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Dragi tovarăși.

Stimați oaspeți de peste hotare.

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stol, 

Nicoiac (eoușcscu, 
adresat participan|ilor la cel de-al Vll-lea 

Congres International Minier
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în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

Avîntul, energia, dăruirea tuturor 
în întrecere orientate spre obiectivul

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
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• Și-au reînnoit 
angajamentele

In marea întrecere ce se desfășoară pentru traducerea 
fapte a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului și
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ii mpmarea cu tot mai importante succese in muncă cea de 
a 25-a aniversare a Republicii, lucrătorii feroviari obțin noi 
și valoroase realizări.

Astfel, colectivul depoului de locomotive Petroșani a 
depășit în luna august — prin buna întreținere și utilizare 
a parcului dc locomotive, folosirea deplină a fondului dc 
timp, întărirea disciplinei in muncă, îmbunătățirea asisten
ței tehnice și grija față de ridicarea nivelului de califica
re a personalului de locomotivă și atelier — planul de pro
ducție cu 2,2 la sută, pe seama creșterii productivității 
muncii cu 3,5 la sută.

Consumul de combustibil convențional, care reprezintă 
cea mai mare parte a cheltuielilor de producție ale uni
tății, a fost redus, in luna august, față dc prevederi cu 1,7 
Ia sută. Ln acest fel, economia realizată dc la începutul anu
lui totalizează 1522 tone.

Prin reducerea cheltuielilor de producție. în cele 8 luni 
ale anului în curs s-au obținut economii la prețul de cost 
in valoare de peste 400 000 lei.

La obținerea acestor bune rezultate s-au evidențiat cu 
un aport deosebit : IOAN OPREA, IOSIF URECHIATU. 
( \ROL IANOȘI. ADALBERT GREIOBER - mecanici. CON
STANTIN BALDOVIN și AUGUSTIN HOALGA — fo- 
chiști. CRĂCIUN Pl RICE, NICOLAE CAZAN, IOSIF 
KRAUSZ, ILIE TUHUȚ. — meseriași și alții.

Hărnicia și priceperea muncitorilor și tehnicienilor de 
la atelierul de zonă C.F.R. s-a concretizat in îndeplinirea la 
IO august a sarcinilor de plan pe primele 8 luni ale anului 
în curs.

însuflețit de succesele obținute in muncă, colectivul ate 
birului, analizindu-și posibilitățile, rezervele interne de care 
dispune — căile prin care au reușit să obțină avansul de 
20 zile față de prevederi — și-a reînnoit angajamentele 
luate în întrezare, hotărînd să-și realizeze sarcinile de plan 
l>e anul 1972 pină la 25 noiembrie, crcîndu-și în acest fel 
premisele îndeplinirii planului cincinal în 4 ani și jumătate.
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De la prima galerie, la puțul
Instantaneu de la Po

ligonul de prefabricate 
Llvezenl.

de extracție
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• O nouă capacitate 
de producție

La sectorul I al minei Vulcan, in stratul 13, se execu
tă montarea ultimilor metri de transportor necesari pentru 
trecerea La extracția primelor tone de cărbune dintr-o nouă 
capacitate de producție — panourile adiacente 3 sud și 4 
sud. S-a încheiat echiparea metalică cu stilpi SVJ-315 și 
grinzi GSM-60 110, a celor două abataje frontale 
nou deschise — cel superior fiind dotat și cu o com
bină de tăiere aflată deja în stare de funcționare.

Conducerea celor două frontale i-a fost încredințată 
unui destoinic brigadier, IOAN CALOTA. Prin intrarea în 
exploatare a noii capacități de producție se vor extrage 
zilnic cea 400 tone de cărbune, îmbunătățindu-se în acest 
fel simțitor posibilitatea realizării ritmice a sarcinilor ce 
revin acestui sector al minei Vulcan.
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« sistam, prezent in zilele 
augustului fierbinte din- 

" B acest an, la descărcarea 
primului vas de extracție al
noului puț cu schip pus în 
funcțiune la mina Uricani. Pen
tru intiia oară „diamantele ne
gre" erau purtate din abataje, 
in jlux continuu, de o lungă 
bandă transportoare și dever
sate in buncărul de alimenta
re a noului puț, care putea pre
lua un debit oricit de mare.

Despre această premieră 
tehnică și consecințele ei 
imediate în îmbunătăți

rea fluxului de transport, ingi
nerul șef al minei. IONICĂ DA
RIE, ne-a relatat:

— Dacă pină acum stagnări
le în fluxul principal de ex
tracție erau continuu prezente 
și produceau perturbații in des
fășurarea normală a muncii la

cu schip...
fronturile de lucru, intrarea în , 
exploatare normală a puțului’ 
de extracție numărul 3 cu 
schip, creează posibilitate indis
cutabilă îndeplinirii ritmice in 
continuare a sarcinilor de căr
bune ce ne revin, sarcini de ca
re și pină in prezent ne-am a- 
chitat, chiar dacă, ele au cres
cut lună de lună.

De asemenea, inginerul șef al 
exploatării miniere Uricani 
ne-a furnizat și datele de viitor 
ale minei: producția de cărbu
ne va crește în cursul acestui 
cincinal și in cel următor de 
două ori și jumătate, noul puț 
avînd capacitatea de extracție 
calculată pentru sfirșitul aces
tei perioade.

A. HOFFMAN

Pregătirile au luat sfirșit,

noul an școlar va începe

în condiții optime
Anul școlar 1971 —

1972 a fost pentru cadre
le didactice de la Școala 
generală de 10 ani nr. 1 
Pelrila un an al împli
nirilor, un an al celor 
mai bune rezultate în 
procesul instructiv-edu- 
cativ, expresie a bunei 
pregătiri politico-ideolo- 
gice și maturității pro
fesionale, conștiinciozi
tății și responsabilității 
colectivului didactic.

Analiza activității în 
acest rodnic an de în- 
vfitămînt, experiența — 
atit pozitivă cit și nega
tivă - pe care am do- 
blndit-o au stat la baza 
pregătirilor pentru anul 
de învățămînt ce ne stă 
in față. Planul de mă
suri pe care l-am întoc
mit din limp, vizînd asi
gurarea deschiderii in 
Condiții optime a viito
rului an de învățămînt, 
a avut printre alte o- 
biective aprovizionarea 
cu combustibil
sezonului rece, executa
rea reparațiilor curente 
și a curățeniei generale, 
întocmirea comenzilor 
pentru manualele școla
re și ridicarea acestora 
de la librăria din locali
tate, pregătirea elevilor 
corigenți și desfășurarea 
examenelor de corigen
tă, recensămintul co
piilor și al tinerilor cu 
studii incomplete, asigu
rarea

pentru desfășurarea în 
condiții corespunzătoare 
a instruirii practice — 
productive, încadrarea 
cu profesori și învățători 
cu pregătire corespunză
toare, întocmirea planu
lui de muncă pentru a- 
nul școlar 1972—1973.

Iată, așadar, o seamă 
de probleme a căror re-

Pe teme 
la ordinea 

zilei

necesar

bazei materiale

zolvare nu era posibilă 
decit prin antrenarea în
tregului colectiv didactic 
și printr-o preocupare 
perseverentă. Avînd în 
față această multitudine 
de sarcini ne-am străduit 
să rezolvăm la timp fie
care obiectiv din plan, 
să nu lăsăm lucrurile de 
pe o zi pe alta. Astlel, 
combustibilul repartizat 
școlii a fost ridicat în 
întregime și depozitat în 
condiții bune. Cunoscînd 
ritmul de lucru al con
structorilor de la I.G.L. 
am luat încă din luna 
martie legătura cu sec
torul din Petrila al a- 
cestei întreprinderi in 
vederea executării repa
rațiilor curente. Așa am

reușit ca încă de 
iulie să terminăm 
reparațiile curente 
același timp să 
cutăm curățenia genera
lă cu ajutorul persona
lului de îngrijire al șco
lii.

Conform instrucțiuni
lor primite de la foruri
le noastre superioare și 
corespunzător necesități
lor, direcțiunea școlii 
a întocmit din timp co
menzi precise pentru 
manualele școlare ne
cesare anului școlar 
1972—1973; acestea, dc 
altfel, au și fost ridicate 
pină în prezent în pro
porție de 90%, după po
sibilitățile de aprovizio
nare și editare.

In atentia noastră a 
stat — ca o problemă im
portantă — și pregătirea 
elevilor corigenti, des
fășurarea examenelor de 
corigentă. In acest sens 
s-au planificat pentru 
luna august in activi
tăți cadre didactice de 
specialitate care au aju
tat la buna pregătire a 
acestor elevi.

In scopul stabilirii pre
cise a numărului posturi
lor și a catedrelor pre
zente și viitoare și al 
cuprinderii în învățKmînt

Prof. Constantin PR1COB, 
director adjunct Școala 
generală Dr. 1 Pelrila

(Cont. în pag. a 3-a)

La deschiderea lucrărilor celui de-al Vll-lea 
Congres Internațional Minier doresc să vă 
adresez dumneavoastră, partlcipanțtlor la a- 
ceaslă prestigioasă reuniune științifică Inter
națională care arc loc în Capitala Republicii 
Socialiste România un salut călduros, precum 
și urarea de bun venit pe pămlntul patriei 
noastre, din partea Consiliului de Stal, a gu
vernului șl a mea personal.

Congresul dumneavoastră, ce reunește oa
meni de știință șl specialiști din aproape .50 
de țări ale lumii, va prilejul, fără îndoială, 
un schimb util de opinii cu privire la progre 
sele științei șl tehnicii contemporane, ale or
ganizării șl conducerii muncii intr-unui din 
cele mal Importante sectoare ale producției 
materiale — Industria minieră. Aslgurindu-vă 

de ospitalitatea, poporului român, iml exprim 
speranța, stimați oaspeți, că participarea dum
neavoastră Ia acest Congres vă va da posibi
litatea să cunoașteți mai bine România socia
listă șl realizările sale, marele efort construc
tiv pe care îl facem pentru propășirea eco
nomică șl socială a

Prin tematica sa 
abordează una din

țării.
Congresul dumneavoastră 
problemele de Importan

ță majoră ale dezvoltării economice conteni 
porane — aceea a perfecționării activității do 
valorificare a bogățiilor minerale ale subso 
tulul. In ultimă Instanță asigurarea materiei 
prime — furnizate in mare măsură de Indus
tria minieră — constituie una din condițiile 
esențiale ale dezvoltării forțelor de produc 
țle ale lumii moderne, ale progresului eco
nomic șl tehnic al popoarelor. Iată de ce a- 
preclcz că Congresul dumneavoastră — In 
centrul căruia se află această importantă pro 
blemă — este de natură să trezească un mare 
interes in opinia publică mondială.

