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j Solemnitatea depunerii de coroane la
Monumentul „Lupeni ’29“ț
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ducția extrasă.
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ȚÂRII. Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Luna august a debutat, 
în activitatea de extracție 
a întreprinderilor minie
re din cadrul C.M.V.J., sub 
semnul angajării și mobi
lizării tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii — 
■mineri, ingineri și tehni
cieni — de a da măsura 
întregii lor capacități or
ganizatorice, pentru a în- 
tîmpina „Ziua minerului" 
și cele două mări eveni
mente politice ale anului 

■— a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare soci
ală și națională, antifascis
tă și antiimperialistă t și 
Congresul al XlII-lea al

■ ■
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Patru decenii ale devenirii noastre
După prima decadă a lunii august

Toate eforturile, pentru 
valorificarea condițiilor create

£
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cu rezultate 
frontul căr-

seria suc- 
Livezeni —

partidului — 
deosebite pe 
bunelui.

Continuînd 
ceselor, mina
care a ocupat locul I în 
întrecerea socialistă pe ra
mură și, cu prilejul „Zilei 
minerului", a obținut Dra
pelul de unitate fruntașă 
pe C.M.V.J. -— se află pe 
locul I după încheierea 
primei decade a lunii au
gust. Sarcinile de plan la 
producția de cărbune au 
fost depășite cu 5,2 la su
tă, concretizate prin ex
tragerea, în plus, a unei 
cantități de cărbune de â- 
proape 900 tone. 
La acest succes, o 
contribuție esențială și-au 
adus-o minerii sectorului 
III, care acumulează, de

la începutul anului, o pro
ducție suplimentară de 
peste 13 000 tone de cărbu
ne, evidențiindu-se 
ridicarea nivelului 
ductivității muncii la pes- 
te 15 tone pe post fronta- 
liștii lui Mihai Bucevschl.

Pe locul doi în întrece
rea la nivelul primei de
cade, se situează colecti
vul de mineri de la Pa
roșeni, care, în această 
perioadă, a extras, supli
mentar, peste 1 700 tone de 

șase 
de 
de

Nicolae 
Fazakas,

An- 
Cio- 
de-

prin 
pro-

cărbune. Toate cele 
brigăzi de frontaliști 
la Paroșeni, conduse 
Gavrilă Mcsaroș, 
Brutu, Francisc 
Oprea Tene, Nicolae 
drașic și Constantin 
bănoiu înregistrează
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fit în lupta pentru libertatea și fericirea i 
poporului". O gardă, formată din mineri, ’ 

a întreprinderilor luptători din formațiunile de gărzi pa-\ 
triotice, tineri și pionieri, încadra pla- L 

i ca comemorativă. După momente de J
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CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

la nivelul întreprinderilor 
miniere, sectoarelor și 

brigăzilor, la sfîrșitul decadei 
I a lunii august arată astfel

ducția extrasă.

La monumentul din Lupeni, ridicat în cinstea minerilor căzuți în timpul grevei 
din 1929, un nou și vibrant omagiu adus in cadrul manifestării ce a avut loc dumi
nică, 12 august a.c. Foto: loan T. ALEXANDRU

In memoria eroilor — mineri care au 
înscris, în august 1929, o pagină de ne
pieritoare glorie în istoria luptelor re

voluționare ale clasei muncitoare, con
dusă de comuniști —, la Lupeni a avut 
loc, duminică dimineața, solemnitatea 
depunerii de coroane și jerbe de flori.

Au fost depuse coroane din partea 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Comitetului municipal de partid, 
Ministerului minelor, a comitetelor oră
șenești de partid, consiliilor județean, 
municipal și orășenești ale sindicatelor, poporului". 
organizațiilor U.T.C., 
și instituțiilor din Valea Jiului.

In aceste zile de august, cînd minerii 
Văii Jiului, împreună cu întreaga nați
une, întîmpină cu noi și semnificative 
fapte de muncă a 40-a aniversare a re-

luționare ale minerilor din august 1929. I 
Coloana solemnă s-a oprit în incinta 
minei Lupeni la placa comemorativă pe 
care se află gravat: „La 6 august 1929 
au fost uciși, din ordinul cercurilor gu
vernante, zeci de mineri greviști care 
s-au ridicat cu hotărîre împotriva ex
ploatării capitaliste, a subjugării țării 
de către monopolurile imperialiste, pen
tru o viață mai bună. Glorie eternă e- 
roilor clasei muncitoare care s-au jert-

ja momente ae £ 
reculegere în memoria eroilor căzuți a- 1 
cum 55 de ani, timp în care sirena

. . - ----- răsunat prelung, s-au depus coroane și 1
poluției de eliberare socială și naționa- jerbe de flori în acordul Imnului mine- J 
lă, antifascistă și antiimperialistă în- rilor. 1
făptuită la 23 August 1944, s-au împli- ' -----—-------------- -------- -•
nit 55 de ani de la eroicele lupte revo- (Continuare în pag. a 2-a' |

au sărbătorit

în pag, a 3-a

(Continuare in pag. a 2-a)

Printre șefii de brigadă, care, cu prilejui btlanțiduî de Ziua 
marcat și Gavrilă Mcsaroș din sectorul I — I.M. Paroșeni. Ca « 
intră intr-un nou șut, moment in care au fost surprinși de aparat

I. M. Livezeni
Sectorul I — plus 1400 tone; abataje frontale — 

Cri stea Valache— plus 1170 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Ciobanu; lu
crări de investiții — Eugen Bănceanu.

1. M. Paroșeni
Sectorul I — plus 2653 tone; abataje frontale — 

Gavrilă Mesaroș — plus 330 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Vasile Cojocaru; lucrări 
de investiții — Alexandru Laszlo.

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică, într-o atmosferă
de bucurie și destindere,
colectivele de oameni ai
muncii din Valea Jiului

ZIUA MINERULUI

Wy.
--

Statul democrației muncitorești, 
revoluționare 

rol crescînd în viața 
economica și sociala

Con form etapelor par
curse de societatea româ
nească in procesul revo
luționar neîntrerupt/ în 
cele 4 decenii de la Elibe
rare, se disting două mari 
etape în evoluția statului 
socialist. Astfel, primei 
etape a revoluției și cons
trucției socialiste îi cores
punde statul democrat- 
popular al muncitorilor și 
țăranilor, stat care a fost 
folosit de masele munci
toare pentru lichidarea ex
ploatării, reprimarea îm
potrivirii claselor 
tatoare doborîte de la 
tere, pentru apărarea 
garantarea drepturilor 
mocratice ale celor 
muncesc. După cum 
subliniază în documente
le partidului nostru, sta
tul s-a manifestat, în a- 
ceastă etapă, ca formă po
litică a dictaturii prole
tariatului.

