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DECEMBRIE^

Pe inginerul NICOLAE 
RASPOPA l-am intilnit in 
curtea minei. Fără cuvinte a 
nume, omul din fața mea, tre
cut de a doua tinerețe, mi-a 
dat a înțelege că lotul merge 
bine in sectorul pc care-l con
duce. Așa cum imi spunea 
harnicul șef de sector, și cum 
mi-au întărit-o încă cîțiva mi
neri. in colectivul de la 
„cinci-, lucrurile „stau* la li
nia de plutire. De la începutul

I 4 /.

A 

început 
de bun 

augur
Fructuos au pornit activita

tea pe luna curentă și tronta- 
liștii conduși de ENACHE 
CH1RIȚĂ, din cadrul sectoru
lui 111 al E.M. Petrila. După 
prima decadă ei raportează un 
spor de 100 de tone extrase

• IN NUMĂRUL DE 
AZI AL ZIARULUI — 
ÎNTRECERILE OLIM
PICE DESFĂȘURATE 

DUMINICA ȘI LUNI, 

CIT Șl FESTIVITA

TEA DE ÎNCHIDERE 

A J. O.

• SECETA 1 — diagraW ma etapei a IlI-a a<£) diviziei naționale A
la tolba’
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FOTBAL. DIVIZIA A 
REZULTATE TEHNICE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C ARGEȘ 1-1 
(0—0); UNIVERSITATEA CLUJ — RAPID 1—0 (1—0); UT. 
''RAD — DINAMO 0—1 (0—1): STEAUA — JIUL 3—0 

<1—0); SPORTUL STUDENȚESC — STEAGUL. ROȘU 0—0; 
C.S.M. REȘIȚA — C.F.R CLUJ 0—2 (0—0). FARUL —
A.&A. TG. MUREȘ 2—0 (0—0); PETROLUL — SG. BACAU 
1—0 (1—0).

CLASAMENTUL

Steaua: F.C. Yrgeș — Farul; A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj; 
jiul _ C.S.M Reșița; Șiragul roșu — U.T.A ; Sportul stu
dențesc — Dinamo: S.C. Bacău — .U" Craiova; C.F.R. < luj 
— Petrolul.

1. Dinamo București 3 2 1 0 7—3 5
2. Steagul roșu 3 1 2 0 5—0 4
3. Steaua București 3 2 0 1 7-3 4
4. SC. Bacău 3 2 0 1 4—1 4
5. CF.R. Cluj 3 2 0 1 3—1 4
6. Tetrolul Ploiești 3 1 2 0 2- 1 4
7. Farul Conslanța <3 2 0 1 3—5 4
R. F.C. \rgcs 3 1 1 1 7—3 3
9. U.T \rad 3 1 1 1 2—2 3

10 „U" Craiova 3 1 1 1 5—7 3
11. „U“ Ului 3 1 1 1 3—7 3
12. A.S.A Tg. Mureș 3 1 0 2 6-8 2
13. Jiul Petroșani 3 0 2 1 2—5 2
14. Rapid București 3 0 1 2 1—3 1
15. Sportul studențesc 3 0 1 2 2—6 1
16. C.S.M. Kesița 3 0 1 0—4 1

ETAP \ \ 1ITOARE (24 septembrie 1972) : Rapid -

SECETA!

Expediția turistică

„MONTAN A“
Intre 25 iunie și 10 isiiic, un grup de pionieri de In 

Școala generalii nr. 1 Petrila au participat In expediția tu- 
ristieă „MONTANA", care a parcurs un traseu deosebit d 
interesant: cabana Plita — / acul Lin — ura lude
le — Gura Apei (din Rete-at) — Șeaua Ippd Panii — 
Mâtoniu Virjul Țarcu — Muntele Mic — Cai an • l<- ș — 
Complexul turistic Scmcnic — Peștera Cotnarui Va- 
ling — Reșița

Pe lingă activitatea de re-marenre a tra nln turiști, 
care a fmumat aproape... 1 400 semne șt piloni de orientai- 
din traseu — rxpedifionavn petrileni oii adus acas-l și o 
bogată rolecție florală și ir i specifice zonei alpine.

F O T B A L.____Dl V I Z I A <

Minerul Lupenî —
Progresul Timișoara 3-0

Mai intii. sumar, o diagra
ma a etapei. 12 goluri in 3 
meciuri ! Un procentaj de 
eficacitate extraordinar de 
scăzut. Sub limitele admisi
bilului... Ca acum cîțiva ani. 
in campionatul italian. în pli
nă perioadă de glorie a apă
rărilor supraaglomerate 1 O 
exasperantă sărăcie in goluri. 
Ce lac înaintările divizionare
lor noastre A ? A dis
părut simțul mingii ..tre
murate" în plasele porți
lor ? Se pare că da. Și nu-i 
bine ! Nu-i bine, pentru că. în 
această toamnă, echipa națio
nală a României și citeva 
dintre echipele noastre frun
tașe. .ambasadoare" ale ..soc- 
cerului“ autohton, au de 
susținut dispute grele, in corn 
panii valoroase. Seceta (ca-n... 
pustiul Kalahari !) de goluri, 
înregistrată duminică nu nu
mai că pune sub semnul în
doielii pregătirea precomp.'li- 
țională a divizionarelor A. dar 
are menirea de a trage un 
semnal de alarmă, ce se cerc 
urgent luat in evidență. Uit 
încă mai există timp pentru 
remedieri, acolo unde este ca 
zul ! Și cazul este nu doar 
pe ici pe colo, ci tocmai prin 
părțile esențiale._★

0 DINAMO BUCUREȘTI A 
CÎȘTIGAT LA .ARAD. Surpri
ză ? Poate, pentru ce-i ce-au 
uitat rezultatul de anul tre
cut... Inconstanța U.T.A.-ei exa
sperează. Nesperata victorie 
a elevilor lui Nelu Nunweiller 
ii situează pe aceștia in ioja 
de onoare a clasamentului, 
fmboldindu-i inspre păstrarea 
unei poziții pe care n-au mai 
stat de foarte mult timp. A 
înscris Lucescu, in min. 27

★
Q F.C. ARGEȘ A REMIZAT 

LA CRAIOVA Arbitrului Pe 
tricejnu ii aparține, insă, re
zultatul partidei. El singur l-a 
stabilit. După ce a inscris 
Țarălungă și-a egalat Olteanu. 
lui Oblemenco i-a fost refuzat 
nn gol valabil. Nervi, gesturi 
nesportive, scandal I...

0 PRIMA VICTORIE A 
STUDENflLOR CLUJENI. Ră- 
ducanu a apărat foarle oine. 
fiind ..bătut" o singură dală 
de către Uifăleanu, in prima 
repriză. Rapid — in genere — 
o deziluzie !

0 SPORTUL STUDENȚESC 
N-A REUȘIT SA TREACĂ DE 
STEAGUI ROȘU BRAȘOV. A 
cucerit. in schimb. primul 
său— punct ! Ocazii multe, de 
ambele părți, irosite cu de
zinvoltură.

0 A DOUA VICTORIE A<_________  

..MARINARILOR" ! Deci. se 
poate și așa. pierzi la scor in 
deplasare (arătindu-ți adevă
rata ..iață"). in schimb ciștigi 
acasă. Dar poate că totuși 
acest 2—0 e concludent... Au 
inscris: Tulan și Ion Con- 
stantinescu.

0 PLO1EȘTENII AU DE
TRONAT LIDERUL 1 Era de 
așteptat, deși, la fel de pre
vizibil era și un joc mai bun 
din partea coechipierilor lui 
Emerich Dembrovschi. Meci 
slab, rezultat stabilit de a- 
bilul Ion Constantin, in min. 
12.

0 DIN NOU 0—2 IN DE
FAVOAREA REȘlfENlLORl 
Coechipierii lui Georgevlci, în 
pofida declarațiilor supereniu- 
ziasle ale lui Reinhard (că va 
face din C.S.M. o a doua 
U.T.A. !) nu confirmă. Tinerii 
ceferiști clujeni au cîștigat 
pe merit o partidă aprig dis
putată. Au marcat Bucur și 
Petrescu. în repriza secundă.

0 STEAUA - JIUL 3—0 ' 
MULT, FOARTE MULT! Scorul 
** exagerat. Meritau să piardă 
mai onorabil... ai noștri ! Poa
te da, poate nu ! Dacă s au 
dus la București să piardă, 
atunci, e clar, pretențiile la 
un scor mai strins nu-și au 
locul. Demult nu s-a mai scris, 
in presa centrală, că ..minerii 
au venit să piardă onorabil". 
De ce ..să piardă" ? Fra exclus 
un rezultat de egalitate ? Ciu
dată optică ! Adică. merg«-m. 
tragem tare cu apărarea dis
perată și poate că nu pierdem 
decit la un goi diferență... 
Cam așa a fost 1 Păcat. Nu 
ne așteptam— Dacă mai in
teresează pe cineva, totuși, 
și numele autorilor golurilor. 
iată-)e : Dumitru (de două ori) 
și Năstase. Am fi putut să 
..venim" cu amănunte, dar 
considerăm că nici acestea 
nu-și au locul. Ar părea seci 
fraze justificative I Și nici o 
justificare a scorului de for-, 
fait, cu care a pierdut Jiul, 
nu se... justifică !