Gazdă a acestei reuniuni internaționale 
România este profund Interesată in dezvol
tarea continuă a științei organizării, exploră
rii șl exploatării resurselor subsolului, in 
perfecționarea tehnicii miniere, care In țara 
noastră are vechi tradiții. Tn efortul de a li
chida cit mal rapid urmările slabei dezvol
tări din trocul, de a făuri o economic moder
nă. multilateral dezvoltată, capabilă să asi
gure progresul general al țării pe calea ci
vilizației șl bunăstării, noi acordăm o atenție 
deosebită perfecționării industriei miniere, no 
preocupăm de modernizarea 
producție, de organizarea mal

proceselor de 
bună a muncii.

(Continuare în pag a 4-a)

Deschiderea lucrărilor celui de-al Vll-lea 
Congres Internațional Minier

In Sala Palatului Republici: 
din Capitală au început, luni 
dimineața, lucrările celui de-al 
Vll-lea Congres Internațional 
Minier, reuniune științifică de 
mare prestigiu, caf^ se c’e'-lă- 
șoară sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Circa 2 000 de personalități 
științifice proeminente, cerce
tători, proiectant?, specialiști 
din .47 de țări vor dezbate timp 
de șase zile, • numeroase refera 
te pe teme privind orqanizarea 
și conducerea activității in in
dustria minieră, probleme de o 
deosebită actualitate in acest 
sector de activitate.

La lucrări iau parte, de ase
menea, reprezentanți ai C.A.E.R., 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa și ai Uniunii In
ternationale a Sindicatelor Mi
niere.

La ședința festivă de deschi
dere au fost prezenți tovarășii 
llie Verdet, prim-vicepreșcdin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Bujor Almășan, Nicoiac Aga- 
chi, Octavian Groza, Mircea Ma- 
lița, Dan Martian, miniștri, IoaD 
Ursu, președintele Consiliului 
National pentru Știință și Teh
nologie. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Oliviu Ru- 
su, președintele Consiliului Na
tional al Inginerilor și Tehni
cienilor, membri ai conducerii 
altor instituții centrale.

Lucrările Congresului au lost 
deschise de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, președintele Comite
tului National de -organizate a 
reuniunii.

Luînd cuvîntul, în numele tu
turor participantilor, președinte
le Comitetului international de 
organizare a congreselor mon

diale miniere, Boleslaw Kxuoins- 
ki, a mulțumit președintelui 
Consiliului de Stat al Romă aici, 
Nicolae Ceaușescu, pentru ros
tea deosebită făcută de a acor
da înaltul său patronaj întîini- 
rii mondiale a specialiștilor în 
minerit.

După aceea, tovarășul llie 
Verdet a dat citire mesajului a- 
dresat de președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participantilor h cel 
de-al Vll-lea Congres interna
tional minier.

întreaga asistentă a primit 
mesajul cu . un deosebit interes 
șl cu vii aplauze. In nomele 
congresiștilor, prof. dr. Boles
lav Krupinski a mulțumit pentru 
cuvintele adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezentan
ților minerilor din întreaga lu
me, pentru caldele urări de suc
ces.

(Agerpres)

lh dezbatere publică
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In construcție

PROICTUL LEGII FINANȚELOR
Probleme de soluționat în finanțarea 

și creditarea cercetării științifice:

Local de 
deservire 
tnedico- 
sanitară

In cadrul Conferinței Națio
nale din 19—21 iulie a.c., prin
tre proiectele de legi care s-au 
dezbătut a fost și acela al Legii 
Finanțelor. Prin noua lege a fi
nanțelor se urmărește perfec
ționarea sistemului financiar, 
care să ducă la ridicarea efici
enței întregii activități econo
mice, creindu-se condiții mai 
bune pentru creșterea rolului 
pîrghiilor financiare, beneficiu
lui și impozitului pe circulația 
mărfurilor. De asemenea, legea 
vizează îolosirea cu mai multă 
chibzuință și răspundere a mij

Corespund

(Continuare în pag

In pagina a lI-<>

loacelor materiale și bănești, 
stimulind preocuparea pentru 
continua creștere a producției, 
îmbunătățirea structurii acesteia 
șl pentru ridicarea permanentă 
a calității produselor.

In vederea desfășurării acti
vității unităților economice de 
stat și pe baza atribuțiilor s 
sarcinilor ce le revin, în Republi
ca Socialistă România unități
le cu ge< i economică pro
prie își calculează normativul 
de mijloace circulante, formate 
din materii prime și materiale, 
combustibil, produse finite, pre-

cum și alte valori necesare să 
asigure buna funcționare, înde
plinirea planului de producție 
și de circulație a mărfurilor. 
Necesarul de mijloace circulan
te se asigură din fondul central 
sau local de dezvoltare econo- 
mico-socială, din fondul pro
priu de dezvoltare al centrale
lor industriale sau unităților a- 
similale acestora, precum și din

Gheorghe GURAN, 
contabil șei I.C.P.M.H.

Pe locul unei vechi clădiri 
din strada Crișan, sectorul 
prestări construcții din cadrul 
Întreprinderii de gospodărie 
locativă Petroșani înalță un 
nou și impunător local desti
nat policlinicii cu plată.

Lucrările sînt într-un stadiu 
avansat : se încheie zidăria și 
in paralel copertarea, ceea ce 
va permite atacarea in cursul 
acesiei săplămînl a lucrărilor 
de finisare ale Interioarelor și 
ale fațadei. La zidărie partici
pă echipa condusă de IOAN 
NEIHOOFF. cu muncitorii 
DOMINIC LASZLO. FRAN- 
CISC NISTOR și alții, iar lu
crările de coîraje la placa de 
beton a noii anexe, precum și 
șarpanta întregii clădirii le-au 
executat dulgherii conduși de 
GHEORGIIE LASZLO.

rutiere
ale

IN NUMĂRUL DE AZI

AL ZIARULUI — IN-

TRECERILE OLIMPICE

DESFĂȘURATE DUMI-

NICA ȘI I UNI.

Șahiștii dc la Jiul au 
promovat In divizia B
Note pe portativ

HANDBAL : Să fie 
doar un... capriciu al 
soarlei ?
Azi vi-1 prezentăm pe 
Cotroază

Este știut și, totodată, vizibil oricui faptul că starea 
generală a căilor rutiere ale municipiului, in ultimii ani. 
datorită eforturilor conjugate ale administrației de stat și 
instituțiilor aferente, s-a îmbunătățit simțitor. Circulația 
autovehiculelor pe drumurile înspre Lonea sau Aninoasa, 
de pildă, căreia in anii trecuți i se puneau „probleme" des
tul de greu rezolvabile, a cunoscut o înlesnire substanția
lă. Și totuși, această circulație care, firesc, de la an la an. 
devine mai intensă, intîmpină încă greutăți. Nu în fiecare 
dintre Localitățile noastre se manifestă suficientă prompti
tudine și operativitate in reducerea la normal a unor por
țiuni de drum, temporar (din diverse motive) „cariate" nu 
întotdeauna întreprinderile și instituțiile municipiului, care 
efectuează lucrări de „spargere" fortuită (din felurite nevoi) 
a căilor rutiere își fac, ulterior, datoria la refacerea părți
lor carosabile ale drumurilor.

la regulă. Motivații însă caro 
nu prea stau în... picioare !

Ne-am convins,'cu ocazia a- 
cestui raid, cit de mult îngreu
nează circulația vehiculelor de 
orice fel și a pietonilor cei ce 
efectuează lucrări la drumuri 
și-am dori ca aceștia să înțe
leagă (mai bine mai tîrziu dc- 
cît niciodată!) că au, în pri
mul rînd, DATORIA de a reda 
circulației calea rutieră pe ca
re-o brăzdează momentan, în 
același timp cu OBLIGAȚIA de 
a-și îndeplini sarcinile de ser
viciu.

traficului intens al circulației ?
Pornind de la un fapt știut 

și anume că, îndeosebi în ulti
mele luni, s-au semnalat multe 
abateri de la legea circulației, 
aparținînd celor ce execută lu
crări pe partea carosabilă a 
drumurilor, am efectuat, în 
ziua de 29 august, un raid de la 
Lonea la Uricani, cu...... Dacia"
serviciului de circulație a mi
liției municipale.

e am constatat ? In pri
mul rînd — și trebuie să 
consemnăm odată cu 
vă constatare și... stu

poarea care ne-a cuprins „obser- 
vînd" acest lucru — faptul că cei ’ 
ce lucrează pe drumurile publice 
nu eunosc (sau, cu bună știin
ță, ignorează, ceea ce să re- • 
cunoaștem este și mai grav), o 
„prescripție" elementară a le
gii circulației. Este vorba des
pre acea interdicție cave se re
feră la crearea de restricții 
circulației vehiculelor sau pic-

tonale, prin executări de lu
crări, depozitare de materiale, 
ori „uitarea* unor obiecte, mai 
mari sau mai mici, pe partea 
carosabilă a drumurilor pu
blice sau pe trotuare, fără a- 
cordul prealabil al organelor de 
miliție. „Complementar", mai 
este necesar și ca toate aceste 
obstacole producătoare de res
tricții pentru circulație să fie 
semnalizate de cei care le creea
ză, cu mijloace de avertizare 
corespunzătoare, iar noaptea 
prin lumini roșii, vizibile din 
ambele sensuri de circulație, de 
la cel puțin 50 m. Această pre
vedere, această regulă în afara 
căreia pericolul accidentelor ia 
amploare, este încălcată frec
vent. E absurd să credem că 
ar exista explicații juste. Justi
ficative, da, pentru că îi e la 
Indemîna oricui să priceapă că 
se găsesc oricînd și oriunde... 
motivații pentru o derogare de

...In Lupeni, trotuarul din par
tea stingă a străzii Tudor Via- 
dimirescu este, din loc în Ioc 
(pe o porțiune de circa 300 m), 
desfundat. Autorii lucrării : sa
lariat ii șantierului I.L.H.S. Va
lea de Pești. Circulația pietona- 
lă se desfășoară foarte greu. 
Tot pe aceeași porțiune de stra
dă, s-au făcut săpături pentru 
pozarea conductei de apă ce 
duce spre Vulcan, dar execu
tantul (același, bineînțeles) nu 
a reușit să redea circulației, 
conform obligațiilor pe cave 
și le-a asumat, porțiunea de 
stradă așa cum a fost ea ini
țial. întrebați fiind asupra nc- 
respectării unor clauze con
tractuale. cei ce știu să des-

V. TEODORESCU 
CONSTANTIN ȚIU. 

căpitan de miliție

(Continuare în pag. a J-a)
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Dintre

Sibiu 
Știința

Rezultatele etepej 
Si caua — Dinamo

Sportul studențesc — Grivi- 
ța Roșie 10—10; I arul Con
stanța - Rulmentul Birlad 

,U“ Timișoara — Prc- 
C. S. M.