Odată cu făurirea eco
nomiei socialiste ur.itaav», 
a profundelor transformări 
economice, sociai-pciiiice șt 
ideologice, a acu iwlâ-tier 
cantitative din socaecase. 
statul nostru a dobândit o 
calitate nouă, superioară- 
In aceste condiții. teza e- 
laboratâ âe tovarășsl 
îCez lae Ceassevuj.
xesesftztea ta
caracterizarea statului nos
tru socialist în etapa ac-

exploa- 
pu- 

și 
de- 
ce 
se

tuală ca stat al dictaturii 
proletariatului și a defini
rii sale ca stat al democra
ției muncitorești, revolu
ționare, are o excepționa
lă valoare teoretică și 
practică, ce dă o perspec
tivă nouă, superioară, dez
voltării construcției socia
liste, sistemul politic din 
țara noastră.

Trecerea de Ia statul de
mocrat-popular al munci
torilor și țăranilor (statul 
dictaturii protelariatului) 
la statul democrației mun
citorești’, revoluționare, s-a 
realizat în cadrul unui pro
ces complex, unde, pe de 
o parte, s-au amplificat 
și perfecționat trăsăturile 
democratice ale organizării 
statale, iar pe de altă par
te, s-au diminuat treptat 
laturile represive ale acti
vității statului. Caracte
ristica fundamentală a e- 
voluțieî statului

tâ aere 
țwQbs-

(Continuare in pag. a 2-a)
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1 Solemnitatea depunerii de coroane

*

mineri-
lor:

placa comemorativă din 
Foto: Robert TAVIAN

i (Le
inc/i- 

științi- 
partid

de o gardă formată
t

Aspect de la solemnitatea depunerii de coroane la 
cinta minei Lupeni.

(Urmare din pag. I)

După incneierea so- . 
lemnității, la Monumen- , t 

' s-a des- țlui „Lupeni ’29" ;
■ fășurat un spectacol e- 

vocator de muzică și poe- , 
zic, dedicat luptelor re- \

Coloana solemnă, în 
care se aflau membri, ai 
secretariatului Comitetu
lui județean Hunedoara 
al P.C.R., ai biroului Co
mitetului municipal de 
partid, mineri șefi 
brigadă, maiștri, 
neri, cercetători i 
fici, activiști de 
și de stat, oameni ai 
muncii din întreaga Va
le a Jiului a pornit spre 
Monumentul „Lupeni 
’29", ridicat în memoria 
luptelor revoluționare ale 
minerilor din august 
1929. De-o parte și alta, 
monumentul era încadrat 

din

1929, fiind, totodată, 
angajament ferm de 
munci cu elan și ef icien- . ț 
ță sporită pentru a în- i 
făptui idealurile pentru ț 
care a luptat clasa noas
tră muncitoare., de a 
transpune în fapte trai- ț 

........ .. , . . . . nice de viață —• în în- 1 
be de flori, aclucînd ast- , tîmpinarea mărețelor e- ’ 
fel, un fierbinte < . 
eroilor mineri care s-au 
jertfit pentru o viață 
demnă, liberă și indepen
dentă. . "

Solemnitatea care a a- 
vut loc la LUpeni, cu 
prilejul „Zilei . mineru
lui". a constituit o ex
presie grăitoare a oma
giului. și prețuirii parti
dului și statului, față de voluționare ale 
minerii eroi din august

mineri, luptători' din for
mațiunile de gărzi patri
otice, tineri și pionieri. 
In sunetele sirenei s-au 
păstrat clipe ■ de recule
gere. Delegațiile prezen
te au depus,' in acordu
rile solemne ale Imnului 
minerilor, coroane șl j&r- nice de viață — în in- : 1 

nrt u.i- mărețelor e-
omagii! venimente "politice ale a- ț

cestui an — hotărîrile l
Congresului al Xll-lea și ?
Conferinței Naționale ale ’
partidului.

După încheierea so-

Toate eforturile pentru valorificarea 
condițiilor create

(Urmare din pag. I)

In prima decadă a lunii 
august, eforturi stăruitoa
re pentru realizarea sar
cinilor de plan la extrac
ția de cărbune cocsificabil 
au depus minerii de la U- 
ricani, care au menținut 
cota realizărilor zilnice la 
nivelul .... preliminariilor, 
mai' ales datorită norma
lizării situației la abatajul

mecanizat, dotat cu un 
complex de mare înălți
me, unde lucrează briga
da cunoscutului miner Ilie 
Amorăriței. Minele Lonea, 
Petrila și Vulcan au stră-, 
bătut o perioadă de greu

L.F.E.T. Petroșani 
CI PLANUL 

REALIZAT
LA EXPORT

Forestierii din Petroșani 
întimpină marile eveni
mente politice ale anului 
cu rezultate dosebite în 

■ 'muncă. Pe primele șapte 
luni din aepst an planul la 
export a .fost realizat în 
proporție de 112 la sută. 
Sortimental planul a fost 
depășit cu aproape 1400 
mc de celuloză fag, 98 mc 
cherestea și 12 tone man
gal. Rezultatele bune obți
nute în cele șapte luni sînt 

/confirmate, șl în ' prima 
parte a lunii au
gust, .. perioadă în ca
re. s-au livrat p-irteneri- 

; lor. externi 82 mc celuloză 
• de fag, 26 mc bușteni pen

tru ; construcții rurale.
. Totodată, mai este pregă
tit pentru export un lot 
de 20 mc cherestea de ră- 
șinoase și 20 tone mangal.

Rezultate deosebite în 
muncă a obținut sectorul 

. Iscroni condus de irig. Ion, 
Dură și depozitele Uricani 
și Iscroni, conduse de 
maiștrii principali Dumi
tru Bădicu si Ion Lazăr.

i

i

rească disciplina muncii, 
pentru a răspunde prin 
rezultate exemplare in 
producție condițiilor de 
muncă și viață create ' de 
partidul și statul nostru. , 
Este de datoria noastră, 

tăți pe care însă, fiindu- a tuturor celor care mun- 
le cunoscute 
de muncă și 
de mobilizare, 
litatea să le depășească. 
Așa cum se întîmplă, de 
fapt, și cu celelalte între
prinderi miniere.

