
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

iteagul roșu ORGAN fll COMIHTOLOI MUNICIPAt PETROȘMI Al P C »
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXIV, NR. 8117 DUMINICA, 8 OCTOMBRIE 1978

Bătălia pentru aer
Repet în gînd ce în

seamnă funcționarea unui 
compresor Ța mină — ac
ționarea ventilatoarelor 
pentru aerajul parțial, a 
ciocanelor de abataj, a 
perforatoarelor și a altor 
instalații. Aici la Petri- 
la, în stația centru, a că
zut un compresor de 100 
mc. Era și vechi, de prin 
’54, de Cînd venise la 
mină, ca lăcătuș, Nicolae 
Szekely. De fapt mai 
produsese, bineînțeles 
compresor ii, nu Szekely, 
niște necazuri prin ’57, i 
se înlocuise atunci arbo
rele cotit. Acum vreo 
două luni i s-a rupt axa, 
maistrul Szekely s-a sfă
tuit eu șeful 
Nicolae Mic, 
secretarul organizației de 
partid pe sector, cu cei
lalți ortaci. Au hotărît 

sprijinul cple- 
muncă de la

Altfel reparația

de echipă. 
care e și

turnat lagărele, urmînd. 
ca ei să execute alezarea 
unor piese și remontarea 
lor. Conducerea sectorului 
VIII, apoi conducerea 
minei, au aprobat hotă- 
rîrea lor, 
priceperea 
Lăcătușilor de la secția 
compresoare le-au venit 
în ajutor ortacii de la 
atelierul mecanic și ser
viciul general. S-ău for
mat echipe pe trei schim
buri, a cîte patru oameni. 
Se speră că remontarea 
va fț gata la sfîrșitul a- 
cestej săptămîni.

— E frumoasă meseria 
de lăcătuș, tovarășe mai
stru Szekely ?

— Altfel n-aș fi prac
ticat-o de 24 de ani, de 
cînd am venit aici la 
acest sector împreună eu 
Nicolae Mic.

Îmi explică apo;' deta
liat, cu multă răbdare, ■ 
un „profan" e mai greu

Ion VULPE

prețuindu-Ie 
profesională.

Foto: O. GEORGE

Premisele unității
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să ceară
gilor de
I.U.M.P.
ar fi durat cj mult mai
mult. La I.U.M.P. s-a 
confecționat pistonul, s-au (Continuare în pag. a 2-a)

Echipa de dulgheri 
condusă de Gheorghe 
Neagoe montează pre
fabricatele la etajul 3 
de la blocul 69, bloc ce 
se va înscrie în moder
na arhitectură a Petro- 
șaniului.
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Avansări superioare 

în galerii 
de deschidere

Prin depășirea în pro
porție de S la sută a pla
nului pe luna septembrie, 
brigada de deschideri din 
sectorul investiții al I.M. 
Dîlja condusă 
mund Rafai a 
cinci zile mai 
parea galeriei 
le de la 
Prin contribuția 
burilor brigăzii 
de 
și 
at 
pe 
nătățit, de

de Sigis- 
terminat ca 
devreme să- 

direcționa- 
orizontul 400. 

schim- 
conduse 

Mihai Farcas, Ion Neag 
Andrei Castor s-a cre- 

posibilitatea trecerii 
un nou traseu, îmbu- 

> aprovizionare 
cu materiale a brigăzilor 
din abatajele sectorului II.

.<■ CE TREBUIE FĂGUT LA I. M. ANINOASA 
PENTRU REDRESAREA PRODUCȚIEI?

Aii, Gheorghe Stpicuța, inginer principal în cadrul serviciului e- 
lectromecanic și membru al formației C.M.V.J., care acordă asistență 
tehnică la I. M. Aninoasa ne răspunde :

O caracteristică impor
tantă a dezvoltării țărilor 
române pină la unirea lor 
intr-un stat unitar a fost 
permanența legăturilor e- 
conomiee, care, peste gra
nițele politice, au jucat 
un mare rol în realizarea 
unității țărilor române, lîle 
au avut un caracter neîn
trerupt, fiind 
între altele, 
naturale ale 
transilvan, de 
gricolă a cîmpiilor de la 
sudul și estul Carpaților. 
Deși Transilvania, din 
punct de vedere politic, a 
fost încadrată în regatul 
feudal maghiar multă vre
me, din punct de vedere 
economic evoluția ei a fost 
divergentă de cea a Un
gariei ; ultimă s-a orientat 
spre vest, jar Transilvania 
spre est și sud-est (vezi 
I. Moga, L’orientation eco- 
nomique de la Transylva- 
nie, Bucarest, 1940, p. 72- 
106). Din Țara Românească 

își procurau 
produsele 

mai 
cereale, spre aceste 
țări își trimiteau cea 
mare parte a produ- 
consac rate, cxportu l ui.

Transilvania era legată 
de aceste țări 
numeroase căi 
mai important 
mul care
Brașov pentru a ajunge la

surori prin 
comerciale, 
fiind dru- 

pornea de la

favorizate, 
de bogățiile 

subsolului 
producția a-

60 de ani 
de la formarea 
statului national 

român unitar

și Moldova 
transilvănenii 
de care aveau nevoie, 
ales 
două
mai 
se lor

Brăila, trecînd prin Bran, 
linear, Cîmpulung, Tîrgo- 
viște, ca și cele care stră
bateau văile Prahovei și 
Buzăului. Sibieriii treceau 
în Țara Românească pe la 
Turnu-Roșu, spre Slatina 
sau Pitești. Legătura din
tre Moldova și Transilva
nia se făcea pe trei tra
see principale, care por
neau din Suceava. Unul 
trecea prin Cîmpulung 
Moldovenesc șt Rodna, a- 
jungînd la Bistrița, altul 
mergea pe la Baia, Tg. 
Neamț și Bistrița, iar ulti
mul trecea prin Roman,

Bacău, Trotuș și, prin pa* 
sul Oituz, spre Brașov 
(drum foarte des folosit ; 
vezi Șt. Meteș, Relațiile 
comerciale ale Țării Ro
mânești cu Ardealul în. 
veacul al XVIII-lea, Sighi
șoara, 1921, p. 12-15 și Stu
dii cu privire la Ștefan cel 
Mare, București, Ed. Acad., 
1956, p. 216). ’

Comerțul între . cele trei 
țări române s-a făcut și 
prin trecătorile și potecile 
ascunse ale Carpaților. In
tr-un document din anul 
1583 (din vremea lui Ște
fan Bathory) se preciza ca 
sînt ..multe căi piezișe și 
ascunse, trecînd prin țara 
secuilor, a Făgărașului în 
Țara Românească... în afa
ră. de vechile drumuri pu
blice : Turnu-Roșu, Bran, 
Teleajen și Prahova" (E. 
Hurmuzaki, Documente pri- , 
vitoare la ist. rom., voi. 
XV, 1, p. 692-693).

Un tablou al schimburi
lor comerciale dintre cele 
trei țări române poate fi

Prof. Dumitru PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)

am apreciat și

S

două aspecte, 
din factorii ho- 
redresarea pro-

IN PAGINA A 3-A :

din Valea

sute de pionieri

teatru".

Aspect din timpul simpozionului Gh. OLTEAN U
v-ă itt/o rm ăm

-a a | 
pio- | 

ulii v aiva Jiu- - 
loc astăzi pe I 
cabanei llusu. *

21 Personal, am apreciat și apreciez eforturile 
conducerii întreprinderii pentru normalizarea si
tuației și am avut convingerea că șefii de 
sectoare, personalul tehnic ingineresc vor pune 
umărul in aceeași măsură. Acest lucru nu se 
intimplă din păcate nici in prezent.

A aprecia care sînt mă
surile cele mai indicate, 
cele mai necesare pentru 
redresarea producției la 
I. M. Aninoasa presupune 
o examinare atentă a mai 
multor laturi ale comple
xului mecanism care condi
ționează disciplina tehnolo
gică de plan, în general 
și disciplina muncii în 
principal. Și aceasta pen
tru că, întărirea disciplinei, 
sub aceste 
este' unul > 
tărîtori în 
ducției.