15—4) :
Suceava

In zilele de 26. 27 și 28 au
gust a.c., sala ..Rccolla" <lin 
București a găzduit turneul fi
nal al campionatului de califi
care pentru divizia H la șah pe 
echipe mixte, la care au partici
pat formațiile cîștightoare ale 
etapelor interjudețene : Jiul
Petroșani, Medicina Cluj. Recol
ta și Vulcan din București.

Invigind cu 6- 1 pe Recolta 
și eu 5' ; la 1' ; pe Vulcan Bucu 
cești. echipa Jiul Petroșani, im 
preună cu reprezentanta orașu
lui Cluj, au obținut calificarea 
in divizia B De notat că rezul
tatul dintre cele două promo
vate a fost de 4 le 3 în favoa
rea echipei Medicina Cluj. Iosif 
Lazăr. unul dintre jucătorii de 
bază ai echipei Jiul, ne a de
clarat la sosirea sa din Bucu
rești : ..Nu a fost a lit de greu

lurncul, cit întilnirilc «lin eta
pele inter județene, unde echipe 
ia Universitatea Craiova si Va
gonul Arad au fost greu de 
învins. Aium cînd nc-am atins 
scopul propus, aș vrea să scot 
in evidentă aportul adus echi
pei de elevul Ioan Mărftșescu 
(l-t ani), care din cele trei par
tide a obținut 2' t puncte. Ju
nioara Maria Rogobetc a cuce
rit și ca două puncte din cele 
două partide susținute".

Așadar, pentru frumoasa per
formanță obținută de șahiștii 
petroșăneni. tuturor le adresăm 
sincere felicitări.

In perioada 10-15 august a.c.. 
orașul Pitești a fost gazda se
mifinalei campionatului repu
blican individual de șah rezer
vat juniorilor.

cei 42 do concurcnți 
'ă nu a lipsit nici c61 

mai Hnăr concurent, care nu 
putea fi altul decît Toan 
Mărășescu dc Li clubul spori iv 
Jiul Petroșani, care a reprezen
tat judeUil Hunedoara In aceas
tă semifinală.

Comportitndu-Sc foarte bine, 
micuțul nostru reprezentant a 
ciștigat întrecerea In grupa în 
caro a participat și s-a calificat 
pentru c-tapa finală, care a avut 
loc în continuare tot la Pitești.

Participînd pentru prima oară 
In o asemenea întrecere, 
compania unor tineri șahiști 
3-4 „prezențe1* la „finalele" 
juniori, locul IX—X ocupat 
1. Mărășescu, e meritoriu...

în 
cu 
de 
de

s. bAloi

T P E
> Robert Fischer este — după Stcinilz, Las

ker. Capablanca. Alehin. Euwe. Botvinik. Sinis
ter. Ta). Petrosian și Spasski — al 11-lea cam
pion de șah al lumii ! + I a J. O. de Ia Ciudad 
de Mexico, cam in aceeași perioadă a întreceri
lor. ne mindream deja cu ..aurul" Viorlcăi Vis- 
copoleanu și cu ..argintul" Ilenei Silai. Acum, 
insa... ♦ Vorba lui Belphegor (in ..Sportul" nr. 
7162). ..transmisiile de care avem parte de la 
Mnnchen nu sînt deloc faimoase... Imaginile sini 
t'oreclc. exacte, dar lipsite de mari frumuseți, 
de mart momente remarcabile. Imagini de ruti
nă. nu de patimă. Imagini reci, cadrate cu șuble- 
rul. dar fără foc-.’’ < Urmeș (Jiul Jetroșanl) a 
fost suspendat de către Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F. R. Fotbal pe patru etape 
pentru Insultarea arbitrului C. Dinulescu. O mă
sură drastică dar._ justă ♦ Iotul de tenis de 
masă al României (din care face parte și fosta 
elevă a Școlii sportive din Petroșani, Ildyko 
Gyongyoși) va efectua un turneu de o lună in

R.P. Chineză < Un prim caz de dopaj la Olim- 
. piadă : halterofilul iranian Nasechi. A fost des

calificat 1 + La penultima festivitate de premie
re. celebrul înotător american Mark Spitz s-a 
prezentat... desculț. Ca să evite discuțiile privind 
marca de încălțăminte pe care o poartă ! ♦
Brazilia — pe ultimul loc în grupa C a turneu
lui de fotbal de la Olimpiadă ♦ Lorna Johns
tone. în vîrstă de... 70 de ani. reprezintă Marea 
Britanic la proba de dresaj a concursurilor hipice 
de la J.O. + Șahiștii de la Jiul Petroșani au 
promovat in divizia B. Felicitări 1 + La Cra
iova, România — Austria 1—1. la fotbal. Șl a- 
ceasta în pragul debutului în preliminariile 
Campionatului mondial I + Și-au reluat antre
namentele șl handbaliștii de la Știința Petroșani, 
ciștigînd chiar un turneu de verificare dispu
tat la Hunedoara ♦ Gabriel Stan e ușor acci
dentat. De aceea nu a jucat pină acum la Jiul... 
+ Mulțescu a marcat un gol 
nala de tineret a României 1

pentru selecțio-

Y. ZET
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HANDBAL
Minerul

■
Să fie doar un... 

capriciu ai soartes ?

H
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Pasionafii handbalului, 
re-au luat loc duminică 
tribunele terenului de zgură 
de la stadionul .Jiul", pentru 
a asista la partida inaugura
lă a noului campionat divi
zionar B (Jiul — Chimia Fă
găraș), au fost martorii unei 
dispute anoste, presărate doar 
cu rare, foare rare momente 
de adevărat spectacol sportiv. 
Sigur, ar trebui să privim 
altfel, cumva cu măcar un... 
ochi închis, partida in ansam
blu și mai ales evoluția hand
balistelor petroșănene (ca- 
re-au intrat în competiție fă
ră nici un meci de verificare 
in „picioare"), echipă aflată 
în total proces de reconstruc
ție. Dar, pentru că handba
lul este — ji va rămîne — 
un sport frumos, care încă 
adună in juru-i mulți specta
tori, e firesc să pretindem 
pentru aceștia (care, orice 
s-ar spune, vin la handbal nu 
numai pentru a admira... erori 
de arbitraj) ci și spectacol 
handbalistic. Cerem prea mult 
tinerelor handbaliste ale lui 
Sandu Mileti ? Aparent, da. 
In realitate, avînd in vedere 
faptul că nici una din noile 
coechipiere ale Alicei Tudor 
nu e începătoare, jucind toate 
in campionatul diviziei națio
nale școlare, e normal — și, 
categoric, in favoarea aces
tora, ca să înțeleagă necesi
tatea unui salt valoric — să 
ne așteptăm la mai mult... 
Și-o spunem de-acum. de la 
începui, tocmai pentru că 
nu sintem de partea celor ce 
deja prevăd nu numai o evo
luție sinusoidală tinerei echi
pe ci și un final de campio
nat fără speranțe ? Conjunc
tura neplăcută in care a fost

ca- 
in

pusă această echipă, cindca 
valoroasă (sau, niă rog, zice- 
ți-i cum doriți, oricum, ne 
mai— .încălzea" duminicile) 
este necesar să fie depășită 
de o manieră care să și re
ducă... suspinele. Da, e ade
vărat, nu vom mai avea o 
echipă ca aceea cu Mia Cos- 
tea et compania, dar vom a- 
vea totuși o echipă in divizia 
B, o echipă pe care trebuie 
s-o menținem, s-o aducem ra- 
pid cit mai aproape de „eta
lonul" ce ne stăruie încă in 
memorie. Și eatistă posibili
tăți pentru aceasta. Sini in 
actualul lot al jiulistelor ci
teva handbaliste cu calități 
și certe perspective. Disponi
bilitățile (deocamdată, încă 
in stadiul de .frămintare" 
dinaintea .eruperii") valorice 
ale tinerelor handbaliste I- 
leana lacob, Sonia Bold ura, 
Zoe Cirneală și ale celorlalte 
pot fi etalate în curind, pen
tru că ele sint vizibile... E 
necesară insă multă muncă. 
Onoarea care li s-a făcut ce
lor ce deja .picaseră" din di
vizia școlară de a reprezen
ta handbalul femenin pelro- 
șănean tocmai in... divizia 
B. trebuie să fie înțeleasă ca 
atare. Ca o onoare și nu ca 
un... capriciu al soartei.

Am reflectat atila pe mar- 
ginea meciului inaugural de 
duminică, întrucit partida in 
sine, pierdută „la potou" dar... 
pe drept de handbalistele pe
troșănene nu merită prea 
multe detalii. A fost un meci 
oarecum echilibrat, oaspete
le, bine conduse în teren de 
Dorina Fleșeriu, s-au „des
prins* abia in final, ciștigînd 
la un punct diferență : 
11—10 Atit '

și-a reluat
antrenamentele

B

■

■

B 
E 
e 
a

P. S. Nu vom uita să... dăm in vileag și cele citeva aba 
teri de La regulamentul competiției, săvirșite la acest meci.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Reducere din handicap... neacordată.

COTROAZA

Echipa de fotbal Minerul Uri- 
cani, participantă in compionatul 
județean, și-a început in urmă 
cu citeva zile antrenamentele in 
vederea noului sezon.

Antrenorul Ion Vlad are la dis
poziție un lot formot din 20 de 
jucători : Pușcaș, Gașpar, Conț 
(portari), Udrescu, Cristea, Ven- 
czer, Bodea, Suciu, Bică, de la 
Constructorul Craiova, Săndula- 
che (fundași), Cacula, Nagy, Ju- 
beleanu, Beudeaunu (mijlocași), 
Haas, Coșa, Gocsardi, Haidamac, 
Codau (înaintași). Acestora li se 
vor adăuga, probabil, Obreja și 
Irimescu. Din vechiul lot nu mai 
fac porte, primind „dezlegări" : 
Schmidt (pentru Politehnica Ti
mișoara), Rusu, Perju și Rusen 
(pentru Minerul Vulcan).

Pregătirile de pină acum ates
tă multă poftă de joc și asidui- 
tote. In ultimul meci de verifica
re, cu Preparatorul Lupeni, înche
iat cu scorul de 1-1, echipa lo
cală s-a „mișcat” cu destulă de
zinvoltură...

llie COANDRAȘ, 
corespondent

„In primul minut de joc, 
Cotroază tace o cursă spec
taculoasă pe aripa dreptă. îl 
driblează pe Constantinescu. 
centrează milimetric la Bălu- 
țlu, liber în lața porții, și în
scrierea golului devine o sim
plă formalitate pentru aces; 
ta...”.