Întimpină m o sărbătoa
re dragă nouă tuturor — 
23 August, cînd vom ani- 
\ ersa 40 de ani ai liber
tății și demnității noastre. 
Minerii Văii Jiului pot și 
trebuie să se mobilizeze 
mai puternic, să întreprin
dă toate, măsurile tehnico- 
organizatorice, să întă-

potențialul 
capacitatea 

au posibi-

cim șl trăim în Valea Jiu
lui să ne susținem adezi
unea Ia Hotărîrea Plena
rei CC. al P.C.R. privind 
realegerea, la Congresul 
al XlII-lea al partidului, 
în funcția de secretar ge
neral a tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, Minerul nostru 
de onoare, prin realizarea 
unor- producții superioare 
de cărbune mai bun și mai 
ieftin, pentru a contribui 
la dezvoltarea continuă a 

. economiei naționale, la ■ 
tigarea independenței ener
getice a țării.

CLASAMENTUL
hărniciei minerești

(Urmare din pag. I)

I. M. Uricani
Sectorul I:.—, plus 485 tone; abataje frontale — 

Spiridon Scorpie —- plus 153 tone; abataje cameră 
Traian Pop: — plus 87 tone; lucrări de' pregătiri 

'(—); lucrări de investiții — N is tor Gheorghe.

I. M. Lonea
Sectorul V — plus 431 tone; abataje frontale — 

Grigore Mîndruț — plus 3.13 tone; abataje came:,. 
(—); lucrări de pregătiri — Traian Bolar; lucrări d< 
investiții (—).

I. M. Petrila
Sectorul IV — plus 1089 tone; aliataje frontale

— Ștefan Alba — plus 911 tone; abataje camera 
(—j; lucrări de pregătiri — Franeisc KovacS; lu
crări de investiții — Vasile Paved.

L M. Vulcan
Sectorul (—); abataje frontale — Gheorghe Bu- 

huțan — plus 382 tone; abataje cameră — Dumi
tru Curecheru — plus 479 tone; lucrări de pregă
tiri (—}; lucrări de investiții — Constantin Nița.

I. M. Lupeni
Sectorul IV — plus, 573 tone; abataje frontale

— Constantin Popa — plus 34(1 tone; abataje ca-, 
merp — Ioan Benko — plus 177 tone; lucrări de 
pregătiri — Ioan Cășuneanu; lucrări de investiții
— Petru Modoroș.

■/■■■/i, M. Dîl ja ț‘ț/:v./';
Sectorul (—abataje,, frontale (—); abataje ca

meră — Gheorghe Matei — pius 410 tone; lucrări de 
pregătiri —■ David Laszlo; lucrări de investiții — 
Gheorghe Stoica. / • - '

I. M. Bărbăteni
„Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Kovacs.

— plus 100 tone; abataje cameră (—); lucrări ne 
pregătiri — Pompei Tomolea; lucrări de investiții
— Miron Uță.

1. M. Aninoasa

■calitate de proprietari, 
producători ’ și s beneficiari 
ai avuției naționale, față 
de buna desfășurare a ac
tivității economice și soci
ale. ■

O deosebită amploare 
capătă azi sarcinile statu
lui nostru în domeniile 
cultural-ideologic, și edu
cativ, de asigurare a unui 
climat de legalitate, ordi
ne și disciplină ..socială. 
In acest sens, are impor* 
tanță buna ■ funcționare a 
școlii, factor principal de 
civilizație, . dezvoltarea ac
tivității de cercetare ști
ințifică în scopul asigură- 

zare științifică ,i societății. rp desfășurării- mai 
potrivit complexității și ' ■*
interdependenței . diferite
lor" sectoare si dmiiăni ale 
xietji șocîal-economice și 
politice. Noile reglemen
tări privind participarea 
cu părți sociale a oameni
lor muncii la fondul de . 
dezvoltare a unităților so
cialiste, cele privind con
tractul-angajament, . cele 
privind perfecționarea sis
temului de retribuire a 
muncii și de repartiție a zate pe egalitate, pe 
veniturilor etc. vizează în
tărirea răspunderii oame
nilor muncii, în tripla lor

statului în organizarea șj 
conducerea unitară a în
tregii activități - economi- 
co-sociale, cultural-educa
tive, în administrarea a- 
vuției naționale. Pentru a_ 
ceasta, statul își perfecțio
nează continuu activitatea 
de conducere și organi-

edueativ-culturală, de a- 
■părarc a societății împo- 

cretarul general ’al parti- triva actelor și manifestă- 
dului, .tovarășul .. Njcoi.ae -rilor. antisociale, , de pro-

-------- ia" movafe a legalității și ga
rantare , a drepturilor ce
tățenești. Pe plan extern, 
statul nostru socialist e- 
xereită funcțiile de intări-
rzzzzzzzz///z/zz////zz//z/////////z/////zz/zzzzzzzz//zzz///zzzzzz/z#zzzzz«

Statul democrației muncitorești, 
revoluționare

ZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZf

; V (Urmare din pag. I)

Ceaușescu, cu privire la/ 
esența statului democra
ției muncitorești, revolu
ționare, îmbogățește te
zaurul gîndirii revoluțio
nare, însori indu-se lâ loc 
de frunte în ■ patrimoniul 
științific contemporan.: - 

Dialectica dezvoltării 
statului socialist arată că 
funcțiile sale, ponderea 
lor se schimbă- potrivit e- 
voluției generale a socie
tății, modificărilor ce apar 
în e.sența; și conținutul 
statului. Astfel, urmărind 

statu- 
cons- 

progre- 
organiza- 
intărirca

evoluția funcțiilor 
lui nostru socialist, 
t'atăm accentuarea 
sivă a rolului 
tor al acestuia.
laturilor social-economice și, 
cultural-educative ale ac
tivității sale. Totodată, au 
loc transformări în însuși 
conținutul acestor funcții-, 
tn modalitățile lor de rea
lizare. Pe plan intern,-'sta
tul democrației muncito
rești, revoluționare, în
deplinește funcții cum suit 
cele de organizare și con
ducere socială, economică,

re si dezvoltare a;.relați
ilor- de prietenie și Ceia 
borare cu t-xaie . lii.'ile so
cialiste, de exi. 'i.ierc a ra
porturilor de p.-,eieii:e si 
a solidarității eu țările ..i 
curs de dezvoltare, de 
amplificare a relațiilor cu 
țările capitaliste dezvolta
te, cu toate țările lumii, de 
participare activă Ja circu
itul mondial de valori 
materiale și spirituale, de. 
apărare a țării,

O deosebită amploare cu
noaște în etapa actuală 
funcția economică - a .sta
tului. In acest sens, se a- 
firină tot mai mult rolul

... efici
ente a întregii activtăți e- 
conomico-sociale etc. . Nu 
se poate concepe demo
crația fără ordine, .... fără 
răspunderea în muncă a i 

'■fiecăruia.:
Trebuie subliniată acți

unea statului nostru pen
tru apărarea dreptului’ 
sacru al omenirii la pace, 
la înfăptuirea dezarmării, 
la statornicirea unor 
raporturi între state,

noi

pectul suveranității națio
nale, pe neamestecul în 
treburile interne, pe a- 
yantaj. reciproc.

