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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
Patru decenii ale devenirii noastre

Grijă deosebită pentru copiii patriei
In întâmpinarea,

Ritmici tat e

însemnate depășiri
Minerii frontaliști din 

brigada condusă de An
ton Rusu din cadrul sec
torului IV al I.M. Lonea, 
întîmpină cea de-a 40-a 
aniversare a Eliberării 
patriei, Congresul al 
XIII-lea al partidului și 
Ziua minerului cu rezul
tate deosebite.

In primele șapte luni, 
din acest an, ortacii din 
schimburile conduse de 
Iosif Kaicio, Teodor Das_ 
călu și Petru Preoțescu 
au extras suplimentar 
sarcinilor de plan, peste 

6600 tone de cărbune. Roa
dele muncii lor sînt tra
duse și prin cele aproape- 
100 tone de cărbune ex
tras în plus față de plan 
de la începutul acestei 
luni, hotărîți fiind să 
cinstească Ziua mineru
lui cu rezultate deosebite.

—■

Colectivul sectorului VI tribuit hotărîtor la 
de la I.M. Vulcan rapor
tează, în cinstea apro_. 
platei sărbători a 
minerului, depășiri 
portante la uroducția de 
cărbune. Dovedind ... 
mitate și spirit de răspun
dere în activitatea din 
subteran, depășind ritmic 
nivelul planificat al pro
ductivității muncii, bri
găzile conduse de minerii 
Gheorghe Buhuțan și 
Constantin Ciocan au con_

Zilei 
im-

fer-

obți- 
su- 
la 

cele 
tre. 
pri_

nerea unor cantități 
plimentare cifrate 
4793 tone cărbune în 
șapte luni care au 
cut din acest an. In 
mele trei zile ale lunii au
gust ei au extras în plus 
128 tone. Un aport însem
nat în realizarea acestei 
producții îl are 
și brigada care asigură 
lucrările de pregătire, 
condusă de Mihai Vasile. 
(Gh. B.)

17700 tone extrase suplimentar
Minerii din sectorul IV al I.M. Petrila, întîmpi- 

nă Ziua minerului cu rezultate deosebite în muncă. 
Cu cele peste 100 tone de cărbune extrase suplimen
tar în zilele de debut ale lunii august, plusul acu
mulat de la începutul anului de minerii acestui sec
tor a ajuns ia 17 700 tone. Rezultate deosebite în 
muncă au obținut frontaliștii din brigăzile conduse 
de Ștefan Alba și Mihai Ignat, care prin folosirea 
Ia capacitate a întregului potențial tehnic și uman 
au depășit ritmic productivitatea muncii în abataj 
cu peste o tonă pe post. Minerii acestui sector sînt 
hotărîți ca pînă la marea sărbătoare de la 23 August 
șă realizeze peste 18 500 tone de cărbune .extrase su 
plimentar sarcinilor de plan.

Marile succese obținute 
în dezvoltarea economică și 
socială a țării, în formarea 
omului nou, crescut și e- 
ducat în spirit revoluționar, 
se regăsesc în condițiile 
create pentru creșterea și 
educarea copiilor, a tineri
lor, pentru asigurarea vi
itorului națiunii noastre 
socialiste. Sub semnul a- 
cestui nobil țel, al înaltei 
răspunderi a secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru școală, se află an
samblul de măsuri pentru 
perfecționarea procesului 
instructiv și educativ încă 
din perioada preșcolară. 
Mărturie grăitoare în a- 
cest sens este dezvoltarea 
și perfecționarea învăță- 
mintului preșcolar în 
lea Jiului. Dacă în

funcționau în acest impor
tant bazin carbonifer al 
țării doar 10 grădinițe frec
ventate de 358 copii, îndru
mați de 10 educatoare, iar 
în 1948 doar 12 cu 590 co
pii și 19 educatoare.

In mod deosebit după 
Congresul al IX-Iea, de 
cînd în fruntea partidului 
și statului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ar
hitect cutezător al marilor 
împliniri pe drumul fău
ririi României moderne, 
școala a devenit un impor
tant factor de cultură și 
educație în formarea fra
gedelor vlăstare care vor 
fi continuatorii, vastei ope
re de construire a societă
ții socialiste și comuniste. 
Din 1965 și pînă acum s-au 
construit și s-au amenajat 
încă 20 grădinițe, cum sînt

nr. 8 și 9 din Petroșani, nr. 
6 Vulcan și altele, numărul 
copiilor între 3 și 6 ani cu
prinși în aceste instituții, 
fiind astăzi de peste 5000. 
In organizația lor revolu
ționară, „Șoimii patriei", se 
desfășoară sub supraveghe
rea educatoarelor, o am
plă și fructuoasă activitate 
educativă care contribuie 
la pregătirea copiilor pen
tru a se integra eficient în 
viața școlară, în comporta
rea civilizată în societate. 
„Constituirea organizației 
revoluționare a tineretului, 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral aț partidului, a repre
zentat un eveniment 
importanță deosebita,

T. SPATARU

da
o

Cînd pui suflet 
în tot ceea ce faci

Stația de utilaj trans
port Deva are o secție la 
Livezeni, care completează 
platforma industrială ri
dicată în anii socialismu
lui în partea sudică a mu
nicipiului Petroșani. „S.U.T. 
Livezeni" este firma care 
se poate citi la intrarea 
în secție. Stația de la Li
vezeni este un pivot im
portant în tot ce realizează 
Antrepriza de construcții 
montaj Petroșani. Maca
ralele gigantice pe care le 
vedem Ia orice pas în mu
nicipiul Petroșani, maca
rale cu ajutorul cărora s-au 
înălțat și se înalță zeci și 
sute de blocuri, aparțin a- 
cestei secții. Muncitorii 
de aici sînt cei care le mî- 
nuiesc, tot ei sînt cei care 
le întrețin, precum și cei 
care le transportă de la un 
loc de mun^ la altul. Tot 
ce cuprinde mica și marea 
mecanizare de pe șantiere
le de construcții de locuin
țe și obiective sociale de 
la Uricani și pînă la Cim- 
pa, aparțin de S.U.T. Live
zeni. Specialiștii de aici le a- 
daptează condițiilor speci
fice fiecărui loc de muncă, 
le întrețin și le repară, le 
pun la dispoziția construc
torilor, pentru a le face 
munca mai ușoară și mai 
rodnică. Stația de betoane

care a luat ființă cu cîțiva 
ani în urmă, este deosebit 
de utilă pentru toate ’bri
găzile de construcții. Poate 
să asigure zilnic peste 3500 
mc de beton, adică toată 
cantitatea necesară loca- 
lităților Văii Jiului, iar 
prefabricatele din poligonul 
de la Livezeni vin să în
tregească activitatea aces
tei secții care, în primul 
semestru din acest an, a 
raportat îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan 
Ia principalii indicatori e- 
conomico-financiari. Pla
nul la producția globală 
a fost depășit cu aproape 
3,5 milioane lei, iar pro
ducția netă a fost realizată 
în proporție de 112 la sută. 
Productivitatea muncii cal
culată pe baza producției 
nete a fost depășită în pri
mul semestru cu 11,9 
sută. Prin încadrarea 
prețul de cost și prin re
ducerea acestuia au 
obținute în această perioa
dă economii de peste un 
milion de lei. Rezultatele 
bune obținute în primul 
semestru au fost continua
te și în luna iulie, cînd 
s-au consemnat depășiri la 
toți indicatorii de plan.