Vă mai amintiți faza ?... Nu 
cred. Era în primăvara anu
lui 1963. La meciul dintre Mi
nerul Lupeni și lidera campio
natului, Dinamo București. O 
fază, ca aljtea altele, creată 
de Cotroază, aripa dreaptă, pe 
atunci sub „lupa" selecțione
rilor pentru lotul național 
„B". Ce a urmat ? „Naufra
giul" Minerului și trecerea în 
complet anonimat a unei ex
treme cu mari perspective...

Sînt 9 ani de-alunci. L-am 
revăzut pe Cotroază, la înce
putul actualului campionat. 
Joacă tot la Minerul Lupeni. 
Dar în divizia... „C". Am re
văzut cîte ceva din cursele, 
driblingurile, flerul, pasele, fe- 
linitatea lui Cotroază... cel de 
odinioară. Am revăzut omul 
și sportivul îndrăgostit,, pină 
peste urechi, de fotbal, cafe, 
la 34 de ani, nu și-a .alițnat 
ghetele in t ui, luptind alături 
de tinerii săi coechipieri de 
azi, cu aceeași ardoare, pen
tru culorile clubului. Am re
văzut pe „bălanul” Cotroază 
coneclînd întreaga 
la tensiunea victoriei, 
în vîrlejul spiritului de 
pă.

După meci, ud leoarcă 
chipul răvășit de efort, pă
șea jenat, parcă, de o victorie 
numai la limită. Puțin mai 
tîrziu, din atmosfera liniștită 
a cabinei a ieșit primul. Mă a- 
propii și...

— Mai merge, mai merge ? 
Nu-mi răspunde. Mă privește 
cu niște ochi mari, cuprinși, 
parcă, de unda nostalgiei. Aș 
vrea să începem cu... începu
tul.

— Nea Vasile Lazăr mi-a 
fost primul antrenor, la piticii 
șl la juniorii Minerului. Apoi, 
la echipa mare, pină cînd am 
plecat să-mi satisfac stagiul 
militar. Am jucat la... Dinamo 
Suceava, după care din nou, 
\___

formație
W.Ins 
echi-

și cu

Ia Minerul „meu" pină astăzi.
— Minerul! Minerul de-a- 

tunci și Minerul de... azi!
— Pentru mine și unul și 

altul inseamnă o ’ ‘ 
pasiune, dacă vrei, 
neschimbat, 
pul...

— Pentru că lot am pornit 
pe făgașul... amintirilor, spu
ne-mi te rog, care-s meciurile 
tale dc neuitat ?

— Mai multe, dar trei imi 
stăruie încă in memorie : la 
Cimpla Tiirzii. cînd am pro
movat in „A*’, un meci pen
tru care nici localnicii nu... mă • 
vor uila. apoi la București, cn 
Steaua șl Rapid in 1963. cind 
am retrogradat. Dar nu pen
tru că am retrogradat, ci...

— ...pentru selecționarea in 
lotul „B"?

— Da. Un tricou cu tricolo
rul și stema țării pe el. e su
prema satisfacție pentru un 
sportiv. Pe-atunci, aveam și 
simțul porții, al golului, as
tăzi...

— Pe care din marii noștri 
portari i-ai... „păcălit"?

— Voinescu, Todor și pe 
neuitatul Crîsnic.

— Și care jucători ți-au fost 
„idoli" ?

— Cacoveanu, de la care 
am... furat cite ceva, dar pri
mul a fost Cotroază I. Da, fra
tele meu mai mare. Augustin. 
Am și jucat impreună, for- 
mind o aripă dreaptă, eu ex
tremă, el inter, dar numai in 
divizia B.

— Ce jucători preferați ai 
acum ?

— Dumitru și... Mtiller 1
— Planuri de viitor ?
— Aș vrea să-l las pe bă

ieți în divizia „B". Numai 
pentru asta mai joc. Apoi mă 
voi retrage.

— Și ce vei face ?
— Sint maistru electrome

canic.
— Și fotbalul ? Nu vrei să 

devii antrenor?
— Antrenor ? Numai pentru 

Cotroază III și IV. care acum 
au — Marius 7 și Sorin — 5 
ani. Sînt băieții mei. din care 
sper să scot „ceva" pentru 
că... lovesc bine mingea.

Intre timp CONSTANTIN 
COTROAZA se îmbrăcase. A- 
fară, Marius și Sorin îl aștep
tau impreună cu mama lor. 
I-a luat de mină pe amîndoi 
și au pornit spre casă. Tatăl 
răspundea întrebărilor diver- 

stra- 
vi- 
ca 
în

echipă, o 
ceva de 

chiar dacă tim-

se și „demonstra", pe 
dă „probleme" de tehnică 
itorilor fotbaliști folosind 
minge cile o pietricică,
timp ce trecătorii ii priveau 
cu îneîntare...

Cum să nu iubești fotbalul ?

Vasile MO1ODEȚ_____J

Știința - C. S. M. Suceava 36 6
Duminica, Știința Petroșani 

dornică de a șterge impresia lă
sată la Săcelc și București, s-a 
angajat de la bun început, cu 
toata vigoarea, într-o veritabi
lă cursă de marcare a essai-uri- 
lor. Moldovenii nu au rezistat 
deci! 14 minute, timp in care 
au făcut totul pentru a stăvili 
o linie de „troicari" în deosebi
tă vervă. Scorul este deschis 
c*e către linărul Stănculeanu. 
autorul unui splendid cssai la 
centru. Martin transformă cu u- 
șurință, pentru ca peste alte 20 
de minute Băltărețu să aducă 
siguranța deplină a victoriei, 
prin înscrierea unui nou essai. 
Superioritatea evidentă a gaz
delor este concretizată în ulti
mul minut al reprizei de funda
șul naționalei noastre de juni
ori, Martin, realiz.alorul unei’ 
„duble", essai și transformare. 
Scor la pauză: 16—0 în favoa
rea studenților mineri.

Imediat după reluare, Moroe 
„trage" după sine 3 adversari 
la centrul buturilor unde „cul
că" spectaculos. Martin transfor
mă și... 22—0. Citeva minute de 
neatenție și C.S.M. Suceava re
duce din handicap (22—6), gra
tie încercării lui Solcanu. și 
transformării, excelentului șu- 
teur Zamfir. „Dușul rece" trezeș
te la realitate gazdele și în mi
nutele 67, 74, 76, Rădulescu, 
Bărgănnaș și Orlelecan înscriu 
noi essai-uri, unul mai specta
culos decît celălalt, numai ul-

tunul fiind îibii transformat de 
către același Martin.

Cu rezultatul do 36—6 in fa
voarea 
sfîrșit 
'arc a 
diferență de... clasă intre 
două ’ . _ ,___ r._
certă de altfel a diferenței de 
SGor ‘ __
tnineața pe stadionul „Jiul". A- 
parent. Știința a redevenit aceaX 
pe care am cunoscut-o în cam
pionatul trocul. Spunem doar— 
• parent, înlrucît s-a văzut clar 
că pentru „asimilarea" comple
tă a tinerilor Ștefan (prea ner
vos), Zaflescu, Stănculeanu 
și Martin sini ne esare încă 
antrenamente și jocuri multe, 
îmbucurător este faptul că bă
ieții noștri au mizat pe jocul 
acțiunilor „la mină" (7 essai-uri), 
lucru reușit datorită suferiori 
lății evidente la grămadă și tu
șe, faze în care Florian Con
stantin și-a reelalal calitățile de 
„prim-prinzător" al naționalei. 
Remarcabilă și evoluția lui Băr- 
găunaș. jucător care, alături de 
neobositul Moromete, pur și 
simplu insuflă dorința de a în
vinge întregii echipe. Repetăm 
insă, în etapele următoare, ad
versară nu va u. .• fi tînăra și 
lipsita de experiență echipă din 
Suceava. Ori jocul de duminică 
a scos totuși în evidență seri
oase carențe in momentele de... 
defensivă.

Arbitrul Ștefan Cristea a con-

echipei din Petroșani ia 
o intîlnire interesantă, 
marcat insă o evidenta 

cele 
explicațiecombatante,

înregistrată duminică di-

dus excelent. Gazdele au aliniat 
irrmaloriil lot de jucători : Di
nu (Truță, min. 41), ORTELE- 
CAN. Talpă — MOROE, Ștefan 
— CONSTANTIN. Lomola iZa- 
ficscu, min 11) MOROMETF — 
BARGAUNAȘ, Fălcușanu. Ra
dulescu, Abrlbula, Băltărețu, 
Stănculeanu, Martin.

Nicolae LOBONȚ

sportivității,
la... „furcile

Ij
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,,Pregătirea de forță
în gimnastică
Editura Stadion" a apărut, de curînd, un interesant 
dedicat unui sport care tinde, din ce în ce, să-și re- 
faima de odinioară — gimnastica. Lucrarea este o 

excelentă traducere din limba rusă și se intitulează ^PRE
GĂTIREA DE FORȚA IN GIMNASTICA". Autorul I. Men- 
hin. trateaza, in cele aproape 90 dc pagini ale volumului de 
pe pozițiile deplinei competențe, diverse aspecte ale dez
voltării condiției fizice, a forței gimnaștilor de performan
ță, care condiționează în principal realizarea unor rezultate 
superioare.

Răsfoind, fie și fugitiv volumul nu poți să nu observi 
că paginile sale abundă în indicații valoroase, cupiând nu
meroase explicări ale diverselor exerciții, necesare atît de 
complexului proces de dezvoltare a forței, care, se știe, so
licită celui dc s-a integrat organic în amplul „ansamblu" al 
performanțelor, un mare volum de muncă. Și, totodată, o 
adaptare la particularitățile specifice fiecărui gimnast...

Lucrarea, scrisă bine, are o certă valoare. Despre opor
tunitatea traducerii acestui volum care, în treacăt fie vor
ba, se bazează pe deosebitele rezultate ale gimnasticii so
vietice, recunoscută ca ..vîrf" al ierarhici mondiale, nu este 
necesar să mai adaugăm nici un cuvînt.

Volumul este, ca atare, deosebit de util nu numai spe
cialiștilor care activează în acest frumos sport și care, fi
resc, doresc să-și ridice necontenit nivelul pregătirii și al 
cunoașterii, ci și tuturor celor ce n-au uitat... vechiul dicton 
„mens sana in corpore sano".

Drept pentru care o recomandăm cu căldură.
Victor IONESCU

In 
volum 
cîștige

(Prin telefon de la trimisul 
Agerprcs, llie Goga).

