (cu înțelesul de Dumnezeu), strămoșie, creație lexicală personală a mârelui nostru Arghezi și chiar moșier, ultimul fiind ■de origină ulterioară celorlalte cuvinte etc.Așadar, cum spune cronicarul moldovean Grigore Ureche „Am aflat cap și începătură moșilor. de unde au izvorîț în țară". Privind spre acești semeți munți, de la izvoarele Jiurilor, care-și poartă maiestps, cu demnitate, de milenii, nu numai bogățiile nestemate, dar și începutul și amintirea moșilor noștri, dintotdeăuna 

aici, îi prețuim ca depozitari ai tezaurului de limbă strămoșească.
Prof. Ion VULPE

Propaganda vizuală, legată strîns 
de problemele producțieiîntreprinderileIn toate șii instituțiile municipiului nostru, organizațiile de partid se preocupă de sporirea eficienței propagandei vizuale în rîndul oamenilor muncii. Activitatea este stimulată de necesitatea participării la faza municipală 

a concursului propagandei vizuale, gazetelor de perete și satirice, concurs ce va a-.;.', vea loc la slirșitu'l acestei luni. Dă I.M. Uricani activitatea a căpătat un Contur nou prin confecționarea unor panouri grafice

care oglindesc realizările zilnice ale brigăzilor fruntașe; Articolele, fotografiile și caricaturile afișate la gazetele întreprinderii, combat eu fermitate actele celor care se abat de la normele eticii și echității socialiste. Multipln-md a- ■ este preocupări - eficiente în rîndul colectivului, pro-. pagahda vizuală va avea o participare efectivă la îmbunătățirea activității e- eonomice.

Asistența tehnicăși IV niersul firesc al activității productive' (deși, trebuie să adăugăm în paran
teză, „firescul" la I.M. Livezeni a început să însemne de mai multe luni realizarea în proporție de nu- ’ iuai 50—60 Ia sută a sarcinilor...). Faptul se înscrie însă intr-un cadru mult mai .larg — acela al seriilor de neajunsuri care au fost lămâi sate să se manifeste arifi fost, dar pînă la ora 22 ăti pestingherite de prea mult fost amîndoi inginerii șefi timp...și eu tovarășul director. Dar iată despre ce este— Probleme deosebite ați vorba. La ora 20, la dispe-avut ? ceratul minei, l-am. întîlnit— In general nu, doar pe eleetrolăeătușul Ion Mă- ' iăianu, pregătit să intre însubteran pentru a remedia o defecțiune ivită în schimbul II la combina de înaintare a brigăzii conduse de Dumitru Tivdă. Prestase post în schimbul 1, iar. a- cum era chemat din nou în subteran. De ce ? Pentru că în schimburile II, itlțși IV activitatea de intervenții a unui întreg sector de producție, sectorul I, ■■'era asigurată de cîte un ■ sipgur electrblăcătuș pe -schimb. Situație de neconceput 'dacă avem în vedere bogata zestre de utilaje a sectorului, sector de bază al minei. Eleetrolăeătușul Ion Mălăianu, fără a fi, însoțit de ,un uit muncitor sau cadru tehnic, a reintrat ..în subteran, a lucrat la combină în schimburile III și IV ale zilei de 12 octombrie, continuînd să fie prezent la datorie și în schimbul I al zilei de ieri, pînă la remedierea defecțiunii.Despre acest fapt am ținut să aflăm părerea șefului sectorului I de la I.M. Livezeni, ing. Victor Apos-

—- La ora 7.Ceasul indica ora șase și einej minute.— în afară de dumneavoastră cine a mai acordat asistență tehnicii in schimbul de la ora 22 la 6 ?
de— Adjuncții șefilor sectoare.— Altcineva ?'— Altcineva nu a

Valeriu COANDRAȘ

LIVEZENI

I

Atmosferă plăciită, servire civilizată la cofetăria 
nf. 135, „Liliacul" din Lricani.