Gheorghe BOȚEA
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(Continuare în pag. a 2-a)
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REMEMBER î 6 AUGUST ‘29

Mulțumire deplină 
fețele ortacilor conduși de 
șefii de brigadă Constan
tin Preoteasa și Eugen 
Vladar (sectorul VII al 
I.M. Lupeni), după un șut 
rodnic in abataje.

* Foto : Al. TATAR
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) ...o august îazy. Masa minerilor se ana j

1 doua zi în fața uzinei electrice. Jandarmii,
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..6 august 1929. Masa minerilor se află pentru a 
' ’ . - - - - sosiți

peste noapte, de la Deva, au încercuit incinta. Pre
fectul județului face apel la greviști pe uri ton dis
perat : să se elibereze imediat platoul. Nu se mișcă 
nimeni-. Oamenii cer ca direcțiunea să le satisfacă 
revendicările, să respecte toate prevederile contrac
tului colectiv. Prefectul primește, pînă la urmă, 
delegații minerilor; amenință, țipă, pretinde să se 
golească pe loc incinta. Dinspre greviști "se arid mai 
multe voci : „Nu plecăm, domnule prefect, pînă di
recțiunea nu ne garantează că va respecta contrac
tul colectiv. Vrem garanția ! Negru pe alb Co
mandantul jandarmiloi- scapă o înjurătură: „Vă a- 
rătăm noi : roșu pe alb !". Minerii rămîn ferm pe 
poziție: „Nu cerem altceva, decît drepturile noastre: 
Muncă și pline l“. Furia prefectului atinge apogeul. 
Se aude o detunătură. Cade prima'jertfă, tînărul 
miner Vîtoș Gavrilă, înroșind ealdarîmul... Ofițerul 
de jandarmi ordonă: ,4'’oc”‘...

...Pe caldarîm au rămas 22 de morți; peste 109 
spital; alții, cu sutele aurăniți au fost internați în 

fugit în munți.

A m retrăit aceste 
momente, intrate în

< * istorie, cu ocazia 
unui dialog, purtat re
cent cu unul dintre mar
torii oculari ai luptelor 
revoluționare ale mine-

— Da. Am fost de Jafâ, 
împreună cu frații mei 
mal mari. Cinci orfani. 
Țață murise cu zece ani 
în urmă, intr-un accident. 
Peste doi ani, a murit și 
mama. Ne-a crescut un 
vecin. Miner și el. 1

Tînăr. Acolo, in fața u- ; 
zinei electrice, a fost ucis 
cu baioneta de unul din- 1 
tre jandarmii amețiți 
de băutură. Noi am scă
pat. Ne-am retras prin 
canal... După ce lucrurile 
s-au mal liniștit... au în
ceput să se facă angajări, 
Deși aveam doar 17 
am fost angajat șl 
la mina Ileana... 
Au trecut anii.

întrebăm pe comu
nistul Mihai Kocsik 

ce a făcut în primii ani 
de după Eliberare. Ne 
răspunde senin: „Am fă-

loan DUBEK

Remarcabile 
succese 

în domeniul 
investițiilor

ani,
eu

11

rilor din 1929, fostul mi
ner Mihai Kocsik, deco
rat cu „Ordinul Muncii", 
clasa a II-a, pentru par
ticiparea la luptele din _______ _______
august *29. (Continuare in, pag. a 2-a) I

Colectivul I.A.C.M.M. 
Petroșani raportează re
marcabile succese în între
cerea socialistă în întîm- 
pinarea celor două mari e- 
venimente politice ale lui 
1984. De la începutul anu
lui pînă în prezent acest 
harnic colectiv a asigurat 
punerea în funcțiune a 34 
obiective de investiții mi
niere, cu 12 obiective mal 
multe decît se prevedea în 
planul fizic. Angajamentul 
în întrecere a fost astfel 
substanțial depășit. Printre 
constructorii care s-au evi
dențiat în mod deosebit se 
numără cei din formațiile 
conduse de loan Popa, E- 
merik Fazakaș, Dumitru 
Uncheșu, Iosif Borșodi, A- 
ristică Boian și Florea Puș- 
cașu. (V.S.)
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Educația prin muncă crează intens. Peste 30 tră rămasă în urma cons- 
și pentru muncă desfășu-

- rată de organizațiile 
U.T.C. din liceele orașu
lui Lupeni, sub îndruma
rea directă a comitetului 
orășenesc, se materiali
zează zilnic în noi și noi 
acțiuni de muncă patrio
tică. In acest sens șantie
rele locale de muncă pa
triotică—- ale tineretului, 
deschise la principalele 
obiective ale orașului, 
își dovedesc din plin va? 
loarea și forța educativă 
atrăgînd numeroși tineri 
la acțiunile de întreține
re și înfrumusețare. Rai
dul nostru, efectuat îm
preună cu tovarășa Vio
rica Rad, secretară a Co
mitetului orășenesc Lu
peni al U.T.C., la cele ' 
trei șantiere locale afla- »//zzzzzz>zz/zzzzzzzzz/zzzzzzzz///z/zzzzzz/zzzz//z/zz/zzzzzzzz///zz/z/
te în funcțiune, relevă 
modul în care tinerii-din „încă puțin-și vom pian-- 
Lupeni au înțeles să râs- ta și florile" — ne spune 
pundă necesităților ac- " J
tuale privind păstrarea 
ordinii, curățeniei și as
pectului frumos al orașu
lui. '■

de elevi, din clasele a 
X-a A și C și a Xl-a A 
de la Liceul nr. 2 Lupeni, 
dau • zor cu amenajarea 
ultimilor metri de spații 
verzi în zona complexu
lui de alimentație publi
că. In urma lor stealu.i- 
le pentru flori, crescute 
parcă din-betonul străzii, 
așteaptă să fie plantate.
niuiriiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiitii

Lu >eni

i

„ÎNCĂ puțin și vom 
PLANTA Șl FLORILE"

i La șantierul local deș- 
j chis în zona Rraia — Băr_ 
i băteni, avînd ca obiectiv 
' întreținerea și amenaja- 
i rea spațiilor verzi de pe 

bulevardul Păcii, se lu_
X----------------------------------- - -----

I

I

.SPEOLOGICA.
bul speologic „Piatra 

V Roșie", organizează în 
4- perioada 19'—25 august, 

0 ,tabără de cercetare în 
‘.ion-a Tecuri, Cu această 
i,o.cazie vor fi reluate 

lucrările de deeolma- 
: ,tare, în dolina Răchițea- 
I rm și va fi finalizată to-: 

pografierea cu teodoli-
| tul a peșterii „Tecuri" ,
• — monument al naturii. 
I (Gh B.)
■ LA MINA LONEA a 
I fost amenajată o plat-
■ formă pentru depozita-
• rea utilajelor șî pieselor 
1 de schimb. Lucrarea a 
! fost executată de perso_ 
I naiul TESA care a pres- 
| tat pe acest șantier gos- 
i podăresc mai mult de
■ 400 ore de muncă
■ triotică. (I.M.)
| CLUBUL T1NERE- 
’ TULUI din orașul Vul- 
| can, organizează pen_ 
. tru tinerii mineri de la 
I cele două mine, în pe- 
’ rioada 6—11 august o 
’ suită de acțiuni cultu- 
1 ral-edueative. Acestea 
’ sînt dedicate Zilei- mi- 
I îîeru-lui. (Gh. S.)
| PENTRU ARBITRII 
’ DE FOTBAL din ' lotul 
! județean, o informație 
I utilă. Dum r.ieî., 12. a.u- 

> gust, la Simer i are loc 
testarea practică și’, teo
retică tn yedefBi de i’ei 
sezon cdmpetitibnal. Tu
turor părticipanțiloi' din 
Valea Jiului mult sue- 
Ces-și... arbitraje * : de 
„Foarte bine" I (A.T.)

