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Zilei minerului
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Exprimmd hotărîrea 
de a cinsti prin fapte 
demne de muncă. Ziua 
minerului și cele două 
mari evenimente poli
tice (tie anului — 40 de 
ani de la Revoluția de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al 
partidului, colectivele de 
mineri din Valea Jiu
lui depun in. aceste zile 
eforturi susținute pen- . 
tru a extrage din adîn- 
curi cantități sporite de 
cărbune.

Producții sporite 
din abatajele frontale

T.M. PAROȘENI. Continuând șirul bunelor re
zultate obținute în primele șapte luni, cînd au extrasa 
producție suplimentară de 37 000 tone de cărbune, 
minerii de la Paroșeni s-au mobilizat și în primele 
zile ale lunii august și au extras suplimentar 1460 
tone. Productivitatea muncii la nivelul întreprinde
rii a fost depășită, în medie, cu 150 kg pe post, iar 
în cărbune cu 600 kg pe post. Pe primul loc în în
trecerea socialistă pentru a da țării cit mai mult 
cărbune se situează minerii sectorului I care, în a- 
ceasta lună, au extras peste sarcinile de plan 965 
tone de cărbune, acumulînd astfel de la începutul 
anului, un plus de 27 000 tone. Printre fruntașii a- 
cestui sector se numără frontaliștii din brigăzile 
conduse de Gavrilă Mesarcș si Nicolae Brutu,

I.M. LIVEZENI. In primele cinci zile ale lunii . 
august, minerii de la Livezeni au extras peste sar
cinile de plan 617 tone de cărbune.

I M. PETRILA Printr-o mobilizare de excepție, 
- minerii de la Petrila au depășit momentele grele 

cu care s-au confruntat in luna iulie și în zilele de 
debut ale lănii august și au realizat o producție supli
mentară de 526 tone de cărbune. Brigăzile conduse 
de Ștefan Alba și Mihai Ignat din sectorul IV au 
avut o contribuție esențială la depășirea sarcinilor 
de plan în această lună.

I.M. URIC ANI. Cu cele 500 tone extrase supli
mentar la -zi, în luna august, plusul acumulat de la 
începutul anului de minerii de la Uricarii se ridică 
la peste 26 000 tone de cărbune. O contribuție deo
sebită și-au adus-o pe tot parcursul acestei luni 
minerii din abatajele mecanizate conduse de 
Amorăriței și Petru Mandriș.

Verticale ale urbanisti
cii și modernizării se ridi
că și la Lupeni, ca dealt
fel. in întreaga Vale.

Foto: Al. TĂTAR
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Patru decenii ale devenirii noastre

PARTIDUL - cantul vital al națiunii noastre, 
factor hotărltor al progresului întregii societăți
Partidul Comunist Ro

mân reprezintă forța poli
tică conducătoare a socie
tății socialiste românești, 
centrul vital al națiunii 
socialiste, de la care ema
nă energia călăuzitoare și 
mobilizatoare a eforturi, 
lor întregului popor, pen
tru realizarea idealurilor 
de progres și prosperitate, 
pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmile civili
zației comuniste.

Dialectica făuririi socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate conferă par
tidului comunist un rol ho
tărî tor în întreaga activita
te, deoarece legile dezvol

tării sociale nu se impun 
în mod automat, necontro- 
lat, ci prin intermediul ac
tivității conștiente a orga
nelor și organizațiilor de 
partid. Realizarea obiecti
velor și sarcinilor extrem 
de complexe ale etapei pe 
care o parcurge țara noas
tră, determină întărirea 
rolului conducător al par
tidului, îmbunătățirea con. 
tinuă a activității șale po-, 
litico-organizatorice, creș
terea spiritului de răspun
dere al fiecărei organizații 
de partid, al fiecărui co
munist. Pe deplin edifica-
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toare’ în acest sens este a* 
precierea făcută de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul N i cola e 
Geaușescu, la Consfătuirea 
de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și 
politico-educative din 2—3 
august 1983 de la Mangalia: 
„îndeplinind rolul de cen
tru vital al întregii na
țiuni, partidul trebuie : si 
asigure funcționarea armo
nioasă a tuturor sectoarelor

Lector, univ. Tiberiu GAGY1, 
Institutul de mine Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

„Suptăminți educației 
politice, culturii 

și sportului" ■,
• Tradiționalei sârbă- ai Filialei Deva-Petro- 

'toriri a Zilei minerului și șahi a. Uniunii Artiștilor 
l ama-

Brigada condusă de mi
nerul Gavrilă Mesaroș, din 
sectorul I al minei Paro- 
șeni, a încheiat luna iulie 
cu un plus la producția 
fizică extrasă de peste 
2000 tone. Succesul este 
continuat și în această 
lună, dovadă cele peste 
300 tone cărbune' extrase 
suplimentar, precum și de
pășirea randamentului cu 
2,3 tone/post. Motiv deci 
pentru ca ortacii șefului 
de brigadă să ztmbească 
fericiți în fața aparatului 
fotografic.

Angajare fermă pentru realizarea la termen
a obiectivelor de investiții miniere

taje a fost cu 18 la sută 
mai mare decît cea planifi
cată în perioada primelor 
șase luni ale anului. Ca ur-
•■•■■■■■••••••■■■•■■■■•■■ii

ADUNĂRI GENERALE ALE 
REPREZENTANȚILOR 

OAMENILOR MUNCII
■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■

Foto: Șt. NEMECSEK

Darea de seamă prezen
tată adunării generale a 
reprezentanților oameni
lor muncii din cadrul în
treprinderii de antrepriză 
construcții și montaje mi
niere din Petroșani a pus 
în evidență rezultatele bu
ne ale activității economi, 
co-financiare din primul 
semestru al anului, subli
niind totodată, că există 
încă mari rezerve pentru 
perfecționarea activității _
din viitor, pentru sporirea suri suplimentare de 
eficienței muncii de pe șan-: 
tiere. Producția netă la ca
pitolul construcții și mon.

mare a înfăptuirii prevede, 
rilor programului de mă- 

' ." ' . creș
tere a productivității mun
cii, la acest important in. 
dicator s-a raportat o de-

i pășire de peste 20 la sută. 
Au fost puse în funcțiune 
34 de obiective de investi
ții miniere, cu 12 obiective 

1 mai multe decît se preve
dea In planul fizic. Rezul
tate bune s-au raportat și 
în ceea- ce privește produc
ția secundară a întreprin
derii. Față de prevederile 
din plan producția secun
dară industrială ,a fost de
pășită cu aproape 31 la 
sută.