Personal 
apreciez eforturile condu
cerii întreprinderii pentru 
normalizarea situației și 
am avut convingerea că 
șefii de sectoare, persona
lul tehnic-inginerese vor 
pune umărul în aceeași 
măsură. Acest lucru nu

se întîmplă din păcate 
nici în prezent. Conduceri
le sectoarelor de produc
ție, electromecanic și trans
port de. la I. M. Aninoasa 
consideră că au făcut mult 
în acest sens. Părerea mea 
diferă. Apreciez că, de 
fapt, conducerile acestor 
sectoare nu veghează per
manent și eficient la insta
urarea unei exigențe or
donate, atît față de ei în
șiși cît și față de cei care 
le conduc. îmbunătățirea 
condițiilor pentru realiza
rea planului cere mult mai 
mult în .acest sens. Starea 
de indisciplină pornește 
chiar de la nivelul sectoa
relor unde unele probleme 
— organizatorice, tehnice, 
economice și chiar socia
le — nu sînt rezolvate co
respunzător.

Ideea organizării rapoar
telor zilnjce, pe schimburi, 
a constituit un deziderat 
dintotdeauna la I- M. Ani
noasa, unitate care cu ani 
în urmă, era una dintre 
cele mai prestigioase mine, 
era un exemplu pentru ce
lelalte. Acum însă, aceste 
rapoarte au loc niHnaț în, 
condițiile în care șefii de 
sectoare știu că este în în
treprindere directorul sau 
inginerul șef al minei.

Un alt aspect pe care aș 
vrea să-1 subliniez. Practi
ca acordării asistenței teh
nice de către specialiștii 
combinatului și de alte or
gane este necesară și bine 
orientată ca necesitate, dar, 
din păcate, nu este înțe
leasă așa cum trebuie de 
către unele cadre tehnice 
ale. sectoarelor. Ej conside- 
J--------------------.________ __

(Continuare în pag a 2-a)

MAGAZIN DUMINICAL
♦ Țrei săptămîni pe valurile mării
♦ Dealul Slima — la rubrica „Turism, 
drumeții, excursii"

Omul și mediul
Relațiile, determinările care se stabilesc intre om 

ș’. natură reprezintă un domeniu vast pentru cercetări 
științifice interdisciplinart contemporane. In acest 
context pasionant și actual de idei s-a înscris simpozio
nul „Populație, sănătate, educație, mediu", desfășurat 
vineri și siihbâlă Ia De'va, Lupeni și în alte localități, 
sub egida Consiliului popular al județului Hunedoara, 
Comisiei de demografie. Casei corpului didactic în co
laborare cu Comisia națională a R.S.R. pentru UNESCO. 
Au participat academicieni, profesori universitari, cer
cetători și specialiști -ale căror comunicări științifice 
au scos în evidență diferite aspecte, de mare interes, 
referitoare la starea de sănătate a populației raportată 
la necesitatea 
jurător.

menținerii echilibrului mediului încon- 
(Cont. in pag. a 2-a)
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♦ Studenții se întorc în Bănie doar cu am
biția revanșei — cronica întilnirii de fot
bal Jiul — Universitatea Craiova

♦ Clasamentul — Rezultate — Etapa viitoare
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„De treci codrii de a- 
ramă", ediția a IX-a a 
frumoasei acțiuni > 
nierești 
lui, are 
platoul 
Sute și 
din Petroșani, Petrila, 
Aninoasa, Iscroni au ur
cat în această diminea
ță de toamnă spre caba
na în jurul căreia se 
desfășoară o suită de 
acțiuni competitive deo
sebit de atractive. (T.S.) 
♦------------

Teatrul de stat din 
Petroșani prezintă astăzi 
(ora 11), la Institutul de 
mine, spectacolul „Nu 
sintem îngeri*' urmat de 
întîlnirea studenților cu 
autorul piesei — Paul 
loachim și cu prof. dr. 
Paseadi care va confe
renția despre „Determi
nările estetice ale spec
tacolului de 
♦------------

Azi, un grup 
zeci elevi ai

de cinci- 
Clubului 

sportiv școlar din Petro
șani se află în Paring 
uncie participă la săpa
rea fundațiilor viitoarei 
lor cabane. Lucrările de 
turnare a betonului la 
noul obiectiv de pregă
tire educativ-sportivă a 
tineretului școlar vor în
cepe în. cursul săptămî- 
nii. (A.H.)

I 
I
I
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a românilor (II)

Omul

c

Lucrătorii Gheorgli i(a Ștefan, Etnerik Brasay și Ioana Toropu, din sec
ția de mobilă — Livezeni, execută o îmbinare a furnirului pentru o viitoare 
garnitură de mobilă. Foto : Ion LEONARD

Micii
gospodari

Un grup de elevi din 
clasa a îl-a ă Școlii ge
nerale din orașul Uricani, 
în frunte cu învățătoarea 
Silvia Sidorov, au cutreie
rat toate străzile și parcu
rile orașului Uricani cule- 
gîncl hîrtji și alte reziduuri 
aruncate la întimplâre. 
Obișnui ți de mici cu păs
trarea curățeniei orașului, 
la maturitate ei vor deveni 
buni gospodari ai localită
ților în care trăiesc.

Iiic COANDRE.Ș, 
Uricani

• (Urmare din pag. I)

si mediul♦

■ră specialiștii care vin 
să-și sprijine ca pe o for
mație trimisă să rezolve 
problemele de care ei per- . 
sonal trebuie să se ocupe, 
spre exemplu, exploatarea, 
întreținerea și repararea 
utilajelor, a echipanientviluj 
din dotare. In ceea ce pri
vește activitatea electrome
canică la nivel de între
prindere și sectoare, vreau 
să fac cîtcva precizări cu 
convingerea că reflectarea 
asupra lor va genera o 
opinie care să îmbunătă
țească și din. acest punct 
de vedere starea de. dis
ciplină. Astfel, ideea Pla
sării suplimentare a efec
tivelor în abataje, pe sea
ma reducerii efectivelor de 
electromecanici în condiția 
în care aceștia .prestează 
m mcă de vagonetar sau 
ajutor miner și nu se c- 
cupă de exploatarea, - în
treținerea și repararea uti
lajelor de pe tot fluxul 
tehnologie așteptînd ca a- 
ceste operațiuni să. le facă 
alți electromecanici, mi se 
pare a fi o greșeală care 
va avea repercusiuni _în-

tr-Un viitor nu prea înde
părtat. Greșită mi se pare 
și concepția șefilor de sec
toare și copierea acesteia de 
către maiștri de a pune a- 
proape întotdeauna nerea- 
lizarea producției pe sea
ma defecțiunilor electro
mecanice, în condițiile în 
care conducerea minieră 
și mecanică este în raport 
de 5 la 1 dacă nu și mai 
bine. Sprijinul 
pârtii electromecanice 
pregătirea utilajului 
tru revizii și reparații 
insuficient, există un 
sum exagerat de. piese de 
schimb, iar căile de trans
port, chiar și cele noi, sînt 
insuficient întreținute.

In general lipsa de pre
ocupare pentru o gospodă
rire judicioasă și păstrarea 
ordinii în toate 
reprezintă la 
noasa încă un 
care trebuie 
Combi natul minier 
Jiuluj 
eient. în multiplele pro
bleme . de ordin tehnic 
și dotare, asistență tehni
că și îndrumare, dar toate 
acestea nu vor fi eficiente 
atîta timp cît personalul 
tehnic, și în mod deosebit

disciplinei
cel de la sectoare, 
înțelege 
eforturi 
trebuie 
de fapt 
continua.