„BRUIAJ". La eine- 
.,Cultural" 

i (,și nu rru- 
ef orturile 

de a asi-

I
I natograful
’ din Lupeni i 
| mai acolo)

de 
pa-

personalului 
gura condiții optime de 
vizionare a spectacole
lor (cit și sonorul fil
melor), sînt bruiate de 
acei indivizi care consu
mă cu nonșalanță... 
„bomboane agricole" (a 
se citi:■ semințe). Nu
știm dacă așa proeedea-- 
ză și în propriile lo
cuințe, dar propunem 
organelor de ordine ea, 
prin acțiuni organizate, 
să-i depisteze și să. a_ 
plice legea. f'T.A.)

Rubrică realizată de 
- Gheorghe BOȚEA

trucției.

„PENTRU MUNCA 
PRESTATA - MULȚUMIRILE 

NOASTRE"

Este replica pe care to
varășul Ion Pupăză, di
rectorul clubului sindi
catelor din Lupeni, In
tr-un moment de răgaz,

i

Șantierele tineretului - 
școli de educație prin muncă 

pentru munca

cu îndreptățită satisfac
ție tehnicianul laborant 
Petre Onescu, cel care a 
îndrumat îndeaproape e- 
levii pe tot parcursul fi
ințării' șantierului.

In cele două ' săptămîni. 
cît au durat lucrările 
acest obiectiv, elevii 
împrăștiat peste 30 
mașini de pămînt, au ta
luzat și amenajat- Spații 
verzi și straturi de flirt, 
au degajat bulevardul de 
întreaga cantitate de pia-

la 
HU 

de

ne-a dat-o fără să stea 
prea mult pe gînduri. In
tr-adevăr, munca elevi
lor Liceului nr. 1 Lupeni 
este de cea mal bună ca
litate.

In ziua raidului nos
tru, peste 20 de elevi din 
clasele a X-a H si G si a 
Xl-a C și D, conduși de 
profesorii Maria Prodan- 
ciuc'. și Remus . Nițu'.escu 
se întreceau în a da săli
lor clubului și Palatului 
cultural un aspect cît mai 
plăcut. Printre ei și un 
nume cunoscut ; Mihae-

' ' A':* 'X 
la Drăgan, clasa a XI-a 
D, solistă vocală a tara
fului clubului sindicate
lor, care ne mărturisește 
că așteaptă cu emoție să 
evolueze din nou în fața 
publicului pe scenele a- 
cestor săli. '

ZONA „AGREMENT" - 
ZONA A CURĂȚENIEI

Zona „Agrement" a o- 
rașului Lupeni, intens vi
zitată de localnici, 
noaște în aceste 
activitate febrilă. 
25 de elevi de a 
nr. 2 din localitate 
cesc cu dăruire, 
vele sînt precise 
najarea C.____Z.
spre oraș, vopsitul caba
nei, băncilor și chioșcuri
lor din dotare, precum 
și curățirea întregii su
prafețe de resturile care, 
duminică de duminică, ră_ 
min drept mărturie a „tre
cerii" vizitatorilor. Aici, 
ea și pe celelalte șantiere 
locale deschise în orașul 
Lupeni, se observă 
eași activitate bună

. definește dorința elevilor 
ca, alături de mineri, de * 
ceilalți concitadini, să-și 
aducă și ei partea lor de 
contribuție la efortul, .ge
neral de păstrare a cu
rățeniei si frumuseții ora
șului.

cu_ 
zile o 

Peste 
Liceul 
mun-

Obiecti- 
... : ame- 

drumului din-

G. CHIRVASE

Grijă deosebită pentru copiii patriei
(Urmare din pag. I) la cele peste 50 de că

mine și grădinițe din Va
lea Jiului, copiii minerilor 
l’ac primii pași in acest 
lung proces de formare, in_ 
vățînd să prețuiască munca 
părinților lor. Încă de la a- 
ceastă vîrstă educatoarele 
le stimulează gîndirea . și 
creativitatea, în grădinițe

expresie a grijii partidului 
și statului, a societății noas
tre socialiste pentru crește
rea, educarea și formarea 
copiilor în spiritul celor 
mai înaintate tradiții de 
luptă revoluționară și pa
triotică în pregătirea tine
rei generații — viitorul de i aetivînd peste 120 de forma

ții cultural-educative și ar
tistice la care participă 
1500 copii. Ei sînt la vîrsta 
celor niai. îndrăznețe visuri 
pe care și le pot îndeplini 
pentru că partidul și statul

aur al patriei —■ pentru 
muncă și viață, pentru a 
deveni cetățeni de nădejde 
ai- țării, constructori entu
ziaști ai socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României".

i 
ț

Dosirea
Pentru a asigura Un 

. comerț civilizat, în con
formitate cu normele sta
tuate in acest sens, res
pectarea regulilor impune 
o activitate în eare rela
ția vînzător-eumpărător 
să se situeze la nivel ma
xim al exigenței. Marfă 
dc i bună calitate, pusă 
la dispoziția oricărui cum
părător — iată cerințe că'- 
rora trebuie să le răspun
dă lucrătorii din comerț. 
Cum sînt respectate a- 
ceste imperative ? Iată 
o întrebare la care a cău
tat răspuns’ o acțiune cor 
mună, la care am fost 
sprijiniți, marți, 31 iulie, 
în cîteva unități comer
ciale din Lupeni de It. 
major Fl orca Contă noi u și 
maior Miron Haneș, de 
la miliția orașului Lu_ 
peni.

Înainte de a - dezvălui 
■cititorilor noștri consta
tările raidului, o preciza
re : eu cîteva zile înainte, 
organele de miliție

i fectuat mi control 
i Iar la unitatea nr.
î „Cosmetice". Cu 

prilej au fost găsite 
rie de mărfuri (de 
port) dosite, fapt 
care vinzătoarea 
Zborbvschi a 
dată pe kx:,
du-se totodată punerea în 
vînzare a produselor res
pective. Poposim așadar 
la... unifâtea 383 „Cosme
tice".) începem controlul 
și... stupoare I Toate pro
dusele găsite la acea da
tă ascunse se află, mai

s

I

> î

de marfă nu

■au e- 
simi-

383 
acest 
o se

im-
pentru 
Maria 

fost . airien- 
diSpuhîh-

- bine... dosite ! Să le enu
merăm: 144 bucăți pastă 
de dinți „Spearmint", 84 
bucăți pastă de dinți 
„Butterfly1”, 36 bucăți. 
„Kezbalszam" (pentru în
grijirea mîinilor), 2 spra- 
yuri deodorant 8x4, 2
spray uri deodorant „In
tim", 38 bucăți pastă de 
dinți „Lazurb", 24 sticluțe 
lac' de unghii (de calita
te 1), 20 
„Derby", 
lame de 
„Crom“. 
atît I In 
latitudinea _ .
aprecieze modul cum 
înțelege aici o servire 
vîlizată a cumpărătorilor. 
Scuza vinzătoarei cum 
că gestionara (Angelica 
Vass — aflată în conce
diu — n.n.) a. dat dispo
ziție ca produsele să nu 
se pună în vînzare (deși 
inițial organul de miliție 
așa a dispiis I) este plau- 

puncț.
compe- 

unde

bucăți spray ras 
cutii întregi cu 
ras .,Astra" și

Deocamdată...
rest, !ă«ăm 

cititorilor

zibilă pînă la un 
Lăsăm organele' 
tente să aprecieze 
se termină vinci uneia și 
de unde începe vina al
teia:..