Ne-am numărat duminică 
printre cei 80 000 de spectatori 
veniți să asiste la întrecerile ce
lei de-a 4-a zi a întrecerilor 
de atletism. Pentru noi, proba 
zilei era, desigur, cea de 800 m 
femei in care reprezentanta 
noastră Ileana Silaj se alinia 
la startul finalei alături de aLte 
/ alergătoare foarte pu.ornice. 
Ileana nu a reușit să cîștige, 
n-a obținut nici o medalie, dar 
nu se poate spune că, ea nu a 
dat iotul pentru un rezultat cit 
mai bun. Ea a ocupat locul 
șase, cu un timp care repre
zintă un nou record românesc 
al probei, după o luptă extra
ordinară.

Clasamentul final al probei :
1. Hildegard Falck (R.F. a Ger
maniei) — 1’58” 6 10 — nou re
cord olimpic — medalia de aur;
2. Niele Sabaile (U.R.S.S.) —
1'58” 7/10 — medalia de argint;
3. Gunhild Iloffmeister (R.D. 
Germană) — 1’59" 2/10 — me
dalie de bronz; 4. Svetlana Zla- 
teva (Bulgaria) 1'59" 7 10; 5. 
Vera Nikolici (Iugoslavia) — 
2’00”; 6. Ileana Silaî (Româ
nia) — 2’00"; 7. Rosemary Stir
ling (Anglia) — 2’00" 2 10; 8. 
Abigail Hoffman (Canada) — 
2’00” 2 10.

O mare bucurie a produs 
spectatorilor înțesați în tribu
nele stadionului olimpic, com
patriotul for Klaus Wolfennann 
câștigător al probei de arun
carea suliței.

-Iată clasamentul final al pro
bei : 1. Klaus Wolferinann 
(R.F. a Germaniei) — 90,48 m 
— medalie de aur; 2. Ianis Lusis 
(U.R.S.S.) —90,46 m— medalie
de argint; 3. William Schmidt, 
(S.U.A.) — 84,42 m — me-

dalie de bronz; 4. Hannu Sil- 
tonen (Finlanda) — 84,32 m; 5. 
Bjoern Grimnes (Norvegia) — 
83,08 ni; 6. Jonna Kinnuen (Fin 
landa) — 82,08 in.

De un dramatism rar întâlnit 
a fost finala probei de 10 000 m 
(la actuala ediție a J.O. s-au 
alergat pientru prima dată serii 
de calificare pe această distan
tă).

Clasamentul probei : 1. Las- 
Se Viren (Finlanda) — 27’38” 
1 10 — nou record mondial și 
olimpic — medalie de aur; 2. 
Emil Puttemans (Belgia) — 
27’39” 6 10 — medalie de ar
gint; 3. Merus Ifter (Etiopia) —

Duminică dimineața, în cali
ficările probei de triplu-salt, Ca
rol Corbu a sărit 16,51 m, ob- 
ținînd dreptul de a participa 

<1 nald. De nota că 
recordmanul mondial Pedro 
Perez (Cuba) nu a sărit 16.20 m, 
cit fusese fixat baremul pentru 
finală.

La săritura în înălțime fe
mei, 24 de atlete, printre care 
și reprezentanta noastră Corne
lia Popescu au îndeplinit ba
remul de 1.76 m și vor parti
cipa la finala probei. Cealaltă 
atletă româncă, Roxana Vules- 
cu a sărit 1.65 m, ratînd cali
ficarea.

In celelalte „sferturi" s-au în
registrat rezultatele : U.R.S.S. — 
R.F. a Germanici 9—4; Ungaria 
— Cuba 9—2.

La „Schwimmhalle", celebrul 
înotător american Mark Spitz a 
mai făcut aseară un pas spre 
realizarea țelului propus la ac
tuala ediție a Jocurilor : cuce
rirea a șapte medalii de aur. El 
a cîștigat-o pe cea de-a șasea, 
terminind învingător în mull- 
așleptata probă de 100 m liber. 
Timpul său : 51" 22/100 consti
tuie un nou rceord mondial. Cla
sat pe locul trei, sportivul so
vietic Vladimir Bure a stabilit 
un nou record european.

porlat excelent obtininc’. decizia 
ia puncte cu 5—0 în fața lui 
Bachefeld (R.D. Germană). In 
schimb, C. Gruiescu (muscă) nu 
a putut face față boxului teh
nic al lui Rodriguez (Cuba) pier- 
zind la puncte. în sferturile de 
finală ale categoriei „pană" Po-
metcu se va întîlni cu sovieti-
cui Kuznețov, care l-a eliminat
pe campionul european polone-
zul Tomczyk.

★

Duminică seara s -au dispulat
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27'41" — medalie de bronz; 
4. Mariano Haro (Spania) — 
27’48" 2 10 ; 5. Frank Shor
ter (S.U.A.) — 27’51" 4 10; 
David Bedford ( Anglia) 
28’5" 4 10.

Ciștigînd prin Bernd Kanen- 
berg proba de 50 km marș, R,F. 
a Germaniei a obținut’ într-o 
singură zi trei medalii olimpice 
de aur la atletism.

CLASAMENT: 1 Bernd Kan- 
nenberg (R. F. a Germaniei — 
3 h 56’11” 6 10 — medalia de 
aur; 2. Veniamin Soldatenko 
(U.R.S.S.) — 3h 58’24" — me
dalie de argint; 3. Larry Young 
(S.U.A) — 4 h 46” — medalia 
de bronz.

6.

O frumoasă comportare au a- 
vut duminică sportivii români 
in competiția olimpică de scri
mă, in care după-amiază s-au 
desfășurat sferturile de finală 
ale probei de sabie pe echipe. 
In această fază a concursului, 
sabrerii români au obținut o 
prețioasă victorie cu 9—4 in fața 
formației Franței, calificîndu-se, 
astfel, in semifinale, In care 
vor inlilni echipa Italiei. 
Victoriile noastre au fost reali
zate de Irimiciuc (3), Budahazi 
(3), Vintilă (2) și Nicolae (l).

Italienii au produs marea sur
priză a turneului dispunînd cu 
9—2 de echipa Poloniei. în 
< are numai „veteranul" Pow- 
lowski a punctat de două ori.

Clasamentul probei : 1. Mark 
Spitz (S.U.A.) — 51” 22/100 — 
medalie de aur; 2. Jerry Heiden- 
relch (S.U.A.) 51” 65/100 — me
dalie de argint; 3. Vladimir Bure 
(U.R.S.S.) — 51" 7. 100 — meda
lie de bronz; 4. John Murphy 
(S.U.A.) — 52" 08/100; 5. Michael 
Wenden (Australia) — 52"
41 100; 6. Igor Grlvennikov
(U.R.S.S.) — 52” 44/100.

★
In gala de box, Ga

briel Pometcu (pană) s-a com-

ultimele parlide din cadrul ce
lor patru grupe preliminare ale 
turneului olimpic. In partida 
derbi a grupei C, reprezenta
tiva României a întîlnit, la 
Munchen, formația R. F. a Ger
maniei. Handbaliștii români nu 
obținut o victorie meritată cu 
scorul de 13—11 (5—5).

In urma acestui succes, selec
ționata României s-a clasat pe 
primul loc in grupa C și s-a 
calificat pentru faza următoare 
a competiției.

In alte trei jocuri disputate 
s-au înregistrat următoarele re- 
zullale: Suedia — Danemarca 
16—10 (8—4); R. D. Germană 
— Cehoslovacia 11—12 (5- 4); 
Iugoslavia 
(9-8).

Ungaria 18—16

★
B a turneului mas-In grupa

culin de volei, echipa României 
a învins cu scorul le 3—0 (15—7, 
17—15, 15—13) formația Cubei-

întrecerile olimpice desfășurate luni, 4 sep
tembrie, le puteți citi în pagina a IV-a.

..Să slirnim, pentru un mo
ment măcar, amintirile...

In urmă cu cițiva ani. se 
instituia, pe plan central, o 
competiție inedită, a sportivi
tății publicului din orașele cu 
echipe participante Ia campio
natul diviziei A de fotbal. Me
nită să întroneze pe stadioa
ne un autentic climat al „iair- 
play-ului". întrecerea dotată 
cu un trofeu puțind numele u- 
nuia dintre cele mai mari pro; 
duse fotbalistice ale Româ
niei, Iosif Petschowschi, a cu
noscut. la prima sa ediție, și 
un invingălor merituos: pu
blicul din Petroșani. Bineme
ritata răsplată, pe solul unei 
competitivități la fel ca o- 
ricind de „zbuciumate*, făcind 
dovada certă a schimbărilor 
în bine survenite in planul 
înțelegerii, menirii terenului 
de sport, a venit atunci, să 
zdruncine din temelii vechea 
„jenă” (ca să nu-i spunem alt
fel) a fotbaliștilor oaspeți, al 
stadionului din Petroșani in 
fața unui public cotat drept 
mult prea „înflăcărat*’ (tot ca 
să nu-i spunem altfel). Eram 
convinși că totul va tinde, 
cum e și firesc. înspre... mai 
bine. Eram convinși că supor
terii Jiului (cel puțin așa se 
presupune, deși ar trebui să-i 
numim altfel !). investiți cu ti
tlul de „cei mai obiectivi și 
mai sportivi spectatori din 
țară", vor adăuga noi valențe 
distincției cucerite, se vor si
tua și in continuare pe po
diumul „mărimilor”. Dar... n-a 
fost așa 1 Cu scurgerea timpu
lui, a anilor, concomitent cu 
declinul teamului jiulist, ma
nifestai în special in rezulta
te foarte contradictorii pe 
propriul teren (și in aceasta 
noi vtdem principala „forță 
motrice” a modificării „opti
cii” publicului), spectatorii pe
troșăneni (nu in totalitate, 
bineînțeles, ci doar o infimă 
parte a acestora, de iapt cea 
care nu prea are ce căuta pe 
un stadion au reînceput să se 
manifeste zgomotos. vehe
ment, să caute nod în papu
ră arbitrilor, să intimpine cu 
fluierături și expresii jignitoa
re pe fotbaliștii oaspeți, să 
ceară socoteală arbitrilor, sin
gurii! după părerea acestora) 
vinovați oricînd de orice 
punct pierdut în teren de că
tre jiuliști. Am fost martori, 
in repetate rinduri. in ultimii 
ani la penibilele scene ale 
așteptării, in fața vestiarelor 
sau dincolo de porțile sta
dionului. a arbitrilor ..vino
vați". am asistat la „ploaia” 
de pietricele și injurii abătu
tă asupra unor „cavaleri al 
fluierului", ultima fiind cea de 
la meciul Jiul — Petrolul. Cei 
20—30 spectatori aflați in 
ofsaid activ — pe care opi
nia colectivă il privește cu I 
multă inqăduință — tind a- 
cum să troacă prin „furcile, 
caudine" ale ostilității pe 
toți cel care nu sînt... de par
tea lor. Pină cind ? Cînd soni 
reuși, noi toți cei din tribune 
să-i demascam pe adevărațil 
vinovați, pe inslrușii cu men
talități primitive, lipsiți de 
educație ? Cind ? Este datoria 
noastră — o datorie socială — 
s-o facem ! Pină cind organe
le de ordine se \or mulțumi 
cu postura de simpli specta
tori ai meciului ? Huliganii ce 
se manifestă pe stadionul Jiul 
pot și trebuie să fie puși la 
punct. Șl aceasta cit mai 
grabnic...
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• Muncă patriotică
Co in liecore dumimcâ, locui

torii din colonia și satul Diljo 
More au ieșit și in zîuo de 3 sep
tembrie la muncă volunto»-pcrtno- 
tkâ.