+

In clasament. Dinamo e sin
gura echipă care a acumulat 
5 puncte. O urmează un 
..pluton" de 6 echipe cu 4 
puncte (Steagul roșu. Steaua, 
S.C. Bacău. C.F.R. Cluj, Pe
trolul și Farul). Pe ultimele 
două locuri — noile promova
te, C.S.M. Reșița și Sportul 
studențesc, cu cite un punct 
și golaveraj egal (minus -1). 
Să vedem ce va fi în conti
nuare—

V T.

__________ J

Știința
Petroșani — 

A. S. 
Bocșa 

2-1
Duminică. „tcamuV* studenți

lor petroșăneni a primit repli
ca minerilor din Bocșa, cu care 
s-au întîlnit pentru prima oară, 
înlr-o partidă de campionat. 
Astfel, jocul celor două echipe 
a fost, in primele minute, un 
joc de tatonare, de studiere re
ciprocă a potențialului dc lup
tă. In primele 20 de minute, 
consemnăm doar vagi acțiuni 
de atac întreprinse de sludenți 
spre poarta adversă, acțiuni a- 
nihilate facil de apărătorii oas
peți. Dcbutînd sub aceste aus
picii. partida nu lăsa să se în
trevadă prea mari speranțe de 
a urmări în continuare un joc 
mai eficace, presărat cu faze 
spectaculoase ce fac deliciul a- 
cestui sport

Ștefan, în min. 24. primește 
o centrare de pe partea dreap
tă de la Rotea, dar șutează peste 
poartă dintr-o poziție favora-
bilă, irosind o ocazie de a des
chide scorul. I) imită. în con
tinuare, Pănescu (min. 28) Gri
zea (min. 35).

Dar iată că la o fază ce nu 
prevestea aproape nimic, în ul
timul minut de joc al primei 
reprize. Grizea șutează pe jos 
din marginea careului în colțul 
drept a) porții, făcînd inutilă 
intervenția portarului Martin. 
Astfel la pauză, tabela de mar
caj era modificată în favoarea 
studenților.

La reluare, jocul cîștigă în 
incisivitate din partea ambelor 
combatante. In min. 52. Măn- 
doiu are o bună ocazie de a e- 
gala, dar Berindci, atent, reține 
nu fără dificultate puternicul 
șut expediat de atacantul oaspe
te. Combinînd în continuare 
mai mult ca în prima repriză, 
schimbînd jocul alternativ pe 
ambele părți, elevii profesoru
lui Gheorghe Irimie reușesc 
să-și accentueze dominarea asu
pra partenerilor de întrecere. 
Avînd în Grizea un bun coor
donator de joc, studenții se lan
sează în contraatacuri debor
dante, terminate cu șuturi pu
ternice ce pe puțin nu-și ating 
ținta. Min. 57 aduce totuși ma
jorarea scorului acestei partide. 
Pănescu centrează impecabil în 
careul advers, mingea il găseș
te bine.plasat pc Grizea. cure, 
cu capul, înscrie pe lîngă por
tarul oaspeților. Dar. cind 
toate conturile păreau încheiate, 
oaspeții reușesc să reducă din 
handicap prin Busuioc (min. 
88).

Știința a alinit următoarea 
formație : Berindei — FAUR. 
Zăvălaș, ALEXANDRONI, Nă- 
dășan — RUSU, Rotea (Gruia, 
min 4G), GRIZEA, (Bulbucan, 
min. 79) Ștefan, Bitea, Pănescu.

A arbitrat cu scăpări Nicolae 
Balintfi (Lugoj).

I. ȚABREA

Echipa de handbal a Româ
niei a întîlnit la Munchen, în- 
tr-Un meci pentru locurile 3—4 
ale clasamentului, redutabila e- 
chipă a R.D. Germane. Meciul 
a fost deosebit de interesant 
mai ales prin evoluția scorului. 
Handbaliștii români au domi
nat mai mult reușind să termi
ne învingători cu scorul de 
19 16 (11—8).

Corespondenții agențiilor in
ternaționale dc presă sublinia
ză în cronicile lor că adevăra
ta finală a turneului olimpic 
de handbal a fost jucată acum 
3 zile între echipele României 
și Iugoslaviei. Comentînd acest 
me.i corespondentul agenției 
A.P. scrie printre altele : ..Me
ciul a depășit, ca nivel tehnic 
toate jocurile și aceasta pentru 
că cele două echipe sînt cele 
mai bune din lume".

Disputată in prezența a pes
te 8 00(j de spectatori. finala tur
neului masculin de baschet, ca
re a opus selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A., a oferit un 
spectacol dc o excelentă valoa
re tehnică, în care învingătorii 
au fost cunoscuțj numai în ulti
ma secundă ! Aceștia au fost 
baschetbaliștij sovietici care au 
întrerupt astfel seria suc oscior 
americane la Jocurile Olimpice. 
Din anul 1936, cind baschetul a 
fost integrat în familia sportu
rilor olimpice, echipa S.U.A. 
terminase învingătoare la toate 
edițiile. Rezultatul meciului

Chiar din primele minute, 
competitoarele sc angajează, 
fără rezerve și menajamente, 
într-un joc aprig, spectaculos și 
corect. Știutul elan al gazdelor, 
ambițiile și intervențiile lor 
bune sini completate de cele 
similare ale oaspeților și 
astfel disputa devine din 
ce in ce mai frumoasă. A- 
tacurile se desfășoară ca 
un evantai, de la o poartă 
la alta, și numai intervențiile 
spectaculoase ale fundașilor și, 
în ultimă instanță ale portari
lor, intirzie deschiderea scoru
lui.

In prima repriză, gazdele ce
dează nejustificat mijlocul te
renului. pentru că Șvcdak și în 
special Cristache participă la 
acțiunile de atac. Acest lucru 
le convine timișorenilor care își 
pregătesc și lansează contraata
curi periculoase din această 
zonă. După ce Voicu (minutele 
8, 12, 15), Cotroază (min. 10) și 
Lucuța (min. 24) ratează ocazii 
favorabile, este rîndul lui Șarpe 
să intervină, în minutele 17, 20 
și 22 la periculoasele șuturi- 
centrări. In min. 28, însă o 
minge plecată pe traiectoria 
Serafim — Cristache ajunge la 
Moldovan care centrează in ca

GLORIA - ȘTIINȚA 3-15
A 5-a etapă a diviziei națio

nale A de rugbi, desfășurată 
duminică, se caracterizează, 
în primul rînd, prinlr-un ni
vel scăzut al disputelor. Rezul
tatele — in parte doar contra
dictorii — înregistrate, vin toc
mai în completarea unej prime 
impresii generale, ce ține dc 
latura spectaculară, sub nivelul 
așteptărilor, constatată în acest 
început de campionat. Cu ex
cepția formației bucureștene 
Steaua, în mare vervă, constant 
bună în rezultate, celelalte ..15"- 
uri divizionare se întrec în 
a-și dovedi... inapetența de vic
torii în deplasare. Exemplul cel 
maj elocvent este cel al cam
pionilor țării. Studenții timișo
reni au pierdut, pînă acum, trei 
meciuri și au cîștigat două. Tot 
ce-au avut „afară", au pierdut ! 
Performera primelor etape, Vul
can București, a început și ea 
să se „desumfle“...

Dar să recapitulăm rezultate

Jocurile
51—50 (26—21) în favoarea e- 
chipei U.R.S.S.

(Prin telefon, de la trimisul 
„Agerpres", Ilie Goga).

Duminică au fost decernate 
ultimele medalii olimpice la 
lupte greco-romanc, box, atle
tism și citeva sporturi pc echi
pe-

Pc stadionul olimpic din nou 
au luat loc peste 80 000 de 
spectatori, dornic, să asiste la 
ultimele întreceri ale concursu
lui atletic și să cunoască pe 
ultimii 9 medaliați aj spectacu
loasei competiții. Desigur, în 
centrul atenției noastre s-a si
tuat „duelul" sportiv în proba 
de aruncare a discului. în ca
re se întilneau cunoscutele 
sportive Faina Melnik (U.R.S.S.) 
și Argentina Menis (România).

Cele două campioane au do
minat întrecerea — secondate 
in mod surprinzător de Vasilka 
Stoeva (Bulgaria) — duelul lor 
purtai la un nivel foarte ridi
cat. nemaiîntâlnit în această 
probă, smuli’înd ropote de a- 
plauzc celor prezenți în tribu
ne. A cîștigat, în cele din ur
mă. reeordmena lumii cu o a- 
runcare excelentă. 66,62 m (la 
14 cm de recordul mondial), dar 
replica Argentinei Menis a fost 
deosebită. Ea a condus dintr-a

reu. undi i iu uța ii ri
plasat, eu capul. După gol. gaz
dele preiau citeva minute ini
țiativa dar calmul oaspeților 
îi... dezarmează și finalul repri
zei îi găsește pe oaspeți într-un 
plăpind atac

Ce Ic-o fi spus in pauză an
trenorul Mihalache elevilor săi. 
ce indicații Jc-o fi dat (în spe- 
cial mijlocașilor) nu se știe, 
destul că la reluare lupcncnii 
se instalează autoritar în ju
mătatea do teren a oaspeților 
aproape pină la sfîrșitul parti
dei și urmarea firească s-a con
cretizat prin încă două specta
culoase goluri înscrise de ace
lași Lucuță. In min. 68. Crista
che, acest tînâr talentat — ud 
adevărat dispecer, îl vede de- 
marcat pe Lucuță care dema
rează irezistibil, înscriind pc 
lîngă portar : 2—0. iar în min. 
73 tot Cristache îl lansează pe 
Voicu, acesta fiind talonat de 
doi apărători. îl deschide pe 
Lucuța care, cu un șut puternic 
nu-i mai dă nici o speranță 
por tarului oaspete...