Propun ca ziarul „Steagul 
roșu" să organizeze o 
masă rotundă cu minerii 
șefi de brigadă care să-și 
spună la rîndul lor păre
rea privind căile de urinat 
în redresarea producției Ia 
I. M. Aninoasa, pentru că 
fără adeziunea lor, fără 
mobilizarea acestora anga
jamentele privind realiza
rea planului pe trimestrul 
IV și depășirea acestuia 
eu 1 000 de tone va ră- 
mîne fără acoperire 
fapte.

(Urmare din pag. n

nu va 
să sprijine aceste 

care, însumate, 
să elimine o stare 
care nu mai poate

acordat 
în 

pop
ește 
con-

activitățile
I. M. Anl- 
elernent la 
pus capăt. 

Valea
acordă sprijin sufi- 

mu'tiplele 
de ordin 

asistenții tel

• MARIA DEI’N Ell, Pe
trii» : Eroarea.. a lost co
rectată, ați primit diferen
ța de pensie pe trei luni 
(45 de lei), iar retribuția 
de- care beneficiați acum 
pentru jumătate de normă 
cumulată cu pensia repre-

zintă 70 la sută din-retri
buția avută înainte 
pensionare, actualizata.

• ION RAD, Petri Ia:
Gestionara echipamentului 
de uzură de la Secția de 
preparare ă cărbunelui Pe- 
trila 
mele 
tUlUj 
c.iat.

a aplicat coreei nor- 
de plată a ecjjipamen- 
de care ați oenefi-

i

• (Urmare din pag. 1)

§ 
s î

£
i
l
i 
ș

î

compli- 
eelor de 
Satisfac- 

se î ndo- 
âtatea lor 
dovedesc,- 

contrari ii.
s-au mon- 

două eompresoare. 
care, acum, spre. 

." altora —- 
sînteți mai deș- 

merg și încă 
: Ar putea da

5

.»

i i

de convins cît de
cată e munca 
la eompresoare. 
ții ? Cind .alții 
iese de capac 
tehnică și ei 
cu prisosință, i
Anul trecut

■ tat 
L-50
„nedumerirea' 
ce voi 
tepți ? —- : 
foarte bine.
„lecții" și la alte între
prinderi, Un altui de 100 
mc funcționează irepro
șabil. De lapt. aici e se
cretul lor. al celor de la 
eompresoare. So lovesc 
mereu de probleme difi
cile. Mișcarea rectilinie 
provoacă o uzură prema
tură a metalului. Și 
tuși, termocompresorul 
poate 
ceasul
ani
40 000
veni reparații capitale, de 
mult insă a depășit suta 
de mii și totuși nu se 
grăbesc să-1 demonteze.

fi comparat 
cu cuarț. De 
funcționează, 
de ore i s-ăr

to- 
lor 
cil
14 
la

(ll-

Această reuniune științi
fică, ce continuă diversele 
acțiuni tematice organizate 
de Comisia demografică ju
dețeană, a coincis cu apa
riția în librării a volumu
lui de eseuri „Populație, 
sănătate, educație, mediu" 
care cuprinde comunicări 
de mare valoare teoretică 
și practică.

La clubul din Lupeni, 
unde a fost amenajată o 
expoziție de carte medico- 
sanitară, volumul a fost 
prezentat numeroșilor oa
meni interesați de către au
torii eseurilor, personalită
ți științifice cu bogată ac
tivitate de cercetare.

reconstituit, la modul ge
neral, Cu ajutorul privile
giilor eomcruale, al regis
trelor vamale și 
rilor ce 
meepînd 
jumătate 
(de cind 
cel mai 
comercial, 
domn ui 
Vladislav 
rilor 
deci, c -T VIBUCMV VIUII..LX, 
continuînd cu Mircea cel 
Bătrîn în Țara Româneas
că și cu. ■ Alexandru cel 
Bun în Moldova, domnito
rii țărilor române vor în
zestra și reconfirma pri
vilegiile acordate negusto
rilor din Transilvania, cu 
deosebire celor din Bra
șov, Sibiu, Bistrița. Ne
gustorii sint invitați „să 
umble slobod și să lirgn- 
iască unde vor vrea, să 
vie în paie și să se în
toarcă în pace". Din Țara 
Românească și Moldova se 
vindeau in Transilvania : 
pește, vite, cai, porci, oi, 
piei de vite. vin. lină, etc. 
T ransil van i a tri
mitea în țările 
surori : fier, in, cânepă, 

arcuri, săgeți, 
arme de foc, pos- 
mobilă, geamuri, 

săpun, medicamen- 
Alături de negus-

al scriso-. 
ni s-au păstrat 
cu cea de-a doua 
a sec. al XlV-lca 
se poate vorbi de 
vechi privilegiu ' 

acordat de 
.Țării Românești, 

Vlaf u, negusto- 
brașoveni). Inccpind, 
c_i -Vladislav Vlaieii,

cu

al poienarilor (din Poiana 
Sibiului), alături de care, 
jienii, străbateau adesea 
drumurile de transhuman
tă (vezj Lucrările Instituta- 
lui de geografie al Univer
sității clin Cluj, vol. II, 
1926, p. 69-70). Ițe pe Pă
pușa său. de pe muntele 
Igoiul, pe dreapta Latori- 
ței „privirea cuprinde cea 
mâi întinsă suprafață de 
pășuni alpine din Carpați... 
Privincl-o, înțelegi pentru 
ce în munții Părînguluî și 
ai Sebeșului, țara noastră 
a avut*. în trecut și are și 
astăzi cel mai intens păs
torit carpatic" (I. Gonea, 
în „Probleme de geografie" 
vol. -III, Ed. Acad., p. 145). 
Pășunau cu regularitate în 
zonele muntoase jienești, 
oieri din Poiana Sibiului, 
Jina, Tilișca, Rîu Sadu
lui, „venind — cum spunea 
unul dintre oieri — peste 
Ciridrelu, Vîrfu lui Pa
tru, Dos j lui Brad — care 
erau un fel de 
hotar".

Ciobanii jieni 
„ciopoarele" de

munți de

...desebi 
ne un pov 
rată că v 
trîni își p 
litatea. O 
și Matei 
de prin 1 
grăbit. Și 
ra, n-a d 
eh ii la o ’ 
ra să ia i 
sale un : 
ce venea 
pus. Adie 
gurat dac 
efectua n 
pășire. N, 
tea costa 
dar s-a a 
amendă ș 
de condu

, P

'rost 
H.C.M. 7 
faci, dacă 
chiU.

Prezentarea volumului de eseuri „Populație 
nălate, educație, mediu".

Foto : O. GEORGE

săbii, suliți, 
scuturi, 
tăvuri, 
oglinzi, 
te etc.
lorii localj și de alții (stră
ini), în trecere prin țările 
române, activitatea comer
cială de-o parte și alta a 
Carpaților mai antrena și 
alte categorii sociale. Unii 
domni ea Mircea Ciobanul, 
Ion V<xlă, M-ihai Viteazul, 
înainte de a ocupa domnia, 

îndeletnicit c'J r.ogo- 
>a acest comerț au 
participat : boieri,

dregători feudali, meșteșu
gari, țărani, păstori ele. 
Păstorii români străbateau 
cu turmele lor potecile 
Carpaților în ambele sen
suri, mai ales clin Transil
vania spre . Țara ■ Româ
nească și. Moldova, l’ăstori- 
tul transhumant al oierilor 
transilvăneni în Țara Ro
mânească și Moldova a fost 
unul dintre principalii fac
tori care . au întreținut ra
porturile dintre românii de 
pretutindeni pe parcursul 
veacurilor. Toponomia, dar 
nu numai eaj a păstrat a- 
mintiri despre vestitele 
„drumuri ale oilor".

