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Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului <ie Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe

ambasadorul Republicii Volta 
Superioară, Midiei Kompaore. In 
legătură cu plecarea sa definiti
vă din țara noastră.

Cu ace»t prilej a avut Ioc O 
convorbire care s-a desfășurat 
inlr-o atmosferă cordială.
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eumscriu întreaga arie a 
preocupărilor majore — in
tr-o Întrecere însuflețită pen
tru
lot sporite
de muncă.
zile se vor 
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,le colectivelor

Iu următoarele 
stabili, pe baza 
obținute brigă-
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să fie, oameni care 
demnitatea umană, 
neobosit pentru sa- 
intereselor generale
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ÎN întîmpinarea conferinței naționale a p. c. r. 
Șl a CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Cincinalul în patru ani și jumătate!
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De la ANGAJAMENTE la FAPTE

Minerii din Lupeni raportează

Un plus de peste 2500

tone de cărbune
prestigiu caracteristice pentru 

Lupeni, st
In palmaresul faptelor de 

colectivul celei mai mari mine din ' alea Jiului, 
consemnează încă una, cea mai recentă: prima decadă a lu
nii iulie, ca urmare a avintuluj cu care minerii de aici parti
cipă la întrecerea socialistă in cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii, 
a fost încheiată cu un plus de producție dc 2 516 tone. Cinci 
din cele șapte sectoare de producție ale minei au încheiat 
prima decadă din iulie cu sarcinile de plan depășite cu can
tități de cărbune cuprinse intre 98—1 785 tone.

Conduc cu autoritate întrecerea dintre sectoare, primul 
cu 1 785 tone, iar al doilea cu 1 049 tone de cărbune in plus 
față dc sarcinile dc plan ale decadei sectoarele IV și V. Pe 
locurile următoare se situează, in ordine, sectoarele VI cu 
735 tone, II cu 458 tone și I cu 98 tone de cărbune in plus. 
Contribuțiile cele mai valoroase la aceste sporuri dc produc
ție, le-au adus brigăzile — care aplică inițiativa ..DOUA 
CICLURI IN PLUS IN MEDIE PE LI NA ÎN ABATAJELE 
FRONTALE" —. conduse de VASILE CAILA, ION SOLO
MON. NICOLAE GAVRA. ION ONUȚ, în frunte cu inițiato
rul acestui fecund ritm dc lucru. Eroul Muncii Socialiste, 
PETRE CONSTANTIN.

Brichete peste angajamentul

Traducînd in viată o seamă 
de măsuri printre care un loc 
primordial l-a ocupat înlocui
rea valturilor la presele de bri- 
chelare nr. 1 și nr. 2, mărirea 
capacității de încălzire la topi- 
torul de smoală nr. 3, moniarea 
unui transportor cu bandă pen
tru scoaterea brichetelor din si
loz etc., colectivul preparatiei 
Petrila și-a creat condiții favo
rabile pentru obținerea unor 
succese însemnate în muncă 
astfel că în prezent este în mă
sură să raporteze cu toată min- 
dria și satisfacția că și-a înde
plinit angajamentul anual initi
al de 3000 de tone peste plan, 
cinstind prin aceasta mărețul e- 
y'eniment ce se apropie.

De la începutul anului și pî
nă în prezent, colectivul de 
inuncS al preparatiei a produs 
peste sarcinile de plan 4737 to-

ne cărbune brichete (ovoide), 
adică cu 1737 tone peste anga
jament, iar calitatea (coeziunea) 
a fost îmbunătățită în medie cu 
3 la sută față de norma admisă 
de STAS. Harnicul colectiv al 
preparatorilor este hotărît să 
dea un nou avînt muncii sale 
in aceste zile pentru a îndeplini 
pînă la Conferința Națională a 
partidului angajamentul majo
rat la 5000 de tone de cărbune 
brichete peste prevederi.

La obținerea succeselor de 
pînă acum o contribuție de sea
mă au adus schimburile de mun
citori conduse de Alexandru Fe
lea. Petru Vințan, Șerban Pîrvu 
precum și echipele conduse de 
Constantin Bușonlu. Pavel Da- 
mianoiu și Aurel Ciaușu care 
au fost sprijinite de brigăzile 
de întreținere conduse de Lo- 
renez Henrich și Cornel Ursa.

s Pe seama creșterii

Zn săptămîna ca
re s-a îriche- 
ial, minerii 

Vulcanului — munci
tori, tehnicieni și in
gineri — au partici
pat la o competiție 
lăudabilă: schimburi 
de onoare, desfășura
te vineri, sîmbătă și 
duminică în cinstea 
marelui eveniment dc 
care ne mai despart 
cîteva zile. Această 
din urmă zi a fost 
deosebită, fiindcă pro
ducția de cărbune ex
tras în abatajele mi
nei a atins cifra ma
ximă înregistrată în 
acest an : 4 000 de to
ne pe zi. Alături de 
muncitori, prezenți fă
ră excepție la lucru, 
au participat toti an
gajași minei, cobo- 
rînd în subteran, ală
turi de mineri, la 
fronturile de lucru. A 
fost un schimb de o- 
noarc in timpul că
ruia s-au înregistrat 
la fiecare loc de mun
că adevărate recor-

Am cunoscut cîtiva 
dintre* cei care, dăru- 
indu-se muncii, au 
participat la acest ex
ceptional succes mi
neresc.

...Pe muncitorii din

nicr Vasile Brie face 
bilanțul : brigada lui 
Ioan Bud — 120 va- 
gonele din abatajul 
cameră nr. 7, încărca
te în urma extragerii 
a patru cîmpuri; cea

abatajul cameră nr. 5 
al sectorului III i-am 
intîlnit încheind un 
schimb rodnic. Rezul
tatul : 75 vagonete.
Mai mult decît s-a a- 
tins vreodată la ei în- 
tr-un schimb 1

La sectorul V, de 
asemenea, rezultate 
record! Maistrul mi-

a lui Ștefan Ganz — 
94 vagonete.

— Angajamentul 
nostru pentru Confe
rință este de 2 500 to
ne cărbune — rela
tează șeful sectorului 
V, inginerul Tiberiu 
Dan. Pînă azi noi îl 
aveam realizat, deci 
tot ceea ce sc produ-

ce azi este majorarea 
lui.

La sectorul II al 
minei, muncitorilor 
„prezenți sută la su
tă" în abataje li s-au 
alăturat in schimbul I 
al zilei inginerul loan 
Ecart — șeful servi
ciului tehnologic, in
ginerul loan Chircu- 
îoscu de la serviciul 
electromecanic și fi
gura n t i i topografi 
Gheorghe Bobric și 
Nicolae Cristea. Efor
turi deosebite au tre
buit să depună cel, 
core, conduși de șeful 
sectorului, inginerul 
loan Diaconescu a- 
veau îndatorirea de a 
încărca din buncărul 
deversor al bandei 
transportoare care co
lectează producția din 
frontalele lui Vespa
sian Cătană și Gheor
ghe Clobanu. încărcă
tura de 441 vagonetc

(Continuare 
în pag. a 3-a)

Imperative 
majore 

ale redresării
producției 

de cărbune

Mai mult dec îl cere func
ția. mal mult decît curente
le îndatoriri de serviciu — 
îndemnul intim izvorît din 
conștiința datoriei cuprinde 
în aceste zile fierbinți, de 
angajare totală, pe mii, zeci 
de mii de tineri, hotârîțl să 
cinstească evenimentele po
litice ale acestui an cu rea
lizări mereu sporite

Numeroasele acțiuni iniți
ate de tinerii din municipiul

nostru își găsesc pe zi ce 
trece transpunerile lor fap
tice la <<’tc înalte, etalînd 
realizări superioare obținu
te gralT mor amplificări de 
forțe < jrelatc cu entuzias
mul, hărnicia dăruirea și e- 
lanul lor caracteristic. Orga
nizațiile U.T.C. din Valea Ji
ului au pornit. încă de la 
începutul acestui an — în 
care deosebitele evenimente 
politice ce vor avea loc cir-

stitule cea mai vie expresie a 
Înaltului lor patriotism.

Numele unor oameni ca Ero
ul Muncii Socialiste Petre Con
stantin, din Lupeni, Petru Ro
man de la Aninoasa, Constan
tin Grădinaru de la Urlcani, din 
brigăzile cărora au pornit cele 
trei inițiative, ca și ale altora 
ca Aurel Cristea, Ion Solomon, 
Constantin Trifan, Dionisie Bar
tha, Augustin Demeter, Petru 
Tătaru, Vasile Rușitoru, Filaret 
Ungureanu, Constantin Sirop, 
Samoilă Covaci, Constantin Pe- 
loiu, Gheorghe Scorpie, Gheor
ghe Petrescu șl ale multor al
tora slnt cunoscute în Întregul 
bazin nu numai pentru price
perea in meserie, pentru spiri
tul de inițiativă, cl și pentru 
dăruirea cu care se consacră zi 
de zi activității de producție, 
pentru Înalta conștiinciozitate 
cu care își îndeplinesc sarcinile 
Ia locurile lor de muncă șl în
datoririle obștești. Sînt nume 
ale unor oameni care nu cunosc 
altă îndatorire mal presus de- 
cit aceea de a fl la locul lor de 
muncă, în viața obștească ceea

ce trebuie 
întrupează 
care luptă 
iisiacerea 
ale societății.

Ceea ce ne îndeamnă să cităm 
astfel de mineri este nu inten
ția de a evidenția numele unor 
oameni șl așa bine cunoscuți și 
respectați, cl necesitatea de a 
nota ca un aspect — desigur, nu 
caracteristic, dar care există — 
faptul că în timp ce marea ma
joritate a membrilor societății 
noastre dovedesc, în această e- 
tapă de efervescentă activita
te pe toate tărlmurlle construc
ției socialiste o dăruire totală, 
mai există șl unii, tributari ai 
mentalităților vechi, care, fără 
a fi exploatatori în sensul cu
noscut al cuvîntulul 
ca pe uni lucru firesc 
că din munca altora, 
prin via(ă „tăind 
cîini".