Foto : Gh. OLTEANU

J

preparația ne face necazuri că nu ne preia întreaga producție ritmic. Sînt dese o- priri, lie pentru cântărit sehipul, fie din alte motive.— Spre exemplu, acum stăm de 25 de minute, intervine dispecerul Mihai Czane.— Au fost înfundate des- censbarele, de fapt ș-a agățat pe ele cărbunele din cauza mocirlei, reia discuția ofițerul de serviciu.Prin urinare, probleme deosebite nu au fost; doar... preliminarul schimbului nu s-a realizat, mai exact 200 de tone, iar la nivel întreprindere, în ziua 12 octombrie, planul nu fu- . sese realizat cu 679 de to-

tu. lată ee ne-a răspuns : nu— Multe dintre stagnări- D« le zilnice în producție, îndeosebi din schimburile II, UI și IV, se datoresc lipsei efectivelor de electrolăcă- tuși. Sectorul nostru s-a dezvoltat mereu, în timp ce forța de muncă pentru, intervenții a rănias aceeași. Doar în urmă cu două zile, la nivelul conducerii colective, s-a decis ca sectorul nostru sa fie încadrat cu alți trei electrolăcătuși. De luni, 15 octombrie, aceștia vor intra în lucru...' O măsură bună, dar de .ee se ia atît de tîrziu ? Oricum, mai bine mai tîrziu dccît...
I.M. VULCAN

! UT

La dispensarul I.M. Lo- nea se amenajează un cabinet dotat cu aparate de impulsuri electronice șl diadinaniice. Cu aceste a- parate personalul sanitar special instruit efectuează tratamentele prescrise celor suferinzi de afecțiuni reumatismale. (C.D.)
, ★In aceste zile se desfășoară faza de masă a con-

cursului profesional „Bu- i na servire". Participă tineri din unitățile comerciale de pe rază mufiici- pului Petroșani. Cîștigăto- rii se vor întîlni în faza orășenească și apoi în cea municipală. (Al. Cor.)Luni, la ora 17, în sala mare a Casei de cultură din. Petroșani va. avea loc' „Festivalul grupurilor satirice" ia care participă 6 formații evidențiate în a ,doua ediție a Festivalului "național „Cîntarea României*'. înaintea acestei ma-

cu 
de 
de

Timp de trei schimburi, 
totul pe umerii unui

■ singur om.,.De la Livezeni nevom referi la un singur fapt care a venit să conturbe în schimburile II, III

Mici defecțiuni de tot 
felul care au dus la 

nerealizarea 
producției planificateLa mina Vulcan verificăm împreună cu ofițerul de serviciu ing. Ștefan Toma și eu tehnicianul Ioan Colda, dispecer de sevîciu registrul de avarii. In ziua de 12 octombrie a.e., în schimbut 11 nu se înregistra nici o avarie. „Noi înregistrăm in acest registru avariile care. depășesc două ore",, ne spunea interlocutorul, nostru loan Colda. Și totuși, în ziua respectivă, s-au înregistrat cîteva defecțiuni notate pe verso la formularul de producție, dar a căror oră de remediere nu se cunoaște. Să

la18,se

oxemplificăm. La puțul nr. 10 s-a defectat, la oră 16, podul basculant, 'dar după eu,.l rezultă din formular se știe ora remedierii, ora 17,20; defect electric complexul din stratul sectorul VII, care nu remediase pînă la ora20,30. De asemenea, la revizia făcută lâ în'ceputul schimbului 111 la lanțul nr. 1 dfh circuitul puțului nou, orizontul 480, s-a găsit o altă defecțiune. Se intervine imediat cu oamenii de la atelierul mecanic dar „operația" durează cîteva ore. E adevărat, defecțiuni mici/ dar care au stagnat fluxul de producție. (5 altă cauză care a contribuit . la nerealizarea preliminarului la producția de cărbune a fost lipsa de „goale". Deși din abataje s-au dat 1 492 vagonete, la sfârșitul schimbului II au rămas peste 800 de vagonete în subteran. Sectoarele II, IV, V. au suferit cel mai mult din această cauză, rămînînd cărbune ne '' transportat de la loeurile- de muncă. Referitor la lipsa de vagonete, ing. Ștefan Todea, ofițerul de serviciu, ne spunea : „Cert este un singur lucru, actualul parc de vagonete al minei este' destiil de. mie în raport cu volumul producției care trebuie extras din abataje. Apoi trebuie să amintesc faptul că multe dintre acestea sînt defecte din cauza lipsei de rulmenți. Problema vago- netelor trebuie urgent rezolvată. altfel producția de cărbune va avea și în continuare de suferit".dat pentru întărirea asisten-
nifestări se va deschide „Salonul. de toamnă, al u- morului", ediția a IV-a. (T.S.) . ★Cenaclul literar, „Orfeu" va de la lo- să
din orașul Vulcan își ține obișnuita ședință lucru azi, ora 18, clubul muncitoresc din calitate. Sînt invitațiparticipe nu numai membrii cenaclului ci și aiți iubitori de literatură din oraș. (C.D.)