In ansamblu, up meci plăcut, 
victorie meritată.

A arljitrat excelent D. Mun- 
teanu — Reșița.

V. MOLODEȚ 

le : Grivița Roșie — „U“ Timi
șoara 3—0 ; Sportul studențesc 
— C.S.M. Sibiu 0—3 ; Rulmen
tul Bîrlad — Vulcan București
6— 0 ; C.S.M. Suceava — Steaua
7— 35; Gloria București — Știin
ța Petroșani 3—15.

Jocul dintre Grivița Roșie și 
Universitatea Timișoara, depar

RUGBI
te dc a da posibilitatea campio
nilor să-și etaleze valoarea, a 
oferit publicului bueureștean 
prilejul de a urmări... reveni
rea „grivițenilor", care, cu doar 
o lovitură de pedeapsă, au reu
șit să înfrîngă cerbicia luj Răș- 
canu și-a celorlalți rugbiști de 
pe Bega. Un meci lipsit de 
spectaculozitate, prima victorie 
a gazdelor ! Prima semisurpri- 
ză a etapei ! Cea de-a doua a 
fost consemnată, tot la Bucu
rești, în partida Sportul studen

olimpice
4-a încercare, fiind depășită în 
penultima tentativă a atletei 
sovietice.

La prima ci participare la 
Jocurile Olimpice. Argentina 
Menis reușește să cucerească 
medalia de argint.

Clasamentul probei! 1. Fai
na Meloik (U.R.S.S.) — 66,62 m 
— nou record olimpic — meda
lie de aur; 2. Argentina Menis 
(România) 65,06 m — medalie 
de argint; 3. Vasilka Stoeva 
(Bulgaria) — 64.34 m — meda
lie de bronz.

★
Turneul olimpic de lupte gre- 

co-romane s-a încheiat dumini
că seara tirziu cu un strălucit 
succes al sportivilor români, 
(are au obținut două medalii 
de aur și una de bronz.

O frumoasă impresie a lăsat 
miilor de spectatori tenacele 
nostru campion la categoria 48 
kq. Gheorqhe Berccanu. Dind 
dovadă de o tehnică excepțio
nală și o forță remarcabilă, 
Berccanu a cîștigat toate me
ciurile susținute, inlrînd în po
sesia medaliei de aur.

Marea surpriză u reuniunii fi
nale a constituit-o < umpnrtarea 
semigreului român Nicolae Mai 
linescu care, in meciul decisiv

aczicziczJcziczjcziizziaczicziEzziEziacziizDCZ

țesc — C.S.M. Sibiu. Oaspeții 
au reușit să ciștige in fața fos
tei revelații a sfîrșitului cam
pionatului trecut, fără a forța 
prea mult nota generală, me
diocră. a jocului.

Jucînd în București, cu Glo
ria, o partidă pe care normal 
n-avea cum s-o piardă — di
ferența de valoare fiind net in 
favoarea oaspeților — Știința 
Petroșani a desfășurat un joc 
bine orientat tactic, și-a dominat 
net adversarul, l-a supus unei 
permanente presiuni, cîștigînd 
partida cu scorul de 15—3. O 
victorie rămîne o.„ victorie, dar 
să nu uite elevii lui Theodor 
Rădulescu că vechile carențe 
ale înaintării continuă să trans
pară și un adversar cu maj mul 
te pretenții poate fi foarte greu 
înfrînt. Mîine, la Petroșani 
Știința va juca. în cadrul eta
pei a Vl-a. cu Sportul studen
țesc. Scurt, așteptăm c nouă 
victorie !

de vară
susținut împotriva sportivului 
sovietic N. Iacovenko, a obți
nut decizia prin descalificare.

★
Medalia de bronz a fost cu- 

c erită de Victor Dolipschi, care 
a evoluai în cadrul categorici 
peste 100 kg. Performanta lînă- 
rului nostru luptător este re
marcabilă, ținlnd seama de ad
versarii puternici pe «are i-a a- 
vul de inlrunlat.

Ceilalți luptători români au 
avut, la rindul lor, o comporta
re remarcabilă, ocupînd locuri 
fruntașe în clasamentele finale 
ale diverselor categorii : Ion 
Gabor locul 5 la caleq. 82 
kq. Ion Păun — locul 6 la catcq. 
62 kq. Ion Ba< iu — locul 6 la 
cateq. 57 kq și Nicolae Negut 
— locul 6 la cateq. 90 kg.

♦
In finala turneului olimpic 

de fotbal, echipa Poloniei a în
vins cu scorul do 2—1 (0 1)
selecționata Ungariei.

Clasamentul final al turneu- 
lui : 1. Polonia — medalie de 
aur ; 2. Ungaria medalie 'le 
argint ; 3—4. U.R.S.S. și R. D 
Germană — ambele medalie de 
bronz.

★
Peste 6 000 <le speclalori au 

urmărit finala turneului olimpic
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Cărți noi în Editura Stadion

Fostul tenisman de performanță dr. Eugen Cristea. re
intră în atenția actualității „sportului alb**, a iubitorilor te
nisului, prin apariția (în Editura Stadion) a unui volum de 
real interes, intitulat simplu „TENIS" Cartea se ocupă, du
pă cum lesne se poate observa și-- deduce de multiplele 
și dificilele aspecte ale pregătirii copiilor și jucătorilor in 
acest frumos sport al nobleței, în care Romania are deja u 
faimă mondială. Pe baza unei larg, munci de consultare Și 
documentare (bibliografia numără 17 titluri), autorul tratea
ză. de pe pozițiile unei competențe în afara oricăror dubii 
multitudinea de căi Și procedee ce trebuie urmate in pre
gătirea tinerilor tenismani („Ne propunem, in paginile căr
ții, să oferim specialiștilor date orientative privind organi
zarea activității centrelor de copii și juniori, la tenis, pe de 
o parte, și asigurarea caracterului științific al muncii de 
ridicare a unor noi valori tenisului românesc, p? de altă 
parte".

Cartea nu constituie, așa cum s-ar părea, un conglome
rat dc lecții. Depășește, într-un fel. acest stadiu. Volumul 
luj Eugen Cristea nu-și propune să ofere celor ee se ocupă 
dc inițierea tinerilor în tainele sportuluj luj Ilie Năstase o 
suită de scheme ci — lucru deosebit de important — pu
ne la dispoziția specialiștilor (și nu numai a acestora) doar... 
puncte de plecare (care pot fi, firește și contestabile) in 
procesul de pregătire a tinerilor tenismeni.

Mulți sînt cei ce-ar dori să pătrundă cit maj adine in... 
tainele sportului alb. Foarte mulți chiar! Și sînt foarte 
mulți profesori de educație fizică care ar dori să înlesneas
că elevilor lor această „tentativă", dar care n-au avut pînă 
acum la îndemînă un volum orientativ.

Lor și... nu numai lor. dr. Eugen Cristea le „dedică" 
acest volum al său, bine Și competent scris.

V. IONESCU
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O grămadă, in urma căre
ia... Bărgâunaș (ca de obicei) 
va ieși învingător.

Foto : V. IORDÂCHESCU 

de box. La categoria grea, cu
banezul T. Stevenson, a primii 
medalia de aur deoarece repre
zentantul tarii noastre Ion Ale- 
xe, accidentat la o mină, a fost 
o| rit de medici să evolueze. Ion 
Alexe a primit medalia de ar
gint.

Iată ciștigălorii medaliilor o- 
limpice dc aur la box (în ordi
nea celor 11 categorii de la 
semimuscă la grea): G. Gedo 
(Ungaria); G. Kostadinov (Bul
garia), O. Martinez (Cuba) ; B- 
Kuznetov (U.R.S.S.). J. Szcze- 
panski (Polonia). R. Seales 
(S.U.A.); Em. Correa (Cuba); 
D. Kottisch (R.F. a Germaniei); 
L. Lemeșev (U.R.S.S.); M. Par- 
lov (Iugoslavia) și T. Steven
son (Cuba).

♦
La actuala ediție a Jocurilor 

Olimpice sportivii români au 
ob|inut 16 medalii (3 de aur, 6 
de argint și 7 de bronz) repar
tizate Pe discipline după cum 
urmează : atletism (2). caiac-ca- 
noe (4). lupte libere și greco-ro- 
mane (1—3). handbal (1), box (1). 
scrimă |l). tir (2). canotaj aca
demic (I).

întrecerile olimpice dispu
tate luni 11 septembrie 
șl desfășurarea leslivltăților 
de închidere a J.O. le puteți 
cili in pag. a lV-a.