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

celebrării a 55 de ani de Plastici și artiști 
la eroicele lupte ale mi- tori din Lupeni.

’ ' ’ . ’ ' Ziua tte' ieri a inaugu-
sînt dedicate manifestă- rat în Valea Jiului „Săp- 
rile „Săptămânii educa- tămîna de producție 
ției politice, culturii ; ' 
sportului" din municipiul 
nostru, a cărei deschide
re s-a desfășurat în după- 
amiaza zilei de ieri in sala 
de spectacole a Palatului 
cultural din Lupeni, Cu 
acest prilej, tovarășul

'. Viorel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R. 
a prezentat expunerea 
„Victoria revoluției de e- 
liberare socială și națio
nală, antifascistă și anti
imperialistă — încununa
re a luptei poporului ro
mân pentru progres și ci
vilizație, pentru indepen
dență Șt dezvoltarea mul
tilaterală a României", In 
continuare, formațiile și

( artiștii amatori ai Casei , 
Ide cultură a sindicatelor j 

din Petroșani și clubului 
muncitoresc din Lu peni au 
susținut un spectacol feș-

, tiv, răsplătit, în dese rîn- 
duri, cu aplauze de nu
meroșii spectatori. O nu-

la eroicele lupte ale mi
nerilor de la Lupeni le

re- 
și cord*' în întreprinderile 

miniere, acțiune menită 
să omagieze tradițiile re
voluționare ale minerilor 
Văii Jiului,

V

ț

I.

* Sub egicla Consiliu
lui de educație politică și 
cultură socialistă 
județului j 
meleagurile 
au demarat, ieri, tradițio
nalele manifestări ale 
Festivalului culturii și e- 
ducației socialiste 
mis ’84", care cuprind o 
largă paletă <Tr 
politico-ideologice, 
ral-educatlve și sportive, ( 
patronate de forurile 
locale de educație politi
că și cultură socialistă și 
care vor avea ca loc de 
desfășurare așezămintele i 
culturale și multe din in- ( 
treprinderile și instituți-

al i
Hunedoara, pă | 

: hune clare ne, l
J 

.Sar- | 

acțiuni | 
culta- ț

meroasă asistență a luat municipiului nostru, 
ia Din agenda festivalului

Ion VULPE
parte, de asemenea, 
vernisajul expoziției de 
pictură, sculptură și gra
fică, realizat de membri (Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)iic, măsuri și
pentru sporirea rentabilității economice

tinerilor nefamiliști nu tre_tins și diversificat foarte 
mult gospodăriile anexă 
ale cantinelor întreprinde
rii, precum și suprafețele 
cultivate cu zarzavaturi și 
legume. Acestea au făcut 
ca principalul indicator de 
plan, încasări și desfacerea 
mărfurilor, gospodărirea co
munală și locativă, să fie 
depășit cu 13 procente, 
creînd în acest fel premise
le obținerii unor importan
te beneficii pînă la finele 
anului. Iată și cîteva cifre 
edificatoare : au fost obți-' 
nute peste 15 tone carne 
din gospodăriile proprii și 
se estimează că se vor ob
ține peste 30 tone castra-

buie lăsată doar pe seama 
administrației căminelor. 
Necesitatea urmăririi mai 
îndeaproape a modului de 
folosire a spațiilor de caza
re a fost subliniată de ma
rea majoritatea a părtici- 
panților la dezbateri, Păun 
Bodea, Dumitru Popescu, 
Ion Predescu, Hortensia

(Urmare din pag. I)

Deosebit de semnificativ 
este faptul că s-a îmbună
tățit considerabil activita
tea financiară a întreprin
derii. Cheltuielile la 1000 
lei producție marfă au fost 
mai mici cu 20,1 lei decît 
cele planificate, iar bene
ficiile realizate sînt de 
peste 4,4 milioane lei.

In adunare s-a subliniat 
că la realizarea acestor 
succese, o contribuție deo
sebită au adus-o construc

din viața Tării —- veți și mai mult de 24 tone

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.A.C.C.V.J., 
a evidențiat cu pregnanță 
deplina hotărîre a întregu- 
lui colectiv de a da o înal- 
tă rentabilitate activității, 

puternica sa mobilizare pen. 
tru îndeplinirea cu suc
cess prevederilor contrac
tului colectiv de muncă. 
Dealtfel activitatea desfă
șurată pe primul semestru 
al anului se materializează 
în rezultate deo
sebite ce încununează 
preocupările constante 
ale organului de conducere 
colectivă, ale tuturor lu
crătorilor pentru a întlm- 
plna cele două mari eve
nimente
a 40_a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și al 
XlII-lea Congres al parti
dului —- cu succese notabile.

Printre preocupările cons- 
tante ale conducerii colec
tive a întreprinderii s-au 
situat cele vizînd întărirea 
autogestiunii economico-fi- 
nanciare și autoconducerii 
muncitorești, unde, la sfîr- 
tul primului semestru al 
anului, se înregistrează' 
creșteri însemnate față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Astfel, a crescut 
substanțial numărul mese
lor calde pregătite și ser
vite de personalul între
prinderii, s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea hranei, 
a servitului și, nu în ulti
mul rînd, a condițiilor de 
cazare în căminele de ne
familiști. Totodată, s_au ex

tomate.
De asemenea, rezultate 

frumoase s-au obținut și 
în privința întăririi ordinii 
și disciplinei în muncă, nu
mărul absențelor nemoti
vate scăzînd cu 158 zile, 
în comparație cu aceeași 
perioadă a anului 1983. Cu 
toate acestea, întreprinde
rea întîmpină neajunsuri 
cauzate de pagubele pro
duse în spațiile de cazare, 
pagube ce trebuie să cons
tituie un serios motiv de 
meditație âtît pentru? con
ducerea întreprinderii, pen
tru conducerile întreprin
derilor, ale căror muncitori 
beneficiază de aceste spații.

Desigur, măsurile propu
se spre aprobarea adunării 
generale de către c.o.m. vi
zează în mod direct solu
ționarea acestor probleme, 
dar munca de educație a

Iovi, Gh. Dudaș și ceilalți 
vorbitori evidențiind cu 
deosebită claritate modul 
în care trebuie să se acțio
neze pentru creșterea ca
litativă a muncii prestate 
de către toți lucrătorii în
treprinderii.