Manifestînd cel mai 
respect pentru munca cu 
rat eroică a minerilor,

și am toarte mari speranțe că 
voi intra. Am și mari emoții, e- 
vident.

Aurelian Ghiță; Ce să vă 
spun? Eu îmi acord 65% șanse. 
Altceva ? Poate mai tlrziu...

Un părinte (Ștefan Stavri) i 
Noi sintem din Gorj. Fiul dă la 
ingineri electromecanici. Eu 11 
acord 90 la sută șanse. Cred că 
am emoții Ia fel de mari ca șl 
fiul meu...

și fiul său (Ștefan Stavri) i 
Eu îmi acord mai puține șanse i 
70 la sută. Nu am emoții. Nu 
sînt la primul examen și îmi cu
nosc forțele. M-am prezentat a- 
ici din pasiune. Mă gîndesc de 
pe acum la... Rovinari.

Emilia Fufezan: Am terminai 
liceul din Vulcan. Am luat 9 la 
bacalaureat, așa că la al doilea 
examen, e drept mai greu am 
mai puține emoții. (Ezitînd cîte
va clipe). Totuși am.

Tuturor, mult succes la exa
men, iar apoi, succes în minu
nata muncă de descifrare a tai
nelor mineritului-

L STROCHI

10 iulie 1972, ora 9. In 
lata Institutului dc mine din 
Petroșani, lume multă. Un mic 
interviu cu cîțiva din candidat- 
la examenul de admitere i

Unde ați absolvit liceul? 
Ce v-a determinat săIn aceste zile de efervescen

tă activitate creatoare, cind — 
în întimpinarea mărețului eve
niment de care ne maj despart 
doar puține zile, Conferința Na
țională a partidului — entuzi
asmul general al maselor cu
noaște momente de apogeu, co
lectivele de muncitori, ingineri 
șî tehnicieni de la unitățile mi
niere din Valea Jiului, dove
dind o Înaltă conștiință socia
listă, dragoste fierbinte de pa
trie. atașament față de politica 
Înțeleaptă a partidului, muncesc 
cu abnegație și devotament 
pentru realizarea sarcinilor e- 
conomice, pentru creșterea pro
ducției de cărbune a țării pentru 
înflorirea și prosperitatea Ro
mâniei socialiste. Valoroasele 
inițiative ale minerilor — „100 
ml avansare medie lunară la lu
crările de deschideri și pregă
tiri", „Două cicluri lunar în 
plus la abatajele frontale", „Pa
tru cîmpuri în fiecare zi și ari
pă la abatajele cameră

— Aveți emoții ?
Gheorghe Brașoveanu : 

terminat liceul la Ploiești, 
făcut și o școală profesională 
Ia Filipeștii de Pădure. Dau aici 
din pasiune, cunosc de pe acum 
cîteva „taine" ale mineritului. 
Dau Ia subingineri — 
Am emoții ca fiecare

Dieter Nellba: Am 
liceul la Anina. Am 
domeniul mineritului, 
am emoții acum. După „scris", 
poate.

Mircea Rusu : Dau la ingineri 
de mine. Am terminat aici, la 
Petroșani liceul. Tata e meca
nic de extracție deci continui o 
tradiție. Cred că voi intra dar 
am mari, mari emoții.

Elena Niculescu: Și eu 
terminat la Petroșani. Media ? 
9,10. Dau la „ingineri electro"

am

(Continuare i

Pe podiumul de onoare

ION COJOCARULonea

Livezcni, din cadrul 
ale anului în curs cu

mare 
adevă- 
trebuie

productivității muncii

(Qaidea de uimităS'ULi.id perina
nentei dă raud

a imbrăti-

Dem. D. IONAȘCU

Zaharia 
folosin-

REALIZÂRI- 
DOBINDITE 

— OMAGIU 
PARTIDULUI"

« Zmei CJ-arkaț.

Colectivul fabricii de oxigen 
U.U.M.P., a încheiat primele 6 luni 
o depășire de plan de 24 000 metri cubj oxigen industrial de 
bună calitate.

Sporul de producție s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii cu 37,4 la sută față de prevederi, ca ur
mare a preocupării colectivului față de buna întreținere și 
folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor.

La obținerea acestui succes au contribuit maiștrii Ștefan 
Roșu și Ștefan Banciu, mecanicii Rusu Bărăiac, Marin Bo

ca și Ionel Obruț, electricianul Lazăr Nistor și alții.

BRIGĂZILE CU CELE MAI 
MARI VITEZE DE AVANSARE

6HERASIM FOTO
Brigadierul Ion 

Cojocaru șl șeful 
de schimb Fran- 
clsk Dobrol împre
ună cu ortacii fac 
— după ieșirea 
din șut — un bi
lanț al vredniciei 
lor din acel schimb

Citiți in pag. a
3-a reportajul:

REPREZENTANT! AUTENTICI Al VĂII JIULUI —
DELEGAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

iui ăsta nu-i o descope
rire a lui Constantin Za
haria. Doar că 
l-a „moștenit", 
du-l curent și, dacă ar 
vrea, l-ar putea „breve
ta" pentru felul cum știe, 
și cind știe să-l foloseas
că. Cind cineva face o 
boacănă, el, Zaharia, îl 
dojenește. Așa-i place 
lui.

— Cum ? I Brigada pe 
care o conduc s-a anga
jat ca in cinstea Confe
rinței Naționale a parti
dului să realizeze peste 
plan două cicluri com
plete. Pînă acum noi am

realizat aproape cinci, 
cu două și jumătate in 
plus.

Așa a început discuția 
mea cu „nea Costică", 
cum I se spune la Pa- 
roșenl, omul care dc 18 
ani face același oficiu 
meseriei, omul cu fața 
prelungă, dăltuită parcă, 
și ochii vii, inteligent!, 
licărind sub fruntea În
crețită. „Cine spune că 
munca de miner nu-i fru
moasă, greșește I"... ros
tește acest lucru cu gla
sul lui sobru, puternic, 
și în același timp sim
plu. „Acum, toată briga
da, tot sectorul, sintem 
angrenați in întrecerea 
socialistă. Noi am dat, 
numai in prima decadă 
peste 2 000 tone de căr
bune in plus..." Pentru 
a-i întregi portretul, fac 
apel la cei care-i sînt or
taci „de-o viată". Și 
Gheorghe Popa, și Tra
ian Șușu, îmi vorbesc ca 
despre un om apropiat,

arătîndu-i stima și dr 
gostea lor. „E obișnuit 
cu mecanizarea... A iu 
crat cu tot felul dc corn 
bine, de stîlpi hidrau 
lici... El a fost primul in 
Vale care 
șat ideea complexului 
OMKT-ului. Nu lipsește 
niciodată din mijlocul 
brigăzii..."

— Da, e adevărat, așa 
este, astăzi responsabili
tățile comunistului sînt 
nu mai mici, cl mai mari 
decît ieri. Tehnica tre
buie stăpînită, supusă. Și 
trebuie să fim vrednici 
de asta. Cu aceste gîn- 
duri voi merge la Con
ferința Națională a parti
dului.

Și Constantin Zaharia, 
zîmbește încurajator. Or
tacii care-1 cunosc, spun 
că el a rămas același, și 
că mandatul va fi în 
mîlni demne, în mina 
unui comunist care iși 
știe menirea și înțelesul 
permanentei dăruiri.

r (i greu să 
sești pe cineva la 
„Viscoza" care să 

n-o cunoască pe Erica. 
In 20 de ani de „șefie", 
cum obișnuiesc să spună 
cei ce o știu, drumurile 
ei, ale șefei de secție de 
la finisaj, s-au întretăiat 
cu ale tovarășelor sale. 
Douăzeci de ani ? I Nu
mai anii nuinărîndu-i, nu 
lunile, nici zilele, numai 
anii de cind intră pe 
poarta fabricii este de-a- 
juns. Ema Farkas ni se 
explica : „Ce merite ar 
putea avea o șefă de sec
ție? Cu cîliva ani in urmă 
— buni ani — aproape un 
sfert de secol! — am în
ceput munca în secția a-

ccasla ca maistru și"... 
Aici se oprește. Chipul 
rotund, neted, se îmbra
că în zîmbet, un zimbet 
cald, deschis. Și: „Am 
început cu multe din 
subalternele mele de a- 
cum, mă refer la Florica 
Oțoiu, Alexandrina Ștu- 
ler, Florica Megyeș, Flo
rica Nistor; acum lucrea
ză în secție și fiicele a- 
cestora. Formăm o fami
lie în oraș, în căminele 
noastre ca și aici în fa
brică unde tot familie se 
cheamă".

îmi povestește despre 
ca, despre tovarășii săi 
de muncă. „Colabora
rea", e singurul termen 
pe care-1 acceptă referi
tor la raporturile ei cu 
celelalte salariate. Ca 
șefă de secție Erna c se
veră, dreaptă, dar vor
bele ei, izvorîle din su
flet, bat la poarta sufle
tului. Și meseria? Ochii 
capătă o strălucire apar-

te; în apele privirilor, în 
adîncul lor c un ames 
tec ciudat de mindrie.

— N-aș spune că mi-aș 
dori altceva, adevărul e 
că-mi place să nu mi-o 
ia altă secție înainte. 
Secția finisaj depășește 
planul lună de lună cu 
10—15 la suta. Acum sin- 
tem preocupați să gos
podărim și mai bine ma
teria primă, să realizăm 
fire de mătase de cea 
mai bună calitate. Asta 
va fi, de (apt, cartea de 
vizită a noastră, a „Vis- 
cozei".

Nu știu cîl de expre 
sive sînt cifrele, dar știu 
că ele definesc pe deplin 
felul de a fi și a gîndi, 
de a trăi și visa în a- 
coastă vară nestinsă a 
realităților noastre. Un 
zimbet. Dincolo de vor
be, de șoapte, alte și alte 
zîmbete încrezătoare.