Exploatarea de cariere
Cîmpu lui Neag

clasat pe locul I. Sincere 
felicitări ! (M;B.)

I 
I
II
II

CUPA SINDICATELOR 
DIN PRESA, LA ȘAH. 
S-a încheiat, recent, la 
București, „Cupa sindica
telor din presă" la șah, 
acțiune organizată de .< U- 
niunea sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri. 
La acest prestigios concurs

' I reprezentantul ziarului
I „Steagul roșu", colegul 
I nostru Viorel Străuț s-a

SARM1Ș ’84. In cadrul 
amplelor manifestări pri

lejuite de „SARM1.S ’84" 
la festivalul obiceiului 
popular hunedorean, ajuns 
la ediția a Ill-a, care s-a 
desfășurat duminica la 
Brad, Valea Jiului a fost 
reprezentată de formația 

Că-de artiști amatori a 
plinului: cultural din Pa- 
roșeni care a prezentat •- 
biceiul folcloric 
tul oilor". (G.B.)

ACȚIUNE OMAGIALA
. In silele de 18 și 19 august, Comitetul munici

pal al U.Ț.C. și Filiala B.T.T. Petroșani organizea
ză o interesantă acțiune omagială sub genericul „Au
gust de foc". Acțiunea se vg desfășura—pe locurile 
istorice de la Păuliș, județul Arad, unde tineri din 
întreaga țară vor omagia Augustul de ’foc — 1944. 
Se vor desfășura întilniri cu cenaclul „Serbările 
Scînteii tineretului", formația „Roșu și Negru". Ac
țiunea cuprinde un traseu interesant, cu o excursie 
la Geoagiu-Băi, alte servicii — transport cu auto
carul, cazare, masă. Se mai pot face înscrieri la se
cțiile B.T.T. și ale comitetelor U.T.C. (M.B.)

ții comerciale și pentru rean s-a clasat pe locul 1. 
prestări. de servicii la Cîstigătoare a mai multor 
parterul noilor blocuri de ,
locuințe. S-a extins astfel trofee la acest gen 
considerabil gama servicL concurs, C. Cugerean 
ilor în zona noului centru 
civic. In curînd vor fi pre
date în această zonă al- 
te spații comerciale la 
parterul blocului nr. 33.
(V.S.)

acest ân, pe> lingă moderNOI SPAȚII COMERCI-
,Măsura- ALE. In orașul Lupeni au nul complex de alimenta. 

fost date în folosință în ție publică, și alte noi spa-ție publică, și alte noi spa-

LOCUL I. La recentul 
concurs de protecție a 
muncii de la Preparația 
Coroești, faza pe /atelierul 
de preparare, Coca Cuge-

-pregătește asiduu - pentru 
a ocupa primul loc și la 
faza pe secție, ce va avea 
loc în curînd. (Gli.O)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

Njcoi.ae


MARȚI, 14 AUGUST-‘4984 Steag ii I roș u 3

— 1

I V I

VI

! colectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului au sărbătorit i
ț
(

u

Duminica, într-o atmosferă de bucurie și destindere,

J
<

Mereu împreună, la muncă și la voie bună

De Ziuă . mine ., 
colectivul de oa

meni ai muncii de 
ta I.M. Livezeni, care a 
obținut, locill I pe pri
mul semestru al anului 
în întrecerea socialistă 
desfășurată între unită-. 

' țile din industria ex
tractivă și-a propus să 
marcheze și să sărbăto
rească evenimentul „in 
corpore"'. încă de la pri
mele ore ale dimineții, 
autobuzele au transpor
tat minerii și familiile 
lor pe platoul de lingă 
cabana „Lunca Florii".

minerului, încă o dată, s-a . simțit 
nevoia ca mina Livezeni 
să dispună de o casă de 

; oclihnă pentru, mineri așa 
cum au toate colective
le miniere clin . Vale. Deși 
a plouat „în șarje", toa- 

■ tă lumea s-a 'simțit mi- 
nunat. ' r'c,C CC’.C

bucătărie amena- 
5 J jată „ad-hoc", sub 

un pilc de pomi, 
sfîrîitul grătarului și am
bianța plăcută au între
git atmosfera de „iarbă 
verde". Desele apariții ale 
strălucirii soarelui par
că semănau eu virfurile

de producție realizate. de fotbalul: 
minerii Mihai Bucevschi, 
Crisțea Valacite sau 
tru Molocea. I-am 
ti In it. printre, mesele 
tinse la iarbă verde, 
minerii Valentin 
rai u și Mirceg 
lăcătușul Ștefan 
maiștrii Vasil e 
loan Stelescu,
Arpad, subinginerul loan 
Kovacs, cu familiile și 
alții. '

fA ără îndoială, acțiu- 
rnea „de senzație" a 

petrecerii a fost

Pe- 
. în- 
in- .

.....
Pddu- 

lza?ac/te,
Luput 
Daișa, 
Kadar

I

meciul, „tur-re
tur", dint re. eia’.pele. mi
nerilor și electromeca
nicilor, cîștigat, in urma 
executărilor loviturilor de 
la 11 m. de mineri. A- 
proape toată mina a fost. 
reprezentată la această 
frumoasă sărbătoare, toa
te sectoarele, brigăzile, 
compartimentele, întrea
ga conducere. Prezența 
conducerii minei In mij
locul colectivului este în- 
că o dovadă că la Live- 
zeni există un climat de 
muncă bun, că s-a produs 
omogenizarea dorită, că 
mobilizarea pentru i 
Uzarea sarcinilor 
itoare este exemplară.

rea-
vi.

| mpreună, mereu im-
I preitnă la muncă și
* la petrecere, mi

nerii de la Livezi ni s-au 
angajat, prin toastul, ros
tit de brigadierul Mihai 
Bucevschi, să continue 
succesele obț'rut^ in pri
mul semestru al anului, 
pentru a răspunde, prin 
fapte de muncă remar
cabile, condițiilor create.

,. $i la iarbă verde, 
Brădet; minerii Dîljei 
respectat formațiile 
muncă. Șeful de l. 
Al. Levay, susținea 
în glumă, că 
au ales locul cel mai înalt, 
li se cuvine de drept, de 
vreme ce sărbătoresc, în 
acest an. Ziua minerului 
cu satisfacția că au ocupat 
primul loc intre toate 
sectoarele de investiții din 
Valea Jiului.