, cum la petrecerea revelionului. Pentru aceasta au fost contractate deja locuri la cabane și. restaurante din diferite zone ale țării și peste hotare, Ră- mîne ca noi să ne hotă- rim din timp și să ne înscriem, in funcție de preferințele pe care Ie avem. (C. Val.)

I

■

Filiala O.J.T. Petroșani se .gîndește încă de pe a-

Indicația Și ordinulțel tehnice, pe schimburi, la nivel de întreprindere și chiar pe locuri ele muncă mai importante nu au țoșț anulate, nu s-a renunțat la ele, după cum ne informau telefonie, în urma solicitărilor noastre, cadre din conducerea Combinatului minier Valea Jiului. Am fost nevoiți să ne informăm, pentru că la nici una din cele trei întreprinderi nu am constatat âă se xi respectat acest ordin. Cel puțin ofițerii de serviciu, persoanele cele maj autorizate să cunoască întreaga activitate din schimburile respective, nu știau de prezența în subteran a altor cadre tehnice, specialiști, care să acorde asistență tehnică la locurile de. mun- eă cheie pentru producția întreprinderii., încă o constatare — la nici una din. cele trei in- ti cpri ndert, preliminarele Stabilite pentru schimburile vizitate și nici planurile zilei nu au fost realizate. Ieri, mina Vulcan a înregistrat un minus de 1170 mina Petrila de 673, iar mina Livezeni de 548Contribuția’1 asistenței tehnice' este evidentă.
Raid realizat

de tone, de tone.
de

Dorin GHEȚA, 
Anton HOFFMAN, 

Constantin GRAURE
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Salonul de toamnă al umorului-ediția a IV-a

I>m lucrările prezen

tate la Salonul de toam

na al umorului

„MESAJ DESPRE 
STAREA COPILULUI'Consecvent și plin de i- dei bune — cum poate ă- vea numai omul ce știe - a-și apăra puterea de-a ride pe o asemenea criză mondială a petrolului — Salonul de toamnă al umorului’ transmite azi, din a- celași Petroșani, un „mesaj despre, starea copilului", tot de_acolo de unde, anul trecut, a lansat -r cu cert succes — energetica și. voioasa sa întrebare asupra caricaturii în anul 2001.Printre . caracteristicile . unei, idei bune este aceea că atunci eînd — vorba copiilor — te uiți în ochii ei, vezi că ea mai înseamnă și altceva decît spune cu gura că este. Anul trecut, înfățișîndu-se viața și unele (ah, unele 1) aspecte ale 

ei în 2 001, se înțelege că se discută despre, ce mai tura-vura, anul 1978. „Mesajul despre starea copilului11,, dacă va avea, norocul' ' să iasă bine, va trebui să „bală11 — că de aia-i mesaj 'ca să’fie bătut de telegraf, uespi.c; »«•» □«««.« iar .telegraful de-aia-i țelc- verișoarelor și a mătușilor graf, „ca să bată", vorba ••-u-x .......-Jui Caragiale — pînă la anul 2 002, definind simultan și altceva. Ce ?Mi-aș îngădui să . subliniez că, personal, ’ de cite ori aud expresia „starea copilului11,, eu o văd în față pe bunieă-mea care folosea întotdeauna aceste . dpyă vorbe pentru a exprima nu numai starea mea, a nepotului, ci și a ei.De cite ori era întrebată:— Ce mai face copilul ? ea răspundea, dacii -1 mers 
. gea bine și n-o scuturau reumatismele : -— Starea copilului e bună !Do • eîte ori însă îi mer