A doua unitate vizitată, 
„Sporț-mercerie“ nr. 3431 
In general impresii bune, 
doar că nu S-a putut e_ 
fectua un'control concret, 
deoarece 
cern noi ord ine. în maga
zie. Este drept, unitatea 
are realizări foarte bune, 
spațiul .este insuficient 
pentru stocul de marfă 

: existent, dat aceasta ne 
permite totuși să sugerăm

nsernha să... fa-

Remember: 6 august Z9 }
i
) .

V 
I
V
v ■
i.

I 
I

i

V
V
l
r

vj 
și demn — un viitor al ț 
libertății și bunăstării ce- i 
lor mulți.

(Urmare din pag. I) nisterul Minelor. In anii 
’51—'52 Mihai Kocsik este 
ales președinte al sindi
catului minier din Lupeni. 
Apoi primește alte insăr- 
cinări. - gA■ v' ■. Lt:

— ...Si acum, pensio
nar..:, ii întrerupem firul 
rememorărilor.

— Da, pensionar,

cut tot ce ne-a cerut 
partidul". Vorbește des
pre gnga-jgreă dirzăăș La: 
minerilor pentru crește- 

' rea producției de cărbu- 
| ne. „De multe ori am in-

trat doar cu cile doi car- 
’ tofi in mină. Dar, s-a în- 
f țimplat, nu o dată, își a- pensie de miner și cu 
. rnihtește zîmbind, să nu

fie nici aceia... Totuși 
I am muncit. Si nu Ori- 
I cum... ! Trebuia cărbune.

Pentru front, apoi pentru
1 refacere...". r-
p ' Pentru a ilustra modul

cum s-a muncit în acei 
1 ani, pomenește de un re-

mintirile unei. vieți 
miner, ij .ee.-d. , .g.?

zp* u amintirile, 
\ mulțumirile și

cu 
.' a- 

de

ou 
sa- 

k tisfacțiile pe care ți
de 
de 
pe

y cord din vara lui ’45 • 
1 Un suitor de 11L ml „bă- 
? tut" de brigada ce o con- 
* ducea într-o singură lu-

"3

-
I

d 
A
I
I
t.

le oferă, după anii 
muncă, viața tihnită 
pensionar. Satisfacții 
care ți le conferă mate
rializarea visurilor din ti
nerețe, ale năzuințelor de 
bine și fericire, nu numai 
pentru tine, ci pentru toți 
'cei mulți — semenii tăi.na, pentru deschiderea u- 

nui frontal pe stratul 18. Discutăm de mina moder- 
Asemenea recorduri au 
obținut și alții, și nu o 
dată...

Concomitent cu lupta 
pentru mai mult cărbu
ne, s-a mai desfășurat o 
luptă, la fel de dîrză, la luptă în urmă cu 55 
fel ' ' ~
tru 
ele 
lor 
’45

de. aprigă: lupta pen- 
putere. Iși amintește 
participarea mineri-
— era tot in vara lui
— la schimbarea ele- 

mentelor reacționare din 
conducerea Societății „Pe
troșani" și chiar din Mi

nizală, ele condiția nouă 
a muncii minerului, de 
orașul renăscut; . discu
tăm de nepoții mineru
lui, de copii, de urmașii 
celor care s-au ridicat la 

de 
ani, urmașii generațiilor 
care și-au dăruit forța 
și puterea, tot ce au avut 
■mai bun pentru viitorul 
pe care l-au visat frumos

le-a creat minunate condu 
ții de Viață. Formîndu-se 
ea . cetățeni destoinici, șoi
mii patriei participă ■ cu 
entuziasm chiar la activi
tăți social-utile, la înfru
musețarea și gospodărirea 
localităților, formîndu-se 
in spiritul muncii, al cins
tei și omeniei.

i Copiii Văii Jiului, fii și 
fiice ale harnicilor mineri, 
cresc liberi și fericiți sub 
cerul senin ai socialismului, 
ai cărui zori s-au deschis 
la 23 August 1944, cînd 
sărbătorim 40 de,ani ai li-' 
bertății noastre.

Cînd pui suflet 
în tot ceea ce faci

(Urmare din pag. Boancă și mulți, mulți alții 
care fie pe șantiere, la po
ligonul de prefabricate, la 
stația de betoane sau în 
atelierul de reparații și-au 
făcut conștiincios datoria,' 
știind că de munca lor de
pinde predarea la termen 
a obiectivelor industriale 

Faluvegi, prevăzute în plan”', ne-a 
spus ing. Ioan Păduraiău, 
șeful acestui harnic colec
tiv. .

I)

„Printre cei care s -au 
remarcat in muu -ă în pri
mul semestru si in ’ luna 
iulie se numără 
Bîzu, Gheorghe 
Vasile Sumulansehi, 
Dragomir, Lazăr Goia, Ion 
Busuioc, Andrei 1' 
Octavian Spaimoc, Nico
lae Ciocan, Alexandru Bu- 
țu, Viorel Vienescu, loan

Nicolae
Spoială, 

Ion

are ce căuta în comerțul nostru
.. nea predominând. Se cu_ Un. raid-anehetă, ale 

vine însă ca întregul per
sonal âl unității Să mani
feste mai multă atenție 
la primirea mărfurilor, în de a acționa iii 
sensul că mai sînt unele cumpărătorilor 
sortimente eu ambalajul 
deteriorat (ceea ce duce 
la degradarea produselor), 
sticle de băuturi cu dopu
rile... lipsă etc. Refuzarea 
acestor mărfuri cit și

perșonălUlui. să țină 
rînduială mm bună 
magazia unității. In 

. toate bune.
In fine, ultimul popas 

la „Alimentara" nr. 255 
(blocul 200). Marfă diver
sificată, suficientă, tlova» 
dă că personalul unității 
manifestă preocupare țben_ 
tru o aprovizionare rit
mică și o servire cores
punzătoare normelor de celor cu termenul de 
comerț. Deși, și aici spa
țiul este insuficient, măr
furile sint aranjate, ordi_

o 
în 

rest.

r- --- .’■'-li" ;
rui constatări le-am înfă
țișat, pentru a face cu
noscute diferitele moduri 

folosul
(șatț in- 

primui 
diferite

c

!

I

Alexandru

partea
Mixtă

ranție depășit este, 
fond, o obligație care 
trebuie eludată. TATAR

. vers 1 — vezi
caz), modalități ... . 
de a uza de drepturile 
și... obligațiile comercia
le. Constatări la care de_

. fim răspuns din 
conducerii I.C.S.
Lupeni.

O parte a mărfurilor dosite, „scoase la lumină" și imortelizote de aparatul de 
fotografiat, ca mărturie incontestabilă.

W
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romanii in
Am afirmat în articolul 

precedent că jienii fie că 
au fost daci, fie daco-ro_ 
mani, fie români, ei au 
rămas, pe cit a fost cu 
putință la păstoritulputință la păstoritul In 
sat și împrejurimile lui, 
păstrînd cu sfințenie tra-
dițiile, soroacele și rasele diții dacice și romane, pe 
de animale dovedite din 
moși-strămoși a fi cele 
mai potrivite locurilor. Se 
recurgea la transhuman
tă numai cînd din diferi
te motive nu aveau fin

- și otavă îndestulătoare" 
pentru iarnă. In asemenea 
cazuri, vrînd nevrînd, tre
buia să se recurgă la 
transhumantă.