Analiza profundă, exi
gentă a activității desfășu
rate în primul semestru al 
anului, completările la 
programul pentru sporirea 
calității muncii, angaja
mentul ferm al tuturor lu
crătorilor, dau garanția că 
colectivul de muncă de la 
I.A.C.C.V.J. Petroșani va 
face totul pentru a răs
punde cu maximă promp
titudine sarcinilor ce le re
vin, pentru a asigura mi
nerilor condiții sociale din
tre cele mai bune.

Gheorghe CHIRVASE

torii din brigăzile nr. 4 
Lupeni — Valea de Brazi, 
nr. 2 Livezenl și nr. 1 Pe- 
trila.

Discuțiile desfășurate sub 
semnul înaltei răspunderi 
muncitorești au dezvăluit 
noi rezerve pentru sporirea 
realizărilor în condiții de 
eficiență superioară, au 
conturat numeroase pro
puneri constructive, vizînd 
perfecționarea activității de 
conducere și urmărire a 
producției.

„Avem rezultate bune, 
dar și însemnate rezerve 
pentru îmbunătățirea acti
vității — a subliniat, prin
tre altele, în cuvîntul său 
sing. Carol Ridzi. La punc
tele de lucru se înregistrea
ză zilnic învoiri și chiar 
absențe nemotivăte. Rea
lizările noastre vor fi 
mult mai mari dacă vom

dovedi fermitate și exigen
ță în întărirea disciplinei".

Pornind de la faptul că 
pe șantiere se resimte ne
voia unor oameni calificați, 
tovarășul Dumitru Chircu- 
lescu a insistat, în cuvîntul 
său, să fie depuse eforturi 
mai susținute pentru cali
ficarea, policalificarea și 
stabilizarea personalului 
muncitor. „Dispunem de 
multe rezerve în ceea ce 
privește folosirea utilaje'- 
lor din dotare, a susținut, 
pe bună dreptate în cuvîn
tul său și tovarășul Ludo
vic Talpay. Se impune în
deosebi mai muită operati
vitate în rezolvarea defec
țiunilor utilajelor, respec
tarea riguroasă a grafice
lor de revizii și reparații, 
o mai bună aprovizionare 
cu piese de schimb".

Numeroase propuneri au 
formulat în cuvîntul lor 
Nicolae Bogdan, Emanoil 
Brădeanu, Adrian Ciurea, 
Wilhelm Schmider, Teofil 
Filip, Constantin Șuvar, 
Adrian Bejan, exprimînd 
preocuparea harnicului co
lectiv al l.A.C.M.M. de a 
asigura toate condițiile pen
tru înfăptuirea obiective
lor de investiții miniere 
prevăzute în acest an.

Adunarea generală a a_ 
probat în unanimitate bu
getul de venituri și chel
tuieli, un program de mă
suri tehnico-organizatorice 
prin înfăptuirea căruia se 
vizează sporirea eficienței 
economice, respectareah ri
guroasă a termenelor de 
punere în funcțiune, îndeo
sebi a obiectivelor priori
tare, de care depinde pu
nerea în valoare a noi ză
căminte de cărbune.

( spicuim suita manifestă- 
! rilor ocazionate de Fes- 
* tivalul filmului docu- 
ț mentor „Valea Jiului", 
4 ediția a XlV-a, organi- 
t zat de întreprinderea ci- 
) nematografică județea- 
i nă, în colaborare cu 
? studioul „Alexandru 
l Sahia" din București,

j peni și Uricani. In < 
ceasta săptămînă va «.- / 
vea loc lansarea unor ț

(la Petroșani, Vulcan, Lu- ț
< peni și Uricani. In a- i 
i ceasta . săptămînă va a- ’

___L__________ unor ț 
volume de reportaje de- i 

tninoriftihii Văii t 
ale j

„Săptămînă j 
educației ) 
politice, j 
culturii

I 
* 
I
I 
I

*

clicate. mineritului Văii 
Jiului și intilniri

J

(Urmare din pag. 0

de activitate. De la partid 
trebuie să radieze lumina 
și căldura care să dinami
zeze întreaga societate ro
mânească... Legile sociale 
ca și legile naturii, ca și 
legile universului, cer să 
se asigure funcționarea în 
cele mai bune condiții a 
tuturor sectoarelor sociale, 
a întregii activități, pentru 
a asigura evitarea apari
ției de contradicții, de 
greutăți care pot să creeze 
obstacole in bunul mers 
înainte al societății",..

Intr-o asemenea viziune, 
partidului comunist îi re
vine rolul hotărîtor de a 
studia și evalua cerințele și 
tendințele legilor dezvol
tării sociale, condițiile 
concrete din țara noastră, 
de a elabora de pe această 
bază, linia politică genera
lă, de a stabili formele, 
căile și mijloacele de acțiu
ne politico-organizatorică 
pentru înfăptuirea obiec
tivelor fiecărei etape, pen

tru a asigura funcționarea 
optimă, eficientă a întregu
lui organism al societății 
socialiste.

Este de natura evidenței 
că exercitarea rolului con
ducător al partidului nos
tru în toate domeniile de 
activitate, în toate .compar

ai socialismului și comu
nismului.

In spiritul ideilor pro
fund novatoare și cuteză
toare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se evi
dențiază faptul că partidul 
nu se situează deasupra 
societății, ca un enunțator

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIItlIH/lll/lllllllllllllllli

PARTIDUL - centrul vital 
al națiunii noastre
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timentele vieții sociale se 
realizează într-o strînsâ 
unitate a clasei muncitoare 
cu țărănimea și intelec
tualitatea, ceea ce conferă 
exercitării rolului condu
cător al partidului un ca
racter atotcuprinzător, ma- 
nifestîndu-se in creșterea 
producției de bunuri ma
teriale, în perfecționarea 
relațiilor de producție și 
sociale, dezvoltarea științei, 
artei și culturii, în activi
tatea de formare a omului 
nou, constructor conștient

de directive, ci acționează 
din interiorul societății, 
dinăuntrul organismelor 
economice, ale democrației 
muncitorești, conducînd și 
organizînd la un nivel su
perior activitatea acestora 
pentru asigurarea progre
sului economico-social al 
țării.

Prin aceasta se reflectă 
elocvent ideea puternic a- 
firmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că parti
dul nu conduce în numele 
clasei muncitoare, al po

porului, ci împreună cu 
clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii, implicîn- 
du-șe nemijlocit prin mem
brii săi în activitatea crea
toare de bunuri:. materiale 
și spirituale.