Mobilizați de către deputatul 
Aiberth Kalclh, un număr de n- 
pracpe 60 cetățeni ou participat 
Io scoaterea unei mori cantilc' 
de piatră de rîu, încărcarea ei in

camioanele puse Io dispoziția lor 
de către Consiliul popular al mu- 
nicip ului, descărcarea și pietru
irea pe o distanță de 300 metri 
o drumului vechi dintre Petroșani 
și Dilja Mare. Continuarea pe a- 
ccostă cale a pietruirii drumului 
in cr.uiă creează tot mai bune 
condiții pentru circulație intre ce
le două localități.

• îndiguirea 
pîrîului Bămja

In moi multe nnduri piriul Ba
nița, ieșit din matcă, a produs 
însemnate pagube materiale ora
șului Petroșani — inundind depo
zitul central de materiale ,,Var- 
nița", otelierul de zonă și triajul 
C.F.R. Pentru evitorea in viitor a 
unor surprize de acest fel, s-a 
hotârit îndiguirea rîului pe dis
tanța dintre triaj si decontoore- 
le U.U.M P.

începută in anul tiecut, in e- 
xecuția Centralei cărbunelui prin 
Baza de aprovizionare și trans
port, indiguirea — printr-un zid 
de apărare din beton — a fost 
terminotă recent, csigurindu-se in 
acest fel unităților economice a- 
mintite o centură de protecție 
împotriva inundațiilor.

lie la prima galerie, la pulul 
de extracții! eu schip...

(Urmare din pag /)

Ce înseamnă toate acestea 
Jgțădc trecut am înțeles 
abia după i itera zile, din 

vorba domonla a celui re, din 
stația ..Mina nouă" — la poar
ta c.rploatării miniere Uricani 
—, a urcat cu mina in același 
autobuz, pensionarul minier 
CONSTANTIN DOBTFCKANV.

Eram miner în ’40 aici — 
îmi aduc aminte și data : 10 iu
lie — cînd nu iif-nut prime
le galerii de deschidere a noii 
mine. Atunci am nornit două 
galerii, din două părți: Coandrăș 
fi Balomir, minate una de Lu
dovic Bartha, iar cealaltă de 
Ștefi Purei și durculite. (stră
punse) după multă caznă. Am 
lucrat continuu la Uricani de 
atunci și pînă in urmă cu cfți- 
va ani. asislind la toate prefa

re totuși se rup. <iu la presiune, 
la armăturile m iclice pe care 
le încheie ușor și rapid un sin- 
gu om ; de la tăierea < u cio
canul — la tăierea < i. rombi- 
na, de la zece metri liniari a- 
i-ansare pe lună — la cei o 
iilu, și peste, atinși în conti

nuu tic cei care au înrolat me
seria de la jwi : Grădinarii, Tri
foii. ftrinccscu, Cencă...

^£oiri puț de extracție cu
KM schip din Uricani a scos 

deja „la zi“, pînă acum, 
multe mii de tone de cărbune. 
Rod al gindirii oamenilor, moder
nul pu{ a intrat în folosul mi
nerilor din Uricani. Un mm 
sprijinitor, sigur le stă chezășie 
împlinirii dorințelor de viitor, 
pașilor uriași pe care minerii 
și i-au propus in anii urmă
tori ai cincinalului.

1
1
II

La concursul de vioară ..Ti
bor Varga*. încheiat de cu- 
rînd lu Sion (Elveția), vio
lonistul român Eugen Strbu 
a obținut premiul întii cu 
Concertul .Finlandia" dc 
Jean Sibelius. sub acompa
niamentul Orchestrei Radio- 
televiziunii din Budapesta.

+
O nouă întreprindere și-a 

făcut apariția pe harta in
dustrială a județului Cluj — 
Combinatul de ceramică fină 
n/ntru mnslrnrtiL Pentru în-

curînd va începe să producă 
și cea de-a doua linie, care 
va furnica anual 5 700 tone de 
articole din porțelan pentru 
instalații sanitare de interior.

sie și niaiolică pe an. Aceasta 
este cea de-a doua mare uni
tate economică clujeană spe
cializată pe producția de ce
ramică fina.

*
In municipiul Piatra Neamț, 

la poalele Dealului Pietricica, 
a început construcția unui 
nou și modern spital cu o 
capacitate de 700 paturi. In 
noua unitate, care va fi un 
complex chirurgical, cor 
funcționa secții de chirurgie 
cu subsecții de ortopedie, u-

cerile : de la folosirea stilpilor 
de fag in galerii, ce nu-i puteau 
ridica minerii nici in doi, și ca-

---- ♦-----

Găsitorului... 
un costum 

dat la
curătat

9

M-am bucurat deunăzi de re
întâlnirea cu bunul meu amic 
M. I. l-am surprins, însă, o 
ciudată reacție dind cu ochii 
de mine, s-a ferit parcă, extrem 
de jenat... Săracul f Păi cum 
să nu caute să mă evite cînd

Preoairue in tal ®il, im sil școlar va îw în «tailii ontiiio
(Urmare din pag 1/

.1 tuturor copiilor de 
virstă șt-olară din raza' 
noastră, cadrele didacti
ce au lost repartizate pe 
sectoare de reccnsămînt, 
aceste activități fiind în 
prezent in plină desfă
șurare. ■

La Școala generală nr.
1 Petrila majori La tea 
posturilor și a catedrelor 
sini ocupate de cadre 
calificate de specialitate, 
dar în rîndurile noastre 
vor veni și cadre noi. 
Aceste cadre vor fi pri

mite nu numai cu toată 
căldura, dar și cu grija 
necesară. Conducerea 
școlii s-a preocupat din 
timp de asigurarea con
dițiilor de cazare a ca
drelor noi numite în în
văță mint, bucurindu-se 
în acest sens de lot spri
jinul din partea Comite
tului executiv al Consi
liului popular al orașului 
Petrila < arc, de altfel, 
întotdeauna a răspuns 
prompt la solicitările ce 
i-au (ost adresate rn sco
pul bunei desfășurări a 
procesului de invăță-

mint.
Avinrl în vedere im

portanta deosebită ce se 
acordă tncepînd cu noul 
an școlar instruirii prac
tice-productive a elevi
lor pentru economia na
țională, s-au luat măsuri 
pentru amenajarea de 
noi profiluri de activita
te. Pentru noul an școlar 
se va amenaja șr utila 
cu sprijinul couducerif 
E.M. Petrila un atelier 
de trmplărie pe lîngă cel 
existent, de lăcălușăric. 
Vor fi puse în funcțiune 
mașinile și motoarele e-

Iectrice primite dc la 
Inspectoratul *• general 
școlar județean, pentr:. 
satisfacere» corespunză
toare a cerințelor exi
gente in ceea ce priveș
te instruirea praclica- 
produclivă. De aseme
nea, pentru fele se va 
amenaja atelierul de țe- 
sătorie și croitorie, folo- 
sindu-se cefe șase ma
șini de cusut cu care 
este dotat atelierul.

In avîntul mobilizator 
generat de programul 
trasat do Conferința Na
țională a partidului, de

chemările secretarului 
generai al P.C.R. tovară
șul Nicolae Ceausescu, 
colectivul didactic al 
școlii noastre so an
gajează sa mance.â cu 
deplina dăruire pentru 
realizarea sarcinilor < e-i 
revin pe lin e profesio
nală, >n așa fel ln< il să 
obțină »n anul școlar ca
re urmează să se deschi
dă io curînd cele mai 
oun.e rezultate ir. proce
sul de instruire și edu
cație a copfilor oameni
lor muncii din orașul Pe
trii».

___i tă, este necesară în primul rînd, 
scoaterea raDidă de sub sta-
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Sesiunea Comisiei 
guvernamentale 
româno-polone

VARȘOVIA 4. — Corespon
denții: Agerpres, losil Dumitrns- 
cu, transmite: Luni au început 
la Varșovia lunările înttlnirii 
președinților celor două părți 
in Comisia guvernamentală ro- 
mâno-polonă de colaborare eco
nomics.

Delegația guvernamentală a 
tării noastre este condusă de 
Janos Fazekas vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române, iar de
legația guvernamentală polone
ză de Jozef Tcjchma, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele pârtii polone.

Obiectul convorbirilor dintre 
președinții celor două părți îl 
constituie examinarea probleme
lor actuale privind dezvoltarea 
In continuare a colaborării, coo
perării șl specializării In pro
ducție și lărgirea schimburilor 
comerciale dintre România și 
Polonia.
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O chemare a P.C. și P.S. 
din Chile adresată poporului 

chilian de a-și uni forțele 
împotriva reaefiunii

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gejprcsl. — Cu ocazia celei de-a 
doua aniversări a victoriei în
registrată în alegerile preziden
țiale de reprezentantul Unității 
Populare, la Santiago de Chile 
a fost dată publicității o decla
rație comună a Partidului Comu
nist și a Partidului Socialist, a- 
nunță agenția Prensa Latina. De
clarația cheamă poporul chilian 
să-și exprime, cu acest prilej, 
hotărirea de nezdruncinat de a 
apăra cu toate forțele sale cuce
ririle revoluționare ciștigatc și 
să se opună manevrelor sedi
țioase ale cercurilor reacționare 
din țară, care se împotrivesc 
programului de reforme preco
nizat de guvernul Unității Popu
lare. Acțiunile inițiate în ultima 
săptămînă de către forțele de 
dreapta, se arată în declarație,

au creat în țară o situație gravă, 
care, dacă nu i se pune capăt 
de urgentă, ar putea duce la 
izbucnirea unui război civil. 
Pentru aplanarea acestei situații, 
arată declarația comună, Parti
dul Comunist șl Partidul Socia
list din Chile subliniază impor
tanța imperioasă de a-și uni for
țele și de a adopta o tactică co
mună și unică, la toate nivelele, 
în lupta împotriva reacțiunii. 
Declarația subliniază, do aseme
nea, necesitatea realizării unei 
unități depline Intre toate parti
dele coaliției guvernamentale, 
pentru a contracara acțiunile 
cercurilor de dreapta, pentru a 
asigura apărarea cuceririlor eco
nomice, sociale și politice și 
pentru a permite înfăptuirea, în 
continuare, a programului pre
conizat.