Intîi se trimiteau oa
meni de nădejde piuă spre 
luncile Dunării, alții pînă 
pe Valea Timișului sau 
a Mureșului să vadă re 
pășuni sînt și dacă sînt 
dușmani în țară. După ce 
știau încotro să se în
drepte la pășune, însem
nau oile la ureche sau le 
„boiau“ pentru a fi recu
noscute de ciobani, a- 
tunci cînd se împreunau 
oile mai multor gospo
dari într-o singură turmă. 

; Plecarea „la țară'* șe fă- 
■ ■ca. în jurul datei de 20 .
octombrie și se întorceau town)/’ berbece' 
numai în jurul lui 20 de
cembrie. Primăvara se 
pleca din, nou „la țară" 
în jurul datei de 10 mar
tie și se întorceau prin 
1—10 mai. In condiții cu 
totul excepționale, oile 
nu reveneau „de la țară" 
de toamna pînă. primăva
ra.

Jienii s-au deosebit prin 
felul lor de păstorit de 
mărgienii Sibiului, ai Fă
gărașului și , de al moca
nilor bîrsani care făceau

'

numai în jurul lui 20 de-

Judecătorul

Pof. M. JIANU

Desen realizat de ti- 
nărul caricaturist Norbert 
COANDRAȘ.

Judecătorul îi întreabă 
pe cei doi islandezi aduși 
în fața tribunalului i

— Nu credeți că era mal 
bine dacă v-ați fi rezolvat 
disputa asta și singuri ?

— Păi, tocmai asta și fă
ceam cînd a venit poliția 
și s-a amestecat în discuția 
noastră.

I
I
I
I
I

în 
cu 

o

transhumantă de tip pen_ 
dulatoriu, fără iernare în 
sat, în stabulație.

Creșterea : vitelor 
gospodărie, împreună 
lucrările agricole, e 
moștenire de la daco-ro- 
mani. Pe lingă alte tea- 

lingă descoperirile arheo
logice și mărturiile scrise 
ale antichității ne-0 do
vedește însăși limba pe 
care o vorbim. Pentru 
aceasta urcați la o stînă

Vatră de istorie
fZZZZZ/ZZ/Z/7ZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZ/

din munții noștri și vă 
veți convinge că toată 
terminologia acestei în
deletniciri a creșterii vi
telor și mai ales a oieri- 
tului este • daco-romană, 
adică toate cuvintele care 
desemnează locuri, anima
le, unelte, lucrări și pro
duse de la stînă etc., sînt 
dacice, sau romanice. Ast
fel cuvintele: plai, mun- 
cel, munte (în 1. latină 
dunăreană : plagius, mon- 
ticellus, montam); oaie 

(verve- 
cem), capră (capra), ied 
(haedus); bou (bos), vacă 
țvacca), vițel (viteilus), 
taur (taurus), cal (cabal- 
lus), porc (porous), turmă 
(turma), staul (stabulum), 
iarbă (herbaj, ftn (fe- 
num), lapte (lacten),' mul- 
gerea (mulgere), a strecu
ra (extracolare), caș (cas- 
șeum), unt (unctum), co- 
răsta (colastra), chiag 
(elagum) etc (Giurescu) ; 
cuvintele din substratul 
lingvistic dacic : stînă,

IN I E R
tremis 1 >. Canoe! Rîu în 
R.P. . Polonă. Ferm; *. <>. 
Cadre de conducere în 
sectoarele mdustrid mi
niere (fem.); 7. Cutezare! 
Comoara adîneiirilor 
(mase, pi.); 8 Coadă de 
sapă! Deprindere hel’voa- 
să involuntară; 9. Anga
jat pentru o scurtă ■ pe- 
rio.id.'r; 10. Deranjament 

ORIZONTAL: 1. Ope
rație de asamblare a uti
lajelor la fronturile de 
lucru. Semne de neon! 
2. Unitate de măsură • a 
vîrstelor geologice.- Nalt 
(reg.); 3. Uncie I Unități 
mari navale de luptă; 4. 
Nitrogen, Carcase de uti
laje! Un mecanic în

baci, bîr, brinză,. căciulă, 
eălbează, căpușă, ciută, . 
șută, fluier, măgar, mîr- 
zare, mînz, murg, năpîr_ 
că, pîrîu, rînză, slrăghia- 
ță, sarbăd, spînz, strepe- 
de. strungii, știră, urdă, 
zară. zer, vatră, etc. sînt 
numai cîteva din cuvin
tele de bază ale oameni
lor de la stînă (1.1. Rusu, 
Vraciu, Brâncuș).

Aceste cuvinte „oferă . 
dovada precisă" despre, 
continuitatea <le limbă și 
de neam a populației jie- 
ne ,,în legătură organică 
naturală cu înaintașii săi 
autohtoni, antermani", 
apoi cu daco-romanri și 
cu românii pînă in zilele 
noastre.

„Cele șase veacuri din 
istoria poporului român, 
eu încetarea stăpînirii 

. imperiului sclavagist . în 
Dacia pînă la începuturile 
orânduirii feudale, sînt 
pentru societatea din a_ 
ceastă țară o perioadă a 
predominării obștiilor. ță
rănești libere... Fapt e- 
sențial, continuitatea obș- 
tiilor pe teritoriul țării 
noastre de la geto-daci 
pînă la fundarea strate- 
lor feudale înseamnă con
tinuitatea poporului ro
mân în Dacia ca popor 
așezat, teritorializat, per
manent legat de pâmînt" 
(D.P. Panaitescu).

In Valea Jiului obstHle 
familiale și-au continuat 
existența neschimbată pî
nă în secolul al XVIII-lea, 
datorită unor împreju
rări istorice care n-au 
favorizat, nici o formă dd 
organizare feudală sau 
statală pînă ia pătrunde
rea habsburgilor.

pe fluxul tehnologii:. Cu 
iei- ;

VERTICAL:. 1- Mină do
tată tehnic eu mașini si 
utilaje; 2. Sector de acti
vitate minieră la aceeași 
cotă. Evacuate prin țevi! 
3. Cunună rebusistâ! Sus
ținere mecanizată de a- 
bataj (abr.); 4. Cu apar
tenență la specificul unui 
popor. Prinse în cap! 5. 
Localitate in Franța. De
plasare în spate (fig.)7; 

6. Forma eficientă de spo
rire a bazei de materii 
prime Și măteriaie; 7. 
Complex geologic do stra
ie bine mdjylduaiizăte. în 
timp. Radu Bfrligan; 8. 
Repede ! Inofensivi si 
plini de pasivitate: 9.
Prescripții' eti "privire*" !a 
calculul fcons înmiiii de,' 
muncă. Rănită în inimă, f 
10 Energie utilizată. cu 
preponderență în activi
tatea subterană.

NIP. .APS." 
Ion GLUGA

Cititorii fotograf iaz

„Paște, murgule, paște...1*
Foto: Claudiu BURILEANU

'• z

.. ..

Epigrame
DIRIJOR

Dînd falseturi, (ca acasă). 
Ea nțvrînd să(-și) schimbe 

>■ tonul, 
Pune bagheta pe masă, 
Arătind pieziș bastonul.

TONURI
Armonia lor... e artă. 
Vocea lui fortissimo, 
Cînd ea zice un pițicato, 
.Scade... pianissimo.

CONFIDENTIAL
Cine-anume. (nu vă spun), 
După ce a tras o dușcă, 
T.a un colț adormi tun 
Și-n zori se trezi gol pușcă.