Afirmarea tot mai pu
ternică a rolului partidului 
ca centru vital al națiunii, 
în actuala etapă de dez
voltare a societății noastre, 
nu constă dintr-o simplă 
sporire cantitativă de atri
buții, ci din ridicarea ca
litativă a tuturor laturilor 
activității sale, orientată 
spre obținerea unei efi
ciente politice crescînde, 
spre întărirea caracterului 
științific al organizării și 
conducerii vieții sociale.

Comuniștii, întregul nos
tru partid, au probat ne
contenit capacitatea de a 
conduce poporul spre în
făptuirea marilor obiecti
ve ale dezvoltării multila
terale a patriei, poporul ur- 
mînd neabătut partidul pe 
drumul istoric al făuririi 
noilor destine socialiste și 
comuniste.

Laboratorul aeraj-me- 
tan-focuri al C.C.S.M., frig. 
Cristina Knebel și laboran
ta Elisabeta Nagy. .

Vșî sportului" î
< “■ I

condeierilor iiunedoreni l
* cu cititorii (6—10 au- )

/ nului‘“ (8
1 Amplele i------.—
ț tradiționale la care vor 
1 participă mii de oameni 
’ ai muncii din județ și 
ț Vale, ilustrează, în spi- 
| ritul indicațiilor secre- 
\ tarului general al parti- 
i dului, tovarășul Nicolae 
J Ceaușescu, apropierea 
/ firească a acțiunilor po-e
> litico-ideologice și cui- J 
tural-educative de locul J

î de muncă al făuritorilor \ 
ț de bunuri materiale, ț 
l largul democratism și ț 
1 bogăția vteții noas- L 
? țre cultural-științifice și 1
> artistice, creșterea caii- ! 
1 tativă a nivelului de re- J

!
 prezentare a mișcării ar- j 
tistice profesioniste și ț 

ț de amatori din Vale in ... 
1 cadrul fazelor Festiva-i 
i lului național „Cîntarea A

României".

(gust), „Nedeia tulipa- ț
■ (8 august) etc. i

• manifestări ,I
I

CONSTRUCTORII for
mației coordonate de mais
trul Viorel Cimpoia au în
ceput lucrările la structu
ra de rezistență a oloiului 

. i bloc 
cu 8 etaje, mezanin și par
ter din cartierul Petroșani- 
Nord, bloc ce are termen 

sfîrșitul acestui

I fructe DE PĂDURE. 76, cel de al doilea 
După cum ne-a informat —- ° -------- -
Mariana Pîrvănescu, con
tabilul șef al Ocolului sil
vic Petroșani în această 
perioadă este în plină des
fășurare campania de re
coltare și colectare a fruc
telor de pădure. Pînă în 
prezent au fost strînse 1000 
kg de afine și 1500 kg de 
zmeură. (G.B.)

Nord, bloc 
de predare 
an. (V.S.)

♦
GROAPA A NEGLIJEN

ȚEI. Pe strada Unirii, cvar
talul blocurilor 2, 4, 6, 8,

a fost ■ săpată la începutul 
anului, în februarie, o 
groapă pentru identifica-' 
rea și repararea re
țelei de apă c a l d ă. 
Reparația s-a făcut. Dar 
groapa â rămas neastupată. 
Pg lîngă că s-au degradat 
cîțiva copaci ornamentali, 
s-a redus și spațiul de joa
că pentru copii, iar reci
pientul pentru gunoi nu 
mai poate fi transportat. Ar 
fi cazul sa se dea curs nu
meroaselor sesizări ale lo
catarilor de a se astupa 
această groapă... a neglijen

ței, ca și canalul tehnic 
de' lîngă căminul studen
țesc nr. 3. (V.S.)

CINE ȘTIE, CIȘTIGĂ. 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, în co
laborare cu Comitetul mu. 
nicipal âl U.T.C, organizea
ză astăzi, în cadrul serilor 
cultural-educative pentru 
tineret, concursul „Cine 
știe, cîștigă" cu tema „Lu
peni ’29"', Concursul este

dedicat împlinirii a 55 de 
ani de Ia eroicele lupte gre
viste ale minerilor de la
Lupeni. (Gh. B.)

O VIITOARE PREMIE
RA. Artiștii Teatrului de stat 
„Valea Jiului" pregătesc 
un spectacol cu piesa 
„Lungă poveste de dragos
te" de Tudor Popescu. Re
gia aparține lui ? Marcel 
Șoma, iar scenografia lui 
Aurel Florea. Din distribu
ție fac parte Teodor Ma

rinescu, Paulina Codreanu, 
Alexandru Codreanu și Ni
colae Gherghe. Deci, în cii- 
rînd, pe scenele așezămin- 
telor de Cultură din Valea , 
Jiului, publicul spectator 
va avea prilejul să vizio
neze un nou spectacol în |
premieră.

Rubrică realizată de
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Valea Jiului

Recentul turneu, între
prins de divizionara A de 
fotbal „Jiul" Petroșani în 
China, a luat sfîrșit lâ 29 
iulie. Amănunte despre re
zultatele obținute ne-a re
latat, în discuția purtată 
ieri, antrenorul principal 
Gogu Tonca.

— Primul meci l-am sus
ținut la Tientsin, în com
pania echipei de tineret a 
districtului respectiv, în 
fața a peste 30 000 de 
spectatori, în nocturnă. Gaz
dele au deschis scorul în 
min. 50, dar întîlnirea a 
luat sfîrșit la egalitate, 
mulțumită golului înscris 
de Lăsconi (min. 85). Do
uă zile mai tîrziu, în ace
lași oraș, avînd ca parte
neră formația omonimă, 
campioana de anul trecut 
a Chinei, partidă, de ase
menea, susținută în noc
turnă și televizată, „Jiul" 
a realizat un draw (0—0). 
In 24 iulie, la Tsingtao, pe 
o căldură toridă, de a- 
proape 40 de grade, am 
fost siliți să ne recunoaș
tem învinși: 0—2 (0—2) de 
ocupanta locului IV al 
campionatului național 
din țara prietenă, Șantung. 
Canicula a afectat compor

Sub egida „Daciadei“
Finala pe țară a „Cupei minerului"

Timp de două zile, res
pectiv sîmbătă, 4 și dumi
nică, 5 august, bazele spor
tive din Petroșani au găz
duit întrecerile tradițio
nalei competiții de masă 
dotată cu „Cupa mineru
lui", ediția 1984. Desfășu
rată sub egida „Daciadei", 
competiția a reunit, la între
ceri peste 200.de tineri din 
10 județe ale țării.