gea prost, ea nu mai folosea această expresie și răspundea : „Băiatul nu i prea

bine..." și începea să plîngă de oasele ei. încă de pe atunci îriii devenise clar că starea oricărui nepot este legată strîns — precum fenomenele internaționale între ele —■ de starea bunicilor lui care, la rîndul lor, nici ei nu-s egoiști atunci eînd își raportează reumatismele Ia ■ sănătatea nepoților.Fără a cere caricaturjști- lor noștri să aibă neapărat reumatismele bunicilor e- xemplari, cred că Ie putem însă pretinde umorul lor, fie el involuntar. Umorul îpsă, se știe, e totdeauna greu de definit. In cazul nostru, criteriul existenței lui nu mi se. pare complicat : dacă „mesajul despre starea copilului11 va avea • norocul să aibă haz, atunci expoziția aceasta se va transforma obligatoriu în- tr-un „mesaj despre starea bunicilor", într-un „mesaj despre starea mamelor și taților1", într-un „mesaj desppe:. starea surioarelor, aadică într-un șir de rude de gradul 1, 2 și 3, pe măsura șirurilor acelea fermecate ale copiilor de grădiniță care se. țin unii de alții de șorțulețe, la trecerea străzii, paralizînd adorabil circulația.O „paralizare11 a’ circulației în Petroșani, din cauza a zeci de familii, cu lihniți ținîndu-se de mînă (fie ca și în Topîrceanu !'). plecînd in corpora să vadă Salonul umoristic- de toamnă, mi s-ar părea cea mai adecvată imagine, un gag inocent al vieții pentru a confirma mesajul că starea copilului, la noi, e în general bună, ca și a surîsului, ba chiar ca și aceea a reumaticilor.
Radu CO-SASC
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t'rerențe românești
FRAGA 13 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Zilei armatei Republicii Socialiste România, însărcinatul cu afaceri a.i. al României, Maiccl Mămularu, și ătai-' șalul militar și acro la Fraga, col. Voicu Țugu- rel, au depus coroane de flori' ia monumentele eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, în localitățile Humpolec și Havlic- kuv Brod. Au fpst depuse, de asemenea, coroane de flori din partea reprezentanților organelor loca- :.lc ȘÎ ai. unei unități militare. '| La ceremonii au fost i prezenți conducători ai j organelor locale de partid 1 și de stat, militari, pio- i nieri, oameni ai muncii.I KUALA LUMPUR 13 [ (Agerpres). — în capitala

Malăyeziei, Kuala Lumpur, la Muzeul Național s-a deschis o expoziție de artizanat și artă populară românească.La inaugurarea expoziției au participat oameni de cultură și artă,-ziariști, precum și. șefii unor misiuni diplomatice acreditați în Mâlayez'ia.
*

BUDAPESTA 13 (A- gerpres), — în cadrul turneului pe care îl întreprinde în R.P. Ungară, colectivul Teatrului Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe a prezentat în orașele Budapesta, Vesz- prem, Szekesfehervar, Varpalota, Ajka și Tapol- ca spectacole cu piesele ,,D’ ale carnavalului", de I. L. Caragiale, „Logodnicul nestatornic" de A- ron Tamasi și „Cain și Abel11 de Suto Andras.Spectacolele s-au bucurat de un frumos succes.Manifestul Frontului de Eliberare din Uganda
KAMPALA 13 (Agerpres). — La Kampala a fost. dat publicității manifestul politic al Frontului Național de Eliberare din Uganda, document în care sînt formulate principalele direcții ale politicii interne și externe uga.ndeze. Manifestul evidențiază că scopul final al F.N.E.U. îl constituie instaurarea democrației în țară, asigurarea independenței naționale și a progresului social. Pentru consolidarea economiei naționale se preconizează a- părarea intereselor țării de imixtiunea monopolurilor străine.în domeniul politicii externe, se arată în manifest,