Păstori tul 
vitelor sînt 
te vechi la 
tul jienilor 
vollat - decît 
hunedorene, 
nător, în

și creșterea 
ocupații foar- 
jieni. Păstori- 

era mai des- 
în alte zone 

fiind asemă^
mare parte, eu

Fiindcă, în primul rînd, 
contează buna întreținere. 
Apoi, răeitorul gîndit de 
ei și realizat în atelierul 
lor, se dovedește mai 
bun decît al proiectanți- 
lor. Principalul, zice mai
strul Szekely, e șă exis
te oameni cu pasiune, 
care să știe. să prelun
gească viața coiripresoru-

oameni mai harnici decît 
ele. Să mă gindesc la oă- 
menj ca Nicolae Mic, la 
Viorel Țura, la Viorel 
Moian, la Klaussman, la 
Vladimir Cîmpeanu și la 
ceilalți ortaci ai mei. I,a 
noi, la eompresoare, poate 
și zgomotul e de vină că 
îmi stîrnește această com
parație, te afli ca într-un 
stup.

...In sala compresoare- 
lor, am impresia că ma 
aflu în borta unui trans
atlantic uriaș. Se aude 
doar ritmicul duduit al 
„dihăniilor” dc ol<>!. Mă 
uit la ciurul unui lillru 
de aspirare, seamănă eu 
un fagure. Îmi aduc a- 
minte că maistrul 
kcly are un hobby 
binăritul.

— Maistorc, 
albinele ?
Goangele 
aminte, 

că în

bes ti

Sze-
— al-

ăstea îmi 
întotdea- 

lume există

la un ol din- 
bunj. com- 

Nicolae Mic, 
o biografie 

om care n u

Ma gindesc 
e cei maj 

presoriști — 
comunist cu 
exemplară,
se poate simți om decît 
printre oameni. In urmă 

un' stupid acci- 
grav, J-a pus 
de a fi pen- 
stat o vreme 
apartamentu-

cu arii, 
dent, dar 
în situația 
sionat., A 
pe „vatra" 
Jui, n-a mai putut răbda, 
a renunțat la pensie, nu
mai ea să fie alături de 
ortacii cu care a împăr
țit și bucuria și neca-

zul. Ii vine greu, enorm 
de greu să lucreze cu o 
singură mină, dar cu 
toate acestea nu se lasă 
mai prejos decît ceilalți.

— I.a Reșița, mă scoa
te din reverie maistrul 
Szekely, am văzut mo
torul acela pentru nave 
oceanice de 20 000 CP. O 
adevărată uzină. Ei, dar 
și mașinile mai mici

multă 
dacă 
cum 
oare,

citim glumește mili
are o părere per- 

murieă la

aer
sînt complicate.

Oare 
maistrul 
în sala 
mă simt 
rele unui 
băluiește împreună cu. 
Viorel Țura. Viorel lu
crează aici doar de 5 ani, 
abia a împlinit un sfert 
de veac, motiv care mă 
face să-i adresez o anume 
întrebare.

— Ai refuzat vreodată 
măcar vreo chemare la 
mină, în timpul nopții ? i

— Niciodată. Știu că

de unde o ști 
Szekely că aici, 
compresoarelor, 

ca între motoa- 
cargou ? Tre- 
împreună

minerii au foarte 
nevoie ele „aer". Ori 
cbmpresoarele stau, 
se poate scoate, 
cărbune la lumină ?

Alături, Ștefan-Dorel 
Crăciun, un „veteran", 
are de două ori șapte 
ani de acasă la aceeași 
mină, 
strul,
sonală despre 
eompresoare.

— Aici e ca 
rulantă. Poate 
Cînd a fost i 
numai eu, ci 
au rămas și 
schimburi consecutiv. Nu 
oricine se poate descurca. 
După părerea mea, îți 
trebuie cel puțin cinci 
ani numai ca să „pipăi" 
fiecare șurub, să știi, eu 

montezi.
un coni-

i la banda 
mai greu, 

nevoie, nu 
și ceilalți, 
cîte trei

ochii închiși, să 
și să demontezi 
presor.

...Vine 
bului II, 
Nicolae 
Moian, . 
Klaussman și, din nou, 
Țura cu Crăciun, pînă 
cînd compresorul va fi 
remontat. Piesă cu piesă,

schi trivremea
, vor intra în șut 
Mic și Viorel 

. apoi Cîmpeanu,

plecau cu 
oi adese

ori în Oltenia și Banat, în 
• părțile Devei, pe Valea 

Mureșului etc. Toamna, de 
regulă după 26 octombrie, 
cum ne mărturisea unul 
dintre ei, se desfășura 
transhumanta în Banat. 
De la Livezeni — unde 
era plecarea — se mergea 
cu oile spre Hațeg, de a- 
colo se îndreptau spre Lu
goj, de unde, unii o luau 
spre Timișoara, iar alții 
spre Arad și Salonta. Se 
realizau, de multe ori, 
„ciopbare mari", cu • parti
ciparea' Unor oieri din 
Gorj (în vederea țiernă- 
rii" în Banat) sau din 
combinarea turmelor de oi 
provenite din Uricani, 
Băi’băteni 
vederea 
fonta).
(oierii 
Neag),

din 
și Paroșeni 

„iernării" la 
„C î m p e n 

din Cîmpu 
împreună ci 

mele de oi, obișnuiau 
treacă .muntele Tulișa 
Pui, ajungând 
sebeș și Timișoara, 
care doreau să ajungă 
eîmpia Aradului, 
spre Deva, urmau 
prin Ilia, Radna, 
M moșului pînă la

Din mărturisirile 
oieri jieni 
pînă spre mijlocul secolu
lui al XIX-lea. o parte 
dintre ei au plecat cu tur
mele să ierneze în Dobro
geni Unii 
fi în tore 
țind- cu 
cioban ie, 
nele și răul, și bucuria și 
necazul.

(în 
Sa- 
i i" 
lui 

tur- 
să 

spre 
la Caran-

Cei 
în 

o luau 
drumul 

Valea 
Arad.

unor 
am aflat că,

riu se vor mai 
de acolo, împăr- 
„ortaeii" lor 
frățește, și

de
bi-

„pipăită" de ei, prelu
crată, alezată sau măcar 
șlefuită. Băieții, îmi spu
ne maistrul Szekely, vor 
ca, peste trei zile, com
presorul să: intre in pro
be tehnologice. De fapt, 
așa s-au și angajat în 

. fața conducerii sectoru
lui. „Avem atîtea pro
bleme, în mină, cu aerul 
comprimat".

Aș dorj să caligrafiez 
cît mai măiestru frumosul 
muncii acestor 
compresoriști, 
neri și mai 
despre care 
spune, vorba 
contemporan, 
maj bune și
dar care își fac 
cu abnegație. Mă urmăreș
te ideea unui titlu și ne
găsind eeva mai acătă
rii, mă adresez, în acest 
sens, maistrului Szekely.

— Nimic mai simplu 
—- „Bătălia pentru aer".

Ideea mi se pare minu
nată, ca de altfel și 
munca. acestor anonimi 
lucrători pe „frontul" a- 
erului, cel atît de prețuit 
în abataje.

lăcătuși 
,și mai ti- 

vîrstnici, 
s-ar putea 
„unui poet 

lucruri „și 
mai rele", 

datoria

i >

r

RALIU
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Maj es 
să aminti 
lăți vitez 
Pină și < 
lucru. Ui 
se cred î 
oamenii 
a făcut I 
cu bascu 
mineața ; 
brie. N-a 
de kilom 
în ruptu 
unde ? P 
de, din 
destul di 
pericolele 
vileza—e 
la oră. 
să știm 
țîa pe c 
va maj 
curse cu

SĂ
INV.

N_am 
tăm cele 
gravitate 
ne oblig 
tragem i 
se cuvin 
de 5 oc 
Adrian 1 
a fost a 
de un 
timp ce 
prin loc 
rii pen ti
se poate 
că dacă 
sigura 1 
observat 
nu mai 
tul că, ■ 
Ipc i . 
sînt obl 
din timj 
tul pute.

t

c

»

L

Aceidț 
obligă 1. 
minte, 
strada <1 
Ie mare 
torul „t 
toni" sa 
numai d 
gurat ci 
pericole 
sare asi 
din stil 
dreapta 
autoveli 
sați str 
mers vi 
staționa 
pietoni I 
oamenii 
cum și 
acordîiv 
Respect 
cații vi 
dente.