La actuala ediție a aces
tei competiții organizată 
de către comitetul Uniu
nii Sindicatelor din unită
țile miniere, petrol, geolo
gie și energie electrică, cu 
sprijinul Consiliilor jude
țean și municipal al sindi
catelor și C.M.E.F.S. Petro
șani; întrecerile finale s-au 
desfășurat la 3 ramuri spor
tive, respectiv, handbal, 
popice și volei.

Iată amănunte despre 
desfășurarea întrecerilor i
HANDBAL

După ce în prima zi în
trecerile s_au desfășurat 
pe două terenuri (C.S.Ș. și 
Știința), sistem turneu, du
minică pe terenul C.S.Ș. au

Forță a fotbalului românesc
tarea jucătorilor noștri, dar, 
la 27 iulie, la Beijing,-am 
reușit să învingem selecțio_ 
nata Armatei Roșii a R.P. 
Chineze 2—0 (1—0), priri 
golurile înscrise de Vizitiu, 
dintr-o lovitură de cap la 
centrarea lui Băluță (20) 
și Lăsconi (77), într-o fază 
de antologie, în care, ata
cantul nostru, primind un 

Ambițiile divizionarei A de fotbal 
„Jiul“ Petroșani

balon de la Găman, a e- 
fectuat o bursă solitară, lo_ 
bînd apoi balonul peste 
portarul advers. La Shijiaz
huang (29 iulie), în ultima 
partidă, am fost întrecuți 
de Hebei, divizionară A, 
aflată pe locul VIII, cu 
scorul de 3—1 (1—1), golul 
nostru fiind marcat de Do- 
san, în min. 21, din lovitu
ră directă. Din păcate, în 
acest turneu, s-au acciden
tat, mai mult sau mai pu
țin grav, Stoinescu, Varga, 
Mircea Popa și Cavai, în- 
frîngerea de la Tsingtao ex_ 

avut loc jocurile pentru 
stabilirea locurilor 3—-4 și
1— 2, la care s-au întrecut 
echipele județelor Mara
mureș, Suceava, Hunedoa
ra, Harghita. In urma re
zultatelor înregistrate, cla
samentul se prezintă astfel: 
I — Hunedoara; 2 — Har
ghita ; 3 — Maramureș ; 4 
— Suceava. De reținut că 
județul nostru a fost repre
zentat de echipa I.P.E.G. 
Deva. Rezultate : Mara
mureș — Suceava 27—26; 
Hunedoara — Harghita 34 
—27.
VOLEI

Sala I.M.P. a găzduit în
trecerile de volei, la care 
au fost prezente, repre
zentantele a 8 județe. Du
pă jocurile preliminare, 
pentru locurile 1—2 și 3— 
4, s-au calificat următoarele 
județe: Alba, Maramureș, 
Hunedoara și Gorj. în jo
cul pentru ocuparea locu
lui Iți, reprezentanta jude
țului nostru,' respectiv, 
Î.C.P.M.C. a întrecut destul 
de greu pe cea a Combina
tului minier Rovinari cu
2— 1 în finala pentru locu_ 

plicîndu-se în parte și prin 
prestația nesatisfăcătoare 
a rezervelor, aliniate din 
start în formație.

— Numărătoarea in
versă se apropie de ze
ro, e vremea primenirii 
loturilor.

Ștefan eseu (de la Au
riii Brad), pe care am mi
zat, e curtat de Corvinul, 

situația portaruluUBăunaru 
(Aversa București este in
certă, Cura vrea să plece 
de la clubul nostru, Muia 
are dezlegarea în mină, 
desigur vor mai interveni 
schimbări în lot pînă la 
reînceperea campionatului.

— Așadar, puține nu
me noi.

— Mi-e teamă mai ales 
pentru postul de portar. Ti
tularul acestui post, antre
norul secund Cavai, este 
acum accidentat; se știe, 
în campionat mai intervin 
cartonașele, accidentările 
și uzura morală. Inlocuito- 

rile I—II, după un joc e- 
chilibrat și de bună factu
ră tehnică, reprezentanta 
județului Alba (U.M.R. Al
ba Iulia),. a obținut victo
ria -eu 3—2. Clasamen tul 
final prezentîndu-se astfel: 
Alba; Maramureș; . Hune
doara; Gorj.
POPICE

întrecerile de popice au 
avut loc pe arena Cons- 
tractorul minier și au 
participat 8 sportivi repre- 
zentînd tot atîtea județe. 
In urma lansării de către 
fiecare jucător a 100 lovi
turi mixte, primul loc a 
revenit tehnicianului topo- 
graf Gheorghe Manole de 
la I.M. Cîmpulung Mus
cel (jud. Argeș) cu 376 
p.d. Pe locurile II și 111 s-au 
clasat Ion Bârsani de ia 
U.M.R. Alba lulia cu 375 
p.d. și, respectiv, Mircea 
Botyen I.M. Petrila cu 353 
p.d. ,

Organizatorii competi
ției au acordat cîștigători- 
lOr cupe, medalii, diplome, 
și material sportiv. 

5. BALOl

rul său Homan s-a retras 
pe banca tehnicienilor. In 
cîmp, l-am rechemat 
Tereche de la Minerul Lu- 
peni. Lui și lui Henzel, 
componenți ai lotului na
țional de juniori, le acor
dăm încredere, depinde nu
mai de ei titularizarea. Mai 
mizăm pe cîțiva componen
ți ai formației de tineret- 
speranțe : Coca II, Ciorăs- 
eu, Mitrea, Rocsnavschi, 
dar și așa metamorfoza 
„Jiului", „infuzia" fortui
tă de tinerețe îmi provoa
că destule griji. Să nu ui
tăm că în afară de Cavai | 
și Vizitiu, de alți cîțiva, 
ceilalți echipieri sînt foar
te tineri, la puțină vreme 
după „impactul" cu prima 
divizie; mă refer la Lăs- 
coni, Vesa, Szekelyi, Flo- 
rescu și alții.

— Demobilizăm 7
— Dimpotrivă. Ambiția 

de a demonstra că Valea 
cărbunelui, are loc, prin 
forțele ei, în prima divizie, 
ne mobilizează. Firesc, aș
teptăm un sprijin mai subs
tanțial, atît moral cît și 
material, din partea supor
terilor, a conducerii clubu
lui și forurilor locale. Dar, 
spre exemplu, abia reveniți 
din turneu nu știm care ne 
va fi compania meciurilor 
de verificare—

— Primul meci, în cea 
de-a 67-a ediție a cam
pionatului, va fi susținut 

: pe teren propriu, _ cu
F.C. Olt, la 2 septem
brie. Ce așteptați de la 
noua ediție ?