Uganda va promova o politică bazată pe principiile respectului și neimixtiunii în. treburile interne ale altor state și va dezvolta relații de prietenie cu toate statele lumii.
PRIMUL MINISTRU IS- 

LANDEZ, Olafur Johan- neșson, a remis demisia guvernului său președintelui Republicii, Kristjan Eld- jarn. Această hotărîre survine după ’cc Partidul social democrat a decis să se retragă din coaliția tripartită condusă de' Johan- nesson. coaliție din care mai făceau parte Partidul Progresist și Alianța Populară,
LA OAXACA au început

S-U-A- Lupta împotriva inflației
WASHINGTON 13 (A-gerpres). — Alfred Kahn, principalul consilier economic însărcinat cu lupta împotriva inflației în cadrul guvernului S.U.A. a declarat că rezultatele obținute pînă acum în stăvilirea inflației sînt „descurajatoare11. El a susținut însă că actualele programe antiinflaționiste trebuie menționate în continuare deoarece „sînt singurele

posibile". Declarația Iui Kahn, reamintește, agenția U.P.I. care transmite știrea, este ecoul unei afirmații similare a președintelui Carter, care, cu eîteva zile în urmă, a susținut în- tr-o conferință de presă că „actualele programe ale guvernului sînt cele mai bune mijloace disponibile pentru lupta împotriva inflație?1.
i O anchetă efectuată de Institutul francez de demografie în rîndul a 500 dc tineri în vîrstă de la 18 pînă la 24 de ani, și ale cărei rezultate sînt publicate de revista „Le Point", demonstrează preocuparea creseîndă a tineretului față de problema tot mai 
I presantă a găsirii unui loc ’ de muncă, în contextul 
i majorării continue a ratei ’ șomajului. 61 la sută din- 
ț tre persoanele chestionate 
i au apreciat, astfel, că este < extrem de greu să obțină ' un loc de muncă, subli- * niind că tinerii sînt ne-1 voiți astăzi să întînjpine mult mai multe dificultăți în acest sens decît cele cu care erau confruntați, <>- dinioară, părinții lor.O altă concluzie a anchetei este creșterea neîncrederii tinerilor în școală, în posibilitatea ca studiile sau o calificare superioară să le asigure mai

GenevaIntervenție românească la conferința centralelor sindicale din Europa
GENEVA 13 (Agerpres). — La Geneva s-au desfășurat în zilele de 12 și 13 octombrie lucrările celei de-a TIT-a conferințe a centralelor sindicale din Europa.Luînd cuvîntul la dezbateri, conducătorul delegației sindicale române, Gheor- ghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R. a subliniat însemnătatea conferințelor sindicale europene pentru promovarea cooperării și

înțelegerii în mișcarea sindicală de pe continent. El s-a pronunțat pentru organizarea și în viitor a unor conferințe similare, care să abordeze și alte probleme de interes vital pentru oamenii muncii, cum ar fi participarea muncitorilor la conducerea întreprinderilor, asigurarea păcii și securității pe continent, dezarmarea generală și în primul rînd dezarmarea nucleară.
Un nou atac al forțelor armate 

rhodeslene asupra Zambiel
LUSAKA 13 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al guvernului zambiăn a declarat că, în noaptea de vineri spre sîmbătă, forțele armate ale regimului minoritar rhodesian au inițiat un nou atac împotriva Zam- biei. In cursul atacului, a arătat purtătorul de cuvînt, forțele rhodesicne au dinamitat două poduri situate pe calea ferată care leagă Zambia de Tanzania,

de importanță vitală pentru economia țării.Potrivit purtătorului de cuvînt, obiectivul - acestei noi acțiuni agresive îl constituie prejudicierea economiei zambiene, în încercarea regimului minoritar de la Salisbury de a exercita presiuni asupra acestei țârj pentru a nu mai sprijini forțele patriotice Zimbabwe.