0 0 o Q i] 3 Q a o o o o o a D o o o o o a o

NOTE PE PORTATIV
S-a tras cortina Jocuri

lor Olimpice (a XX-a ediție) ! 
„Bilanț" românesc la Miin- 

chen '72 : 3 medalii de aur (Pa- 
tzaichin, Berceanu. Martines- 
(u), 6 de argint și 7 de bronz 
„Fenomenul" Argentina Me
nis n-a reușit să treacă grani
ța celor 66 in, la disc, arun
când mai puțin decit obișnu
iește de un an de zile.. Su
pe campionul român Ilie N'ăs- 
tase e imbatabil ! La F'orrest 
Hills a fost magistral, in cea 
mai prestigioasă companie a 
elitei tenisului mondial +
Marii învinși ai olimpiadei 
— handbaliștii români ! A
Fănuș Neagu se ia cu miinile 
de cap : „Echipa României, 
sub mina Iul Angelo devine 
pe zi ce trece o formație oa
recare. cu pașii rari, cu na
sul pe cădelniță și cu dumi
catul in gil" + ..Să-l pui pe 
Dobrin lingă Dembrovschi 
este ceva bizar, pentru că cei 
doi jucători fac parte din fa
milia lenților. Orice om cu 
scaun la cap... (Eugen Bar
bu. in ..Fotbal” nr. 328) ♦
La Craiova, se zice că Mul- 
țescu a fost adulatul publicu
lui și oltenii 11 văd deja ca 
pe un al doilea Dobrin. Poa
te... Dar ce-a făcut la Bucu
rești. cu Steaua ? < Corvinul 
Hunedoara n-a pierdut încă 
nici un meci 1 + Dinamo Bu
curești pleacă In Italia, pen
tru două partide, cu Bologna 
și Fiorentina < A jucat Ma
tei Popescu in meciul de ti
nerel Jiul — Petrolul ? Nu ! 
Atunci cine-i Matei Popescu 
care apare in formație. ca 
fundaș central dreapta, in re
vista ..Fotbal"? Nu știm, dar... 
vom aila ! < Ce se Intîmplă 
cu David, de la Minerul l u- 
peni ? Chiar nu \a mai ju
ca niciunde ?

Y. ZET
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este exagerat, 
ceva pentru

modele de insla- 
dcosebil de în
că echipamcnte- 
oterâ România

Un moment de o deosebită importantă

Instantaneu vitkănean

(Urmare din pag. 1)

A fi

colectivului
a ■ a h ra ■ u st ■ n o a c

(Urmare dm pag 1)prea

cheia

în

punctului 
functional

tone pe zi. Nu 
dar este totuși 
sectorul nostru.

Acest inginer 
știe să țină la

Lucrările și disentitle din grii 
polc «Ic lucru ale congresului 
an relatat o scrie do Idei noi.

expoziția Internațională de 
c miniere an fost prezen- 
o scrie de echipamente 

noi. Pavilionul românesc a fost 
remarcabil. Românii au prezen
tai o serie de 
lății realizate 
Icresant. Cred 
le pe care le 
sini Interesante pentru toți spe
cialiștii «are au participat 
congres.

I a această rcnnlnne an parlf- 
< tpat personalități marcante 
Industriei miniere mondiale. 
I<i de ce rred că schimbul 
experiență care a avui lor 
accsl prilej este deosebit 
Irixtnos. Acest fapl este 
monslral și de discuțiile crea
toare care an însoții prezentă
rile de lucrări și referate.

Prin întilniri ca cea o. a/.lo- 
nală de cel de al VH-lea Con 
greș Iniei național minier, reia 
țille dintre mineri sc string lol 
mai mull, se îmbunătățesc neîn
cetat. Organizarea acestui 
gros a iosl desăvirșilă.

S-a deschis expoziția internațională

FILATELIȘTII MINERI
Duminică 10 sep. 

icmbrio n.c. orele îl 
a avut loc, in holul 
Institulului dc mine 
Petroșani vernisajul 
expoziției internațio
nale „Filateliștli mi
nori — '72“ organiza
tă de cei cui filatelic 
„Minerul" din Petro
șani, Muzeul mineri
tului și Institutul do

dore nu pulul con ui
ta aproximativ 200 
de panouri cu expo
natele celor 45 do 
expozanți din țară și 
străinătate.

Această expoziție, 
despre a cărui • arne- 
l'T am mai informai 
cititorii noștri în zia
rul do slmbăla tre
cută, o fost prilejuită

ite n-|
Congrc 
Minier
curind 
Iră.

In 
ronf. r 
Șomlo, 
comili'lului de nig.i- 
niz->r< a mulțumit 
. onduceril organelor

Foto: Ion LEONARD

Vinovății au fost 
sancționați

de ul VH-le.i
> International 

găzduit de 
in tara nnas-

ruvintul <,u 
dr. ing. Ștefan 

. pr'sedint'do

locale de partid si de 
stal pentru sprijinii) 
acordat In organiza
rea acestei expoziții. 
Concomitent și-a ex
primat dorința în a- 
tragerca n rit 
multor tineri in 
durile fllalelfșlilor.

>
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acordul la aprovizionarea cu 
material, la mecanici pe mă
sură. la puțuri la fel. incit 
brigăzile de produefie n-au 
cum să spună că nu ..dau" 
cărbune \'u există scuze. Ani 
eliminat, cum s-ar spune toate 
..beteșugurile" din sector.

— Cred că obțineți ceea ce 
obțineți și fiindcă colaborați 
cu oamenii știți să ră apro- 
piați de ei.

— Adevărul e că-mi place 
să fiu aproape de om, dc 
munca lui. Interesele colecti
vului sint și ale mele,

— Vă place doar fiindcă îi 
îndrumați, fiindcă le comu
nicat i experiența dv. ?

— Pe undeva, există și astfel 
de motive. Esențial insă e alt
ceva E o prelungire pe alt 
plan, a rolului meu de orga
nizator, Unii rid. dar eu sint 
in mină, la locurile de muncă. 
90 la sută din timpul pe care-l 
am in activitate. Sint, așa cum 
sint și minerii EA’E STERE. 
ALEXANDRU ALP1. ALE
XANDRU CODAU. GHEOR
GHE CODREA. GHEORGHE 
POPA. EMIL TĂTAR și EMII 
FĂGĂRAȘU. muncitorul de 
puț MIRCEA SCORȚARU. sau 
maiștri mineri SILVIU TĂR- 
FĂ1 ESCU și ILIE CIRLOGAN, 
pentru mine, mai mult decit 
un îndrumător de profesie. Eu 
le dăruiesc experiența mea 
de muncă și de viață, cunoș
tințele mele, dorința mea de a 
fi demn, de a umbla printre 
oameni cu fruntea sus. Ei îmi 
dau o parte din entuziasm, din

hărnicia lor E un schimb echi
tabil și rmlnic.

— Cînd și cum că da|i sea
ma că schimbul acesta este 
rodnic ?

Cind ^lati alături de mine, 
fără sâ-și consulte ceasurile. 
organi*îndu-ne treburile, luind 
niște liotăriri pentru bunul

a te regăsi 
în hărnicia

mers al sectorului.
— Sinteți învinuit de 

multă „îngăduință" ?
— Nu știu dacă sint 

duitor sau nu, eu nu mă pri
cep la „diplomații". Am însă 
în vedere omul cu care cola
borez. omul care este c' 
succesului în minerit.

— Se spune că aveți 
perspectivă un nou frontal ?

— Este prea devreme să vor
bim de asta. Totuși, antici- 
pind cred că dacă voi avea o 
plasare bună, producția sec
torului va crește cu 700 — S00

ambițios core 
bunul lui re

nume, face, de ani de zile, să 
se vorbească Ia mină despre 
vrednicia colectivului său. Fie 
că minerii. mecanicii, lăcătu
șii. electricienii, maiștrii. la 
locul lor de muncă, se stră
duiesc să nu cedeze în ..com
petiție" cu experiența celor 
mai în virstă — de remarcat 
că 93 la sută din efectivul sec
torului V al minei Lupeni. 
are o medie de muncă în mi
nerit de 10—15 ani — oricînd 
și oriunde s-ar afla acești ini
moși se străduiesc să nu-și 
dezmintă calitatea de oameni 
harnici: oriunde s-ar afla, sînt 
minări unii de alții. de colec
tivul lor. Și incă ceva : res
pectul pentru munca șefului 
de sector, pentru gindirea lui, 
pentru dăruirea lui, înseamnă 
o recunoscută prețuire. așa 
cum și inginerul Nicolae Răs- 
popa, știe să le prețuiască fap
tele lor.

Cele 5 200 de tone, sint 
zultatele harnicului 
lectiv care merită respect 
laude. Ce altceva poate vorbi 
mai elocvent, despre modul de 
a fi al unui colectiv decit 
roadele, cifrele și cuvintele 
simple, pornite din inimă. A- 
ceste cuvinte pornite din con
vingeri, au un țel mobilizator 
de durată : locul intii in între
cerea socialistă, în cinstea 
marelui eveniment ce se apro
pie, a 25-a aniversare a Repu
blicii.

JJ Repetițiile generale"
(Urmare din pag L)

>ilua-

pe acesta (adică pe I.G.L. Pe
troșani) cu promisiuni. Și a- 
ceasla... din omenie! Pentru că 
termenul contractual, fixat de 
comun acord, este sfirșitul lunii 
octombrie (? 1 ?). I.G.L. a primit, 
lotuși, 6 pompe și multe „urări 
de bine". Deocamdată atit! 
Mai mult de atit nu avea și nu 
are furnizorul, obligația 
oferi...