Rubri 
spri; 

circul
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SCHIZI

De a
ur-

TRABA

in fermecaloa- 
poiană de pe 

Iul Slima, situată 
poalele Paringului.cu m c ■ 

binc o- 
e de e- 
1 Daciei 
ovehicul 
ens o- 
s-a asi- 
• sau nu 

dP de- 
a îl pu- 
iai mult, 
rai cu o 
jermisul 
jspendat

I
I
I
Ii

schizi □-

nevoie 
i locali- 
mitată ? 

acest 
însă, 

și bagă 
oți. Așa 
■ CoValiu 
i în di- 
i octom- 
> sub 85 
oră nici 
ui. Și 
rila un- 
rumului 
t și a 
cidente, 
. I;<__ 50
m vrea 
ipă lec- 
rimit-o,

ca 
mia.

iu 
ri,

la

I
I
I
I 

I

I
I

lubitorii de munte îl știu bine. Se 
numește Emerik Szuhanek, îmi, 
cum i se spune. E tehnician la 
S.T.R.A. și unul dintre animatorii 
formațiunii voluntare „Salvamont". 
A inventat aparate care să-i aju
te pe salvamontiști în acțiunile de 
salvare în munți. Oamenii s-au 
obișnuit ca el să fie mereu prezent 
acolo în munți.

In această toamnă, însă, o vreme 
a lipsit pentru că I-au chemat ma
rea, valurile înspumate, țipătul pes
cărușilor, într-o expediție cu pluta, 
alături de alți îndrăgostiți ai întin
derilor albastre.' .

L-am rugat pe îmi Szuhanek să 
ne vorbească despre epopeea celor 
șase oameni de pe pluta care timp 
de peste trei săptămîni i-a purtat 
pe valurile Mării Negre.

Gata de drum, 
pe urmele strămoșilor (I)

Foto: D. AUREL

să rela- 
ază, dar 
lentului 
i ca să 
ițele ce 
ra zilei 
copilul 

etroșani 
- grav 
cui în 

strada 
s trece- 
i. Acum 
mcluzia 
\T. se a- 
e ar fi 
ca să 

dP fap- 
ersa în 

.kfepji 
reducă 

icriden-

I 
I
I

— Sînteți unul dintre membrii echipa
jului temerar care s-a încumetat să în
frunte Marea Neagră pe o plută. De unde 
s-a născut ideea acestei expediții ?

—■ Ideea expediției cu pluta pe Marea 
Neagră s-a născut din studierea unor iz
voare istorice care atestau faptul că 
plutăritul. pe mare era practicat încă din 
perioada apariției statului dac. Tot din 
aceste izvoare reieșea că în evul mediu 
brazii erau transportați din codrii Mol
dovei pe Bistrița și Șiret, pe Dunăre și 
apoi pe mare pînă la Constantinopol. 
Aceste constatări ne-au determinat să 
organizăm expediția Ia o arie largă în
cercând să urmăm drumul străbunilor 
noștri cu același fel de ambarcațiune 
plutind pe apele Mării Negre.

— Din ce anume material ați constru
it pluta?

— Ambarcațiunea noastră, era o plută 
eu vele, velieră, cum i se spune. Este 
construită din bușteni de brad, lungi de 
aproximativ 14 metri, legați între ei, alcă
tuind o plută lată de 4 metri, ci un ca
targ înalt de 12 metri. Am adus pentru 
aceasta 10 bușten; pe care am montat o 
cabină ușoară unde a fost depozitată 
aparatură științifică și del navigație. Pluta 
a

maritimi și forța vîritului, avînd o vela- 
tură simplă, cum presupuneam că au 
avut strămoși; noștri, iar manevrarea s-a 
făcut prin cîrma instalată la pupa plutei.

— Cît timp ați lucrat la construcția ei ?
— Aproximativ două luni, timp în care 

s-a lucrat cu întrerupere. Buștenii a.t fost 
aduși dintr-o plută anterioară care a par
curs Dunărea în zona românească de la 
Baziaș la Sulina. _ :

— Cîteva cuvinte despre echipaj...
•— Echipajul a fost alcătuit din șase 

persoane, de profesii diferite, din zone 
diferite ale țării, pe toți legîndu-ne ideea 
— spunem mai îndrăzneață — a navigă
rii cu pluta pe marc jrmind drumul 
strămoșilor. Echipajul a fost alcătuit din 
Emi] Braharu, Gycrb Szekereș și Victor 
Molocea, toți trei din lași, de unde a 
plecat de fapt și ideea refaceri) drumu
lui parcurs de strămoși pe Marea Neagră. 
Din echipaj au mai făcut parte redactorul 
de emisiuni speciale TV. Ladislau Aradici 
și .ziaristul Ioan Preda de la revista . 
„România pitorească", ambii din Bucu
rești, precum și subsemnatul. O remarcă 
aparte, toți coechipierii au practicat alpi
nismul, loan Preda a fost chiar parașu- 
tist, nici unul neavînd tangență cu marea.

...Cu alte cuvinte, șase alpiniști gata să 
înfrunte valurile mării. Despre epopeea 
acestei confruntăr; eu marea, în pagina 
noastră următoare.

iți tentativa unui 
cuș comod spre crestele 
Paringului, instalați con
fortabil în telescaun, ad
mirăm adesea, în zilele 
senine, frumoasa și ade- 
menițoarea coamă mun
toasă ce se întinde spre 
nord peste Valea Maicii 
și despre care știiri doar 
că se numește simplu > 
„Dealul Slima".

Adevărat contrafort al 
masivului Paring în par
tea de nord-vest a aces
tuia, Dealul Slima își jus
tifică doar parțial denu
mirea de... deal, probabil 
raportată la înălțimea ve
cinilor care depășesc du
pă cum știm — Vf. Pa
rîngul Mare, — altitudi
nea de 2 500 m. Pe hăr
țile turistice distingem o 
suită de trei denumiri ca
re definesc acest obiectiv 
turistic, în următoarea 
succesiune : Fruntea Sli
ma, Dealul Slima (1656 m) 
și Poiana Slimei.

Trecînd de pe hartă în... 
teren, vă propunem o ex
cursie pe Slima, realiza
bilă într-o singură zi li
beră. Este de preferat ac
cesul din șoseaua forestie
ră ce traversează Valea 
Jiețului, actualmente de
venit drumul național Pe
troșani — Voineasa. Din 
autobuzul de Jieț vom 
coborî la podul de . beton 
al Jiețului. Murgind apoi 
oîteVa sute de metri, pe 
șoseaua amintită înspre 
Cheile Jiețului, foarte cu-

Iul Slima
rînd ne vom abate spre 
dreapta, printre casele 
țărănești ce mărginesc 
drumul. Ieșim la început 
în pantă ușoară, apoi din 
ce în ce în ascensiune 
mai susținută în poteca 

' ce se îndreaptă spre stî- 
nile din Slima. Această 
potecă, dealtfel, constituie 
principalul drum de ac
ces al jienilor spre stîni- 
le Slimei și, ca atare, nu

IdrumețiiJ 
\exCWMIly

pune nici un fel de pro
bleme de orientare, bine
înțeles în 
vizibilități 
toare.

Traseul,

condițiile unei
corespunză-

plin de pito
resc, prezintă mult,. punc
te de atracție. In cele trei 
ore de urcuș avem conti
nuu în față imaginea mo
numentală a Vf. Parîngul 
Mic (2074 m). Ajunși în 
Poiana Slimei, o potecă 
foarte atrăgătoare, o ade
vărată alee de parc alpin, 
ne conduce pe o curbă de» 
nivel, spre pitoreasca ca
bană „Căsuța din . Po
vești". Parcursă în cea. 
40 de minute, această por
țiune de traseu se remăr

că prin bogăția de mușchi 
vegetal presărat pc pajiș
tea alpină, detaliu pe cît 
de neobișnuit pe-atît de
plin de farmec.