INOCENȚA
Astăzi yine-un invitat, 
Mîine se .schimbă amicul, 
Iar. .Gigei’ e supărat 
Intrebînd : care-i tăticul ?

. COCHETĂRIE
Sînt la. gropi, de nu poți 

trece,
Le lipsește numai gardul, 
Peste care- să' se-aplece. 
Fetele, să-și vadă fardul.

Viorel AVRAM

Vara și-a intrat în drepturi, 
cerul este;plin de soare... 
înainte de'plimbare, 
propunem la fiecare 
eîte-o mică... ghicitoare ; 
Care-i elementul care 
ne umple plăcut auzul., 
elnd apare-n depărtare, 
după-un ceas’de așteptare? 
IA ti ghicit... e

AUTORI zur. !)

Anecdotele
Soții Curie, Max Planck, 
“7":!--, Rutherford și 
—— -—■■■ modificaseră

anilor 
„cri- 

nume»

în 
si
cii 

răs^

o

Einstein, ! 
Niels Bohr 
într-atîta teoriile 
1900, îneît, pe seama 
zei fizicii" circulau 
roase glume.

Astfel, se spunea că 
acest domeniu este 
tuație asemănătoare 
cea dintr-un furnicar ___ ,
colit: abia aduce unul fă- 
rîma lui de cunoștințe că 
vine imediat altul si o 
mută din locul unde fuse
se pusă.

+■
In vizită la un potentat 

al timpului, Nollet (1700 
—1770), îi prezintă lucrări
le sale de fizică. Acesta îi 
spune că nu citește nicio
dată asemenea cărți.-

„îmi permiteți să le , las 
în anticameră ? Poate se 
va găsi un om inteligent

„Culese de
— Toată noaptea n-am 

putut dormi. Tu sforăiai și 
clinele lătra.

— Spune-mi, draga mea, 
crezi că dormeai mai bine 
dacă 
tram

clinele și lă-sforăia 
eu ?

— Ospătar, 
că duminica 
servit un pește ceva mai 
proaspăt.

— Nu se poate domnule, 
vă asigur că este același.

mi se pare 
trecută mi-ai

Doi vizitatori se uită 
nedumeriți la o mumie pe 
a cărei tăblită explicativă 
serie (1268 IEN).

— Ce-o. fi însemnînd nu
mărul ăsta ? întreba unul 
dintre ei;

— Pesemne eă-i numărul 
mașinii care l-a omorît.

— Stimată doamnă. - îi 
spune medicul unei- pacien
te guralive, după părerea 
mea nu aveți nimic. Trebu-

Qhlcî ciuperca ce-i ?
(CRONICA RIMATA)

(E firesc... .GESTIONARUL!) 
Trage tot mereu spre

1 poartă,■ 
4 cîteodată-i chiar artist, 
. golul sîmbetelc-i poartă, 

huiduit de lumea toată...
. Mi ghicit. E-un...

FOTBALIST !)

N io lată ■,■ i-l găsești, 
ilunde l-ai .iutat. 
oșnic nu-i sau e ple ■ 
Asta, dacă nu greșeșt

-i ;ur e-un... X’EMO i'-i V 
Ei preferii n K.'suiala 
"în mijlocul tuturor,

științei (VI)
care, așteptînd să fie pri
mit, să le citească cu plă
cere". .. . :

-
In anul 1781, călugării 

spanioli au înființat un 
mic sat pe care l-au numit: 
El Pueblo de ; Nuestra 
Senorâ la feina. de Eos An
geles de Porcioncula.

Chiar și pentru marele 
oraș de astăzi, Los Ange
les, numele este din cale- 
afară de... considerabil I

Descriind saloanele lite
rare, Voltaire (1694—1778), 
spunea: „La Paris există tfn 
mare număr de saloane 
prezidate’de cite o femeie, 
care, văzînd că frumusețea 
ii apune, vrea să străluceas
că prin răsăritul inteligen
ței".

Culese de 
ing. Hie BREBEN

ie, poate, să vă odihniți 
mai mult. f

— Dar nu vedeți ce Hm- 
bă încărcată am ? insistă 
femeia. ' ' ;,

— Atunci, odihniți-vă 
mai mult... limba.

re-

Un mare comentator de 
fotbal se confesează :

— Mi-au trebuit douăzeci 
de ani ca să-mi dau seama 
că habar n-am de fotbal. 
— Și atunci de ce nu' 
nunți la comentarii 7

— De-acum e prea 
ziu. Am devenit deja 
autoritate în materie.

pro-La ora de gramatică, 
fesorul se adresează elevu
lui' cef mâi leneș din. clasă: 
— Spune-mi două pro- 
nume ! la care elevul în_ 
treabă uluit - :

— Cine, eu ?
Culese 

D.R. GALAȚAN
de

„pescuind" mici amintiri 
de care e amator...
(Ăsta e un... INFRACTOR!) 
El aleargă ca și vintul, 
graba lui e un mister.
Un pom i-a tăiat avi n tul, 
dar nici pomii nti-s de Tier...
(Ati ghicit, ăsta-i.. ' ••••'.

■ ȘOFER .')
■ . Dp >1 ride toată lumea,

chiar de uneori e trist.
nu. știu care e minunea..; 
(N-ați ghicit? Vă rog, insist, 
Șnur, ăsta-i;.. ; ' '

UMORIST ').
Mircea ANDRAS
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O nouă cocserie funcțio
nează în localitatea iugo
slavă Bakar, de pe țărmul 
nordic al Marii Adriatice. 
Componentă a complexu
lui metalurgic Sisak, uni
tatea este destinată valori
ficării superioare a cărbu
nelui, fiind în măsură să 
producă anual 850 000 tone 
de cocs, 34 000 tone de gu
dron, precum și 120 mi
lioane metri cubi de gaze. 
O parte din produsele rea
lizate aici, în valoare de 
circa 24 milioane dolari 
este contractată cu benefi
ciarii străini — relevă a- 
genția Taniug.

*
BERLIN 4 (Agerpres). Pe 

căile ferate și pe cele fiu- 
viale din R.D. Germană au 
fost transportate, în pri-

din tarile socialiste
mul semestru al acestui an, BEIJING 4 (Agerpres). In 
4,2 milioane tone de măr- . cadrul acțiunii de moder- 
furi, ceea ce reprezintă o 
creștere față de perioada 
corespunzătoare a anului 
precedent, relatează agen
ția ADN. Aceasta a dus la 
o importantă degajare a 
transporturilor rutiere.

Transporturile containc- 
rizate au sporit, în aceeași 
perioadă, cu 14 la sută. Se ' 
prevede ca în anii următori 
transportul cu ajutorul con
tainerelor să crească In
tr-un ritm anual de peste 
10 la sută.

In prezent, în R.D.G. e_ 
xistă 29 de gări specializa
te pentru transportul cu 
mari containere, unde cir- 
culația mărfurilor se rea
lizează combinat — cu trc_ minereu de fier, 
nul și cu autocamioanele, ghips și altele.

nizare a căilor de trans
port, inclusiv a liniilor fe
rate, în R.P. Chineză se 
extinde rețeaua drumuri
lor feroviare electrificate.

Recent au început — du
pă cum relatează agenția 
China Nouă — lucrările 
pentru electrificarea tron
sonului feroviar Datong— 
Taiyuan, din provincia 
Shanxi, una dintre princi
palele regiuni producătoa
re de cărbune ale Chinei. 
Concomitent, de-a lungul 
sectorului menționat se 
realizează o dublare a căii 
ferate. Zona respectivă dis
pune, pe lingă cărbune, de 
însemnate zăcăminte de 

bauxită.