Rămîn insă, in această
lie, „in picioare" atit problema 
eșalonării in timp a lucrărilor 
cît și cea a concordanței dintre 
aceasta și termenul de furniza
re a pompelor necesare, fixat 
dincolo de data finalizării lutu- 
ror „preparativelor de iarnă”?... 
Am abandonat. această întreba
re imediat, în momentul în ca
re ni s-a confirmat că „fisura" 
se adinceșle („Ne-au lipsi! o su
medenie de vane. In ' ultimul 
timp, am început să le primim. 
Serviciul nostru de aprovizio
nare a depus mult efort, a cău
tat peste toL prin tară, însă 
doar parțial a reușit să ne pro- 

.") Și iată, 
nefavorabil 
„obiectivi"

țelor, mai mult sau mai puțin 
provocate de cauze obiective, 
am dori să informăm cititorii 
care era stadiul „repetițiilor" de 
la centralele termice, cu două 
săptămîni înainte de termenul 
final stabilit, adică la 1 septem
brie ?

Răspunsul inginerului șei 
adjunct al I.G.L. Petroșani, con
cis și foarte elocvent („Nici un 
sector, cu exceț ția doar a celui 
d;n Uricani, care însă n-are „în 
lucru" decit o centrală termică, 
nu și-a terminat lucrările. Sta
diul acestora e însă avansat și 
sperăm că pină la aproximativ 
15 septembrie, se 
toate reviziile și

cure cele necesare, 
deci, cum timpul 
(inițial) și factorii 
(zice-se), iocepînd să acționeze 
ronlra unor planuri „judicios" 
formulate, au ștrangulat inten
țiile bune, convulsionând o ac
tivitate ce părea că se introdu
ce pe un făqaș firesc, așteptat, 
norma).

pofida tuturor deficien-

vor termina 
reparațiile. 

Timpul permite in continuare...) 
ne-a determinat reflecțiile 
urmează, completate cu 
cîteva „dale".

•fr
Timpul permite deci I E 

te adevărat, timpul „ing 
mulle. A „înghițit", de fapt, 
posibilitățile pe care lo-a 
— și le are — întreprinderea 
de gospodărie locativă Petroșani 
de a-și finaliza obligațiile pe 
care, indirect, și le asumă față 
de cetățenii orașelor noastre 
care locuiesc in blocuri (și care 
așteaptă curmarea „căderilor' 
nepermise, în plină iarnă, de 
pe piedestalul garanțiilor, a asi
gurărilor foarte optimiste din 
anii treruți). Timpul. hămesit, 
va „înghiți", în curind și ulti
mul termen al „recapitulării" 
dinaintea marelui „examen" și

care 
alte

ai Iu olul „Rinduri pentru 
o lucrătoare din comerț și nu 
numai pentru ea...", Steagul ro
șu din 3 august a.c., critica a- 
titudinea reprobabil a față dc 
consumaloți a barmanei Marin 
Vlad, do la unitatea nr. 14 „Mu
reșul" din Lupeni.

Conducerea T.A.P.L. Petro
șani, sesizată de cele < uprinsc 
în articol ne informează că, du
pă o prealabilă cercetare, a 
sancționat pentru atitudine ne
cuviincioasă față do consumatori 
po barmana Maria Vlad cu „a- 
vertismenl" iar pe responsabi
lul unității, Vasile Abraham, cu 
„mustrare", corespunzător cu 
prevederile Legii nr. 11970.

Pe tema 
punctului 
alimentar 

din incinta 
depoului 

de locomotive 
Petroșani

cadrul discuțiilor purtate 
cu prilejul adunării generale a 
salariaților din cadrul depoului 
de locomotive s-a ridicat pro
blema redeschiderii 
alimentar care a ___ ,____
timp îndelungat spre mulțumi
rea celor peste 500 salariați ai 
unității.

Problema a fost abordată și 
în materialul publicat în ziarul 
nostru din 11 august a.c. pe 
marginea lucrărilor adunării 
generale. In răspunsul trimis 
redacției, de către conducerea 
O.C.L. Alimentara se arată că: 
„Punctul alimentar din incinta 
depoului C.F.R. s-a desființat la 
cererea conducerii acestei uni
tăți, pentru motivul că noi nu 
am avut , posibilitatea să o do
tam cu agregat frigorific. Con
ducerea O.C.L. Alimentara esle 
dispusă să redeschidă în orice 
moment acest punct alimentar, 
în aceleași condiții în care a 
funcționat, însă fiind vorba de 
o unitate mică, nu avem posibi
litatea să o dotăm cu frigider, 
acesta procurindu-se din fon
duri de investiții care sint limi-

Dacă organele de 
C.F.R. ar avea posibilitatea 
din resursele proprii să pro 
un frigider, noi ne luăm angn- 
jamonlul să redeschidem imit 
tea în timpul el mai sruri".

Conducerea depoului, la ri 
dul său, ne informează că punc
tul alimentar a fost desființat nu 
Io , cererea so ci a organelor 
sanitare caro au constatat că 
alimentele, în lipsa frigiderului, 
nu sini păstrate în bune con- 
dițiuni. Or, desființarea punctu
lui dezavantajează personalul 
depoului, în mare parte meca
nici și fochiști care își desfă
șoară activitatea după un tur- 
nus ce diferă de orariile unită
ților din comerț, și au greutăți 
în aprovizionarea cu alimente, 
ținîndu-se seama și de distanța 
dintre depou și centrul comer
cial al orașului.

Rospingînd propunerea ca fri
giderul să fie procurat din ron
durile proprii ale C.F.R., con
ducerea depoului susține cu 
toată tăria necesitatea rezolvă
rii in interesul muncitorilor, de 
către O.C.L. Alimentara, a pro
blemei punctului alimentar din 
incinta unității.

Ne asociem acestei cereri ; 
O.C.L. Alimentara trebuie să ia 
măsuri de procurarea frigideru
lui, revenindu-i prin lege obli
gația : „să păstreze mărfurile în 
bune condițiuni, astfel incit să 
se asigure integritatea lor can
titativă precum și reducerea 
perisabilităților" și să redeschi
dă într-un termen scurt punc
tul alimentar solicitat de mun
citorii ceferiști.

La vernisa) nu par- 
ipal reprezentanți 

din R.S.‘Cehoslovaca 
R.P. Ungaria, R.P. Pe 
lână. R.F.G., R.D.G 
Elveția Finlanda 
Franța, printre -are 
pi'-f. dr. ing. George 
W. Schenk din Pla
ga, dipl. ing. Boris 
llnmrlo do la Faculta
tea do mine din Lju
bljana, dipt ing. Endre 
Ujlalusi din Biidam s- 
la, Bella Nagy do |a 
minele din Oros/lan 
(R.P.U.), ing. Mans 
Grube (R.D.G.) și al
ții.

După ce n fost tă
iată panglica inaugu
rală de către lev. 
Traian Blaj, prim-vi- 
cepreședinle al Con
siliului popular muni
cipal Petroșani, par- 
ticipanții la deschl-

tu un deosebit interes și in albu-Exponatclc sini urmărite 
mele și prospectele etalate
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Succese ale
Furnaliștii, oțelarii și lamina- 

lorii din unitățile Centralei in
dustriale Hunedoara intimpină 
„Ziua metalurgistului" cu noi 
succese în muncă. De la începu
tul anului, aceste colective au 
realizat o producție marfă su
plimentară in valoare de peste 
86 milioane lei. Prin utilizarea 
cu randament sporit a agrega
telor și intensificarea procesu
lui de topire și elaborare a șar-

siderurgiștilor
jelor, (urnalișlii de la Hunedo«F 
ra și Călan au produs peste 
prevederi o cantitate de fontă 
lichidă echivalentă cu metalul 
necesar pentru fabricarea a pes
te 3 650 tractoare. Sporul de 
producție s-a obținui în condi
țiile 
tone

La 
rii 
di

economisirii a peste 6 000 
cocs metalurgic.

rîndul lor, 
tehnicienii și 

care deservesc

muri' ilo- 
ingine- 
cuptoa-

hunedoreni
role Martin și electrice de la 
combinatul hunedorean au adău
gat noi succese la bilanțul celor 
8 luni. In medie zilnic, 
in luna septembrie ei au 
realizat cile 40 tone oțel peste 
sarcinile stabilite. I nminoiiștii 
au livrai suplimentai beneficia
rilor din țară și c’e peste Fofa
re, în perioada care a trecu) de 
la începutul anului, mai mul: de 
13 000 tone laminate.

Respectarea ciclului de producție

ale centralelor termice
I.G.L din Pelroșan. 

rămi- 
anii 
data 
ca...

sectoarele 
și Petrila (în special) vor 
ne lot în urmă, ca și în 
precedenți, așteplînd, dc 
aceasta (în compensație) 
timpul ce) cald să „muște" cu 
mai multă hotărire din cel rece 
(!) Măcar pină la 1 octombrie... 
Reparațiile care se efectuează, 
în prezent, la centralele termi
ce din cartierul „Carpați" (Pe
troșani), de exemplu, decurg cu 
dificultate. Deși nu există un 
mare volum de lucru, sînt prea 
puțini totuși cei care să-și poa
tă permite să termine lotul, în 
bune condițiuni, pînă în 15 
septembrie. La fel, la Petrila. 
Rămînerile in urmă nu sînt 
mari. Sînt însă suficiente | en- 
'ru ca termenul lichidării lor 
să fie împins totuși cît mai în... 
colo, înspre octombrie și poate 
și după începutul lui brumar. 
Dacă vor primi un ajutor (da
ră!) de la Lonea, centralele ter
mice din Petrila vor putea fl 
gata puse la punct in 7—8 zile. 
Bineînțeles, după 15 septembrie’ 
In sectoarele rămase in urmă, 
orincipalele lucrări s-au efec
tuat. Au fost înlocuite cazonele 
uzate, conductele, au fost mon
tate noi boilere (mai trebuie să 
sosească pompele de. la Bucu
rești!). „Mai sînt unele mărun
țișuri" (Cile ni se „trag" nouă, 
iarna, de Ia aceste „mărunți
șuri"!). La Lupeni, cu lot vo
lumul mare de lucru necesitai, 
treburile, momentane, sînt... ,,pe

Aproape totul

La Vulcan n-a existat prea mult 
de lucru, pentru că 
termice de aici sini 
noi. In cartierul Aeroport (Pe
troșani) s-a depus cel mai ma
re volum de lucrări și, datorită 
interesului maistrului loan Das
călii, locatarii nu vor mai avea 
„probleme" la iarnă cu încăl
zirea centrală (Cum rămîne în
să cu lucrările la conducta ca
re traversează strada Indepen
denței, mult înlîrziale ?)...