— Obiectivele acestei e- 
diții sînt aparent modeste. 
Ocuparea unui loc cît mai 
aproape de podium, ambi
țiile — mai mari, superla
tivul îl așteptăm de la re
zultate. Trebuie însă să de
monstrăm că atestatul de 
vechime al Jiului în primă 
divizie are acoperire valo
rică, mai ales în jocul co
lectiv al echipei, fără ve
dete, că Valea Jiului cons
tituie o „forță", nu numai 
potențială ci și efectivă, a 
fotbalului românesc.

Ion VULPE

In meciul pentru stabi
lirea locurilor 1 și 2 la 
handbal, echipa județu
lui Hunedoara a avut o 
comportare meritorie, în- 
vingind cu 34 la 27, e- 
cbipa din Harghita. In cli
șeu, aspect de la o fază 
de gol.

Foto: S. BALOl Sever NOIAN

Zi toridă, du
minică, 5 august,

Foto:
Al. TATAR

in întreaga Vale. 
La cele două 
ștranduri (Pa- 
roșeni Și Lupenî), 
multă, foarte 

lume, be- 
de con

diții excelente, 
așa cum o do
vedește imagi
nea surprinsă la 
ștrandul „Pre
paratorul" din 
Lupenî.

PENTRU AMATORII DE DRUMEȚII
In perioada sezonului es

tival, mulți amatori de 
drumeții montane se în
cumetă să escaladeze înăl
țimile munților din împre
jurimi. Acestor amatori de 
drumeții, le reamintim că 
escaladarea zonelor alpine, 
presupune un minim de 
pregătiri prealabile, dota
rea cu echipament cores-

Lupte libere
■ Prima etapă a re

turului, a cincea a cam
pionatului primei divizii 
de lupte libere, a pro
gramat la sfîrștiul săptă- 
mînii trecute, în sala de 
sport din Petrila, triun
ghiularul garniturilor Jiul 
— Vulcan București — 
Centrul de antrenament 
Tg. Jiu, echipele oaspete, 
se știe, ctominîpd întrece
rile seriei. In acest con
text, merită subliniată, 
comportarea luptătorilor 
din Petrila (antrenori Ion 
Corbei și Costică Marma- 
liuc), care și-au adjudecat 
victoria la tușaveraj: 5—5 
(22—18), în întîlnirea cu 
luptătorii gorjeni. Au 

punctat prin victorii înain
te de limită: Vasile A’- 
domnicăi (48 kg), Mircea 
Risipitu (57), Nicușor Mar- 
maliuc (62), Vasile Savu 
(82) și Nicuț Munteanu 
(100). Disputa dintre for
mația lideră și gorjeni 
s-a soldat cu victoria con
fortabilă a bucureștenilor 
8—2. Cu doar trei victo_ 
rii, e drept prin tuș, rea
lizate de Risipitu, Mar- 
maliuc și Vasile Plugar, 
gazdele au înclinat stea

punzător. Nu rare sînt ca
zurile cînd neglijarea pro-' 
curării și utilizării echipa-’ 
mentului necesar unor ast
fel de drumeții se soldează 
cu consecințe tragice. In 
interesul evitării oricăror 
neplăceri, reamintim celor 
ce se încumetă spre eres-’ 
tele munților să nu por_ 
nească la drum fără un e- 
chipament corespunzător.

gul (3—7) în fața expe- 
rimentaților luptători din 
Capitală, care își consoli
dează astfel condiția de 
finaliști ai campionatului. 
Cu toate acestea, rezul
tatele Jiului sînt încuraja
toare, dacă luăm în sea_ 
mă că prezintă în între
ceri o echipă tînără, ne
experimentată. Un exem
plu elocvent, juniorul Ni_ 
colae Marmaliuc a obținut 
două victorii în fața unor 
seniori cu vechi stagii în 
primul eșalon, între care 
s-a aflat și campionul na
țional Petre Gheorghe 
(Vulcan), „îngenuncheat" 
prin tuș, încă din prima 
repriză.

■ Trei dintre seniorii 
Jiului Petroșani, Vasile 
Adomnicăi, Vasile Savu 
și Mircea Risipitu, cam
pioni ai zonei de la Ti
mișoara, continuă pregă
tirile mai susținut, întru- 
cît, între 16—19 august, 
vor candida la medaliile 
finalelor categoriilor lor 
de greutate și de vîrstă 
de la București.

200.de
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fără panică, vă 
rog ; Unirea: Nu vreau 
să devin adult; Paringul: 
Zică ce Vor zice.

Manifestări peste hotare 
dedicate Eliberării României

MONROVIA 6 (Ager
pres). La Monrovia, în- 
tr-un cadru festiv, a lost 
donat Ministerului Infor
mațiilor un set de cărți 
românești, inclusiv opere 
ale președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In timpul ceremoniei. mi_ 
’ nistrul liberian al informa- 
• țiilor,- Alhaji Kromah, â 

făcut aprecieri elogioase 
la adresa politicii externe 
a țarii noastre, eu referiri 
speciale la activitatea neo
bosită a președintelui 

. Nicolae Ceaușescu consa
crată salvgardării păcii, 
promovării destinderii 
înțelegerii în lume.

O acțiune similară
desfășurat la Universita
tea Llberiană din Monro
via. Cu această ocazie, re
ctorul universității, dr. Ma
ry Antoinette Brown Slier.

si

s-a

man, a elogiat succesele 
științei românești, activi
tatea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ccaușescu.

★
WASHINGTON 6 (Ager

pres). La Universitatea 
Claremont din California 
a avut loc o reuniune în 
cadrul căreia au fost relie
fate realizările poporului 
român în anii noii orîn_ 
duiri, principiile si obiec
tivele politicii externe a 
țării noastre, bogata activi
tate internațională și ini
țiativele valoroase ale to
varășului Ni co 1 a e 
Ccaușescu pentru menține
rea și consolidarea păcii în 
lume.

Totodată, a fost prezen
tată conferința „Președin- 

. tele Nicolae Ccaușescu și 
rezolvarea pe cale pașnică

a diferendelor dintre state".
- Participanții au manifes

tat un viu interes și o a_ 
preciere deosebită față de 
activitatea președintelui 
Nicolae Ceausescu și a 
României îndreptată spre 
întărirea păcii, nromovarea 
destinderii și cooperării, 
între state. .