— Șeful de 
Gheorghe Stoica, 
noi din sector a 
clarat fruntaș in 
rea socialistă pe • îmbinat. 
Brigada mea s a clasat pe 
locul II, dar nu s-a înche
iat încă anul.

— Brigada mea, cei 
de ortaci ai mei, toți

la 
și-au 

de 
brigadă 
i chiar 

„investițiile"

brigada 
tot de la 
fost de- 
întrece-

24 
—vi ti
neri, mărturisește cu mîn- 
drie Ludovic Varga, din 
sectorul IT. are un plus de 
peste 2000 tone de cărbu
ne.

— Ion Boicu și cu cei
lalți 10 membri ai forma
ției sale, continuă ing. Io
nel Pop, din sectorul - de- 
transporturi au terminat 
derambleerea puțului cen
tral cu cinci săptămîni mai 
devreme decît șe prevăzu-

satisfacții
Este firesc ca buchetul 

cuprinzător de succese să ' 
stîinească mîndria acestor 
bravi reprezentanți ai 
subteranului.

Nicolae Agăleanu, de la 
Aninoasa,' Valentin Baboe, 
lăcătuș la Dîlja, Ionel Co- 
za. Emanuel Brînză. uneri 
de la I.U.M.P. le-au onorat 
vrednicia cu florile ■ alese 
ale comoarei noastre fol
clorice.

Tot astfel punctul de a- 
grement din Petrila a cu
noscut o animație deose
bită, voia bună și cînte- 
cul au încununat sărbă

toarea Văii. Merită semna
late în plus aproviziona

rea abundentă cu produse 
alimentare, legume și fruc
te (în special unitățile 
C.P.V.I.L.F., conduse de 
Constantin Brujan și Stan 
Ovidenie din Petrila), pre
cum și serviciile irepro
șabile ale lucrătorilor co
merciali de Ia unitățile 
„Brădet” (șef. Constantin 
Tesiici) „Mîndra” (Augus
tin Jugaru). „Carul cu 
bere”, „Parîngul*'*, . „Că
prioara”, „Mignon” și 
„Cotnari” ale I.C.S.A. și

: Â;P. Petroșani.

Sever NOIAN

La Brazi
La îndrăgitul loc de a- 

grement „La Brazi'*, din 
Vulcan, și-au dat ' iritîlni- 

■ re, . pentru ă sărbători 
„Ziuă minerului”, 'sute def 
locuitori ai orașului.

L-am întîlnit pe briga
dierulNița Constantin, din 
sectorul VIII al minei
Vulcan. Șeful de brigadă . 
Adam Azamfifei și ortacii 
săi Viorel Lăzariuc, Va: 
sile Constantineșcu și Ma
rin Mite, din sectorul II, au 
de ce să fie mîndri. In 
semestrul întîi al anului, 
brigada lor a ocupat locul 
al treilea pe .sector în ca
drul întrecerii socialiste. 
„Vrem ca data viitoare să 
ocupăm primul loc”, se 
destăinuie șeful de briga
dă. Ciocnind împreună un 
pahar cu bere, îi dorim în
deplinirea dorinței sale. 
Szabo Balas, destoinicul 
brigadier de la sectorul V 
al minei Vulcan, cel care, • 
împreună cu ortacii săi, 
a extras suplimentar sar
cinii de plan din primele 
zile ale lui august peste 
200 tone de cărbune măr
turisește: „E a ,31-a oară, 
cînd sărbătoresc aici, la 
brazi, ziua noastră, a mi
nerilor”. Pe Mihai Vasile, 
șeful brigăzii de la pregă
tiri din sectorul VI, îl gă
sim 
săi Vasile Paul.. Constan
tin Szekcy, Vasile Cioncă- 
și Avram Ilațegani

Am mai discutat, în a- 
ceastă zi de sărbătoare și 
cu alți mineri de nădejde 
de la Vulcan: Traian 
Borșa, Mihai Neștean și 
Gheorghe Buță. Toți ne-au 
vorbit cu mîndrfe despre 
realizările lor, din subte
ran. (Gh.O.)

„Noroc bun11
' îmbrăcată în strai de 
sărbătoare, zona „Agre
ment'1 de la l.upeni tră
iește din plin forfota și 
veselia marii ' sărbători a 
„Zilei minerului”. Clădi
rile unităților comerciale 
proaspăt vopsite, grătare 
„îri plină funcțiune”, u- 
nități de legume și fructe 
bine aprovizionate și Cea 
mai modernă instalație ?'ța 
zonei „Agrement"* — te- 
lescaunul electric. Acesta 
a fost noul peisaj al Brăi- 
ței.

Taraful și formația de 
muzică ușoară ale Clubu
lui sindicatelor din Lu- 
peni și .„Corul tineretu
lui” de la I.U.M.P, condus 
de prof. Horațiu Alexan- 
drescu, oferă, fiecărui a- 
sisteni la spectacol, un 
minunat prilej de a admi
ra talentul, măiestria și

împreună cu ortacii
ș

3

--.t:

înaltă 
le etalează 
aflați pe 

minerii 
trăiesc in

tens bucuria. inarii șărbă-
- tort remarcăm pe Eugen 

Vladar, șef de brigadă la 
sectorul Vil —, împreună 
cu Victor Cojoearu și Va
sile Brădăian, pe Gheor-

- glie Cornaciu șef de sec
tor, pe Dumitru Di’ăgan, 
Ștefan Chelmu și loachim 
Budiliceariu, pe maistrul 
Ion Gros, lăcătușul Iii© 
Gligor, toți de la sectorul 
VII. Alături . de ei, sînt 
prezenți preparatorii Va
sile Răcășan, Ioan Coro-.

, piță și Andrei Drotzingher 
de la Preparația Lupeni, 
precum și alți oameni 
muncii din oris.

linia artistică, de 
ținută, pe care 
artiștii amatori 
scenă. Printre 
spectatori - care

ai

Gheorghe CHIRVASA

Clipe de neuitat
Treptat, norii și-au Munteanu și alții. I-am 

căutat de drum, iar pe întîlnit aici, petrecind 
clipe plăcute cu fami
liile lor,- pe minerii An
drei Alb, Ion Creț, Ion 
Bot, Nedelcu Munteanu, 
Victor Matei, artificie
rul Ion Opriș, eleciriei- 
enii Radu Văgăun, Gheor- 

lăcătușii 
Cornel Ciora, Gheorghe 
Suciu, Traian Gălan, dul
gherul Florea Călina, 
maiștrii Constantin U- 
drescu, Gheorghe Racleș, 
Valeriu Pavclonesc, Ște
fan Roșu, 
Alexandru Pușcaș și 
ții.