vineri lucrările consfătuirii reprezentanților unor partide politice* progresiste de pe continentul latino-ameri- can.Potrivit agenției I.P.S., partieipânții vor analiza situația economică și politică a țărilor de pe continent, încereînd să identifice posibilitățile de coordonare a acțiunilor forțelor democratice și progresiste din a-, ceasta parte a lumii.
LA MADRID urmează să se întrunească luni, în prima sa sesiune, Comisia interministerială pregătitoare a viitoarei reuniți..i a reprezentanților țarilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare pe continentul european care, după cum s-a mai anunțat, va avea loc în capitala spaniolă, anul viitor.

APROXIMATIV 8 MI
LIOANE DE ALEGATORI din 29 departamente ale Turciei (din totalul de 67) sînt chemați să se prezinte duminică la urne. pentru desemnarea udei treimi din numărul membrilor senatului.

CONDUCEREA Partidului Nou Democratic, de o- poziție, din Coreea de Sud, a adoptat hotărîrea de a-și rechema toți deputății — în număr de 66 — din A- dunărea Națională, în semn de protest împotriva excluderii din parlament a liderului acestui partid, Kim Yong Sam. Din același’ motiv au decis să renunțe la mandatele lor și trei depute ți ai Partidului Democrat al U- ni fișării — altă grupare politică a opoziției sud- coreene.
CEL PUȚIN 20 DE PER

SOANE și-au pierdut viața și peste 2 milioane se află fără adăpost în statul indian Assam, afectat de puternice inundații.
multe șanse peJ piața .na din cauzele care deter- muncii. Posesorii de diplo- mină ca tineretul francez me universitare au mărtu-, să privească viitorul cu a- risit astfel că întîmpinămult mai multe greutăți pentru a găsi un serviciu. tita neîncredere și nesiguranță, notează revista. „Prefer să nu mă .gîndesc

„Prefer să nu mă 
gîndesc la riitor"

Erodarea valorii diplomelor, notează revista, este demonstrată de faptul că 67 ja sută dintre tinerii chestionați au răspuns că preferă să facă studii de mică durată, care să le asigure o calificare medie, apreciind că în acest mod ar avea mai multe șanse să nu devină șomeri.Instabilitatea situației Pe piața muncii este și u-

Ia viitor, spunea un tînăr, îl văd mult prea în negru". Ce anume alimentează această teamă și neliniște ? Cei mai mulți nu pot oferi răspunsuri precise, dar sînt convinși că o situație de.4 nentă : cataclism, siurie economică etc rice caz ceva pentru că,

preciază o mare majoritate a celor chestionați „așa nu mai poate merge mult timp11.„în fața acestei fatalități — scrie „Le Point" --cei mai mulți dintre ei sînt total dezarmați. Izolați unul de celălalt, înecat fiecare în propriile lui contradicții și lipsă de înțelegere a vieții pe care o trăiește, acaparați de goana continuă după un loc de muncă, demoralizați înainte de a trece la acțiune, ei așteaptă neliniștiți. dar fără să întreprindă nimic, o scadență dramatică pe care o consideră sigură. în realitate, această „tăcere11 a generației .le criză ascunde im-

* 
I

criză e îmi- - posibilitatea tineretului de depre- a modifica cursul unei e- în o- ..xistențe în care nu se pot definitiv integra", conchide „Ledupă cum a- Point11.

I
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No

TV
14 OCTOMBRIE8,15 Gimnastică. 9,00 înainte 1 9,25 Șoimii triei. 9,35 Film serial pentru copii : Peripețiile lui 

David Balfour (2). 10,00Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. Album duminical. 14,00 
Woody, ciocănitoarea bu
clucașă. 14,25 Spectacolul lumii. 15,00 Străzile Bucu- reștiului. 15,20 TeTesport. La ora 16 ■ — •U.R.S.Ș. — Transmisiune directă de la Moscova, în pauză : rezultatele trageri; la sorți

Tot pa- I
I

I
I
I— Fotbal : ■ România. I dîmotii de

.... .......J, JUltimul vals; Muncitoresc: ,a preliminariilor Campio- I mondial de fot- I

I
I

FILME
14 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 
ieinbrie: Prefectul de fier;
Republica : Un om în loden ; Unirea: Lumea Atlanticfei.