?■?':'★< > . ? - :
ROMA fi (Agerpres). : ’O c 

manifestare -culturală s-a 
desfășurat îh localitatea i-, 
taliană Latina. Cu acest
prilej primarul orașului,
Domenico Caira, reprezen
tanți ai conducerii provin
ciei Frosinone si ai regiu
nii Lazio, s-au referit la 
semnificația evenimentu
lui sărbătorit, la politica 
de pace și colaborare pro
movată de România, de 
președintele Nicolae 
CeaușescU.

LONEA: Intîlnire cu 
tinerețea.

ANINOASA; Loto prorio 
’82.

VULCAN — Luceajărul: 
Gară pentru doi, I-Il.

LUl’ENI Cultural, :
Cînțecul e. viața mea.

URIC ANI: Urgent, ț se
cret. ' . : '

TV

Acțiuni în favoarea
(cînd se împlinesc 40 
ani de la aruncarea

pacu
au la bord arme nucleare. 
Demonstrația s-a desfășu
rat sub devize ca „Nu — 
armei nucleare !“, „Să fie 
oprită construcția bazei 
maritime militare a Penta
gonului din State Island 

BERNA 6 (Agerpres). Miș
carea pentru pace din El
veția a inițiat o campanie 
de strîngere de semnături 
pe o petiție prin care se 
cere Conșiliului Federal 
— guvernul elvețian — să 

. sprijine inițiativele de pa
ce, împotriva cursei înar
mărilor, în primul rînd a 
înarmărilor nucleare, să ia aiueriucuie ■ .

debarcare masuri eficiente pentru în^

1985 
de 
bombei atomice asupra o_ 
rasului japonez Nagasaki), 
un „An nordic de acțiu- 
ne pentru pace", împotriva 
cursei înarmărilor. , ;

WASHINGTON ti (A- 
gerpres). Reprezentanții a 
zeci de organizații obștești 
care fac parte din coaliția 
„Pentru ca portul New 
York să fie lipsit de arme 
nucleare !” au luat parte 
la o demonstrație organiza
tă în cel mai mare oraș din 
S.U.A., cerînd să nu se 
admită transformarea por
tului metropolei americane 
într-un loc de ...... 
pentru navele militare care făptuirea lor.

Telex. 15,05 Pe 
lui August 23 — .

15,25 Ecran 
, . _ . . '___a-

nimate. 15,45 Laureâți ai 
Festivalului național „Cin- . 
tare^țlomâniei". 16,15 Sim-’ , 
boluri (color). Documen- 
tar-artistic realizat la . 
Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste Romă-, 
nia. O producție a Stu
dioului de Film TV. 16.30 
A 23-a ediție a Olimpia
dei de vară (color). Los 
Angeles — 1984. 19,50 1001 
de seri (color). 20,00 Te_' 
lejurnăl (p.c.). 20,20Ac
tualitatea în 1 economie. ; 
20,35 Marea epopee revo
luționară. Bătăliile elibe
rării noastre (III). 20,55 
August biruitor. 21,05 Tea
tru TV (color). Povestiri 

| dintr.o nouă locuință, de 
, Nicolae Țic. Premieră pe 

țară. 22,20 Telejurnal (pc). 
22,30 A 23-a ediție a O-

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

' • 15,00
urmele 
documentar.

I de vacanță — desene

I
I

AUTOBAZA 
ÎNTREPRINDERII MECANICE

TIMIȘOARA
încadrează direct sau prin transfer, pentru

activitatea de transport din cadrul I.U.M. Pe

trosani :

inginer (subinginer sau tehnician)

sef coloană — studii medii

4 șoferi, posesori ai permiselor de con

ducere, categoriile C, D, E, din care

unul cu autorizație pentru automacara.

Relații suplimentare la I.U.M. Petroșani,

biroul personal.

OSLO.6 (Agerpres).' For
țele păcii din țările nordi
ce au adresat un apel par
lamentelor Danemarcei, 
Finlandei, Islandei, Norve
giei și Suediei, cerîndu-le 
să-și intensifice acțiunile 
în vederea creării unei zo
ne lipsite de arme nuclea
re în nordul continentului 
si să ia măsul-i corespun
zătoare.

In cadrul unei reuniuni 
a reprezentanților mișcări
lor pentru pace din țările 
nordice s-a anunțat că a- 
cestea intenționează ca, sub 
deviza „Un acord acum!”, 
să organizeze, în perioada 
6 august 1984 — 9 august 

t

I
I
I

recrutează pînă la data de 15 august 1984, 
pentru școala profesională de mecanici auto pe 
durată de 1 an la Aiud, tineri absolvenți ă 10 
clase și cu vîrsta pînă la 19 ani la 15 septem
brie 1984.

Informații suplimentare se pot da la Com
partimentul personal al întreprinderii. Telefon: 
41920, 41921, interior 23.
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LOS ANGELES 6 (Ager- 
preș). Competiția feminină 
de gimnastică din cadrul 
Olimpiadei de vară de la Carpați, care de’ un dece- 
Los Angeles s-a încheiat niu, au adus în gimnastica 
la „Pauley Pavilion” oda
tă eu desfășurarea con
cursului special pe aparar 
te. Printre sportivele încu
nunate cu laurii olimpici 
s-au numărat și gimnastele 
românce. Ecaterina Szabo 
care a cucerit trei medalii 

... de aur, la sărituri, bîrnă 
și sol, și Simona Păuca, me
daliată cu aur la bîrnă. 
La sărituri, Lavinia Aga- 
ehe a obținut medalia de 
bronz.

Această zi de veritabil 
triumf al gimnasticii româ
nești a început încă de la pri
mul aparat — săriturile — 
unde Ecaterina Szabo a 
făcut dovada excepționalei 

cu 
și 

două 
sărituri de mare dificultate, 
pentru care a fost răsplăti
tă cu o medie a 9,925 punc
te. Pe podiumul de premie
re, alături de Ecaterina 
Szabo s-a aflat la acest a_ 
parat și Lavinia Agache, si
tuată pe locul 3 — medalie 
de bronz.

Ultima finală a concursu
lui de gimnastică — cea de 
ia sol — a prilejuit o no
uă: victorie a sportivelor 
noastre, intonarea Imnului 
de Stat al României și ri
dicarea drapelului tricolor 
pe cel mai înalt catarg, a- 
mintind tuturor celor ce 
au urmărit competiția fap-

sale valori, executînd 
siguranță, amplitudine 
perfecțiune tehnică

tul că
și măiestriei au fost 
minate de sportivele

întrecerile grației 
do_ 
din

la podiumul olimpic, Si
mona Păuca (născută la 19 
septembrie 1969 la Azuga, 
județul Prahova) s-a 
marcat în întrecerile 
canice (campioană de 
nioare în 1981 și de 
nioare în 1983).