Declarația ministrului de externe 
al R.S. Cehoslovace

PRAGA 4 (Agerpres). — Lu- 
ind cuvînlul in cadrul manifes
tărilor organizate la Ostrava îd 
legătură cu aniversarea insurec
ției naționale din Slovacia, mi- 
Alstrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace. Bohuslav 
Ghnoupek, a releva; participa
rea armată activă la insurecție 
a reprezentanților altor popoa
re. Ministrul cehoslovac a amin
tit, în această ordine de idei, 
șl participarea la insurecție a 
luptătorilor antifasciști români.

Referîndu-se la politica ex
ternă a tării sale. Bohuslav 
Ghnoupek a evidențiat că R.S. 
Cehoslovacă este deosebit de 
interesată in evoluția pozitivă 
a evenimentelor din Europa.

Cehoslovacia ar dori să-și re
glementeze relațiile cu Austria 
și să .obțină normalizarea, rela
țiilor cu Republica Federală a 
Germaniei, a declarat el. Con
ducătorii partidului și guvernu
lui R.S.C. au relevat, in mai 
multe rînduri, că sînt gata pen
tru o reglementare cu R.F.G. 
pe calea semnării unui tratat, 
în condițiile recunoașterii acor
dului de la Munchen ca neva
labil de la început. B. Chnoupek 
a dat o apreciere pozitivă po
liticii internaționale realiste a 
guvernului Brandt și și-a ex
primat speranța că ea se va 
manifesta și în rezolvarea pro
blemei privind reglementarea 
relațiilor dintre R.F.G. și R.S.C.

Noi bombardamente americane 
asupra unor zone populate 

din R.D. Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — Avia

ția americană a efectuat la 2 
septembrie noi bombardamente 
asupra unui mare număr de

zone populate din provinciile 
Yen Bai, Vinh Phu, Ba Tay, 
Nghe An și Quang Binh — 
transmite agenția V.N.A.

Luptele din Vietnamul de sud
• Marea bază militară americano-saigoneză 

„Câmp Eagle“ atacată de patrioți. • Acțiuni o- 
fensive ale forțelor F.N.E. și în alte zone.

VIETNAMUL DE SUD 4 (A- 
Sgrpres). — Formațiuni de luptă 

e forțelor de eliberare din Viet
namul de sud au atacat, dumi
nică, cea mai mare bază mili
tară americano-saigoneză din 
zona frontului septentrional, 
„Gamp Eagle", situată la 6 km 
sud-vest de Hue, provocînd i- 
namicului pierderi în forță vie 
și tehnică de luptă. Un mare nu
măr de vehicule blindate au fost 
distruse ori incendiate — rela
tează agenția United Press In
ternational. Artileria forțelor pa
triotice continuă să țină sub 
tirul său pozițiile trupelor regi
mului de la Saigon din zona 
Oue Song. Patrioții își mențin 
controlul asupra bazei de artile

rie „Ros", din această zonă, de- 
jucind încercările trupelor 
saigoneze de a redobindi aceas
tă poziție.

Pe de altă parte, forțele de e- 
liberare au desfășurat opera
țiuni ofensive împotriva poziți
ilor inamicului de la Thlen 
Phuoc, la 61 km sud de Da 
Nang, care constituie cel de-al 
treilea punct al triunghiului de 
poziții strategice din această 
regiune; ele au ocupat deja po
zițiile de la Diep Duc și Que 
Song. Agențiile internaționale de 
presă semnalează, de asemenea, 
atacuri ale patrioților la 64 km 
nord de Saigon, pe șoseaua nr. 
13.

0 In cadrul unei conferințe 
de presă, secretarul executiv al 
Pactului Andin, Javier Silva 
Reute, a declarat că Hondurasul 
și Salvadorul vor semna, în ur
mătoarele citeva săptămîni, un 
tratat de pace.

Acest eveniment — a arătat 
Silva Reute — va marca înce
tarea formală a „războiului 
fotbalului", izbucnit în iulie 1969 
între cele două țări și care a 
provocat tensiune in zonă.

0 Charlie Chaplin s-a bucurat 
de o primire triumfală la Vene
ția. cu prilejul închiderii Festi
valului internațional al filmului 
din acest an. Cadrul omagiului 
adus marelui cineast, acum în 
vîrstă de 83 de ani, l-a con
stituit celebra piață San.Marco, 
unde a fost prezentat, in fața 
unei mulțimi de 10 000 dc oa
meni, filmul „Luminile orașului". 
Pe scena Teatrului venețian, i 
s-a înminat marelui actor, meda
lia cu simbolul festivalului Leul 
de Aur.

0 In perioada 28 august — 2 
septembrie, la Amsterdam (O- 
landa) s-au desfășurat lucrările 
celui de-al 8-lea congres al Con
siliului internațional al științelor 
aeronautice.

Din partea țării noastre, la lu
crările congresului a participat 
academician prof. dr. Elie Ca- 
rafoli. Reprezentantul român a 
fost reales, pentru o nouă pe
rioadă de doi ani membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
internațional al științelor astro- 
nautice.

0 Convorbirile care au avut 
loc la Delhi între o delegație e- 
conomlcă sudaneză, condusă de 
Ibrahim Monelm Mansour, mi
nistru al economiei șl al comer
țului, și oficialități Indiene s-au 
încheiat cu semnarea unui acord 
de cooperare între cele două 
țări. Sudanul se numără printre 
cei mai importanți parteneri co
merciali ai Indiei, valoarea 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări depășind anual 
1 000 milioane de rupi (55 mi
lioane lire sterline).

Comentariul zilei CONVORBIRILE NIXON-TANAKA
Exotica Insulă Hawai din 

perimetrul central al Pacificu
lui a fost in zilele de 31 au
gust și 1 septembrie gazda u- 
nor concentrate convorbiri in
tre președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, șt primul mi
nistru al Japoniei, Kakuei Ta- 
nalta. Aflați in conjuncturi po
litice relativ diferite — premie
rul curind după preluarea man
datului, președintele — la în
cheierea primului său mandat, 
dar ambii in fața unor scaden
țe electorale — interlocutorii 
au stabilit un prim contact.

Cauzele acestei intilniri la 
țșalonul suprem intre Washing
ton și Tokio — a doua intr-un 
interval de numai 8 luni du
pă intilnirea Nixon—Suto — 

au o pregnantă coloratură eco
nomică.

Abundența materialelor din 
presa americană de specialitate 
despre expansiunea economică 
a partenerului insular nu a 
reușit, pină acum 2-3 ani, să 
Sugereze cititorului obișnuit 
proporțiile concurenței trans- 
pacifice. Runda textilelor, cea 
a limitării exporturilor genera
le nipone pe piața S.U.A. și 
îndeosebi, rolul yenului în sis
temul de susținere al unui do
lar afectat valoric, au silit' 
cercurile industriale americane 
fă solicite măsuri din partea 
guvernului de la Tokio.

Deplasarea in Japonia a lui 
William Eberle, negociator e- 
conomic special al Casei Albe, 
a avut un singur scop major .* 
adoptarea de către partenerii 
japonezi a unui plan urgent

de reechilibrare a balanței co
merciale bilaterale, care in a- 
nul 1971 înclina in favoarea 
Japoniei cu 3,2 miliarde dolari, 
așteptindu-se ca la încheierea 
anului curent suma să ajungă 
la 3, 8 miliarde dolari. Partea 
americană a propus termene 
drastice de reducere a tendin
ței sus-precizatului decalaj — 
cel mult 12 luni. Desigur, re
ticența inițială a negociatorilor 
japonezi nu a fost prea mult a- 
preciată de șeful executivului 
american. Aflat în plină cam
panie electorală, acesta simte 
nevoia de a prezenta alegăto
rilor un bilanț convingător al 
eficacității politice economice a 
Administrației sale după de
valorizarea dolarului. Aceste 
considerente explică printre 
altele rațiunea existenței in
tr-un comunicat de 12 para
grafe a 8 puncte consacrate ex
clusiv relațiilor economico-co- 
merciale bilaterale. Tonalitatea 
generală poate fi perfect ilus
trată de un extras din punctul 
6 care stipulează intenția Ja
poniei și, bineînțeles, dorința 
Statelor Unite „de a reduce 
dezechilibrul la proporții ac
cesibile intr-un viitor cit mai 
apropiat cu putință*, pentru 
aceasta stabilindu-se și un a- 
cord de principiu pentru or
ganizarea unei sesiuni a Comi
siei mixte americano-japoneze 
pentru probleme comerciale și 
economice „în 1973, atît de 
grabnic cit va fi posibil*.

In ajunul plecării premieru
lui Tanaka spre Honolulu, la 
Tokio s-a făcut cunoscut ofi

cial că guvernul japonez este 
favorabil măririi cu circa un 
miliard de dolari a importuri
lor de bunuri din Statele U- 
nite. Pină la sfirșitul actua
lului exercițiu bugetar japonez 
(ce corespunde cu cel american) 
firmele americane vor vinde 
in plus produse agricole, fo
restiere și de pescuit in valoa
re de circa 440 milioane do
lari. Liniile aeriene nipone vor 
primi avioane și echipament 
in sumă de 320 milioane do
lari. Domeniul energetic este 
reprezentat și el intr-o valoa
re egală.

Deși precizările asupra latu
rilor politice ale convorbirilor 
au fost mai limitate, este de la 
sine ințeles că prilejul a fost 
folosit pentru analizarea rela
țiilor reciproce de acest gen. 
Tanaka a putut să cunoască in
teresul președintelui asupra su
marului de acțiuni preconizate 
pentru anunțata revizuire a ro
lului internațional al țării sa
le. Astfel un subiect al dialo
gului a fost constituit de evo
luția legăturilor Japoniei cu 
R.P. Chineză, în lumina a- 
propiatei vizite la Pekin a 
premierului Tanaka. De ase
menea, s-a formulat precizarea 
că nivelul actualelor legături 
Japonia-S.U.A. va rămine con
stant.

In ultima analiză, documen
tul semnat in Insulele Hawai 
lasă impresia că cele două țări 
au convenit să se limiteze la 
a lua act de interesele fiecă
reia și de proiectele corespun
zătoare.

Hie VASILE

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, 6trada Republicii FJr, 30, telefon! 1662

Mesajul președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag /) 

dc dezvoltarea cercetării științifice proprii 
în acest domeniu.

Salutăm cu satisfacție faptul că Congresul 
dumneavoastră Ișl propune sa abordeze și să 
dezbată asemenea probleme importante cum 
sini : perfecționarea organizării șl conducerii 
industriei miniere, promovarea metodelor a- 
vansalc de extracție șl valorificare a minereu 
rilor. aplicarea largă a cuceririlor științei șl 
tehnicii moderne în această ramură, forma
rea profesională a cadrelor șl alte probleme 
de însemnătate holăriloare pentru creșterea 
eficienței șl rentabilității acestui domeniu o- 
conomic. In această ordine de Idei, deosebit 
de utilă ar fi de asemenea găsirea unor so
luții adecvate pentru valorificarea cu bune 
rezultate a marilor zăcăminte cu conținut de 
minereu mal sărac exislenlc in lume.