Cam astea ar fi problemele 
„arzătoare" ale încălzirii 
trale acum, în prag de 
rece.

Se vor încheia la timp 
lițiile generale" ale centralelor 
termice din Valea Jiului? Par
tial da, partial nu. Asigurări c ă. 
in marea lor majoritate, rămîne- 
rile în urmă vor fi recuperate, 
am primit suficiente. Să sperăm 
că vor fi 'îndeplinite. Ceva, în
să, n-am primit... Ce ? O încura
jare, în sensul ca să putem pro
mite celor ce locuiesc în 
blocuri că, la iarnă, vor fi seu- 
'iii de surprize in ce privește 
încălzirea 
ne, deci, 
„ghearele 
putea ca 
putea să 
neplăcute, 
dormim, în cîte-o seară, în fo
tolii, înfofoliți în paltoane, s-ar 
putea... E de datoria celor de la 
I.G.L. să preînlîmpine de pe a- 
cum repetarea surprizelor ne- 
rlăcule din iernile precedente.

punctele 
aproape

cen- 
sezon

„repe-

centrală... Vom rămî- 
în continuare, în 
"neprevăzutului ! S-ar 

totul să fie bine, s-ar 
mai avem și surprize 
s-ar putea să mai a-

34 m pe lună, productivități de 
peste 8 tone pe post. Avansări 
sporite și productivități superi
oare au obținut și brigăzile 
conduse de Florian Mionici de 
la exploatarea Petrila, Ilie Ni
colae de la exploatarea Aninoa
sa, Nicolae Croitoru de Ia ex
ploatarea Paroșeni și altele.

La abatajele cameră s-au evi
dențiat brigăzile conduse de 
Petru Roman de la mina Ani
noasa, Pavel Madarasz de la 
mina Uricani, Zaharie Bălăuță 
de Ia mina Lonea, Gheorghe 
Iordan și Ștefan Gantz de la 
mina Vulcan care'" au realizai 
avansări cuprinse între 172 și 
215 mp pe lună și productivi
tăți între 6 și 7,4 tone pe post.

La lucrările de înaintare în 
galerii brigăzile conduse de mi
nerii Constantin Grădinaru și 
Constantin Trifan de la mina 
Uricani au obținut avansări de 
127 m respectiv 117 m pe lună, 
iar la mina Livezeni brigada 
condusă de minerul Constantin 
Peroiu a realizat 95,6 m pe lună 
cu productivități cuprinse între 
2,5 — 3,5 mc/posl.

Continuînd seria succeselor 
în luna iulie, de asemenea un 
mgre număr de brigăzi au de
pășit avansările planificate și 
normele de producție, obținind 
cîșliquri substanțiale sporite. 
Din unele evidente ale citorva 
exploatări rezultă că brigăzile 
conduse de loan Miclea de la 
mina Lonea, Gabor Levai de la 
mina Dîlja, Dumitru Tamaș, Pe- 
•re Constantin, Ioan Solomon.

Vasile Caila, Vasile Rusu, N>- 
colae Gavra, Mihai Varșan, loan 
Gîrca, Alexandru Gabosy, Ni- 
colae Ungureanu de la mina 
Lupcni, Evian Bob și Romulus 
Boia de la mina Uțjcani 'au ob
ținui cîștiguri sporite cu 30 pî- 
nă la 58 la sulă. Și la celelalte 
exploatări s-au obținui cîștiguri 
sporite cu peste 30 la sulă și. 
de asemenea, un însemnat nu
măr de brigăzi au realizat cîș
tiguri sporite cu 10 pină la 80 
la sulă, iar altele între 1 și 10 
la sută.

Realizările 
lă succesele 
înțeleg să-și 
nea pentru a cărei însușire a 
fost necesară muncă susținută. 
Desigur, nu se poale trece cu 
vederea că, dacă majoritatea 
brigăzilor care lucrează pe bază 
de cicluri au obținui realizări 
frumoase, mai există brigăzi 
care n-au reușit să învingă di
ficultățile ce le-au avut de în- 
tîmpinat în munca lor, să reali
zeze numărul de cicluri stabi
lit, normele de producție și -cîș- 
liqul planificat. La această situa
ție au concurat asistenta tehni
că insuficientă acordată de per
sonalul lehnico-ingineresc cît 
șl insuficienta combativitate și 
pregătirea profesională a mem
brilor brigăzii. Sînt cazuri de 
brigăzi care au depășit posturi
le prestate fără a realiza nor
mele de producție și avansarea 
planificată. In alte cazuri deși 
s-au realizat normele nu 
realizat avansarea frontului, da
torită neplasării posturilor. De 
exemplu. brigăzile minorilor

obținute reprezin- 
cu care minerii 
onoreze profesiu-

s-a

l-.ian Miclea dc la E.M. Lonea, 
Gheorghe Grigoroaie de le E.M. 
Dîlja, Evian Bob de la E.M. U- 
ricani și altele, deși au realizat 
normele de producție în luna 
iulie 1972, nu au îndeplinit 
avansările programate datorită 
neplasării posturilor stabilite. 
Sînt de asemenea situații cînd 
se realizează avansările planifi
cate pe seama depășirii postu
rilor cu toate că nu s-au reali
zat normele de producție. De 
pildă brigăzile minerilor Mihai 
Cosma și Ștefan Ghioc de la 
E.M. Dîlja, Ilie Jeler, loan. Po
pescu, Vasile Rusu și Nicplae 
Gavra de la E.M. Lupeni și alte
le care depășind posturile pla
nificate cu 13 pînă la 37 la su
tă au îndeplinii ciclurile de pro
ducție pe luna iulie 1972 cu 
țoale că normele au fost reali
zate în proporție de numai 87.4 
pînă la 99 la sulă. Astfel de ca
zuri sînt aproape la toate mine
le, ceea ce denotă că există în
că suficiente resurse în îmbună
tățirea organizării muncii, a ob
ținerii unor rezultate
re.

Mai sînt și aspecte 
lire a programului de 
ră o analiză temeinică a con
dițiilor existente, ceea ce con
duce la realizarea unor abateri 
mari în plus sau în minus față 
de programul stabilit la diferi
te locuri de muncă. Au fost 
luni cînd briqăzi ca cele condu
se de loan Cojocaru dc la mina 
Lonea, Eugen Voicu șî Emilian 
Bobocea, de la E. M. Petrila. 
Dumitru Fulga de la E.M. Ani
noasa, Gheorghe Chitic de la

superîoa-

de slabî- 
lucru lă

mina Paroșeni, Radu Antonie de 
la Uricani nu și-au realizat sar
cinile de plan decit în propor
ție de sub 80 la sută. Cum s-au 
stabilit — să zicem — progra
mele de lucru lunare ale Brigă
zilor lui Alexandru Mathe, de 
la E.M. Aninoasa și Emilian 
Boborea de la mina Petrila un
de s-au consemnat realizări mal 
mici de 55 la sulă?

Aspectele negative enunțate 
mai sus trebuie lichidate, •» 
toată răspunderea, de către toți 
factorii cărora le aparțin. Pen
tru a aplica cît mai corect prin
cipiile remunerării după canti
tatea și calitatea muncii Dres- 
tale și a cointeresa întregul co- 
lecliv în cil mai mare măsură 
la realizarea sarcinilor, se -ere 
în continuare o susținută acti
vitate tehnică și organizatorică 
din partea personalului tehnico- 
ingineresc din sectoare, a bri
gadierilor, a șefilor de schimb’, 
a tuturor salariaților cu sarcini 
de răspundere din cadrul ex
ploatărilor și sectoarelor minie
re. Este, de asemenea, norr 
qăsirea unor forme de cointere
sare și răspundere a personalu
lui auxiliar 
inleqrală a 
condițiilor 
productive, 
rii la toate locurile de mun<.“ a 
proqramelor de lucru stabilite, 
îndeplinirea inteqrală a tuturor 
proqramelor stabilite presuDune 
perfecționarea continuă a orga
nizării producției si a munc-i șî 
o disciplină fermă in muncă 
din partea tuturor salariaților 
exploatărilor miniere.

pentru participarea 
acestuia la crearea 
optime brigăzilor 
în vederea realiză-
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I — 256. Zile rămase

Pnnțul Băia,a; 
VULCAN: LJn minut de recu
legere; LUPENI — Muncito
resc: Săptămîna nebunilor;
Cultural : Pirosmani.