I 
I 
I
I

I 
I
I 
I
I 
I
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DmiensiuiiHc reale ale
performanței rugbișiilor de la

ȘTIlNfA PilROȘAN1
Ultimul — și cel ma- aprig 

disputat dc pină acum — cam
pionat național dc rugbi a dat. 
după cum se știe, riștig dc 
cauză, in final, echipei Univer
sitatea Timișoara. Performera 
pltimei ediții, o echipă matură, 
cu vădite disponibilități de 
creștere valorică. Cu un Iot o- 
mogen care se detașează mai 
mult prin puterea deosebit» de 
luptă decit prin clasa înaltă a 
componenților (except iudu-1 
doar pc internaționalul Rășca- 
nu, un rugbist cu adevărat dc 
wuperclasă). a ciștigat un cam
pionat anodin, cotat dc specia
liști drept „șters, neconvingă- 
tor". în principal datorită evo
luțiilor slabe ale animatoarelor 
dc altădată, echipele bucureș- 
tene Gri vita Roșie. Steaua și 
Dinamo.

Care a fost insă principala 
„forță motrice" care a dat o 
eartxare viabilitate campiona
tului autohton, care a impulsio
nat și „agitat" spiritele între
cerii color mai bune echipe de 
rugbi din România, intr-o pe
rioadă de recunoscut impas pen
tru sportul bărbăției și al cu
rajului ? Neîndoios. Știința Pe
troșani. Să ne amintim. Cu un 
an in urmă, in vară, antreno
rul Theodor Rădulescu, nc de
clara pc jumătate doar mulțu
mit dc locul IV ocupat de „bă
ieții" MÎi in campionat că, de 
pc cu totul alte poziții va a- 
borda in viitor competiția,

Ncomițind să specifice faptul 
că „15-Ie“ pc care-1 antrenea
ză a ajuns deja la o sudură ca
re pretinde evoluții superioare, 
nc anunța sigur că lotului pe 
care-1 are Ia dispoziție i se pot 
cere cu tărie deja rezultate 
anvergură și că n-ar trebui 
surprindă pe nimeni faptul 
Știința Petroșani va ataca. _ 
prudentă dar fără menajamen- 

națio-

d<? 
să 
că 
cu

te. titlul dc campioană 
nală.

Deosebit dc tenace și 
țios. antrenorul Theodor 
Iescu n-a întirziat să-și 
forme vorbele în fapte. Numai 
că pentru a reuși să facă a-

ambi- 
Râdu- 
Irans-

cest lucru, » trebuit să treacă 
o vreme. Trebuiau smulse din 
concepțiile vechilor combatanți 
ai echipei anumite mcnlaliiăți 
„buruienoase", potrivit cărora 
.Jeamul" Științei nu c capabil 
Mi Ircacă pcș<e veleitățile „ve
detelor" bucurcstene. Trebuia 
întronat în echipă ltn aer nou. 
De partea valorii și a tehnicii 
înalțe, trebuie adus și opti
mismul nețărmurita

După un început „comod", 
așteptai și neforțat d<> jucători, 
au venit și primele surprize. 
Dar nu dintre cele prevăzute 
dc antrenor. Infringerea dc la 
lyonea, în fața ieșenilor, cumu
lată cu următoarea, dc la Cluj, 
in compania unei echipe nepre
tențioase. in esență slabe. A- 
eronomia. a atras cum era și 
firesc nemulțumiri.

Antrenorul Rădulescu. afec
tat. era pus in situația de a-ș> 
vedea năruite visele, „admo- 
nestind", pe bună dreptate, con
ducerea clubului universitar 
pentru toleranță vădită ’n com
baterea lipsurilor, a vieții ne
sportive, dezordonate a unor ti
tulari. Măsurile n-au întirziat. 
Și nici efectul acestora.

Echipa se pune, treplat, pe 
picioare, jucătorii încep să-și 
înțeleagă maestrul și, pc neob
servate, Știința intră „in mi
nă". Urmează magistrala suită 
de meciuri ciștigate, indiferent 
dc terenul pe care acestea s-au 
disputat, suită de victorii care 
stirnește o adevărată senzație 
in lumea rugbiului românesc. 
Știința învinge categoric, fără 
drept de apel pe principalii săi 
competitori. Pe rînd. Steaua, 
Dinamo. Universitatea Timișoa
ra și Grivița Roșie sînt ne
voite să încline steagul in fața 
redutabilului „cincisprezece" pc- 
troșănean și sfirșitul primei 
părți a campionatului îi găsește 
Pc studenții mgbrstj de la In
stitutul dc mine ir» „loja dc o- 
noare"

Va reuși Știința să-și păstre
ze și în retur locul ciștigat cu 
atîta trudă, vor fi în stare rug- 
biștii din Valea Jiului, „necu-

noscuții" campionatului (< un» au 
fost numiți) să-și 
vansul și să 
ra( la titlu ? Întrebările Firești 
ale miilor <le suporteri își efiq- 
fau un răspuns afirmativ. Și 
lumea rugbiului începe să crea
dă în puterea de efort. în <a- 
lenitil și dăruirea etalate in 
teren dc Dinu, Bucos, Moro- 
mețe, Ortelecan, Constantin și 
ceijâlți.

Știința pornește „în trombă", 
ca și în fur. Cîșligă meciuri 
după meciuri. Cei ce nu intre- 
vedeau șanse echipei în care 
Jucau au început, pe rind. să 
părăsească lotul Științei. Se im
pune Băltărețu. Și Neagu. Șl 
Lomotă, „Cresc" de la meci Ia 
meci Abribula și Florin Con
stantin. Se integrează în ritm 
și Victor Marinescu. Echipa 
merge ca ceasul. Și vine meciul 
de la Constanța. Fatidicul meci 
de Pe litoral, surprinzător pier
dut cu 4—3...

Se va clăiina Știința ? Nu. 
Dar de pr urma acestui rezul
tat profită ..outsiderii", timișo
renii, Beneficiind și dc „avan
tajele" regulamentului, univer
sitarii dc pe Bega devin cam
pioni, Știința ocupă locul se- 
clmd.

E mult ? E puțin ? Opinia 
noastră, departe de a sta sub 
semnul... cumpenei, este aceea 
că formația studenților petro- 
șănen» a obținut în acest an, 
1972, nu numai o încununare 
a eforturilor, dar șl un excep
țional certificat al valorii.

Studenții puteau ciștiga cam
pionatul, c adevărat, dar se 
pare nu erau pregătiți pentru 
această nwr cinste. La Știința 
mai sint încă multe lucruri dc 
pus la punct. Și antrenorul 
Theodor Rădulescu știe maj bi
ne ca oricine acest lucru.

Să ne bucurăm, așadar, peri-
a 

că 
tl-

mențină n- 
aspire cu udevă-

tru performanța meritorie 
Științei și să fim convinși 
viitorul va surfdc și acestei 
nere și valoroase echipe.

V. T.

0 altă componentă a camnionatuiui județean de fotba

PREPARAȚiÂ“ COROEȘTI
După cum se știe> campioană 

a municipiului nistru a fost de
clarată echipa ..PREPARAȚIA" 
COROEȘTT. antrenată de instruc
torul voluntar M. Mekzenbach.

Pentru ocuparea unui loc în 
campionatul județean (seria Va
lea Jiului), campioana noastră 
a trebuit să intilneascfi, într-o 
«tablă partidă, pe campioana o- 
rașului Hațeg, Gloria U.E.L.

Susținind primul joc in de- 
pta*-are, în condiții deloc favo
rabile (despre acest prim joc, 
ronducerea asociației sportive 
din Coroeșli a fost înștiințată 
abia în ultimul moment, la o o- 
ră destul de Lîrzie și nu a fost

celui mal 
firesc, e-

posibilă deplasarea 
bun lot), cum era și 
chipa a fost învinsă cu 4—0.

După numai patru zile, pe le- 
renul din Vulcan, a avui loc 
meciul revanșă, în care gazdele 
cu formația completă și cu do
rința fermă de a învinge, și-au 
depășit nel partenerii, la toate 
capitolele, cucerind în final vic
toria cu 6—1 și odată cu aceas
ta dreptul de participare în 
campionatul Județean.

Cele șase goluri au fost ta- 
scrise de către Dărămuș și Și
ling leite două). Incze și Faze- 
kas, fiecare cîte unul.

La obținerea acestei frumoa-

se victorii și-a adus contribu
ția toată echipa, în mod deose
bit puțind însă să evidențiem pe 
Ștefan Farkas, Ioan Dărămuș, 
Arpad Miclos și Francisc Stra
nia. pe Mlhai Meiczenbach și A- 
ristlcă Miroslav, președintele 
asociației.

Iată și lotul echipei din Coro- 
șstl: Alexandru Trestian, loan 
Păducel, Francisc Strania, Bebe 
Qojocarn, Gheorghe Boștină, 
Nicolae Despa. Tlberiu Păcqra- 
ru, Arpad Miklos, Ioan Dără- 
ravș. Ștefan Fazekas, Miclos 
Incze, Sebastian Țindlriș și Cor
nel Șiling.
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SOFIA 10 (Ajjcrprr J La 
s.i.n-a Zngora au luat fiițlt
întrecerile turneul.ij b.i nic 
dr fotbal tăcut (echipe 
surdo-muți), competiția u iost 
cîștigată de echipa Iugoslaviei 
cu 6 puncte, urmată dc for
mațiile Bulgariei — 0 puncte, 
României — 4 puncte. Turciei 
—3 puncte 5i Greciei - 1
punct.

In ultima zi a turneului, se
lecționata Iugoslaviei a surcla
sat cu 10—0 (3—0) formația 
drevfci

Exi tă sportivi cărora șansa 
le suride copios, supunindu-i 
incredibil. în ’ mpj paradoxali, 
unei iisccns ■in1 Oxibișnuile, 
lansîndn-i, rapid, o or
bită spectaculoasă. cine
l-a cunoscut, în urmă cu cinci 
om. pe modestul flăcău mara- 
mureșan. pe nume Mîrceu Or- 
lelccan și-i întîlneșțe amim nu
mele, scris cu majuscule. în co
loanele ziarelor, îi ponte atribui 
„bobocului" dc atunci unul din 
atributele mai sus amintite. 
Deși, n’t este chiar așa. Noun 
vedetă a rugbiului nostru s-a 
lansat, într-adevăr, spectaculos 
în marea arenă a sportului cu 
balonul oval. dar după ce în 
prealabil fusese la un pas dc 
areeoși glorie în... lupte.