Hotărîri ale 
președintelui S.U.A,

VARȘOVIA 4 ' (Ager
pres). După cum transmite 
agenția PAP, însărcinatul 
cu afaceri A.I. al S.U.A. la 
Varșovia a informat partea 
poloneză despre hotărîri 
ale președintelui S.U.A. re
feritoare la anularea unor 
măsuri restrictive aplicate 
de partea americană în re
lațiile cu R.P. Polonă.

După o analiză prelimi
nară a măsurilor anunțate 
de S.U.A., partea poloneză 
consideră că guvernul a_ 
merican nu este gata să 
normalizeze deplin relați
ile cu R.P. Polonă pe baza 
principiului neamestecului 
în treburile interne și res
pectării de către ambele 
părți a acordurilor încheia, 
te, continuînd să condi
ționeze acțiunile sale de 
considerente politice.

. PETROȘANI — 7 No- ’ 
iembrie: Păcală, I—II; V- 
nirea: Trei scrisori se
crete; parîngul: Să mori

I

________ 18,50 
rănit din dragoste de via- ; 19,00 
ță.

LONEA: Alo, aterizează 
străbunica.

ANINOASA: Ringul.
VULCAN — Luceafărul:

Imposibila iubire, I-II.
LUPENI — Cultural :

Lanțul amintirilor, I-II.
UR1CANI: Și caii se îm

pușcă, nu-i așa ?

Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
Trei semnături în 
cartea hărniciei — 
documentar (color). 

15,00 A 23-a ediție a O_ 
limpiadei de vară 
(color). Los Angeles 
— 1984.
1001 de seri (color).
Telejurnal 
color).
Ctitorii cu 
mîndrim:
Cîntarea

(parțial

6 august

19,20

țile de coastă ale armatei 
libaneze au ripostat focului 
dezlănțuit de agresori.

I 
I 
1

No
vă

II
I

CANBERRA. La Sidney 
și într-o serie de alte ora
șe ale Australiei au avut 
ioc mitinguri de masă și 
demonstrații în favoarea 
păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, prilejuite de 
comemorarea bombarda
mentelor atomice de 
Hiroshima și Nagasaki.

BEIRUT. Postul de ra
dio Beirut, citat de agen
ția Associated Press, a a- 
nunțat că nave de război 
israeliene au violat apele 
teritoriale libaneze. Unită-
uiiiiiiiiiiiiînniiitinHiinHM

la

OUAGADOUGOU. Potri
vit unui decret preziden
țial transmis de postul 
de radio Ouagadougou, ci
tat de agenția France 
Presse, Republica Volta 
Superioară, se numește, în- 
cepînd de la data de 4 au
gust, Republica Democra
tică și Populară Bourkina- 
Faso, iar cetățenii țării se 
vor numi bourkinabe. Au 
fost schimbate, de aseme
nea. drapelul, imnul națio
nal.

Siriei la Națiunile Unite 
a adresat o scrisoare se
cretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în 
care atrage atenția asupra 
politicii Israelului în teri
toriile arabe ocupate. Do
cumentul prezintă o serie 
de acte îndreptate împo
triva populației arabe din 
aceste teritorii, acte care 
au drept scop îndepărtarea 
acesteia din zonă și crea
rea de așezări evreiești.

NAȚIUNILE UNITE. Re
prezentantul permanent al

WASHINGTON. In po- 
fida unei reduceri a cifrei 
lor de afaceri, cele mai 
mări 23 de concerne din 
S.U.A. și-au sporit profitu
rile, în 1983, în medie cu

30 la sută — relatează săp- 
tămînalul economic „For_ 
tune“‘. Astfel, concernul 
petrolier, „Exxon“ a rea
lizat, la o cifră de afaceri 
de 88,5 miliarde de dolari, 
un profit net de 5 miliar
de de dolari, situîndu-se 
astfel, la acest capitol, pe 
primul loc în statistica al
cătuită anual de revista 
„Fortune11 cu privire la 
profiturile celor mai mari 
50 de concerne din țările 
occidentale.
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PETROȘANI — 7 
iembrie: Fără panică, 
rog; Unirea: Nu vreau să 
devin adult; Parîngul: Zi
că ce vor zice.

LONEA: Intîlnirea cu 
tinerețea.

VULCAN — Luceafărul.: 
Gară pentru doi, 1—II.

LUPENI — Cultural t 
Cântecul e viață mea.

URI CÂNI: Urgent, 
creț.

ÎV

se

5 august

8.30 Televacanță 
ră.

9,00 Almanahul familiei,
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (par- 
Hal color).

11,15 Muzica pentru toți.
11,45 Lumea copiilor,
12,25 Telefilmoteca 

ghiozdan 
pistruiatul, 
dul 11. *

școla-

de 
(color). 
Episo-

care ne 
Metroul.
României

— județul Prahova. 
20,20 Film artistic: Depar

te de Tipperary (co
lor). Producție a Ca
sei de filme Patru.

21,45 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(color). Los Ange
les — 1984.

19,40

I
I
I

6 august

19,50
20,00

20,20

20,35

(parțial

in eco-

revolu.

poezia 
însoțit

I 
I

15.30 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(color).
1001 de seri.
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
nomie.
Magistrala 
ției,

20,55 Cîntecul și 
care ne-au 
istoria.

21,15 La zi în 600 de se
cunde.

21,25 Orizont tehnico-ști- 
ințific.
22,20 Telejurnal (parțial 

color).
22.30 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară 
(color). Los Angeles 
— 1984.

I
I
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, LOS ANGELES 4 (Ager
pres). Competiția de lupte 
greco-romane din cadrul 
celei de-a 23-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles s-a încheiat la 
-Anaheim Convention Cen_, 
ter“, în ultima zi sportivii 
români obținînd două pres
tigioase victorii și, odată cu 
ele, titlurile de campioni 
olimpici la categoria 82 kg, 
prin Ion Draica, și la ca
tegoria 100 kg, prin Vasile 
Andrei. Aceste succese fac 
ca bilanțul luptătorilor ro
mâni la actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice să cu
prindă două medalii de 
aur, una de argint (Ilie Ma
tei, la categoria 90 kg) și 
una de bronz (Ștefan Rusu, 
ia categoria 74 kg), ilustra
re concludentă a valorii 
sportivilor noștri în aceas
tă disciplină a celor puter
nici, care a adus de-a lun
gul anilor trofee străluci
toare pentru culo; ile spor
tive românești.

Categoria 82 kg a fost 
dominată categoric de Ion 
Draica, a cărui tehnică deo
sebită, pusă în valoare de 
o pregătire fizică și de o 
voință fără cusur, i-au adus 
victorii nete în toate turu
rile preliminare, încheiate 
cu un succes clar în fața 
principalului contracandi
dat la calificarea în finală, 
campionul suedez Soren 
Claeson, pe care l-a între
cut la puncte, cu 10—0. A- 
poi, în meciul decisiv pen
tru primul loc al podiumu
lui olimpic. Ion Draica a 
dispus la puncte de tena
cele campion al Greciej, 
Dimitrios Thanopoulos, cu
cerind astfel titlul de cam

pion olimpic și medalia de 
aur la această categorie.

In vîrstă de 25 de. ani, 
campion mondial cînd încă 
nu împlinise 20 de ani, Ion 
Draica este profesor de e- 
ducație fizică și a fost des
coperit de Constantin Ofi_ 
țerescu, un veritabil șle
fuitor de talente, care ît 
pregătește și în prezent Ia 
Clubul Farul din Constan
ța .orașul său natal.