bolta cerului și-a făcut 
apariția soarele, sub ale 
cărui raze minerii de la 
I.M. Uricani, Valea de 
Brazi și cariera Cimpu 
iui Neag au redescoperit 
o bază de agrement fru
mos amenajată și foarte ghe Neehițclca, 
bine aprovizionată. Prin
tre cei veniți am zărit 
și un bărbat zvelt, aflat 
in mijlocul unui grup 
de muncitori. Era direc
torul. I.M. Valea de Brazi, 
ing. Blaj Alexandru, cu 
șefii- de brigadă Cercel 
Gheorghe, ’ Constantin 
Coloș, minerul Ion Pi
ca, lăcătușul Alexandru

subingine.rul
al-

llîe COANDREȘ, 
corespondent

In zona cabanei 
det" - Petroșani, 
foarte multă Iunie

Mircea BUJORESCU

multă, 
a pe

trecut clipe reconfortan
te la marea sărbătoare a 
oamenilor din adincuri

Foto: T. ALEXANDRU

Cel de-al șaptelea disc de muzică popu
lară, realizat recent de cunoscuta solis
tă Elena Alerișoreanu, certifică talentul 
său muzical, șlefuit eu migală, dar și 
respectul pentru marile valori ale fol
clorului nostru.

— Titlul discului mă scutește de răs
punsul dv: „de ce vin în Valea Jiului 
cu plăcere"* Vin acasă, aici in Vale 
m-am născut, la Paroșeni am părinții și 
rudele apropiate. Discul se numește „Din 
Pgringul la Novaci".

La sărbătorile Văii, în cadrul Săptă- 
Plinii educației politice, culturii și spor
tului, alți numeroși mesageri ai artei 
populare au ținut să fie prezehți la In- 
tîlnirea cu minerii și ceilalți oameni ai 
muncii (lin Vale. Cunoscutul, dirijor Io
nel Budișteanu sublinia rafinamentul 
artistic al iubitorilor foclorului din Va
le, în acest sens spectacolele „Rapsodiei 
române", desfășurate simbătă și dumi
nică pe gazoanele stadioanelor „Mine
rul" Lupani și „Jiul" Petroșani, s-au 
vrut un omagiu adus breslei mineritu-, 
lui. In acest context, dialogul artistic a 
fost subliniat. în numeroase rînduri de 
aplauze. Respeeti’id condiția de ansam
blu reprezentativ, publicului i-au fost
prezentate marile vetre folclorice ale

artistic de inaită tinută
țării, cu soli artistici care nu mai 
nevoie de prezentare: Ștefania Rareș
(Moldova), Aneta Stan (Dobrogeaj, Mă
ria Apostol și Nelu Bălășoiu (Oltenia), 
Gheorghe Turda (Maramureș) etc. Și-a 
dat, de asemenea, concursul secția de 
estradă a ansamblului bucureștean, per
sonalitatea artistică a lui Horia Mocu- 
lescu sau Cornel Constantiniu avînd o 
priză ’deosebită intre iubitorii muzicii 
ușoare.. '

„/’rcjafa” sporiivă a acestui maraton 
artistic (neîntrerupt nici măcar de 
ploaie și intunerjc) a lost susțiiiută de 

.cascadorii Studioului . cinematografic 
București, demonstrațiile așilor . vola
nului au ilustrat cutezanța lor, dar 
anume „știință" a riscului.

Concluziomnd, asemenea intîlniri, 
cum și tradiționalul dialog artistic 
ansamblului ■ „Rapsodia română" cu 
menii muncii din Vale, au darul să ne 
îmbogățească viața spirituală, să con
tribuie la educarea gustului public,, prb- 
movind valorile autentice ale artei popu
lare. Salutăm și aplaudării deci fertile
le popasuri artistice ale „Rapsodiei ro
mâne" în Vale...

și o

pre- 
al

OS-

ion VULPE
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15,50

16,00

mernen ai Festi- 
național 
Români-Schimb de masaje intre 

tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
președintele Republicii Ecuador

9 9

QUITO 13 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceausescu, 
ședințele Republicii Socia
liste România, au 
transmise președintelui 
Republicii Ecuador, Leon 
Febres Cordero Ribade- 
neyra, un mesaj de salut 
și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire persona
lă și . succes, iar poporului 
ecuadorian urări de pace, 
prosperitate și noi reali
zări pe calea dezvoltării e- 
conomice și sociale a țării.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesaj și ură
rile adresate, președintele 
Ecuadorului a rugat să se

pre-

fost

transmită tovarășului
Nicoiae Ceaușescu un căl
duros salut și •cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pro
gres, bunăstare și pace 
poporului român.

Schimbul dc mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Ecuador a amba
sadorului României la 
Quito, Gheorghe Dobra, 
care a asistat în calitate de 
reprezentat personal al 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, 
la festivitățile instalării o- 
ficiale în funcție a noului 
șef al statului ecuadorian.

Acțiuni in favoarea păcii
WASHINGTON 13 (A-

gerpres). — Sute de mili
tante ale unor organizații 
de luptă pentru pace din 
S.U.A. au instalat o tabă
ră în imediata vecinăta
te a depozitului de arme 
atomice de la Seneca Falls, 
statul New York. O pur
tătoare de cuvînt~a iniția
toarelor acțiunii a decla
rat. că, prin aceasta, se 
dorește să se atragă atenția 
asupra gravului pericol 
pe care armele nucleare îl 
reprezintă pentru viața în
tregii planete.

★
PORT-LOUIS 13 (Ager

pres). — In perspectiva 
lucrărilor conferinței pen
tru pace ce va avea loc 
la începutul anului viitor 
în Sri Lanka, ministrul de 
externe din Mauritius, A- 
nil Kumarsingh Gayan a

declarat că va cere elimi
narea tuturor bazeloi' mi
litare din Oceanul Indian.

LONDRA 13 (Agerpres). 
— Bruce Kent, secretar 
general al Campaniei 
Naționale pentru Dezar
mare din Marea Britanic, 
s-a pronunțat, din nou-, 
pentru eliminarea perico
lului nuclear în Europa. 
El a declarat, în context, 
că politica nucleară a 
S.U.A. afectează raportu-' 
rile acestora cu aliariții oc
cidentali.

FILME
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie.- Războiul stele- 16.30 
lor, I-II; unirea: Femeia 
dispărută; Parîngul: In- 20,00 
toarcerea Vlașinilpr. 20,20

LONEA: Limita dorin
țelor.

ANINOASA: Călăto-

I
I
I
I
I
| rul cu cătușe.

VULCAN: Fără panică, 
vă rog.

LUPENI: Călăuza Pană 
albă.