Parcurgerea litincrariu- 
lui lîț^oferă si altP sur
prize plăcute, așa cum ar 
fi spre exemplu porțiunea 
stîncoasă — și tocmai de 
aceea spectaculoasă — ce 
precede ieșirea în Șaua 
Slimei. Diversitatea spe
ciilor vegetale, varietatea 
peisajului, posibilitatea 
de a întîlni vietăți ale 
muntelui într_o zonă mai 
puțin frecventată, cons
tituie tot atîtea argumen
te în plus care pledează 
în favoarea includerii în 
itinerariile dumneavoas
tră viitoare a acestui o- 
biectiv turistic, pe nedrept 
neglijat în prezent de că
tre drumeți.

Să mai precizăm că în 
timpul iernii zonele limi
trofe, în special cele.care 
fac legătura cu Parîngul 
Mic, constituie excelente 
pîrtii de schi alpin și de 
fond. Rămînînd însă în 
actualitate, vă vom dez
vălui o mică taină : în 
aceste zile „Dealul Slima" 
a îmbrăcat haina multico
loră a toamnei, poate cea 

mai frumoasă dintre toa 
te. Nu este greu nici pen-, 
tru dumneavoastră 
mâți cititori, să_i 
rații policromia la 
oului.

sti- 
admi- 

fața lo-

fost acționată numai de către eurenții

invăță- 
iversați 
locuri- 

indica-
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xpuneți 
traver- 
intîi că 
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Semințe de bostan
• Ea a primit drept zestre un bou. Iar el, o vacă. 

Animalele s-au iubit pînă la adinei bătrînețe.
• Cămila a fost din nou iertată, promițînd, ca și 

de alte dăți, că se va îndrepta.
• Seara, gospodarul îl rugă pe cocoș să.l trezeas

că cu o jumătate de ceas mai devreme. Dimineața, co
coșul îl trezi 
multă treabă 
taie cocoșul..

• Aflînd 
balul a dat o fugă și și-a cumpărat un patefon.

• L-a dat pe mina miliției. I-a furat ciubucul.
• El mergea spre nord. Ea mergea spre sud. S-au 

cunoscut îri gară și s-au hotărit, să meargă împreună 
și să se căsătorească. Și în învălmășeală, fiecare ple
că cu trenul celuilalt.

INSULA
DE VÎNZARE

Insula Staff, din vestul 
coastelor Scoției, a lost 
vîndută, recent, pentru a 
șaptea oară. Acum șase 
ani, insula eu 
de 28 ha, a fost cumpăra
tă pentru 20 000 lire ster
line de un oarecare Alister 
Waterwill. Proprietarul in
tenționa să o transforme 
intr-un obiectiv turistic, 
Staff fiind o insulă al că
rei peisaj dP basm a fost 
descris încă de Walter 
Scott. Dar, . turiștii nu so
seau. Astfel că Waterwill

Un tribunal militar ita- 
. Jian a hotărit ca cetățea

nul Fernando Castronuovo, 
în Vîrstă de 57 de ani, să 
plătească 39 515 lire (47,30 
dolari) pentru că a fugit 
de pe vasul pe care făcea 
serviciul militar ca să nu 
fie capturat de germani, 
cînd Italia a capitulat în 
al doilea război mondial în 
fața. al iuților.

Sentința tribunalului ara
tă că, în 1952, Castronuovo 
a fost condamnat în con
tumacie pentru dezertare 
și furt de efecte militare 

o suprafață .(uniforma).
„O să trebuiască să plă

tesc — spune Castronuovo, 
dar aș vrea să știu și eu : 
regele Victor Emmanuel, 
mareșalul Badoglio și toți 
generalii care... au fugit cu 
mult înainte de a o face 
eu și ei purtîndu-și unifor
mele, au fost condamnați 
pentru aceeași infraetiu-

pe 
în

că

harnicul gospodar, care avea foarte 
ziua aceea, trebuind printre altele să

muzica îl face pe om mai bun, cani-

Traian FURNEA
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6 ' ■
7
8 ■
9 . ■
10 ■

9 10

1■■
Br

Aurel

F

CLAUDIU

ORIZONTAL : 1) Bune ; 
2) Buni... — ...din căle-afa- 
ră ! ; 3) Buni la inimă... —- 
...și bună de plată ; 4) Rîu 
în U.R.S.S. — Bun de 
masă ; 5) Una bună la
alegere — Bun-de luat în 
seamă ; 6) Bună de glume 
— Bun ; 7) Bună ; 8) Cînd 
se-alege varianta cea mai 
bună — îmbunătățite la 
cap!.., — ...din urmă I; 9) 
Ne..'. bune ! — A o lua de . 
bună ; 10) Te ține... bine

Bun domnesc.
VERTICAL : 1) Buni ;

2) Bun — Trage
3) Buni ; ’4) Tref .se: 
de gong ! — Dăruit din 
suflet I — La temă : j 5) 
Un bun... apicultor - Cei 
buni se cunosc .după roa
de; 6) Bun — Pe istă 1
— întreprinderea de trans-> 
portari Constanta ; 7.) ,Fap-> 
te bune ; 8) Bună de gura.-,
— ...la serviciu !; 9) Bun
de prins — Posesiv — Se 
dau de-a valma! :. 10)
Bună... voință ! — Bun
(fig.).

M. I. VLASE

■■V
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Consiliul de Securitate cheamă la încetarea 
ostilităților in Liban

NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate a adoptat, în 
unanimitate, vineri noap
tea. o rezoluție în proble
ma libaneză, în care 
exprimă îngrijorarea 
funda in legătură cu 
teriorarea situației 
Beirut și în împrejurimi. 
Membrii Consiliului chea
mă toate părțile implicate 
să pună capăt ostilități-

își 
pro- 
de-

la

lor și să respecte cu 
scrupulozitate o încetare 
imediată și efectivă a fo
cului, astfel incit pacea 
internă 
țională 
rate pe 
nității, 
torialc. 
suveranității 
Libanului, 
implicate sînt chemate să 
permită unităților Comite-

și reconcilierea na
șă poată fi resta î- 
baza menținerii u- 
integritâții tori- 
independenței și 

naționale a 
Toate părțile

tului Internațional
Crucii Roșii să pătrundă în 
zonele de conflict pen
tru a evacua răniții și a 
asigura asistența 
tară. Consiliul
ritate își exprimă 
nul pentru 
eretarului
O.N.U. și îi cere acestuia
să-și continue’ eforturile 
în scopul realizării unei 
încetări durabile a focului.

■ umani- 
de Secu- 

spriji- 
acțiunile se- 
general al

PORTUGALIA

Interzicerea prin lege 
a organizațiilor 

fasciste

Situ ația din Liban

MEMENTO

în 
vi- 

inter- 
fas-

conducînd la întreruperea 
completă a curentului 
lectric în Beirut și 
împrejurimile orașului.

e- 
în

a-

LISABONA 7 (Agerpres) 
— Prin publicarea ei 
Buletinul oficial de 
neri, legea privind 
zicerea organizațiilor
ciste a intrat în vigoare în 
Portugalia, Diri inițiativa 
Partidului Comunist Por
tughez, legea a fost pre
zentata în primăvara
cestui an parlamentului și, 
întrunind 
putaților 
muniști, a fost adoptată în 
luna iunie. Ea se referă la 
toate grupările care 
acțiunile, 
clarațiile 
propagă 
murilor fasciste.

voturile de- 
socialiștj și co-

prin 
statutul și do
lor apără și 
metodele regi-

zile, 
ce 

pro- 
marile 
grave

BEIRUT 7 (Agerpres). 
— Bombardamentele de 
artilerie dintre „Falangele 
libaneze" și efectivele For
ței Arabe de Descurajare, 
pe parcursul a șapte 
cu o intensitate din 
în ce mai mare, au 
vocat Pe lîngă 
pierderi umane și
perturbări în viața . capi
talei libaneze, notează a- 
gențiile internaționale 
presă. La Beirut se 
simte o lipsă tot 
acută de alimente, 
lele de aprovizionare 
apă au fost distruse 
avariate, 
lefonice sînt grav 
te. Singura rețea 1 
transportul energiei 
leetrice a fost

de 
vo

mai 
re le- 

cu 
sau 

comunicațiile te- 
afecta- 
pentru 

i e- 
avariată,

BEIRUT 7 (Agerpres). 
— Un comunicat al For
ței Arabe de Descuraja
re (F.A.D.) difuzat de 
postul de radio Beirut și 
preluat de agențiile 
ternaționale de presă 
nunță că F.A.D. a 
donat unităților sale 
încetare a focului la
rut și pe toate fronturile 
începînd de sîmbătă 
20,00 (18 G.M.T.). 1
țile F.A.D., arată 
catul, vor manifesta 
ximum de reținere.
ceasta măsură are 

scop de a pregăti clima
tul propice pentru instau
rarea calinului.