Clasamentul final al ca
tegoriei 82 kg este următo
rul: 1. Ion Draica (Româ
nia) — campion olimpic; 
2. Dimitrios Thanopoulos 
(Grecia); 3. Soren Claeson 
(Suedia).

Ultima finală a concursu
lui de lupte greco-romane, 
cea de la categoria 100 kg, 
a constituit un veritabil 
triumf pentru sportivul 
român Vasile Andrei. Ca
lificat cu victorii înainte 
de limită în precedentele 
patru meciuri, Vasile An
drei a făcut în finală o 
demonstrație de vitalitate, 
depășindu-1 la toate capito
lele pe favoritul miilor de 
spectatori prezenți în tri
bune, campionul american 
Greg Gibson. Etalînd o ga
mă bogată de procedee 
tehnice, o dorință de victo
rie exemplară, Vasile An
drei l-a dominat din p’.irna 
secundă a luptei pe Gibson, 
care n-a putut pune nici 
o clipă la îndoială superio
ritatea luptătorului român. 
Victoria printr-o decizie 
de „superioritate netă“ la 
scorul de 12—0, a consfin
țit un succes de prestigiu 
al luptătorului român.

In vîrstă de 29 de ani, 
originar din comuna Al

bești — județul Ialomița, 
Vasile Andrei a fost des
coperit de fostul campion 
olimpic Dumitru Pîrvules- 
cu. In prezent este mem
bru al Clubului Steaua și 
este antrenat de Gheorghe 
Șuteu. In palmaresul său, 
alături de un titlu de vx- 
cecampion mondial, figu
rează o medalie olimpică 
de bronz, cîștigata la edi
ția trecută a J.O.

Iată clasamentul catego
umiiHiHmiiiiuiwiHimMiiiiiriiiHHiiiiiMiiimiiHtiniii'i

Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles

riei 100 kg : 1, Vasile An
drei (România) — campion 
olimpic; 2. Greg Gibson 
(S.U.A.); 3. Jozef Tertelie 
(Iugoslavia).

Ceilalți luptători români 
prezenți în întrecere In ul
tima zi a competiției, Ni- 
colae Zamfir (57 kg) și Ște
fan Negrișân (68 kg), au 
ocupat locul 4 la categori
ile respective.

Pe stadionul „Memorial 
Coliseum1" din Los Ange
les au început întrecerile 
concursului de atletism, zi
ua inaugurală programînd 
primele două finale. Prin
tre medaliate s-a aflat
și sportiva româncă Mi
haela Loghin, ocupanta lo
cului secund în proba de 
aruncarea greutății, cu re
zultatul de 20,47 m.

Aflată în frunte pînă la 
ultima aruncare din con

curs, Mihaela I-oghin s-a 
văzut depășită de Claudia 
Losch (R.F. Germania) în 
ultima încercare, cînd a- 
tleta vest-germană a rea
lizat 20,48 m, cu numai un 
centimetru mai mult decît 
performanța sportivei noas
tre. Locul trei a fost ocu
pat, la o distanță aprecia
bilă, de australianca Gael 
Martin— 19,19 m.

Cu un gabarit destul de 
puțin obișnuit pentru a

ceastă probă (măsoară doar 
1,69 m și cîntărește 75 kg), 
Mihaela Loghin și-a în
scris în palmares o fru
moasă performanță, grație 
stilului său dinamic, bazat 
pe viteză de execuție și pe 
o bună tehnică. In vîrșță 
de 31 de ani, originară din 
Roman, Mihaela Loghin a 
practicat la începutul ca
rierei aruncarea suliței, 
fiind descoperită de antre
norul Constantinescu Ne- 
hoi, apoi s-a dedicat pro
bei de aruncare^a greută
ții, în cadrul Clubului spor
tiv municipal Craiova, reu
șind, să îmbunătățească în 
doar cîțiva ani cu aproape 
3 m recordul național. Este 
absolventă a Institutului 
de educație fizică și sport 
din București, fiind pre
gătită de Ioan Sabău.

Iată clasamentul final al 

probei feminine de arunca
re a greutății : 1. Claudia 
Losch (R.F. Germania) — 
20,48 m; 2. Mihaela Loghin 
(România) — 20,47 m; 3. 
Gael Martin (Australia) — 
19,19 m.

Concurînd în seriile pro
bei de 800 m plat, semifon- 
distele Fița Lovin și Doina 
Melinte au obținut califi
carea în semifinale, cîști- 
gînd seriile din care au fă
cut parte. Fița Lovin a 
fost cronometrată cu timpul 
de 2'01”51/100, iar Doina 
Melinte a fost înregistrată 
cu 2’02”77/100.

Concursul general femi
nin de gimnastică s-a în
cheiat cu exercițiile liber 
alese pentru atribuirea ti
tlului de campioană olim
pică absolută la individual 
compus. Gimnastele ro
mânce Ecaterina Szabo — 
79,125 puncte și Simona 
Păuca — 78,675 puncte au 
obținut medaliile de argint 
și, respectiv, bronz. . Pe 
primul loc s_a situat Mary 
Lou Retton (S.U.A.), cu 
79,175 puncte. ' ’ -

Concursul a avut o des
fășurare foarte interesan
tă. Pornind din poziția a 
doua, Ecaterina Szabo a 
refăcut handicapul la pri
mul schimb, obținînd nota 
10,00 la bîrnă. Sportiva 
noastră a evoluat în con
tinuare cu siguranță: 9,95 
la sol, 9,90 la sărituri și 
paralele, în timp ce Mary 
Lou Retton a început con
cursul cu9,85 la paralele 
și 9,80 la bîrnă, dar a pri
mit două note maxime la 
sol și sărituri, care i-au 
permis să ocupe primul loc, 

cu un avans de numai 5 
sutimi.

In lupta pentru medalii 
s-a înscris și tînăra gim
nastă româncă Simona Pău_ 
ca. Incepînd concursul din 
poziția a 7-a, Simona Pău
ca a reușit o spectaculoasă 
cursă de urmărire, iar în 
final s-a clasat pe un me
rituos loc 3, intrînd în po
sesia medaliei de bronz. 
Mezina echipei României, 
în vîrstă de numai 15 am, 
s-a născut la Azuga, in 
județul Prahova, fiftid în 
prezent legitimată la clu
bul Dinamo București.

La rîndul ei, Laura Cu- 
tina s-a situat pe locul 5, 
cu 78,300 puncte.

Iată clasamentul con
cursului feminin la indi
vidual compus: 1. Mary 
Lou Retton (S.U.A.) : —
79,175 puncte; 2. Ecaterina 
Szabo (România) — 79,125 
puncte; 3. Simona Păuca 
(România) —• 78,675 punc
te; 4. Julianne McNamara 
(S.U.A.) —■ 78,400 puncte; 
5. Laura Cutiha (România) 
— 78,300 puncte.

LOS ANGELES 4 (A- 
gerpres). Sîmbătă, in 
cea de-a 7-a zi a Jocu
rilor Olimpice de vară 
de la Los Angeles, pe 
lacul Casitas S-au dispu
tat finalele concursu
lui feminin de canotaj 
academic, protagonis
tele întrecerii fiind 
sportivele românce, ca
re au cucerit 5 medalii 
de aur ți una de argint.

•“ ££-ACT'Ei l0S" 6ALAN' te» OU8EK, Dorm GH6JA Ion 
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