URICANI: Loto
'82.

prono

20,35

20,55

Flagelul șomajului

TINERI FĂRĂ LOC
DE MUNCĂ

TV

IN URMA ALEGERI
LOR GENERALE antici-L LOR GENERALE antici- 

kpate din Corsica, desfășu- 
! rate la 12 august, majori

tatea guvernamentală
(comuniști, socialiști și ra
dicali de stînga) a obținut 
40 la sută din sufragii, 

’cîștigînd 25 de locuri în 
■'Adunarea regională — 
transmite agenția France 
Presse.

INTR-UN RAPORT pu
blicat de Ministerul A- 
griculturii al S.U.A. se a- 
rată că, în perioada 1 iu
nie 1983 — 1 iunie 1984,
■■■■■■■■«■■■■■■

numărul fermierilor a 
scăzut în S.U.A. cu 40 000, 
■astfel îneît aproape jumă
tate din suprafața agrico
lă lucrată din 
nite se află, 
în propietatea 
nopoluri, care 
doar 13,9 la sută din tota
lul proprietarilor de unități 
agricole.
«■■■«■■■■w■■■■■■

Statele U- 
în prezent, 
unor mo- 

reprezintă

LA BRAZZAVILLE s-a 
anunțat oficial formarea 
noului guvern al Republi
cii Populare Con
go, funcția de prim- 
ministru revenind lui An
ge Eduard Poungui. Prin
tre cei 28 de membri ai 
noului cabinet se află 
Antoine Ndinga-Oba, mi
nistru de externe, și Itihi 
Ossetoumba Lakondzou, 
ministrul finanțelor și bu
getului. Portofoliul apără
rii naționale a fost preluat 
de Denis Sassou Nguesso, 
președintele republicii. 1

VIENA 13 (Agerpres). — 
Datele oficiale publicate 
la Viena arătă că, în lu
na iulie a.c., totalul șome
rilor din Austria a ajuns 
la 91 359. Statisticile re
levă, că un măre număr 
de șomeri se înregistrează 
în rîndul 
care unii 
încă să-și 
de muncă

ținerilor, dintre 
nil au apucat 
găsească un loc 
după terminarea

școlilor de calificare ori a 
institutelor de învățămînt 
superior.

!■■■■■■■■■«■■■■!

15,00
15,05

15,25

Telex.
Cîntec de 
August.
Ecran de 
— desene

vacanță 
animate.

15,35 Coordonate pakis-

taneze 
tar.
Laureați ; 
valului 
„Cîntarea 
ei".
Universul

docUmen- I

I
I 
I
I
I

I
I
I
I

e-

femeilor, 
închiderea progra
mului. .,. ;
Telejurnal (p.c.). 
Actualitatea în 
conomie.
Marea epopee re
voluționară.
23 August 1944 —
puternic răsunet în 
inimile poporului 
român, larg ecou 
internațional.
Un cîntec pentru 
țara mea — muzi
că ușoară.
Teatru TV (color). 
„Proba — la ora 20* 
de Ștefan Berciu. 
Premieră pe țară. 
Telejurnal (p.c.). 
închiderea progra 
mului.

laudă în
22,15
22,30

21,10

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

excepțională. Petroșani, te
lefon 44077, după ora 20.

CAUT femeie, îngriji
re doi copii, săptămînal,

la domiciliul meu. Infor
mații, Petroșani, strada 
Aviatorilor bloc 13, ap. 14.
(2429)

ANUNȚ DE FAMILIE

S-au împlinit 4 ani de la despărțirea de scum
pul nostru fiu : - <

PITTINI OCTAVIAN
In veci nemîngîiați, părinții și nepoata. (2423)

LOS ANGELES 13 (A- 
gerpres). — Pe stadionul 
„Memorial Coliseum" din 
Los Angeles, în prezența a 
peste 90 000 de spectatori, 
a avut loc, duminică sea- 
rea, festivitatea de închi- 
dere a celei de-a 23-a edi
ții a Jocurilor Olimpice 
de vară, întrecere tradiți- 
onală a sportului mondial 
ce a reunit sportivi și 
sportive din 140 de țări.

După cum este cunoscut, 
România a fost reprezen
tată la actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice de o 
delegație de 127 sportivi. 
Ei au participat la 13 dis
cipline cuprinse în pro
gram, obținînd 20 medalii

de aur, 16 de argint și 17 
de bronz — cel mai stră
lucit succes al sportivilor 

români la Jocurile O- 
limpice. In clasamentul 
general pe medalii țara 
noastră s-a situat pe locul 
doi între națiunile pre
zente la întrecerile de la 
Los Angeles.

După defilarea sporti
vilor reprezentînd delega
țiile țărilor participante, 
președintele Comitetului 
internațional olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, a 
mulțumit organizatorilor și 
locuitorilor orașului Los 
Angeles pentru găzduirea 
Jocurilor, apoi a declarat 
închise întrecerile celei

de-a 23-a ediții a Jocuri
lor Olimpice, invitînd pe 
sportivi să se reîntîlneas- 
că peste patru ani la cea 
de-a 24-ă ediție a Olimpia
dei de vară. A fost cobo_ 
rît de pe catarg steagul 
alb olimpic cu cele cinci 
cercuri, simbol al pere
nității Jocurilor, a idealu
rilor olimpice de înțele
gere și conviețuire pașni
că între popoare și a fost 
stinsă flacăra olimpică 
care a luminat timp de 
două săptămîni marele 
stadion, locul de desfășu
rare a unor importante în
treceri și festivități ale 
Jocurilor.

în clasamentul general 
pe medalii al jocurilor. 
Semnificativ este-, de ase
menea, faptul că sportivii 
români au obținut meda
lii la toate disciplinele la 
care s-au prezentat în în
treceri.

Cu o zi înaintea înche
ierii olimpiadei, din nou 
atenția iubitorilor de sport 
s-a îndreptat spre concursul 
de atletism, găzduit de 
arena „Memorial Colise
um", unde aproape 100 000 
de spectatori au urmărit 
finale pasionante, între ca
re și cea a probei femini
ne de 1500 m, la care au 
participat trei atlete ro
mânce: Doina Melinte, Ma
ricica Puică și Fița Lovin.

wiHUHamiiimiiiiiiiiiiiiumiHuiuutuuuuuimiuimMiiLa această importantă 
confruntare a sportului 
mondial, sportivii români 
s-au numărat printre pro
tagoniști, obținînd un bi
lanț strălucit, cel mai ma
re succes olimpic al spor
tului românesc, cucerind o 
excepțională salbă de me
dalii: 53, dintre care 20 de 
aur, 16 de argint și 17 de 
bronz, ce le-a adus locul 
doi în clasamentul gene
ral pe medalii. De subli
niat că sportivii români 
au cîștigat medalii la toa
te cele 13 ramuri sportive 
la care au concurat. In 

■ mod special s-au evidențiat 
gimnastele, care au cucerit 
8 medalii, dintre care 5 de 
aur, canotajul academic, 
cu 8 medalii (6 de aur), a- 
tletismul — 10 medalii (3 
de aur), halterofilii — 8

; medalii (2 de aur), canoiș- 
tii și caiaciștii — 4 me
dalii (2 de aur) și luptele 
— 6 medalii (2 de aur). 
Sportivii români au reali- 
zat la Los Angeles și cî- de j 500 m, și Doina Stăi- 
teva „premiere", cîștigînd

pentru prima oară medalii 
olimpice la haltere, înot, 
judo și gimnastică ritmică. 