Soarele răsare la ora 5,51 și 
apune la ora 18,32. Zile trecute 
din an 
110.

tinerelului; l/,20 Muzică de 
promenadă; 17,30 Program mu
zical oferit Colectivului Uzinei 
de autoturisme din Pitești; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate; 20,45 Con
semnări; 20,50 Cîntă Angela 
Moldovan; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

Polară — Ciclu de 
școlară și profesională;
Muzică populară din Mold..'? ., 
18,45 Publicitate; 18,50 Arta 
in lumea contemporanii-, 19,20 
1 001 de seri; Siluete in alb și 
negru: „Califul barză"; 19,30 
Telejurnal. Marea întrecere so
cialistă la zi; 20.10 Seară de 
teatru „Torquato Tasso" dc 
Goethe: 21.50 Teloglob: Ciad 
Reportaj filmat
Cimpoieru; 22,10 
muzicii ușoare
Magomaev; 22,30

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

de Valeriu 
Vedele ale 
— Muslim 

„24 de ore".
MARȚI 12 SEPTEMBRIE

MARȚI 12 SEPTEMBRIE

1882
Ion
’m.

(w]
și chi- 

1956); 
primul

EVENIMENTE

— S-a născut Andrei 
Sas, militant ol mișcă

rii muncitorești din țara noas
tră (60 de ani) (m. 1943); 
— S-a născut scriitorul 
Agîrbiceanu <90 de ani) _
1963); 1897 — S-a născut Irene 
Jolîot-Curie, fizician 
mist (m. 17 III
1940 — A apărut
număr al ziarului „De Waar- 
hied" organ al C.C. al Partidu
lui Comunist din Olanda.

MAR|I 12 SEPTEMBRIl

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Cercurile dragostei; Republica : 
Vinovatul este in casă; Petrila: 
Pentru că se iubesc; LONEA

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Atlas cultural; 9,50 
Formația instrumentală Cornel 
Popescu; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Dobroge, mîndră grădină 
— muzică populară; 10,30 Start 
la intersecție; 11,05 „Chemarea 
munților" — cînlece de excur
sie; 11,35 Melodii interpretate 
de Gigi Marga și Tony del Mo
naco; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Inlîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Muzică de 
prînz; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,35 Cînlece și jocuri 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Rndiosimpozion; 15,35 
Muzică dc estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cînlecul săptămînii; 16 50 
Publicitate radio; 17,00 Antena

9,00 Deschiderea emisiunii; 
Telex; 9.05 Muzică popuia-v. 
Cîntă Marin Marcu; 9,20 Cămi
nul; 10,00 Curs de limba engle
ză. Lecția a 15-a; 10,30 Prim- 
plan — furnalislul Nicolae 
Mărculescu; 11,00 Film serial 
„Salut Germain". Episodul 
„Surprize pavilionul de vî- 
nălo.iic". 11,10 Selecțiuni din 
emisiunea „Promenada dumini- 
■ ală". 12,30 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba france
ză. Lecția a 17-a; 18,00 Steaua

| jTI "99*"’A
VfceMCH
Ieri, temperatura maximă a 

aerului ia Petroșani a fost de 
plus 18 grade, iar la Paring de 
plus 11 grade. Minimele au 
(ost de plus 12 grade și res
pectiv, plus 7 grade

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme in general In
stabilă cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații sla
be sub formă de averse. Vini 
slab din sectorul sudic.
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NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Iu aceste zile, la New York 
Isi desfășoară lucrările Comi
tetul O.N.U. pentru f dosirea in 
scopuri pașnice n spațiului ex- 
troat meșterie. In cadrul dezba
terilor a luni cuvînlul șeful de
legației române, ambasadorul Ion 
Datcu care, amintind pn.ițin 
consecventă a României în fa
voarea definirii, prin instrumen
te juridice internaționale, a 
drepturilor și obligațiilor state
lor în ceea ce privește spațiu) 
ex trnalmosferic, a declarat că 
tara noastră sprijină activități
le Comitetului In această direc
ție. In context, reprezentantul 
român s-a pronunțat in favoa
rea continuării eforturilor pen

------ ♦

Plenara
C.C. al P.C

Peruan

liu definirea proiectului de trn- 
I jI mufra Lunii, astfel Incîl a- 
i esta poală fi supus aprobă
rii Adunării Generale a O.N.U. 
la apropiata sesiune, șl a role» 
val utilitatea unei convenții in
ternaționale. aflate în curs de 
examinare în cadrul Comitetu
lui, asupra Înmatriculării obicr- 
telor lansate în spațiul cosmic.

Delegatul român o arătat (5 
acest organism de specialitate 
al O.N.U. trebuie să se orien
teze mai mult spre activități 
care să asigure tuturor statelor, 
indiferent de mărimea teritoriu
lui sau de potențialul lor eco
nomic, accesul la utilizarea teh
nicilor spațiale, în vederea dez
voltării lor economice și .socia
le, a creșterii bunăstării popoa
relor. avindu-se in vedere, în 
primul rînd, necesitățile țărilor 
în curs de dezvoltare.

Dl\ ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
Ședința

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Duminică scara, Consiliul de 
Securitate și-a reluat dezbateri
le, convocate la cererea Siriei 
șl a Libanului, în legătură cu • 
atacurile lansate la 8 și 9 sep
tembrie do către aviația Israe- 
liană asupra teritoriilor acestor 
țări. Ședința de duminică dimi
neața fusese întreruptă, tempo
rar. inlrucit delegațiile a șase 
state au invocat necesitatea

consultării cu guvernele 
pecltve.

După ce rezoluția prezentată 
do unele țări africane și Iugos
lavia a fost respinsă, reprezen
tantul Libanului și-a anunțat 
Intenția de a solicita noi ins
trucțiuni din partea guvernului 
său. Ulterior, s-a anunțat că șe
dința Consiliului de Securitate 
s-a aminat sine die.

MUNCHEN 72

(f Ofiwuuex
(prin telefon de la trimisul 
„Agerpres", Ilio Goga)

festivitatea de închidere

O declarație a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud

1
I
*
*

fără 
vor

generale cu adevărat 
democratice". .

Puternic cutremur
în PakistanDupă cum anunță agenția 

VNA, la 10 septembrie, unită
țile de apărare antiaeriană au 
'doborît deasupra orașului Ha
noi două avioane americane.

RAWALPINDI 11 (Agerpres). Postul de radio a precizat că 
. Docln cuts rin nnrcnann nonei bilanț a nulul fi CUnOSCUt

LIMA 11 (Agerpres). — In 
cadrul unei rlenare care a avut 
Ioc recent. Comitetul £entral al 
Partidului Comunist Peruan și-a 
exprimat sprijinul pentru pro
cesul revoluționar care se des
fășoară în tară și a cerut națio
nalizarea industriei miniere, a 
marilor întreprinderi de pescuit 
și a comerțului exterior peruan 
— informează agenția Prensa 
Latina. Comitetul Central, men
ționează agenția a „apreciat că 
procesul revoluționar din Peru 
s-a aprofundat in ultimul timp, 
jntrînd înlr-o nouă fază care 
se caracterizează prin hoțărîrea 
guvernului de a acționa cu prio
ritate. începînd din acest an, 
pentru formarea unui sector e- 
conomic proprietate socială șl 
s-a concretizat prin legile cores
punzătoare, prin reformele eco
nomice și sociale anliimperîa- 
liste și antioligarhice. „Nu e- 
xistă o incompatibilitate între 
obiectivele finale ale P.C.P. șl 
Intenția guvernului de a crea 
o societate umanistă și solida
ră, bazată pe proprietatea socia
lă asupra mijloacelor de pro
ducție" — se subliniază in con
cluziile plenarei. Totodată C.C. 
al P.C.P. relevă importanta uni
tății tuturor peruanilor în lupta 
pentru depășirea subdezvoltării.

VIETNAMUL DE SUD 11 (A- 
gerpres). — Agenția VNA a- 
nunță că „la 11 septembrie, Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud a dat publicității o decla
rație importantă în legătura cu 
stabilirea păcii în Vietnam".

In acest document, relevă 
VNA, G.R.P. declară că, pentru 
rezolvarea corectă a problemei 
vietnameze și asigurarea unei 
păci durabile în Vietnam 
S.U.A, trebuie să respecte inde
pendența poporului vietnamez 
dreptul la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze. să 
pună capăt bombardamentelor, 
minării și blocării porturilor 
Republicii Democrate Vietnam, 
să înceteze complet activitățile 
militare în Vietnamul de sud 
și să-și retragă rapid toate tru-

pele, consilierii și materialul de 
război.

Declarația subliniază că „o 
soluționare a problemei interne 
a Vietnamului de sud trebuie 
să pornească de la situația rea
lă a existenței în Vietnamul 
dc sud a două administrații, 
două armate și a altor forțe 
politice. Este necesar să se rea
lizeze unitatea națională. Păr
țile trebuie să se unească pe 
baza egalității, respectului re
ciproc și neeliminării reciproce, 
iar populației trebuie să i se 
garanteze libertățile democrati
ce. In acest scop, este necesar 
ca în Vietnamul dc sud să se 
formeze Un guvern provizoriu 
de uniune națională cu trei 
componente egale, care să-și 
asume sarcina rezolvării trebu
rilor țării, în perioada de tran
ziție pînă la organizarea

alegeri 
libere Și

C'u alte cuvinte — subliniază 
declarația — G.R.P. este gata 
să accepte un guvern provizoriu 
de uniune națională care să nu 
fie dominat do nici una dintre 
cele două grupări antagoniste. 
Pentru aceasta, „Guvernul Re
voluționar Provizoriu și admi
nistrația de la Saigon, 
Nguyen Van Thieu, își 
numi fiecare reprezentanții săi 
pentru a participa la guvernul 
de uniune națională. Desemna
rea persoanelor aparținînd ce
lui de-al treilea grup se va 
face prin consultări". Decla
rația afirmă că cele trei com
ponente ale guvernului provi
zoriu de uniune națională vor 
fi egale în ceea ce privește nu
mărul membrilor și statutul lor.