— Imi plăceau enorm luptele, 
și odată ajuns student la Pe
troșani, eram convins, după cu
cerirea medaliei de argint 
campionatele naționale de ju
niori din 1967, că voi putea să 
ies din anonimat. O doream»-in 
speranța că astfel voi scăpa 
pentru totdeauna de defectul 
meu nr. timiditatea.

— Era singurul motiv ?
— In mod sincer, da/ Nu 

cutezam să sper la prea mult 
din partea sportului, deși il în
drăgisem încă de pe vremea 
cind urmam liceul la Șimleul 
Silvaniei,

— Surprinzătoarea perfor
manță te-a scos din anonimat, 
dai', se pare, Ortelecan a ră
mas tot același om timida

— Pe care mulți îl acuzau de 
ingimfare, deoarece prefera vor
belor, ceva concret, adică fap
tele. Sint foarte fericit atunci 
cind pe teren nu se vorbește. 
Singurii in drept a conduce o 
echipă sînt antrenorii și căpi
tanii de echipe. La noi, in te
ren, Moromete este acest om, 
un adevărat „șef de orchestră*. 
Cred că nimeni altul nu eSte 
capabil să se dăruiască atît de 
plenar jocului, constituind pen-

tru coechipieri un veritabil sti
mulent moral.

— Și lotuși, nu crezj că pe 
terenurile noastre se vorbr-ște 
cam mult ?

-- Ba da. Bănuiesc ce supă
rător trebuie să fie și pentru 
spectatori. De altfel, ziarele 
franceze și-au permis să ne a- 
traqă atenția asupra comporta
mentului nostru in teren. Afir
mau pe bund dreptate, că ci
tez: .Românii stat preocupați, 
de multe ori, In mod deosebit 
de discursuri ți mai puțin de 
rugbi*.

— Apropo dc francezi, ai ju
cat vreodată împotriva lor?

— încă nu, dar sper ca 1972 
să-mi ofere șl această satisfac
ție. ix» . are în urmă cu .? ani 
nici rd fi bănuit-o.

— Cind ai început rugbiul ?
— In 1969. Practicam luptele, 

dar avind un program compe- 
tifional foarte redus, irt dorința 
de a-mi menține condiția fi
zică. atu participat la antrena
mentele echipei secunde de 
rugbi a Institutului de mine. In 
iarna lui 1970, am fost chemat 
la antrenamentele primei echi
pe. l-am plăcut antrenorului 
Vasile Rusu și, in cel de-al trei
lea meci al primăverii., am de
butat în divizia A, jucind o 
repriză contra Agronomiei Cluj. 
In jocul imediat următor, cu 
Grivița Roșie la București, am 
apărut in prima linie, alături 
de Dinu și Stănculescu, ca ti
tular. De atunci nu am lipsit 
nici un minut dm echipa Ști
inței.
, — Te demobilizează insucce
sele ?

— De loc. Dimpotrivă, o even
tuală nereușită mă ambiționea
ză. Inii amintesc, în campiona
tul precedent, la Timișoara cind 
am ciștigat cu 11—9 (ah, Ti
mișoara !ț, am gafat în primul 
minut, copilărește. Am reușit, a- 
tunci cel mai bun joc al meu 
de cind mă știu rugbist.

— Dar cel mai slab ioc ?

onsi mța, cu Farul. 
că mai ai mult pînă 

la perfecțiune?
— Enorm de mult ! Nu am 

crezul niciodată in perfecțiune. 
Nici cîiul am debutat in .na
ționalii*, contra Maro-ului, nici 
în reușitul meci cu acea selec- 
fionafă engleză...

— Cum vrz relațiile anlrc- 
nor-jucător ?

— De stimă și respect reci
proc. Sînt adeptul liberalismu
lui jucătorilor, deoarece știu că 
dacă-mi înșel antrenorul, îmi 
discreditez propria-mi persoană.

— In cc constă marca valoa
re a actualului „team" 
șăncan ?

— Intr-un mănunchi de ju
cători ercclenți, din care Dinu, 
Moromete, Bucos, Marinescu, 
sint sportiui de înaltă școală, 
în omogenitatea sufletească a 
acestui cincisprezece, merite re
venind aici antrenorului nostru, 
conducerii secției și a clubului.

— Pentru fine, viitorul poate 
însemna...

— O reușită carieră sportivă, 
pe care o doresc urmată de una 
și mai prestigios a pe tărim pro
fesional. Nu uit niciodată că 
sint inginer, și va trebui să 
onorez dipl< na pe care o am. 
In permanență, in fața mea se 
află o ecuație care însumează 
principalele preocupări: mese
ria, sportul, muzica ușoară și, 
bineînțeles, viața particulară. 
Pe toate Ie doresc rezolvate în 
mod fericit, chmr dacă ingine
rul Ortelecan nu va fi nici
odată un Coandă, iar sportivul 
un Năsiase sau Berccanu.

PRaGa 10 (Agcrprc.,;. — 
La buirovo (Cehoslovaca ; au 
luat sfirșil înTrcrcrile compe
tiției internaționale de La ■ere 
„Cupa Dunării", rezer\ ■ ju
niorilor.

Dintre sportivii romii,,, pre- 
zenți la acest concurs s-au 
evidențiut Daniel VasiL, si
tuat pe locul doi la categoria 
pan.i cu 332,500 kg, Ilie . .îc’l 
și Gheorghe Bcrcca, clasați 
pe locurile trei la categ mie 
co oș (mi 21 1 kg) și resj tiv 
senii mijlocie '.cu 387,500 kg).

lata cîștigătorh concur-ulul» 
category cocoș: Eftimov .bul
garia) — 320 kg; cat. pttnăi 
Kovacs (Ungaria) — 347,500
kg; caL ușoara: Szrout (R-F. a 
Germaniei) — 375 kg; cal. se- 
mimijlocie: Stoicev (Bulgaria)
— 427,500 kg; cat. mijlociei 
Kamenopolski (Bulgaria) —
437.500 kg; sportivul român 
Ion Satmari a ocupat locul 4 
cu 385 kg; cat. semigrea : Mil- 
ser (R.F. a Germaniei) —
472.500 kg; Simion Mate (Ro
mânia) s-a clasat pe locul 5 cu
387.500 kg; cat. grea: Szalaj 
(Ungaria) — 490 leg; Dumitru 
Stoicescu (România) s-a situai 
pe locul 5 cu 395 kg.

In clasamentul pc echipe, 
pe primul loc s-a clasat for
mația Bulgariei cu 46 da 
puncte, urmată de Ungaria — 
39 puncte, R.F. a Germaniei
— 36 puncte, România — 20
puncte. Cehoslovacia — 27
puncte și Austria — 13 punc
te

I 
nmre competiție anuală i 
ilsiilnl. reunind sub ploa- |

,.Wimbledon ’72", cea 
mare

a toni
la londrei pc toți așii rachc- 
tel mondiale, a revenit, după I 
un meci de rară frumusețe ș> , 
spectaculozitate americanului I 
Stan Smith. Dar (o părere aw * 
voie să-mi exprim !") la fel de
bine Uliul suprem putea re- I 
veni șl românului Iile Năsta- ■ 

5, pc ser- | 
■0, file era . 

morile I 
ol, re- ’

„meciul secolului" la șah. . 
Șalangcrul lui Boris Spasski, I 
capriciosul și pretențiosul • 
Bobby Fischer își începe ma
rea ofensivă. Cine va invln-

se. Dacă, in cel de-al 12-lea 
„ghem", din solul 5, pe ser
vieta] său. Ia 40—0, file era 
îuai atent... Oricum, r 
pentru marele spectacol, 
vin egal arabilor combatanți 
@ Azi. începe la Reykjavik 
.meciul -----

la

N LOBONT

PE

dă participarea 
in viitorul cani- 
Jlul. Apreciatul

MOTE

PORTATIV
viziunile mașinilor electroni
ce, care-1 indică pe Fischer, 
nici în... buna dispoziție di
naintea „furtunii" pe care-o 
afișează ostentativ Spasski. 
Cred că va învinge... șahul" 
® „îmi convine să jucăm cu 
Ajax sau cu Juventus, cu L’j- 
pesti Dozsa sau cu Real Ma
drid, se avînta in declarații 
fanteziste piteșteanul Barbu. 
Ce-nseamnă să privești, fără 
ochelari fumurii, în soarele 
amiezii ! Q Nu, Mulțeseu, n-a 
plecat de la Jiul. Va da exa
men la Institutul dc mine șl 
probabil, va conduce în con
tinuare atacul Jiului @ Drept 
incertă se 
lui Libardi 
plonat. la 
tehnician jiulist se pare că 
va
In
Pe 
de

Covaci, 
„Ajax", 

in

I
I

urma un curs de antrenori 
Italia ® Cine il va inlocui 
Suciu ? Se pare, Catona, 
Ia Crișul. Sau poate Gor-

nea ® Baschetbaliștii de Ia 
Știința n-au picat, totuși, din 
divizia B. Vor activa în con
tinuare. Totul c să aj noroc 
in viață ! @ Un interesant 
interviu cu reputatul tehni
cian român Ștefan 
antrenorul marelui
publică V. Cacoveanu 
„Tribuna" < F.R.E. cere clu
burilor de divizia A să scoa
tă din Ioturile lor fotbaliștii 
necorespunzători cerințelor. 
Credem că acest lucru s-a a- 
uzit și pe la Jiul. E absolut 
necesară reîmprospătarea lo-

S. BAI OI

Cea mai mare pacoste ca
re a fost să fie vreodată pe 

' capul meu nu este — cum 
probabil și-ar pul ea în
chipui unii — soacra sau mai 
jtiu eu cine, ci altceva: fot
balul.. Ah, afurisitul ăsta 
joc, pe care nu l-am înțeles 
fi ]>e care nu l-am suferit, 
mi-a adus numai belele, amă
răciuni și singe rău. De la 
el mi s-au tras multe pocinoa
ge. Dar zău, spuneți-mi, ro- 
gu-vă cu ce sint 
că aveam oroare de fotbal ? 
Nu era un sport pe 
meu și pace! Sportul meu pre
ferat a fost altul: pescuitul. 
Dar spre deosebire de alții, 
nu pescuiam decit... som n. Pen
tru așa ceva nici măcar de 
undiță nu ar cam nevoie. Era 
de ajuns să-mi vină mie che
ful și chestia cu somnul se 
rezolva de la sine, in doi timpi 
și trei mișcări. Puneam ca
pul jos, unde mă apuca pe 
mine cheful ăsta și nici tune
tele lui sfintu' Ilie nu erau în 
stare să mă smulgă din „a- 
dincuri". Și <- sănătos, al nai
bii de sănătos, să te lași cu
prins în mrejele unui puiuț de 
somn, colea dleva ceasuri...