Aceste succese de ră
sunet se datorează minu
natelor condiții asigurate 
de statul nostru socialist 
dezvoltării activității spor
tive, formării și afirmării 
multilaterale a tineretului. 
Sportivii români închină 
acest splendid buchet 
performanțe obținut 
Jocurile Olimpice de 
Los Angeles celei
40-a aniversări a marii 
noasțre sărbători naționa
le, Congresului al XlII-lea 
al partidului, evenimente 
de însemnătate istorică în 
viața întregii națiuni.

LOS ANGELES 12 
gerpres). — In penultima 
zi a celei de-a 23-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Los Angeles, 
sportivii români au cuce
rit aite 8 medalii, dintre 
care două de argint, prin 
Doina Melinte, în proba

de 
la 
la 

de-a

(A-

culescu, la gimnastică rit.

Clasamentulînte de sosire, Doina Me
linte atacă, dar Gabriella 
Dorio ripostează prompt 
și trece prima linia de so
sire, cu numai 50 de su
timi înaintea sportivei 
românce. Urmărită cu viu 
interes de spectatori, este 
și lupta pentru medalia de 
bronz, în care Maricica 
Puică, aflată după o epui
zare finală la 3 000 m, dis
putată cu o zi în urmă, 
găsește nebănuite resur
se și o depășește pe vest- 
germana Roswitha Ger
des chiar pe grila de la so
sire. Din nou, pe podiumul 
de premiere două atlete 
românce primesc medali
ile olimpice, demonstrație 
clară a superiorității semi- 
fondistelor din țara noas
tră, care au cîștigat me
dalii la toate alergările pe 
distanțe medii. Fița Lovin, 
a treia sportivă româncă 
prezentă în finală, a ocu
pat locul 9.

Iată clasamentul final al 
probei feminine de 1 500 
m : 1. Gabriella Dorio
(Italia) — 4’03”25/100;

Sportivele noastre, pre- Doina Melinte (România) 
zente, fiecare în mai mul
te probe — Maricica Pui
că, de exemplu, a trebuit 
să alerge, în preliminarii 
și final, 4 curse în trei zi
le — au pornit prudent, 
în compania unor adver
sare mai proaspete din 
punct de vedere fizic. în
că de la început, una din_ 
tre favorite, italianca Ga
briella Dorio, își manifes
tă pretențiile la victorie, 
condăcînd cu o trenă care 
fragmentează în mai mul
te grupuri plutonul. In 
frunte, alături de Dorio, 
se află și româncele Doina 
Melinte și Maricica Puică, 
mereu în lupta pentru me
dalii. Cu 150 de metri îna-

wmuummmmwmummuHmmmnemtiummtmmni 2.
mică modernă, și de bronz, 
cîștigate de Maricica Pui
că (1 500 m), Florența Cră- 
ciunescu (aruncarea dis
cului), Mihai Cioc (judo 
— categoria open), Vasile 
Pușcașu (lupte libere — 
categoria 100 kg), Mircea 
Fulger (box — categoria 
ușoară) și echipa masculi
nă de handbal.

La actuala ediție a O- 
limpiadei de vară, repre
zentanții culorilor sporti
ve românești și-au de
monstrat din plin valoa
rea, cucerind un total de 
53 de medalii — 20 de aur, 
16 de argint și 17 de 
bronz, performanță cu to
tul deosebită, care situea
ză România pe locul doi

— 4’03”76/100; 3. Marici- 
ca Puică (România) — 
4'04”15/100.

Proba feminină 
runcarea discului, 
deschis reuniunea 
bătă, a numărat 
medaliate' și o 
româncă, Florența 
nescu, clasată în 
locul trei, cu 63,64 m, 
zultat cu care a obținut 
medalia de bronz.

Cu a’ceastă medalie, bi
lanțul atletelor noastre la 
actuala ediție a Olimpia
dei este impresionant: pre
zent cu 9 sportive, atletis
mul românesc a cucerit 10 
medalii — 3 de aur, 3 de 
argint și 4 de bronz. |
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După 15 zile de întreceri, 
I în clasamentul final pe 
I medalii al celei de-a 23-a 

ediții a J.O. de vară de la 
Los Angeles, pe primul 
loc s-a situat echipa S.U.A. 
— cu 83 de medalii de 
aur, 61 de medalii de ar
gint, 30 de medalii de 
bronz, urmată de Romă-, 
riia — cu 20 de medalii 
de aur, 16 medalii de ar
gint, 17 medalii de bronz, 
R.F. Germania — 17 me
dalii de aur, 19 medalii de 
argint, 23 medalii de bronz, 
R.P, Chineză 15—8—9, 
Italia 14—6—12, Canada 
10—18—16, J a p o n i a 
10—8—14, Noua Zeelandă 
8—1—2, Iugoslavia 7—4—7, 
Coreea de Sud 6—6—7, 
Marea Britanie 5—10—22, 
Franța 5—7—15, 
5—2—6, Australia 
Finlanda 4—3—6, 
2—11—6, Mexic 
Maroc 
1—5—2, 
Belgia
1—1—1,

Olanda 
4—8—12.

Suedia 
2—3—1, 
Brazilia 
1—2—2, 
Austria

I

2—0—0, 
Spania 

1—1—2,
Portugalia 1—0—2, 

Kenya . 1—0—1, Pakistan 
1—0—0,
Danemarca 0—3—3, 
maika 0—1—2, 
0—1—2, Grecia 
Nigeria 0—1—1

Au fost atribuite în to- 
tal 687 de medalii, dintre 
care 226 de aur, 219 de 
argint și 242 de bronz. Au 
obținut medalii de aur 
25 de țări din 140 pârtiei- . 
pante.

Elveția 0—4—4,
Ja-

Norvegia 
0—1—1, 

etc.
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