OCAZIA CELEI 
DE-A 29-A ANIVERSARI 
A ÎNTEMEIERII REPU
BLICII DEMOCRATE 

GERMANE, in Piața 
Marx — Engels din Ber
lin a avut loc 
bâtă dimineața o paradă 
a armate; populare 
ționale, desfășurată 
prezența lui Erich Hone
cker.

DOUA MILIOANE DE 
ALEGATORI AUSTRIECI 
— o treime din corpul e- 
lectoral — urmează să se 
prezinte la urne, dumi
nică, pentru a desemna pe 
membrii Consiliului mu
nicipal al Vienei. precum 
și pe deputății în parla
mentul de land din Styria.

sîm-

II

I

PETROȘANI 7 
iembrie: Transamerica
expres, seriile 1-1'1; 
publica : Trepte pe 
Unirea ) Nimeni nu 
leargă mereu:

PETRII.A : Pentru 
trie, seriile T-1I ;

LONEA : Doctorul 
naru;

ANINOASA : Un 
prea îndepărtat, 
i—li;

VULCAN : Mark 
țistul la Geneva ;

LUPENI — Cultural: 
Brigada specială ; Munci
toresc: Rîul care 
muntele ;

UR1CANI: Melodii, 
lodii. ,

9 OCTOMBRIE

pentru. |
junglei" .

9,45 Pentru 
dumneavoastră.

11,45
12,30

13,00 
du-

Cas-

BILANȚ TRAGIC

irv- 
■' a- 
or- 

o 
Bei-

ora
Unită- 

comuni- 
ma- 
A- 
ca

BONN 7 (Agerpres). — 
Răspunzînd la întrebarea u- 
nui deputat în ' Bundestag, 
secretarul de stat parla
mentar la Ministerul A- 
părării al R.F. Germania, 
Andreas von Buelow, a 
precizat că numărul ac
cidentelor care s-au pro
dus în cursul manevrelor 
de toamnă ale NATO, des
fășurate pe teritoriul 
R.F.G., a crescut în com
parație cu anul precedent, 
bilanțul fiind de 23 de 
morțj și 198 de răniți.

SPORT • SPORT * SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT7 SPORT • SPORT

I
I
I
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După o partidă viu disputată

se întorc în BănieStudenții
doar cu ambiția revanșei

golu- 
tot 
ac- 

i-au 
bine 

■ Ru-

Jiul „U" Craiova 1-0 (0-0)

satisfacție.
în .acroșaje, 

la expedierea 
Stoichiță și-a

găz- 
. fărâ 
chi^r' 

însoțiți 
galerie 

olteni

Stoica 
s-a 
pa- 

cre- 
per- 

abu-
’ iar

mai

m 
ea 

„tuna- 
rezerve 

toto-

9,20 Film serial 
copii 1 „Cărțile 
Episodul 7. 
căminul 
10,00 Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. 13,05 Album 
minical. 16,30 Box :

' slus Clay — Leon Spinks, 
mec; pentru titlul mon- 

Re" dial la categoria grea 
(înregistrare). 17,30 Film 
serial î „Linia mariti
mă Onedin". Episodul 
59. 18,20 Redescoperirea 
izvoarelor — Reportaj 
dedicat Zilei petrolistu- 
lui. 18,40 Micul ecran 
pentru cei mici : „De prin 
clasă... adunate". 19,00 
Telejurnal. 19,20 Unirea 
cea mare — făclie nestin
să prin veacuri (I). 19,40 
Antologii artistice 
Spectacol de 
dans și poezie, 
siune de la 
21.10 Film 
„Vanina Vanini". 
filieră pe țară, 
ducție 
franceze 
23,00 Telejurnal.

Poe-

pod
seriile

poli-

urcă

me-

No-
peri-

PETROȘANT — 7
Iembrie : Urmărire 
culoasă, seriile I-II ; Re
publica : Furtună pe us
cat; Unirea : Mărit poli
țistul la Geneva;

PETRII,A : Pentru 
trie, seriile I-TI :

LONEA: Aventurile 
Robin Hood;

VULCAN: Bătălia 
vală din 1894 ;

LUPENI — Cultura! : 
Diamantele negre; Mun
citoresc: Rîul care urcă 
muntele ;

URIC A NI: Melodii., me
lodii.

TV.

pa

lm

na-

Duminică, 8 octombrie

8,00 Gimnastica la 
domiciliu. 8,15 Tot înain
te ! 9,10 Șoimii patriei.

a studiourilor 
și italiene.

7561498 pe numele 
lovski Dorina, eliberat 
Foliclinica Lupeni. Se 
clară nul. (595)

muzica, 
Transmi- 

Brașov. 
artistic ) 

Pre- 
Copro-

Luni, 9 octombrie
15,55 Telex. 16,00 

misiune în limba 
ghiară. 19,00 Fișier 
cial. 19,20 1001 de' 
19,30 Telejurnal. 
Panoramic. 20,25 
man-foileton : 
fără glorie". 1 
21,15 Orizont 
științific. 21,45 
pentru toate 
22,00 Cadran 
22,20 Telejurnal.

19,50 
_Ro- 

,,Putere 
Episodul 7, 

tehnico- 
i Muzică 

vîrstele. 
mondial.

tru apărător s-a opus 
lui. Alături de el, 
mai sigur de sine a 
tivat Dragii Bădin, 
secondai destul de 
Petre 
siv. d

.a 
me
Blțclireseu, 
î n c ere 
terpretezei 
solist a 
tr-o criză de imaginație. în 
vreme ce „șperaclul" 
lui, Sălăgean. s-a 
tut cu măi puțină 
ca altădată. De la 
vinși s-au remarcat 
cu r guri .ni, Ș î •, - 
cu și Negrilă, pentru jo- 

. I lor rațî >ri 1 pecta 
c . s foar ficient 
astfel, după 25 de partide 
oficiale. între cele două 
combatante se restabilește 
egalitatea victoriilor, 
te 9 de fiecare, în 
me ce alte 7 partide 
soldat nedecis... .

Grigore și chiar
■și fundașul dreapta 

fost marcat 
' . tendință

cu 
ă t 
partitura de. 
trecut prin-

de o anu- 
„defetistă". 

toate că a 
- să-și jn-

Mica publicitate
VIND Trabant 601, sta

re bună. Rusii Ninel, stra
da Traian Vuia, nr. 17 
Petri la. (59â)

CUMPĂR cărți deterio
rate, prețul posesorului. 
Uricani, telefon 176, orele 
8—14. (592)

SCHIMB apartament do- 
tiă camere confort 1, ultra
central, Hunedoara, cu si
milar Petroșani. Informa
ții telefon 13219 (Hunedoa
ra) orele 18—20. (590)

PIERDUT permis pescuit 
pe numele Istoc I. Ștefan, 
eliberat de Filiala de pes
cuit Petroșani. Se declară 
nul. (589)

PIERDUT adeverință 
. dactilografă pe numele Ne- 
culce Rodica, eliberată în 
anul 1977 de clubul sindi
catelor din Lupeni. Se de
clară nulă. (591)

PIERDUT certificat me
dical seria' MM/1977/A nr.

b

ANUNȚ DE FAMILIE

PREOTEASA Bociat 
Marioara — soție, Adri
ana, fiică, preot Bgaeal. 
Lucian și Aurica — pa 
rinți. Marcela, soră, cum 
nații și cumnatele, unchi 
și rriătuși, verișoare și 
verișori cu inimile sil 
șiate de durere anunță 
încetarea din viață a 
scumpului și iubitului 
lor eminentul preot eco
nom.