Fotbalul! Auzi! Ce-ți ofe
ră el ? Te fortifică ? Aș ! Te 
destinde ? Ferească sfîntul! 
Ce. parcă nu-i vedeam eu pe 
alții cum se întorceau de la 
stadion, nervoși din cale a- 
fară, ca și cum li s-ar fi îne
cat corăbiile! Mardescu. ăla 
cu nasul cirn. de stă in blocul 
de vizavi, și-a luat odată la 
scărmăneală zdravănă nevas
ta și copiii, așa din senin, pe 
nepusă masă numai fiindcă 
pierduse „Jiul". Sau ăla de la 
parter care, nimic de zis. e 
om cumsecade, dar a scrintit-o 
și el: tot cind juca „Jiul", dar 
undeva in deplasare, a urmă
rit meciul la televizor pină 
cind Suciu a primit „boaba".

de

cu eu vinovat

gustul

După aia n-a mai pulul ur
mări 
pumn 
greu 
gata cu imaginea, dar și 
chera sutare frumușele scoa
se din buzunar și date pen
tru înlocuirea tubului catodic. 
Și cile alte din astea, ba chiar 
și maj Și, nu aduce după sine 
afurisitul de fotbal! Din pri
cina lui n-am avui zile bune 
cu șefyl. Și nici cu ceilalți cu 
care lucrez. Nu-i cunoașteți! 
Măiculiță dragă, ce morți sint 
ăștia după meciuri !Ar 
toată ziulica pe stadion, nici 
mincare nu le-ar trebui. Mi

nimic: a scăpat un 
in ecran, un pumn 
ca un ciomag și 

•cu

sta

bate și el mingea c« atitn nă
duf, incit, tot la două săptă
mâni, trebuie să-i cumpăr ghe
te noi. Ba încă mă tot pisea
ză Ijj cț^p să-i cumpăr echipa- 
rfiehț cu din al^a. cum li se 
spune, a, da, jambiere și bo
canci cu crampggne. Treacă, 
meargă, e un fleac la urma 
urmei, cred că o să i le cum
păr, nu mai să-i fac batirul!

Dar mai spinos a fost con
flictul cu șeful și cu ceilalți. 
Eu n-am putut tolera micro- 
bismul lor după fotbal și am 
luat atitudine. Da, da, atitu
dine. I-am criticat de credeam 
că din clipa aia o să zică

fii cu ea? Vrei să cadă 
in „B~? Păi dacă e să cadă, 
fine minte: o să ai și tu o 
vină pentru asta ! Echipa tre
buie sprijinită. Cum o sprijini, 
mă?“ Vorbele astea m-au pus, 
zău așa, pe ginduri. Auzi, să 
jiu eu vinovat dacă „Jiul" era 
să cadă in „B“ ! Păi ce, ei pre
gătesc echipa? De sprijinit o 
sprijin. Ce pot face mai mult? 
Doar să intru pe teren și să 
înlocuiesc un jucător, care cu 
o seară înainte se antrenase... 
la bar.

Și totuși, nu știu cum, dar 
sfatul colegului m-a adus pe 
stadion la primul meci ce a

FOTBALULUI
FOILETON

Contribuția sportivilor și s^echtiștiior români 
la promovarea ideilor olimpice 0’0

Principiile nobile, ce caracte
rizează idealul olimpic care as
tăzi înconjoară globul, au circu
lat și în țara noastră încă de la 
sfÎTșitul secolului trecut — do
vadă a cunoașterii și însușirii 
lor, a legăturilor firești și a co
laborării la efortul lui Prerre de 
Coubertin.

Unul dintre cei care și-au pus 
pasiunea în slujba propagării a- 
cestui ideal a fost românul Geor
ge Bilescu, care, în 1899, la nu
mai trei ani de la celebrarea pri
mei ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne, făcea parte din C.I.O. 
Un alt animator al mișcării spor-

crobiști cum nu s-a mai pome
nit. Jar cind nu erau meciuri, 
parcă n-ar fi fost in apele lor. 
Orice ai fi discutat cu ei, nu 
știu cum se intimplă, că oa
menii ăștia făceau ce făceau 
și nu uitau să aducă vorba 
despre fotbal și pentru ei tot 
fotbalul însemna „Jiul" : Sta
cker, Mulțeseu, Libardi et 
comp. Vă mirați că-i cunosc 
și eu pe jucători ? Păi cum să 
nu-i cunosc cind nu e zi 
care să nu se vorbească 
ei ! Vrei nu vrei, numele lor 
ți se întipăresc in minte. O- 
dată, cind m-am întors aca
să, eram atît de năucit incit 
nici nu mai știam cum il chea
mă pe fiu-miu : i-am zis ...Ur- 
meș. El a făcut mare haz pe 
chestia asta, că de atunci ni
ci nu vrea să i Se mai spună 
decit Urmeș. Și tot de atunci

in 
de

adio stadionului și mai ales 
că o să lase baltă discuțiile 
ălea nesjirșile despre sportul 
cu balonul rotund. Era de fa
ță și un șef mai mare, așa că 
mă felicitam in gind, zicin- 
du-mi că de acum o să răsuflu 
mai liniștit. Nu mică mi-a fost 
insă mirarea văzînd că șeful 
cel mai de sus nici n-a luat 
in seamă crtticile melc', atunci 
cind a tras concluziile și cind, 
după ședință, un coleg m-a 
apostrofat de mai să mă mă- 
nince : „Ce te apucă mă, ne- 
totule ? Nu puteai să stai fn 
banca ta ? Las' că vezi tu!“ 
Șl intr-adevăr am văzut : am 
văzut multe pocinoage ce mi 
s-au tras din asta. lrn coleg 
mai cu
„Dă-te și tu. mă, pe brazdă, 
ce naiba ! O echipă de fotbal 
mai ca lumea avem și noi, ce,

suflet mi-a spus:

urmat. Abia atunci mi-am dat 
seama cit de dramatică situa
ție avea in clasament echipa : 
era cu un picior in „B“. A 
ciștigat partida, ce-i drept, dar 
de săltat n-a săltat nici cu 
un loc. l-au încurcat ițele 
alte echipe ce se invirteau și 
ele cu ambiție in jurul „lan
ternei roșii". M-am bucurat to
tuși că a ciștigat și eram con
vins că minunea s-a petrecut 
numai fiindcă am venit eu pe 
stadion. De atunci, pină și 
noaptea in somn numai balon 
rotund văd, numai șuturi, 
porți, fotbaliști, arbitri și tot 
ce fine de fierberea stadionu
lui. Odată, nevastă-mea mi-a 
dat un ghiont că am sării din 
somn mai mult decit speriat. 
Nu știam ce se intimplase. 
„Mai termină cu huiduielile 
tale, ce ai cu arbitrii și cind

dormi ? Lasă-i bre In pace!" 
Șeful meu, de altfel un as in 
profesie, devenise in ultimul 
timp ații de cătrănit, incit s-a 
închis in sinea lui și rar mai 
scotea o vorbă. Știam că fă
cea fel de fel de calcule: dacă 
bate „Politehnica" la Tg. Mu
reș s-a dus totul in caz că 
pierdem noi pe teren propriu 
in fața „Petrolului". Dar dacă 
„Politehnica* face meci nul și 
noi pierdem ? Dar dacă facem 
meci nul cu „Petrolul", iar 
„Politehnica" bale totuși? 
Mi-am luat inima in dinți și 
l-am încredințat: „Tovarășe 
șef nu vă faceți griji, pun 
mina-n foc că nu retrogra
dăm ! Ilăminem in „A". Ba 
vă mai spun un lucru: cîști- 
găm și semifinala cupei, cu 
Dinamo. Și știți cum? Nu 
in prelungiri, ci din lovituri 
de la 11 metri. Finala cu Ra
pid ? Fleac! O pierdem la 
două goluri diferență. Să nu 
dezamăgim insă. Băieții noș
tri știu ce fac. Chestie de tac
tică. Și de orgoliu! De ce să 
luăm Cupa dacă n-am ciști
gat și campionatul / Le luăm 
pe amîndouă la anul. Acum, 
finala cupei va fi un simplu 
antrenament, pentru adevărata 
finală de lu anul viilor!"

Și ceea ce se referă la a- 
nul 1972 chiar așa a și fost, 
după cum bine știți. Nu-s pro
voc. dar am simțit eu că nu 
poate fi altfel. Previziunile 
mele m-au săltat dintr-o dată 
in ochii tovarășilor dc muncă. 
De-acum ei văd in mine un 
specialist in materie de fotbal 
și au propus chiar să fiu nu
mit consilier tehnic al echipei. 
Chiar dacă insă mi s-ar oferi 
in mod oficial acest post aș 
refuza. De ce ? Mă mulțumesc 
la gindul să rămin un simplu 
microbist...

Live de la începutul secolului 
nostru — George Plagino — a 
fost ales membru al C.Î.O. în de
cembrie 1908, dc'țmind această 
funcție pină in 1949. Ei au fost 
printre primii animatori care, în 
anul 1914, împreună cu Carol 
Davila, Jean Costinescu, Dinu 
Cesianu și Grigore Caracostea, 
puneau bazele primului Comitet 
Olimpic Român.