Cei trei antrenori ni
chipei feminine de gimnas
tică sînt Adrian Goreac,

ținut de halterofilul Ni cu 
Vlad, la categoria semi
grea (90 kg), concurentul 
român cucerind medalia de 
aur de o manieră impre
sionantă, cu performanțe 
excepționale ce reprezintă 
noi recorduri naționale și 
olimpice; 392,5 la totalul 
celor două stiluri, 172,5 la 
„smuls" și 220 kg la ,.a- 

r Uneai”. Noul campion'olim
pie a fost secundat eu brio 
de celălalt sportiv al țării 
noastre prezent în concurs, 
Petre Dumitru, țnedaliat cu 
argint. '■■.

LOS ANGELES 5 (Ager- 
. preș). La „Gersten I’avy- 

lion“ s-a reluat, după o zi 
de repaus, competiția de 
haltere, din cadrul Jocuri
lor Olimpice de vară de la 
Los Angeles. In cadrul ca
tegoriei 82,5 kg, sportivul 
Ionian Petre Becherii a cu-' 
cerit titlul olimpic dc cam
pion olimpic și medalia 
de aur, cu o performanță 
excepțională, obținută de 
o manieră impresionantă, 
între tînărul halterofil ro
mân și al doilea clasat e_ 
xistînd o .diferență de 12,5 
kg, cea mai mare înregis
trată pînă acum în
curs.

In competiția de 
sportivii români au 
zat o nouă premieră,

județul Covasna, Ecateri- 
na Szabo și-a început pro
digioasa activitate în arena 
sportivă internațională în. 
că în anul 1980, cînd a cu
cerit la Lyon titlul de cam. 
pioană europeană absolută 
la junioare, performanță

re_ 
bal-
ju-
se_

mondială, printr-o pleiadă 
de superbe succese, înce
pute de Nadia Comăneci, 
o nouă imagine a perfec- , ,
țiunii, ridicînd spectacolul repetata in 198-, la Ankara.

In anul următor, ea a de
butat spectaculos în între.
wiiiiiiuiiiiiiiiihhihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iimiuhii

o nouă imagine a perfec-

înalte
e-

sportiv pe cele mai 
culmi.

Din nou, Ecaterina 
a cucerit aplauzele 
zi aste ale publicului, 
exercițiu în care 
execuției, a potentat ex
cepționala dificultate a e_ 
lementelor tehnice.. Trei
diâgonale_ acrobatice au 
cuprins o suită de’ elemen
te ce . nu se află, reunite, 
în nici un exercițiu .■ al 
vreunei'"gimnaste din Iunie: 
dublu salt cu întoarcere de 
360 de grade, așa-numitul 
„Tsukâhara”, pînă acum 
accesibil numai bărbaților, 
apoi o cascadă acrobatică 
începută cu o rondă 
continuată cu două salturi 
întinse ed rotație 540 grăi 
de și, în încheiere un du
blu 'salt grupat. Aterizare 
perfectă și arbitj-eie acordă 
din nou nota maximă: 10,00. 
consfințind un succes clar; 
după 3 zile de concurs, la 
acest aparat Ecaterina Sza- 
bo a obținut 19,915, ceea 
ce înseamnă două note de 
10,00 și una de 9,95, la nu
mai 25 de miimi de totalul 
absolut.

Născută la 22 ianuarie 
1967 în comuna Zagon, din

Szabo 
ehtu- 
cu un 
grația
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rii noastre, ocupînd locul 
trei în proba de 200 m 
spate. .

LOS ANGELES 6 (Ager- 
preș). Cea de-a 10-a meda
lie de aur a sportivilor ro- 
mâni la Jocurile Olimpice 
de vară de la Los Angeles 
a fost cucerită de echipajul 
de schif dublu fără cîrmaci 
— Vaier Toma, Petru lo- 
sub, în finalele competiției 
masculine de canotaj aca
demic desfășurate duminică 
dimineața pe lacul Casitas.

Medalie de argint a ob
ținut echipajul României 
de schif.. doi plus unu, alcă
tuit din Vasile Tomoioagă, 
Dimitrie Popescu și Du
mitru Răducanu, înregistrat 
cu timpul .de 7'11 ”21/100.cerile senioarelor, devenind 

dublă campioană europea
nă, la paralele și sol (Go« 
teborg), pentru ca la pri
ma participare la campio- 
natele mondiale să ----

și rească și titlul suprem la 
sol (Budapesta, 1983). La a_ 
ceste medalii de aur se a- 
daugă alte numeroase me
dalii de argint și bronz ob
ținute la marile competiții, 
trofee Ce alcătuiesc un pal. 
mares cu adevărat impre
sionant.

In schimb', Simona Pău_ 
ca, a concurat, la J.O. de 
la Los Angeles, la prima 
sa mare competiție, și toc
mai medaliile ; cîștigate de 
talentata noastră sportivă 
demonstrează virtuțile ine
galabile ale școlii româ
nești de gimnastică. Pînă

Maria Cosma '.i Octavian 
Belli.

Cu aceste succese, bilan
țul gimnasticii românești 
la actuala ediție a J.O. de 

„?UC?~ 1® Los Angeles cuprinde o
salbă superbă de trofee 
strălucitoare: 5 medalii de 
aur, una de argint și două 
de bronz. Un rezultat rar 
întâlnit în marile întreceri 
un moment de referință în 
sportul românesc și inter
național.

LOS ANGELES 6 (Ager- 
preș). Cel de-al 15-lea ti
tlu olimpic cîștigat la O- 
limpiada de vară de la Los 
Angeleș de delegația spor
tivă a României a fost ob-

con-

înot, 
reali- 
prin 

tînăra Anca Pătrășc Jiu,
care a cucerit primo meda
lie olimpică la natație pen-" 
tru delegația sportivă a ță_

In clasamentul pe me
dalii al J.O. de vară de 
la Los Angeles, după 
opt zile de întreceri, pe 
primul loc se află echi
pa S.U.A., cu 43 medalii 
de. aur, 35 de argint și 
14 de bronz, urmată de 
România — 15 medalii 
de aur, 9 de argint și 5 
de bronz, R.P. Chineză 
— 13 medalii de aur, 6 
de argint și 5 de bronz; 
Italia 8—2—5; R.F. Ger

mania 7—11—12; Japonia 
7—4—8; Canada 6—8— 
7; -Australia^ 3—7—10; 
Finlanda 3—1—2; Marea 
Britanie 2—3—11; Fran
ța 2—2—6,
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