PETRILA: Tînărul din Istanbul.
LONEA : Cuibul iluziilor, seriile I-II.
ANINOASA: Umbra păsării în zbor.
VULCAN: Ultima frontieră a mortii.
LUPENI — Cultural :Brațele Afroditei.
URIC ANI : Prietenii copilăriei mele.

15 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Călărețul fără cap; Republica : Portret cu ploaie; Unirea :. Nik Carter superdetectiv.
PETRILA: Tînărul din Istanbul. .
LONEA: Cînd alături e un bărbat.:
VULCAN: De ce să-1 împușcării pe profesor.
LUPENI — Cultural : Al cincilea anotimp; Mun

citoresc : Brațele Afroditei.
URiCANI : Prietenii copilăriei mele.

natuluibal — ediția 1982, 17,45Film serial: „Calvarul". (17). Micul ecran pentru cei mici. 19,00 Telejurnal. 19,15 îndeplinim programul partidului. 19,30 Pe marile scene ale țării. 20.00 Film artistic : Mas
că de fier. 21,45 Telejurnal.

15 OCTOMBRIE16.00 Emisiune în limba maghiară. 18,50 1001 de seri. 19.00 Telejurnal. 19,20 Revista economică TV. 19,40 Cadran mondial 20,00 Mai aveți o irit re ? 20,40 Roman foileton: 
Cei din Mogador. 21,1.. Telejurnal.

încadrează urgent pentru

STAȚIA C.F.R. LIVEZENI ,

I
I
Iindial. I treba- j

I
I

următorul personal :
— macaragii posesori de autorizații 

I.S.C.I.R. grupa I ;
— muncitori necaliricați în vederea cali

ficării la locul de muncă ca legători 
de sarcină ;

— lăcătuși categoria 2—6.
incadrații vor beneficia pentru ei și menu 

brii de familie de călătorii gratuite pe C.F.R., 
precum și de abonamente pe C.F.R. gratu
ite, de la domiciliu la locul de muncă.

Relații suplimentare se pot cere la telefon 
41730 — 31 interior 237 sau 253.

1

Â
fie-

Exploatarea de transport 
Petroșani

ANUNȚĂ:
Conform Decretului nr. 277/1979 cs! Con

siliului de Stat — privind raționalizarea con
sumului de carburanți și gospodărirea mij
loacelor de transport, începînd cu 15 octom
brie 1979 se înființează următoarele trasee 
de autobuze :

® Traseul de autobuze Aeroport — Le
nea, cu o frecvență de 8 minute.

© Pe traseul Petroșani. — Uricani vor 
circula 10 .autobuze cu o frecvență de 15 
minute.

@ Se desființează traseul local’ U.ricans, 
Se ap’icâ tarifele stabilite prin. Deasia 

nr. 223/1973 a C.P.J.H. Deva.

*

Mica publicitatePetroșani. Șc declară milă. (835)Petru Crișan, mulțumesc, medicilor Maria Balea Mates, Drăghici, surorilor de la spitalul Petri la pentru modul competent și devotamentul cu care mi-aii salvat viața. (837)

’ SCHIMB apartament, cu două camere și boxă, strada Unirii, bloc îs, scara 2, ap. 7, cu apartament două, camere; Hermes. ,1 nformați i între orele 17—20, zilnic. (836). PIERDUT legitimație de serviciu pe .numele Goga Adriana, eliberată de LU.M.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA | Petroșani, str. Republicii, or. 90, leleioane 4 10 62 (secretarial), 4 24 64 (secții). Tit'AKULl lipogxatia Petroșani, sir, KepuoUcu, ax. a».