Debutul sportivilor români la 
J. O. are loc la ediția din 1924 
de la Paris, cind echipa de rugbi 
a obținut medalia de bronz — 
prima medalie olimpică a Româ
niei.

O participare masivă, la nive
lul progresului pe care îl reali
zează, de la eliberarea sa, po
porul nostru, sub conducerea 
P.C.R., o înregistrăm la Olimpia
da din 1952 de la Helsinki, pe 
care o putem considera începu
tul afirmării pe plan olimpic a 
sportului din România.

Helsinki — 1952 înseamnă pri
ma noastră medalie olimpică de 
aur, cucerită de trăgătorul Iosif 
Sirbu. Vasile Tiță — medalia de 
argint la box și Gheorghe Li- 
chiardopol — medalia de bronz 
la pistol viteză, încununează pri
mul mare succes al sportului ro
mânesc la Jocurile Olimpice.

Ca urmare a grijii și sprijinu
lui de care se bucură mișcarea 
de educație fizică și sport din 
țara noastră din partea partidu
lui și a stalului, România reali
zează la Jocurile Olimpice la ca
re participă cu regularitate, du
pă cel de-al doilea război mon
dial 53 medalii olimpice, situin- 
du-se permanent în plutonul 
fruntaș al țărilor participante: 
Helsinki, locul 23 din 89 țări 
participante; Melbourne, locul 8

din 67 de țări participante; Ro
ma, locul 10 din 84 de țâri par
ticipante, Tokio, locul 12 <iin 
84 țari participante și Mexic, 
locul 16 din 94 de țări.

Aceste succese remarcabile, 
experiența în domeniul sportu
lui de performanță dobindită în 
acești ani de mare progres, re
zultatele unor mari personalități 
sportive ca lolanda Balaș; mul
tipla recordmană mondială și 
campioană olimpică, Lia Mano- 
liu și Viorica Viscopoleanu, ca
notorii, boxerii, luptătorii etc. 
interesează din oe în ce mai 
mult pe specialiștii din alte țări 
și au determinat o sporire con
tinua n prestigiului țării noas
tre in arena mondială.

Comitetul Interr ițional Olim
pic a propus ca toate comitetele 
olimpice naționale să sărbăto
rească anual, în cursul lunii iu
nie, nașterea Jocurilor Olimpice, 
organizindu-se cu această oca
zie, concursuri speciale la dife
rite ramuri de sport, care figu
rează în programele olimpice, 
precum și alte manifestații care 
să facă larg cunoscute princi
piile olimpice.

Pentru J. O. de la Munchen, 
sportivii municipiului, tehnicie
nii, ca de altfel toți sportivii ro
mâni '•e pregătesc cu cea mai 
mare atenție. Ei închină toate 
succesele pe caro le vor obține 
în competițiile dinaintea și din 
timpul J. O. marilor evenimente 
care vor avea loc in viața parti
dului și poporului nostru, Con
ferința Națională a partidului și 
sărbătorirea celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republicii.

Prof. Borel VLADISLAV.
președintele C.M.E.F.S.

N. POP

Tenis de cîmp

Ce facem cu juniorii ?
■ Sîmbătă și duminică, pe fru
moasa bază de tenis a asocia
ției sportive „Minerul" din Lu- 
pcni, s-a desfășurat etapa ju
dețeană a campionatului repu
blican individual de Juniori, la 
caro au participat cei mai buni 
jucători și jucătoare din ora
șele Hunedoara, Deva și Lu- 
peni.

Cele două zile de concurs, au 
scos In evidență pregătirea foar
te bună a jucătorilor din Hu- 
nodoara, din echipa cărora nu 
a lipsit nici campioana națio
nală pe acest an la categoria 
copii, Lunela Orășan. Dc alt
fel. toate cele trei titluri puse 
în joc au fost cucerite dp ju
cătorii hunedoreni, sau mai

bine zis de frații Lunela și So
rin Orășan.

Foarte bine s-au comportat 
șl tinerii luliu Milian, Emil 
Fichman și Ana Balasz, care au 
ocupat locurile secunde și drep
tul de a participa la etapa fi
nală.

Juniorii dîn Lupeni s-au do
vedit nepuși Ia punct cu pre
gătirea și au părăsit competiția 
chiar după in-imul tur.

Cuvinte de laudă pentru or
ganizatorii turneului, pentru 
modul în care au pus la dispo
ziția jucătorilor cele trei te
renuri, în cele mai perfecte con
diții de concurs.

B. STAICU
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LONDRA 10 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de 
presă comentează pe larg fi
nalele turneului internațional 
dc tenis dc la Wimbledon ca
re. din cauza ploii, s-au desfă
șurat pentru prima oară în 
rs’.orm competiției, duminica. 
I n ,.. ron i ca sa. cores pon den tul 
agenției „France Presse" scrie 
printre altele : „In ansamblu, 
tenismanii europeni și în spe
cial Nâstase, Orantes și Kodes 
s-au remarcat dovedindu-se 
jucători de mare clasă. Pe 
plan individual, genialul jucă
tor român Ilie Năstase a în
trunit. incontestabil, tout? su
fragiile,. Talentul sâu, inspi
rația și‘fantezia sa uluitoare 
i-au permis să se califice în 
finală" In comentariul său 
postul dc radio B.B.C. l-a nu
mit pe Năstase ..drept cel mai 
do’at jucător al campionate
lor arc poate să înfrincă pe 
ur: c tenisman".

După desfășurarea finalei 
de simplu masculin de la 
Wimbledon, in cadrul unei 
confer1 nțe de presă, subliniază 
comentatorul agenției „U.P.I.", 
ameri inul S’ in Smith a fă
cut următoarea declarației 
„Datorez 80 la sută din victo
rie nervilor Și condiției mele 
fizice, iar restul norocului. Al 
cincelea set s-ar fi putut ter
mina și altfel",

Aducînd elogii gloriosului 
său învins. Stan Smith a afir
mat că. după părerea sa, Ilie 
Năstase este un jucător mai 
talentat decit marele campion 
australian John Newcombe, 
învingătorul său din finala de 
anul trecut. ..Newcombe nu 
are atîtea lovituri magnifice 
ca Năstase. dar nici nu ratea
ză cît el" a afirmat jucătorul 
american.

In zma-ul „Sunday Tele
graph* se scrie „că și pe tere
nurile acoperite cu iarbfi^ 
Năstase este cel mai talente^ 
și mai complet jucător după 
Rod Lavre". Printre altele; 
ziarul „Times" remarcă că 
Nâstase a îneîntat din nou 
prin viteza mișcărilor și a re
flexelor sale, prin formidabi
lul control al rachetei și prin 
capacitatea sa de a realiza ac
țiuni de finețe"

In clasamentul „Marelui 
Premiu—FILT', după turneul 
de la "imbledon, pe primul 
loc se află spaniolul Manuel 
Orantes cu 350 puncte, urmat 
de Năstase — 300 punct? și 
Smith — 287 puncte. Compe
tiția programează, cu începere’ 
de astăzi, un turneu jn Suedia 
la Baastad la care participă 
jucători din 24 dc țări, printre 
care se numără Ilie Năs- , și 
Ion Tiriac.

RIO DE JANEIRO 10 (Ager
pres). — „Cupa Independen
ței”, marele turneu internațio
nal de fotbal care a reținut 
timp dc două săplămim aten
ția iubitorilor de sport din 
întreaga lume, s-a încheiat la 
Rio de Janeiro cu victoria re
prezentativei Braziliei. In fi
nala competiției, desfășurată 
pe stadionul „Maracana" in 
prezența a peste 150 000 de 
spectatori, fotbaliștii brazilieni 
au învins la limită cu l -0 
(0—0) echipa Portugaliei prin 
Rolul înscris în minutul 89 de 
către Jairzinho.

Pc același stadion, ta des
chidere, selecționatele Iugos
laviei și Angentinei și-au dis
putat partida pentru locurile 
3—4. Au învins fotbaliștii iu
goslavi cu scorul de 4—2 
(2-0).

TELEX
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DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
Plecarea Președintelui Ciinsiliului de Miniștri, 

Inn Gheorghe Maurer, la Moscova
Luni dimineața a plecat la 

Moscova tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, conducăto
rul delegației Republicii Socia
liste România la lucrările celei 
de-a XXVl-a sesiuni a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Rfidulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stal al 
Planificării, Teodor Marinescu, 
șeful secției relații externe a

Sosirea Moscova încheiereaa
MOSCOVA 10 — Corespon

dentul Agerpres, L. Dută, tranș
ante : Luni, a sosit la Moscova 
tovarășul Ion dheorghe Mau- 
fer, președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România la 
lucrările celei de-a Xkvl-a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La aeroportul Vnukovo II, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
51 membrii delegației române au 
fost intîmpinati de A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., M. A.

La invitația ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, luni dimineață, a so
sit la București, într-o vizi

A fost inaugurat 
Tîrgul de vară 

al litoralului
A fost inaugurat un nou șl 

priginal obiectiv turistic pe li
toral : Tirgul de vară. Ampla
sat pe malul lacului Tăbăcărie, 
Intre cartierul Tomis Nord al o- 
rașului Constanta și stațiunea 
Mamaia, în Tirgul de vară al 
ytoralulul mai multe județe ale 
tării, își deschid pavilioane re
prezentative, construite în sti
lai arhitecturii rurale românești. 
Âicl sînt expuse și se desfac 
Inărfuri și obiecte artizanale,

In stațiunea
stațiune balnco-clima-Gunoscma stațiune balnco-clima- 

tericâ Vatra Domei ți-a lărgit baza 
fie cazare cu încă un hotel avînd o 
capacitate de 300 de locuri și cu 
6 modernă cantina-restaurant, unde 
pot servi masa circa 2C0 persoane 
p: scrie.

Pina la sfirșitul anului, în aceas
tă stațiune urmează sa fie inaugurat 

C.C. al P.C.R., Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
National pentru Știință șl Teh
nologie, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Ion Dră- 
qan, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economi
că și tehnică și Vasile Bucur, 
locțiitorul reprezentantului per
manent ol Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R.