ADRIAN BOCIAT 
în vîrstă de 40 de ani. 
Inmormîntarea, . luni 9 
Octombrie a c., ora 14, 
în Lupeni. (594)

fi 
postat 
. „Re
creat
GJ-- 

clar- 
incă 

tifie- 
„ve-

pentru dorința de a 
util echipei, s-au i 
Tilihoi și Ungureariu. 
cada" bine gindită a 
spațiu combinativ lui 
ran, jucător cu multă 
viziune 
timorat 
ril săj 
tera n i" 
vizionare A. 
reușit să-și pună

dat: 
precis 
pripit 
selor, 
at o nedorită „gardă 
sorială" pentru că a 
zat de driblinguri,
Cassai nu a ghicit intenți
ile coechipierilor din
prima linie.
Cassai a irosit și 
zie bună în min. 
după primul sfert 
a - fost evidența 
evitării zonei Donose — 
Beldeanu. Această mane
vră necesară a fost sesi
zată ; de antrenorii Ene If 
și Oaidă, care au încercat 
să-1 apropie pe Guran de 
centrul liniei de atac. Fă
ră sprijin, însă, 
strategic, al gazdelor 
i-a creat culoar 
tre Grigore. cel 
tea să provoace 
șoc". în careul 
prin incursiuni derutante 
care deplasau centrul de 
gravitație al liniei defen
sive adverse.

După pauză, modifică-

Ghinionistul
o oca-

9, apoi 
de oră 
soluția

' Jiu- 
. zbă- 
vervă 

în-
Mar-

Dintotdeauna, la Petro
șani, fotbaliștii dm . Bă
nie și-au -lăsat deoparte 
„ranița" cu complexe de 
inferioritate ((eterna po
veste a formației din' de
plasare), gazonul a 
duit o confruntare 
menajamente, ba 
în această ediție, 
de o frenetică 
(muică, mulți
fură !) și-au pus mari 
ranțe în forma unor 
colori, deși Cămătaru 
caza dureri similare 
regiunea lombară 
și Dumitrache. Cu 
rii" pe banca de 
localnicii resimțeau
dată și lipsa lui Mulțescu 
în linia mediană, de a- 
ceea combinațiile ofensive 

-ratate provocau îngrijora
re, și o deosebită atenție 
la block-starturile luj Mar- 
cu și Crișan. aripi care au 
pornit și ieri în 
handicap, dar pe 
le-au adjudecat 
Partida a deb itat 
dul unei inedite 
geri (iarăși!) a juniorii 05 rile realizate de tehnicie-
Jiului 2—4 (0—3), dar an
trenorii! Gogu Tonca era 
mulțumit că a spart to
tuși „gheața" activului 
printr-un autogol craio- 
vean și un șut inspirat al 
lui Gîtan. In partida se
niorilor a fost meritul ia- 
părărij noastre de a fi de
jucat strategia ofensivă a 
oltenilor, „pasul înainte"
S-a soldat mai întotdeau- 

, na cu surprinderea
.versarilor în ofsaid, 
totuși, în prima repriză, 
mijlocul învingătorilor n-a

însă, „pionul' 
nu 

lui Fo
care pu

rtarea ilc 
lui Lung,

curse cu 
care și 
deseori.
pe fon- 
înfrîn-

ad-
Și

nil gazdelor -(deși s-a vo
ciferat în tribune, pe ne
drept) s-au dovedit inspi
rate. S-au obținut mai 
multe lovituri de corner, 
pentru că Ștefănescu a 
fost , scos din dispozitiv și 
silit să intervină 
a stopa incursiunile 
Bucurescu 
Tomă n-a 
șeala lui 
potrivă a 
Ionul spre 
Dumitrache,

pentru 
lui 

și Sălăgean. 
mai repetat gre- 
Stoichiță, dim- 
direcționat ba- 

sțînga, lîngă 
admirabil

și totuși 
de duelul cu 

adversari, dar 
în campaniile di-

Treptat, el a 
în va

loare arsenalul tehnic, în 
urma unei pase primite de 
la Toma, l-a pus în cursă 
pe Petre Grigore. Balo
nul șutat în- bară de . fun
dașul de la izvoarele Jiu
lui a fost reluăț în pla
să de Bucurescu (min. 85).

Victoria, ne declara 
„martor neutru" 
norul pandurilor gorjeni, 
Ion Pîrcălab, s-a 
celor. maj buni,
partidă foarte disputată, 
au punctat cei care au
dominat mai mult. Apre
cierea fratelui reputa
tului tehnician Coco Du
mitrescu dovedește „o- 
chiul" bine orientat în
gazon, recunoaște un e- 
vident raport de forțe, dar 
în consens cil majoritatea 
spectatorilor, fosta „să
geată a Carpaților" pu
nea în balanță și ocaziile 
studenților. șansa 
mai ales intervențiile 
lutare aIe Iu; Cavai 
tărînd soarta meciul.ii. 
gîndim. îndeosebi, la 
balon „parașutat" în 
reul Jiului, cînd Marcu 
(min. 79), fără Ciupitu a- 
lături, l-a lobat spre trans
versală, dar, prinlr-un ad
mirabil reflex, ultimul nos-

un 
antre-

cuvenit
Intr-o

Și
sa- 
ho-
Ne 
un 

ca-

cî-
vre-
s-au

Ion VULPE

CLASAM

1. F. C. Ba ia Ma re
2. Steaua

ENȚU L REZULTATE TEHNICE:

8 6 1 1 11- 3 13
F.C. Argeș — „Poli" Ti

mișoara 3—1, F.C. Bihor — 
C.S. Tîrgoviște 2—0, F.C. 
Olimpia — Dinamo 1—0,2 20-116 08 12

3. F. C. Argeș 8 5 1 2 14- 9 11 F.C. Corvinul — Chimia
3—0,’ A.S.A. — U.T.A.

4. Universitatea Craiova 8 3 3 2 12- 8 9 3—2, Steaua — Sp. stu

5, Sp. studențesc 8 3 3 2 11- 7 9 dențesc 0—1. S.C. Bacău — 
„Poli" Iași 0—1, Gloria —

6. „Poli" lași 8 3 3 2 6- 5 9 F.C. Baia Mare 0—0,
7. A. S. A. Tg. Mureș 8 4 1 3 12-13 9 Jiul — „U" Craiova 1—0.

8. Dinamo 8 3 2 3 12- 7 8
9. F. C. Corvinul 8 4 0 4 11-13 8 ETAPA VIITOARE:

10. S. C. Bacău 8 3 1 4 4- 4 7 „U" Craiova — Gloria,
11. F. C. Bihor 8 3 1 4 12—15 7 „Poli" Iași —■ Steaua, Chi
12. C. S. Tîrgoviște 8 3 1 4 9-12 7 mia — A.S.A., Dinamo —
13. Gloria Buzău
14. F. C. Olimpia
15. U. T. Arad
16. Jiul
17. Chimia Rm, Vîlcea
18. „Poli" Timișoara

3
3
2
3
2
1

1
1
2
0
1
2

4
4
4
5
5
5

8-11
8-11

11-11
9-13
8-16
4-11

7
7
6
6
5
4

F.C. Bihor, F.C. 
re - S. C.
C.S. Tîrgoviște
Corvinul, Sp. studențesc —
Jiul, „Poli" Timișoara — 
F.C. Olimpia, U.T.A. — 
F.C. Argeș.

Baia Ma- 
Bacău,

— F.C.
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