Jocurile Olimpice de vară de 
la Miinchen au luat sfirșit luni 
seara cu tradiționala și ca în
totdeauna emoționanta festivi
tate de închidere. Sportivii ve
niți aici de pe toate meridia
nele globului să perpetueze 
spiritul olimpic și-au luat ră
mas bun de la gazdele Jocuri
lor dindu-șl intîlnlre peste pa
tru ant la Montreal, unde va 
avea loc a 21-a ediție a Olim
piadei.

Ceremonia a început la ora 
19,30 (ora locală). In loja ofi
cială au luat loc Gustav Hei
nemann, președintele Republi
cii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, cancelarul R.F. 
a Germaniei, Avery Brundage, 
președintele C.I.O., și alte per
sonalități.

Un uriaș car alegoric, tras 
de opt cai, a intrat pe poarta 
de maraton ducind pe el muzi
canți, tineri și tinere în costu
me populare bavareze. Au tre
cut apoi prin fața tribunelor 
purtătorii drapelelor țărilor par
ticipante, urmați de coloana 
sportivilor care au defilat de 
data aceasta braț la braț ames
tecați, unii cu alții, într-un lanț 
simbolic al prieteniei sportive 
internaționale. Potrivit tradi
ției olimpice, pe stadion au 
fost înălțate drapelele Greciei.

țară de origină a Olimpiadei. 
R.F. a Germanici, gazda Jocu
rilor încheiate aseară și Cana
dei, țara unde se va desfășura 
viitoarea Olimpiadă de vară. 
Pe tabloul electronic a apărut 
Inscripția „Montreal 1976". In 
acest limp, președintele in 
funcție al C.I.O., Avery Brunda
ge, a declarat închise Jocurile 
celei de-a 20-a ediții a Olim
piadei moderne, invitind line- 
retul din toate țările lumii să 
so întilnească peste patru ani 
la Montreal pentru a celebra 
împreună a 21-a Olimpiadă.

Stadionul a fost cufundat 
apoi in întuneric. Doar flacă
ra olimpică mai ardea sus, 
deasupra tribunelor. Un su
net de trompetă Ș« bătăi de 
tobe au răsunat pe stadion Ș» 
în același timp flacăra
stins încet. Sportivi ai țării 
gazdă,

s-a

foștj campioni olim-

Olimpiadei
pici, au coboril de Pe catarg 
steagul Olimpiadelor, iar de 
pe „Colina speranței", așa 
cum numesc munchcnezii dea
lul din apropierea stadionului 
au fost trase cinci salve de 
tun. In acordurile imnului o- 
limpic drapelul a fost purtat 
în afara stadionului. Deasupra 
uriașei arene a apărut sclipi
tor și neașteptat un curcubeu 
artificial, care a înlocuit la a- 
ceastă Olimpiadă obișnuitele 
focuri de artificii. Sute de ti
neri și tinere purtind costume 
folclorice bavareze au apărut 
Pe pista stadionului. Fetele au 
înaintat spre teren unde se 
aflau sportivii și au prins in 
drapelele țărilor participante 
frunze de lauri. In acel mo
ment 400 de școlari cu făclii in 
mîini iu format un lanț lumi
nos în jurul pistei. Muzicanții, 
tinerii bavarezi și purtătorii fă
cliilor s-au amestecat și ei in

coloana sportivilor, formind un 
Imens cortegiu care, în aplau
zele spectatorilor, s-a îndreptat 
spre Ieșirea stadionului.

A 20-a Olimpiadă de vară, o 
mare sărbătoare a sportului ca 
re a cimentat și mai mult prie
tenia dintre tinerii veniți din 
cele 
iat.

cinci continente, s-a indie

★

ultima probă a celei de-a 
ediții a Jocurilor Olimpice

In
20-a
de vară — „Marele premiu al 
națiunilor" la călărie — victo 
ria și medaliile de aur au reve 
nit echipei R.F. a Germaniei.

lată clasamentul probei 1 
R.F. a Germaniei — 32 puncte
— medalie de aur ; 2. S.U.A.
— 32,25 puncte — medalie de 
argint ; 3. Italia — 48 puncte 
medalie de bronz.

Tenismanul roman llic Nas- 
tase a repurtat un strălucit 
succes, cîștigînd tradiționalul 
turneu internațional „Open" 
de la Forest Hills. In între
cerea cu unii dintre cei mai 
redutabili jucători din lume, 
printre care numeroși profe
sioniști, Ilie Năstase s-a com
portat excepțional demon- 
strind clasa sa internațională. 
In finală. Năstase l-a în
vins în 5 seturi: 3 -6.
6—3, 6—7, 6—1, 6—3 pe ce
lebrul jucător profesionist a- 
merican Arthur Ashe.

R.D. VIETNAM : Bombarda
mentele aviației americane în 
Vietnam provoacă in conti
nuare pierderi de vieți ome
nești in rindurile populației 
civile șl mari pagube materia
le. Recent, un grup de ziariști

Jocurile Olimpice de la 
Munchen, cele mai lungi din 
istoria Olimpiadelor, cele mai 
dramatice, dar și cele mai pro
digioase prin valoarea perfor
manțelor înregistrate, s-au 
încheiat luni cu desfășurarea 
„Marelui premiu al națiuni
lor" la călărie, disputat pe ele
gantul stadion olimpic sub un 
cer mohorît.

Timp de mai bine de două 
săplămîni am asistat la între
ceri al căror nivel tehnic sf ec- 
tacular ar putea epuiza orice 
superlative. Valsul recorduri
lor, expresie a devizei olim
pice „Citius, Altius, Fortius", 
a prins în iureșul său pe spor
tivi, care și-au dăruit cu fer
mitate și energie forța, talen
tul și entuziasmul lor tineresc.

Olimpiada de la Munchen 
s-a terminat. Acum este ora 
bilanțurilor, dar și a strînge- 
rilor de mînă amicale între 
SDortivi ce se indreaDtă SDre

să triumfe pacea și 
munchene-

a face 
prietenia. Ziarele 
ze, apărute în ediție specială 
comentează pe larg rezultate
le ultimelor probe ale olimpi
adei. In acest final frenetic, 
un rol de prim plan l-au jucat 
și sportivii români, situați 
printre protagoniștii concursu
rilor de lupte, caiac-canoe, a- 
tletism și scrimă. In numai 3 
zile, ei au colecționat 10 me
dalii, dintre care trei de aur, 
performanță demnă de 'oală 
lauda. Intr-o competiție de o 
asemenea amploare și foarte 
selectivă, avînd la start 
10 000 de concurenți, echipa 
olimpică română, cu un total 
de 16 medalii obținute în 8 
discipline, cucerește cel mai 
mare număr de trofee olimpi-

ca Finlanda, Franța, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, Elveția, O- 
landa, Norvegia etc.

Toți medaliații noștri merită

felicitări 
la aceste 
cum au
sportive ale țării.

pentru evoluția lor 
jocuri, pentru modul 
reprezentat culorile

Palmares final
In ansamblu, a 20-a ediție a 

Jocurilor Olimpice de vară a 
fost dominată de echipa 
U.R.S.S. In tradiționala între
cere cu sportivii echipei 
S.U.A., reprezentanții U.R.S.S. 
au cîștigat un număr mai ma
re de medalii. Reprezentanții 
tarilor socialiste au avut o 
prezentă deosebită la actuala 
ediție a J.O., cucerind in to-

ii — 16); 5. Ungaria — 35 
(6 — 13 — 16); 6. Japonia — 
29 (13 - 8 — 8); 7. Polonia 
— 21 (7 — 5 — 9); 8. Bulga
ria — 21 (6 — 10 — 5); 9.11a- 
lia — 18 (5 — 3 — 10); 10. 
Anglia — 18 (4 — 5 — 9); 
11. Australia — 17 (8 — 7 — 
2); 12. Suedia — 16 (4 — 6

11 (115p) din 121 de țări parti
cipante. Echipa României se 

netfol fn»intn.i nnflr

ce din istoria participării sale tal 100 de medalii olimpice de - 6); 13. România — 16 (3
la cea mai importantă între aur. — 6 — i ; 14. Franța — 13
cere sportivă a timpurilor mo Clasamentul neoficial pe (2 - 4 — 7); 15. Kenya — S
derne. In clasamentul neofici medalii se prezintă astfel: 1. (2 — 3 — 4); 16. Cuba — 8
al pe medalii, România ocupă U.R.S.S. — 99 medalii (50 de (3 - 1 — 4) etc.
locul 13, iar pe puncte locul aur — 27 argint — 22 de In clasamentul neoficial pe

bronz; 2. S.U.A. — 93 (33 -
31 — 29); 3. R. D. Germană
— 6R_ 120 — 23 — 23) •. d.

puncte, primul loc a fost ocu
pat de echipa U.R.S.S. cu 
667o. urmată do S.U.A — 638
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