Leseciko și L. V. Smirnov, vice
președinți ai Consiliului de Mi- 
pișlrl, V. S. Fiodorov, ministrul 
industriei de prelucrarea țițeiu
lui și petrochimice, N. D. Mal- 
tev, adjunct al ministrului ener
geticii și electrificării, N. V. 
Fadeev, secretarul. C.A.E.R., șl 
alte persoane oficiale.

Erau prezentl ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, și membrii ambasadei 
române.

tă oficială de prietenie, Ște
fan Olszowskî, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Polone.

băuturi și mîncăruri specifice 
fiecărui județ. In ansamblul său, 
Tîrgul de vară al litoralului con
stituie un adevărat muzeu al 
satului românesc, unde turiștii 
veniti în stațiunile noastre ma
ritime iau un contact direct cu 
măiestria arhitecturală, arta 
populară, specificul culinar și al 
cramelor din cele mai reprezen
tative zone ale tării.

(Agerpres).

Vatra Bornei
un complex pentru tratamente, pre
văzut cu secții de băi carbogazoase, 

ie, electroterapie, precum 
și cu o sală de gimnastică medicală. 
Ga urmare, capacitatea de tratament 
a stațiunii va crește cu încă 900 de 
proceduri balneare pe zi.

(Agerpres)

Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
llie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Ion Pățan, 
Mihai Marinescu, vicepreședinți 
al Consiliului de Miniștri, merti- 
brl ai guvernului șl alte per
soane oficiale.

A fost de fată V. I. Drozden
ko, ambasajJojul Uniunii Sovie
tico la București.

(Agerpres).

lucrărilor 
sesiunii 

Marii 
Adunări 

Naționale
Biroul Marii Adunări Națio

nale, constatind, in ședința sa 
din 10 iulie a.c„ că punctele 
înscrise pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale au fost epuizate șl că 
alte lucrări nu au mai fost pro
ptise pentru a fi supuse dezba
terii Marii Adunări Naționale, a 
declarat închise lucrările se
siunii.

I--------------------------------------
j TRANSPORTURILE: 
I PROGRESE SUSȚINUTE

| înainte de instaurarea pu-
* terii populare, in R.P. Mongo- 
| lă nu au existat nici un fel 
s de condiții pentru folosirea 
| transporturilor mecanizate și 
J toate cărăușiile le efectuau, 
| din porunca feudalilor locali 
I sau a neguțătorilor străini, 
j țăranii mongoli, folosind ani- 
| malele de povară. Prima orga- 
' nizație pentru problemele 
| transporturilor a Mongoliei 
% noi — .Departamentul de Stat 
| pentru transportul mărfuri- 
J lor" și-a început activitatea la
* 15 iulie 1925. Această organi- 
I zație dispunea, inițial, de nu- 
J mai șapte autocamioane și de 
I fonduri bănești reduse. După 
I aproximativ un deceniu, în a- 
‘ nul 1936, organizația, dezvol- 
I tată intre timp, dispunea deja
* de peste 300 autocamioane și 
I folosea serviciile unui număr 
' de aproximativ o mie de 
I muncitori și funcționari.
* In etapele următoare, în 
■ R.P. Mongolă au început să 
I se dezvolte intens toate felu- 
' rile de transporturi, dar în 
I special cele rutiere. In pre-
* zent, lungimea totală a șose-
| lelor de importanță republica- 
' nă și regională este de apro- 
| ximativ 47 000 km, iar lungi- 
; mea totală a podurilor — de 
| circa 16 km. Cea mai tînără 
I ramură a transporturilor, 
i____________________________

Declarajia 
M. A. E. 

al R. P. D. 
Coreene

PHENIAN 10 (Agerpres), — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarați^ în care su
bliniază că publicarea recentă 
a declarației comune a repre
zentanților Nordului și Sudului 
Coreei a fost călduros sprijini
tă, nu numai de întreaga națiu
ne coreeană, ci și de popoarele 
iubitoare de pace din lume. Cu 
toate acestea, arată declarația, 
cercurile imperialiste din S.U.A, 
își continuă eforturile de ob- 
strucționare a reunificărij Co
reei. La 5 iulie, purtătorul do 
cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A. a declarat că, în 
pofida convorbirilor dintre Nor
dul și Sudul Coreei, Statele U- 
nite vor continua programul de 
modernizare a armatei sud-co- 
reene, fără a intenționa să re
ducă prezența militarilor ame
ricani în Coreea de Sud.

® Un nou contingent dc 1 200 
soldați va fi trimis de urgen
tă în Irlanda dc nord, a anun
țat, în cursul după-amiezii de 
luni, un purtător de cuvînt 
militar britanic, reluat <lc a- 
gențiilc United Press Interna
tional și France Presșe. Prin 
sosirea noului contingent, efec
tivul total al trupelor britanice 
staționate în Irlanda de nord 
se va ridica la 16 800 militari.

transporturile feroviare, s-au 
dezvoltat de asemenea. In in
tervalul 1949—1955, în Mon
golia a fost construită și dată 
în folosință linia care se in
clude in ruta internațională 
Moscova—Ulan Bator—Pekin, 
avînd pe teritoriul mongol o 
lungime de peste 1100 km și 
reunind frontierele de nord și 
de sud ale țării.

In ultimii ani, în transpor
turile de mărfuri și de-pasa

Actualități mongole
geri a crescut sistematic pon
derea transporturilor aeriene. 
Astfel, in anii 1956—1960, in
tre Ulan Bator și principalele 
centre ale țării au fost stabi
lite comunicații aeriene regu
late. Pe lingă aceasta avioane
le pilotate de piloții mongoli 
au început să circule și pe 
trasee internaționale. In an
samblu, s-a ajuns la o lungi
me totală a traseelor aeriene 
ale R.P. Mongole de aproape 
32 000 km.

In actualul cincinal, volu
mul total al mărfurilor trans
portate in R.P. Mongolă prin 
dife. '.'e mijloace urmează să 
sporească cu 24 la sută, iar 
transporturile de pasageri — 
cu 16 la sută. Lungimea tota

MOSCOVA

Au început lucrările 
sesiunii C.A.E.R.

MOSCOVA 10 (Agerpres), — 
Luni, au început la Moscova 
lucrările celei de-a XXVI-a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cu partici
parea conducătorilor dc guvern 
ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R^D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei și U.R.S.S., 
anunță agenția TASS.

Delegația Republicii Socialis
te România la sesiune este con
dusă dc tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri.

,,L’Hunianite“

Despre programul comun 
de guvernare

PARIS 10 (Agerpres). — Pro
gramul comun de guvernare e- 
lâborat de P. C. Francez și P. S. 
Francez reprezintă „cea mai im
portantă etapă in istoria mișcă
rii muncitorești și democratice 
din Franța", scrie ziarul „L'Hu- 
manitâ". Acesta este programul 
Franței anului 1972, care pre
vede rezolvări concrete pentru 
problemele existente. El merge 
mult mai departe decît s-a a- 
juns în trecut în ceea ce priveș
te unirea forțelor de stînga.

Ziarul atrage îndeosebi aten
ția asupra faptului că progra
mul comun de guvernare preve
de măsuri orientate spre ridica
rea nivelului de viață al mase

lă a drumurilor modernizate 
va crește cu 15 la sută, iar 
lungimea totală a podurilor cu 
20 la sută. Se va îmbunătăți 
considerabil legătura existen
tă intre diferitele ramuri ale 
transporturilor și va crește 
rentabilitatea gospodăririi lor.

CRESCĂTORI DE RENI

Este, îndeobște, un fapt bine 
cunoscut că patria naturală a 

turmelor de reni este Tundra. 
Totuși, aceste animale trăiesc, 
din timpuri străvechi, și in 
munții R.P. Mongole, in ini
ma Asiei Centrale. Cu pășu- 
natul renilor se ocupă aici din 
vechime „țatanii"" — așa-nu- 
miții „oameni ai renilor".

La o altitudine de 3 200— 
3 500 metri deasupra nivelului 
mării, in taigaua muntoasă 
Ulan, sau pe povîrnișurile îm
pădurite ale altor masive, țâ
țânii crescători de reni repre
zentau, înainte de revoluția 
mongolă, cea mai înapoiată 
parte a populației, legendară 
prin sărăcia ei. După instau
rarea puterii populare, viața 
crescătorilor de reni din

La lucrări ia parte o delega
ție a R.S.F, Iugoslavia. In cali
tate de observatori participă o 
delegație a Republicii Cuba, 
precum și ambasadorul R.P.D. 
Coreene la Moscova.

Cuvîntul de deschidere r fost 
rostit de Alexei Kostghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., conducătorul de
legației sovietice.

Sesiunea a trecut la exa
minarea problemelor aflate pe 
ordinea de zi.

lor muncitoare, naționalizarea 
ramurilor de bază ale economiei, 
democratizarea vieții sociale. 
Programul, scrie ziarul, prevede 
că Franța va promova o poli
tică externă bazată pe princi
piile coexistenței pașnice, cola
borării cu toate statele, respec
tării suveranității și integrității 
teritoriale, dezarmării, neameste
cului in treburile interne, pe 
refuzul de a folosi forța. Gu
vernul se va pronunța pentru 
lichidarea blocurilor militare, în
cetarea războiului în Vietnam și 
în întreaga Indochină, pentru 
stabilirea unei păci trainice în 
Orientul Apropiat.

munți s-a schimbat in mod |
radical. Prin grija statului .
popular mongol, pentru ei au I
fost construite, in regiunile J
mai joase, locuințe unde au i
putut beneficia de binefacerile I 
civilizației. Totodată, foștii j
nomazi s-au putut organiza, |
in condiții avantajoase, in v -
cooperative specifice. Dar, și |
acum, in fiecare an, de inda- >
tă ce primăvara se face sim- I
țită, acești crescători de reni J
iși mină turmele spre inălți- i
mile greu accesibile, mereu .
spre alte locuri. Motivul prin- I
cipal care ii îndeamnă la a- '
ceasta este faptul că hrana |
preferată și, in același timp, *
de bază a renilor — iaghelul, I
o plantă alburiu-argintie din J
familia mușchiului — crește i
in munții îndepărtați, iar o •
dată aceste pășuni folosite, >
pentru regenerarea lor, tre- I
buie să se aștepte 4—5 ani. '

Principalele alimente cu ca- |
re se hrănesc acești crescă- *
tori de reni in timpul indelun- I
gatei lor solitudini sînt lapte- ,
le și carnea de ren. peștele, I
prins in riuri precum și carnea •
animalelor sălbatice vinate. ,
Buni vinători și schiori, el 
își dobîndesc cu iscusință pra- •
da, lanșindu-se într-un ade- j
vărat picaj pe schiuri pe pan- I
tele abrupte ale munților, lo- *
vind ca din zbor cu pumnalul |
sălbăticiunile înzăpezite în .
nămeți. i

• In cadrul turneului efectu
at In mai multe țări ale lumii, 
secretarul dc slat al S.U.A., 
William Rogers, a sosit dumi
nică la Roma, venind din Iu
goslavia. Informează agenția 
Associated Press. In cursul vi
zitei în Italia, el va avea con
vorbiri cu primul ministru Ita
lian, Giulio Andreotti, șl cu mi
nistrul afacerllof externe, Giu
seppe Medici. William Rogers 
va fl primit, de asemenea, de 
Papa Paul al VI-lea

• La Copenhaga a avut loc 
o consfătuire a reprezentanților 
comitetelor naționale din țările 
nordice pentru recunoașterea 
R.D. Germane. Participant!! la 
consfătuire au adoptat o rezo
luție în care cer guvernelor nor
dice să recunoască neîntîrziat 
R.D. Germană.

• Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Nzo Ekhan N'Gakl, a sosit Ia 
Rabat, venind de la Alger, un
de a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 10-a ani
versare a Independenței Algeri
ei.

• Sosind la Miami Beach, 
senatorul George McGovern a 
declarat că nu va accepta nici 
un compromis cu rivalii săi 
pentru a obține învestitura par
tidului pentru alegerile prezi
dențiale din noiembrie. El și-a 
exprimat convingerea că va 
dispune de sprijinul unui număr 
suficient de delegați pentru a-șl 
asigura desemnarea încă din 
primul sau din al doilea tur de 
scrutin.

0 Referindu-se la reluarea 
tratativelor de la Paris în pro
blema Vietnamului, Papa Paul 
al VI-lea a arătat că aceste ne
gocieri trebuie să ducă, rapid, 
la un acord final, realist, care 
să permită poporului vietnamez 
să-și dobândească independența, 
unitatea și integritatea teritori

ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON 
DEVA

angajează de urgență

• șef birou desfacere
Condiții de studii și stagiu conform H.C.M. 

914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Limite de salarizare 2 300—2 950.

Informații la sediul întreprinderii, din str. 
Sîntuhalm nr. 1 sau telefon 13930, 13931, in
terior 119.

ală, așa cum sînt ele garantata 
de conferința de la Geneva din 
1951

• Biblano Osorio Tafal, re
prezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. ir 
pru, a sosii la Nicosia. El a ve
nit de la Geneva, unde l-a in
formal pe Kurt Waldheim «IHs. 
pra evoluției convorbirilor in- 
terconiunlfare, relansate săplă- 
mîna trecută.

+ Japonia a cerut oficial Sta
telor Unilc să nu utilizeze Oki
nawa ca bază pentru efectua
rea de raiduri de bombardament 
asupra teritoriului R.D. Vietnam 
— transmite agenția Reuter, ci
tind un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe nipon.

• Tribunalul Poporului din 
Republica Democrată și Popu
lară a Yemenului a condamnat la 
moarte șase persoane acuzate 
de a fl aparținut unui grup te
rorist, care acționa pentru răs
turnarea actualului regim, rela
tează agenția France Presse.

• Comitetul Central al Parti
dului Comunist din S.U.A. a 
dat publicității o declarație în 
care reclamă retragerea totală 
a trupelor americane din Core
ea de Sud și a celor sud-core- 
eno din Indochina. In document 
se arată că aproximativ 50 000 
de militari americani continuă 
să ocupe Coreea de sud sub 
formula falsă a „Forțelor arma
te ale O.N.U.".

© Gerhard Schroeder, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a Bundestagului și vice
președinte al U.C.D., care ur
mează să facă o vizită in R.P. 
Chineză înccpînd de la 13 iulie, 
a declarat, într-un interviu a- 
cordat săptăminalelor „Bild am 
Sonntag" și „Well am Sonntag" 
că scopul călătoriei sale este de 
a contribui la normalizarea re
lațiilor dintre R.F.G. și China, i
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MARȚI 11 IULIE
Soarele răsare la ora 4,42 și 

apune la ora 20,00. Zile tre
cute din an — 193. Zile ră
mase — 173.

EVENIMENTE
1819 — S-a născut Nicolac 

Bălcescu, om politic, istoric și 
ginditor democrat-revoluțio- 
nar (m. 1852); 1821 — S-a năs
cut Karl Wilhelm von Mar
tini, romancier, participant la 
revoluția din 1848; 1921 —
Victoria revoluției populare 
în Mongolia. Sărbătoare na
țională; 1972 — A Vll-a con
ferință a parlamentarilor și a 
altor personalități ale opiniei 
publice din țările nord-euro- 
pene și baltice (Rostock 
11—12).

FDLME
MARȚI 11 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: tată cu de-a sila; Repu
blica: Poloneza de Oghmski; 
PETRH.A : Floarea de cactus; 
LONEA — Minerul : Pădurea 
pierdută; VULCAN: Copacii 
mor în picioare; LUPENI — 
Cultural: Sorgul roșu.

MARȚI 11 IULIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzi
că și actualităț£; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei;
9.30 Atlas cultural; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Flori alese 
din folclorul nostru; 10,30 
Start la intersecție; 10,50 Șe- 
lecțiuni din opereta „Clivia" 
de Nico Dostal; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Formațiile Los 
Gemelos del Sur și Sincron; 
11,25 Miniaturi interpretate la 
flaut; 11,35 Muzică ușoară; 
12,00 Cintă Jacquelline Dulac 
și Dorin Anastasiu; 12,15 Re
cital de operă Lela Cincu;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Estivală — muzică de prî^z; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14,30 La micTofon, Al Ba- 
no; 14,40 Mari ansambluri fol
clorice; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radiosimpozion 15,25 
Noi înregistrări; 15,40 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Melodii de Nicolae Kir- 
culescu; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cintecul săptăminii; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Pro

gram muzical oferit colecti
vului Stațiupii penȚFu nfecani- 
zarea agriculturii Țăndărei — 
Ialomița; li£oo Orele serii; 
?0,(^Tableta de seară; 20,05 
^Cce melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în 
întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului; 21,00 Vir
tuozi ai naiului; 21,10 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment poe- 
tjc; 2'1,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24,00 Buletin de 
ștțr^ 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

MARȚI 11 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Tcleșcoală; 10,00 
Curs de limba engleză. Lec- 
(ja I; 10,30 Cățninul; 11,10 
Film serial: „Patru tanchișți 
și un cline" — XXI; 12,15 
Tglgjqrijal; 17,30 Dc.^fhider^ 
emisftipii de după-amiază. 
Curs de limba franceză. Lec
ția a 2-a; 18,00 Cum vorbim; 
18,20 Muzicieni de raîine; 
18,50 O valoroasă iniția
tivă ergonorpică; 19,20 
1001 de seri: „Foarfecă 
și băiețelul"; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Raportăm Confe
rinței Naționale a partidului.

Qamcni și fapte din marea în
trecere; 20,20 Seară de tea- 
tru : „Ziariștii" de Al. Miro- 
daiț; 22,10 Tșleglob. Aden — 
capitala Republicii Democrati
ce și Populare Yemen; 22,35 
„24 de ore".

VKEMKA
lori, temperatura maximă a 

aojrulyi la Petroșani a fost de 
plus 25 de grade, iar la Pa- 
rjrîg de plus 17 grade. Mini- 
nfelc au fost de plus 9 grade 
șifrespectiv, plus 10 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore; Vreme instabilă cu cer 
variabil. Pe alocuri vor eădpa 
precipitații slabe sub formă de 
averse. Vint slab pină la po
trivit din sectorul nordic.

Pronoexpres
La tragerea excepțională din 

9 iulie a. c. au ieșit cîșțigă- 
toare următoarele numere :

Extragerea 1: 10 32 30 31 
27 26 20 18.

Extragerea a Il-a : 39 2 16 
3 4 38 "20 17.

Extragerea a Ilf-a: 32 5 27 
22 33 42 34 24.

Extragerea a IV-a : 1 5 28 
43 22 40 16 9.

Extragerea a V-a : 20 36 3 
26 9 1 23 10.
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ftedacția |i admlhistrațfa ziarului i f^trtfțanl, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1802

Mica 
publicitate
STUDENT electronică, anul 

IV', meditez matematici-fizică 
la orice nivel. Telefon 1062.

*

DE VlNZARE : casă com
pusă din două camere, veran
dă, bucătărie, cameră de ali
mente, hol, pivniță, anexe 
gospodărești și grădină in 
stare bună la preț convena
bil, situată in satul Riu Băr
bat, comuna Pui, județul Hu
nedoara.

Informații la casa in cau
ză, nr. 48.

Cine
a găsit ?

Bolnavul Matei C. Adam din 
comuna Iscroni, roagă pe șofe
rul mașinii T.V. (nu reține nu
mărul autovehiculul) care l-a 
adu» de la Baru Mare pînă în 
Petroșani în ziua de 4 iulie a.c. 
(în jurul orei 12) precum și 
pe ceilalți călători că dacă 
au găsit în mașină o plasă uita
tă, conținind cîteva cumpără
turi (material de rochie, două 
baticuri) și Un film radiologie 
aparținînd tot păgubașului, să 
bincvoiască să-l anunțe la ur
mătoarea adresă: comuna
Iscroni, Cătănești, nr 61.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