După părerea noastră modernizarea șl per 
fecționarea continuă a extracției și valorifi
cării produselor miniere nu pot și nu trebuie 
să fie desprinse de preocupările pentru crea
rea unor condiții care să ducă la ușurarea 
muncii oamenilor, la apărarea sănătății mine 
rilor, Ia îmbunătățirea pe toate planurile a 
vieții acelora care scot la lumina zilei bogă
țiile ascunse ale pămîntului, contribuind ast 
fel Ia creșterea avuției naționale a popoare
lor, la accelerarea progresului uman. Sperăm 
că șl în acest domeniu, congresul dumnea
voastră va aduce o contribuție prețioasă.

Ținind scama că fiecare țară a acumulat 
o anumită experiență în dezvoltarea indus
triei miniere, că in același timp, progresul 
tehnic pune în fața acestei ramuri noi și noi 
probleme, se impune cu necesitate lărgirea 
continuă a schimbului de experiență intre 
mineri, între specialiștii și organizatorii ex
tracției minereurilor > pe această bază se va 
realiza Intensificarea procesului de moderni
zare a producției miniere din fiecare țară și 
totodată, unirea eforturilor pentru asigura
rea mersului înainte, pe plan mondial, a pro
ducției acestei importante ramuri de activi 
late lunană.

Considerăm că o problemă de cea mai ma
re însemnătate — în legătură cu care congre
sul dumneavoastră poate aduce o contribuție 
importantă — este realizarea unei multilate

rale cooperări, atit in extracția șl valorifica
rea minereurilor, cit șl în perfecționarea teh
nicii șl dezvoltarea cercetării științifice In a- 
ccst domeniu. Desigur, o cooperare interna
țională largă șl fructuoasă trebuie să se clă
dească pe principii de deplină echitate șl c- 
galllate in drepturi între națiuni, pe respec
tul mutual al independenței șl suveranității 
naționale a fiecărui popor, pe avantajul reci
proc al părților. Un Imperativ al vieții inter
naționale contemporane este crearea condi
țiilor pentru punerea cit mai largă in valoa
re a bogățiilor naționale ale fiecărei țări, in 
folosul propriilor popoare, al progresului și 
prosperității acelora care sint de drept stă- 
ptnll lor. Pe aceasta calc este necesar să se 
acționeze pentru lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje care despart țările lumii din 
punct de vedere economic șl social, pentru 
înaintarea impetuoasă a tuturor națiunilor pe 
calea bunăstării și fericirii maselor populare.

România se pronunță pentru amplificarea, 
pe această bază echitabilă șl in spiritul aces
tor principii de Justiție Internațională, a schim- 
burllor șl cooperării între toate statele lumii, 
conslderind că aceasta corespunde Interese
lor dezvoltării economico-sociale ale fiecărei 
țări și, în același timp, constituie un factor 
Important al adinclrii colaborării și înțelege
rii între popoare, al întăririi păcii și securită
ții In întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că lucrările con
gresului dumneavoastră vor contribui atit la 
generalizarea experienței mondiale în exploa
tarea și valorificarea resurselor minerate ale 
planetei noastre, la soluționarea probleme
lor noi pe care le ridică producția in această 
importantă ramură Industrială, cil și Ia sti
mularea conlucrării rodnice dintre țări șl po
poare ; aceasta va constitui implicit un aport 
prețios al Congresului la promovarea destin 
derli, prieteniei șl păcii între națiuni.

Cu această convingere, urez succes deplin 
lucrărilor Congresului șl vă doresc dumnea
voastră, tuturor, realizări cit mai mari in ac
tivitatea de vifor multă sănătate și fericire.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

anga/eaza urgent
Șef magazin 

pentru unitatea 48 televizoare 
Petroșani

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
dc H.C.M. nr. 914/1968 și legea or. 12/1971

Informații suplimentare se pot obține zilnic între ore
le 7-15, dc la biroul personal al întreprinderii Telefon 1804
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ÎNTRECERILE DE LUNI
(Prin telefon de la trimisul 

special „Agerpres", Ilie Goga) :

De luni, Jocurile Olimpice au 
intrat în cea de-a doua lor ju
mătate însoțite de soare și cer 
senin, după o repriză cu vreme 
schimbătoare, cu multe surpri
ze și performanțe de neuitat. Pi
nă acum recordmenii Olimpia
dei muncneneze sînt Mark Spitz 
și Shane Gould, însă ar fi greu 
de afirmat că acești irezistibili 
colecționari de medalii au cu
cerit mai multe aplauze decît 
gimnaștii japonezi, • sau gloria 
lor în arenă a fost mai răsună
toare decît cea -obținută de 
sprinterul sovietic Valeri Bor
zov, de finlandezul Lasse Vi
ren, noul recordman mondial al 
probei de 10 000 m plat, sau dp 
kenyenii Kipchoge Keino și 
Benjamin Jipcho.

Pentru echipa României, pri
ma săptămînă a fost săptămînă 
tirului, canotajului academic și 
luptelor libere. Cu o recoltă des
tul de subțire de medalii, deoa
rece multe din speranțele noas
tre n-au fost împlinite.

Cînd vă transmit aceste rîn
duri privesc desfășurarea pro
bei de triplu salt. A 5-a încer
care pentru reprezentantul nos
tru Carol Corbu. El este acci
dentat. Șchioapătă ca urmare a 
unei entorse de gleznă suferite 
în calificările probei.

El nu realizează decît 13 m 
neizbutind să încheie săritura.-

Renunță apoi la ultima încer
care căci abia mai poqte răși.

Clasamentul probei: 1. Viktor- 
Saneev (U.R.S.S.) — 17,35 m — 
medalie de aur ; 2. Jorg Dreh- 
mel (R.D. Germană) — 17,31 in
— medalie de argint ; 3. Nel
son Prudenclo (Brazilia) — 17,05 
ni — medalie de bronz i 4. Ca
rol Corbu (România) — 16,85 
m ; 5. John Craft (S.U.A.) 16.83 
m ; 6. Mansour Dia (Senegal)
— 16,83 ni.

Finala probei de 3 000 m ob
stacole a furnizat o dispuți) ex
trem de interesantă, încheiată

cu succesul unui nespecialist al 
acestei probe — kenyanul Kip- 
choge Keino.

La 32 de ani, Kipchoge Keino 
cucerește cel de-al doilea titlul 
olimpic al carierei sale atletice, 
după cel de al 1 500 m la J.O. 
din 1968, anunțîndu-se ca unul 
din principalii favoriți și la 1 500 
m.

Clasamentul probei : 1. Kip
choge Keino (Kenya) — 8'23" 
6/10 (nou record olimpic) — me
dalie de aur; 2. Benjamin Jipcho 
(Kenya) — 8'24” 6 10 — medalie 
de argint; 3. Faplo Kantanen 
(Finlanda) — 8'24" 8/100 — me
dalie de bronz.

Cea mai mare surpriză de 
pină acum a întrecerilor atleti
ce a fost înregistrată în proba 
feminină de săritură în înălțime, 
in care victoria a revenit, în 
mod cu totul neașteptat, tinerei 
sportive vest-germane Ulrike 
Meyfarth.

Cu rezultatul de 1,92, cifră ca
re egalează recordul mondial al 
austriecei Ilona Gusenbauer și 
îmbunătățește cu 2 cm recordul 
olimpic stabilit în 1964 la Tokio 
dc atleta româncă Iolanda Balaș. 
Noua campioană olimpică are 
numai 16 ani și este elevă.

Clasamentul final al probei: 
1. Ulrike Meyfarth (R.F. a Ger
maniei) — 1.92 m — medalie de 
aur; 2. Iordanka Blagoeva (Bul
garia) — 1.88 m — medalie de 
argint; 3. Ilona Gusenbauer 
(Austria) — 1,88 m medalie de 
bronz.

Reprezentanta noastră Corne
lia Popescu a avut o evoluție 
modestă, fiind eliminată la înăl
țimea de 1,79 m.

Dimineața, în seriile probei 
de 1011 m garduri, Valeria Bu- 
fanu ne-a dat speranțe înlr-o 
comportare frumoasă, cîștigînd 
cu siguranță seria sa în 12"9/10, 
rezultat întrecut numai de re
cordmana mondială Annelie Er- 
hardt (R.D. Germană), cronome
trată în 12" 7/10. In calificările 
probei feminine de aruncare a 
greutății, reprezentanta noastră 
Valentina Cioltan a obținut 
16,85 m, îndeplinind baremul im

pus pentru pari.uiparea la fina
la probei (lo,2Uinj.

In serile probei feminine de 
1 500 m, semilondista sovietică 
Ludmila Bragina și-a îmbunătă
țit propriul record mondial, a- 
lergind. 4' 6" 5/10 (vechiul re
cord era de 4' 6" 9/10).

Sabrerii români au confirmai 
buna comportare din tururile 
anterioare ale întrecerii pe e- 
chipe, fiind, foarte aproape de 
a obține calificarea in filială. 
Deși conduși cu 6—2 de echipa 
Italiei, in semifinale, ei au re
făcut spectaculos terenul dato
rită excelentei comportări a lui 
Dan Irimiciuc, care a cîștigat 
toate ■ cele patru asalturi și a 
nesperatei victorii realizate de 
Constantin Nicolae in fața cam
pionului mondial Michele Ma
ffei. In asaltul depisiv, insă, 
Octavian Vintilă a pierdut în 
urma unor inexactități de arbi
traj. Scorul final: 9—7 in fa
voarea sportivilor italieni.

In urma acestui rezultat, 'e- 
chipa României și-a disputat lo
curile 3—4 cu redutabila forma
ție a Ungarie . Victoria a reve
nit acesteia din urmă cu 8—7 
(49—58).

Turneul individual de spada, 
început luni dimineață, a reunit 
72 trăgători, printre care și 
sportivii noștri Anton Pongraț, 
Alexandru Islratc și Constantin 
Bărăgan.

Anton Pongraț s-a calificat 
pentru sferturile de finală în 
care, deși a avut o serie extrem 
de grea (cu consacrații Paramo- 
nov, Schmitt, Gonsior și Bro- 
din), a terminat pe primul Ioc 
și va lupta astăzi în semifinale
le competiției.

condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de 
II.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Concursul se va ține în ziua de 15 septembrie 1972, 
ora 10, ta sediul Comitetului Executiv al Consiliului popu
lar oraș Uricani, de unde se pot obține zilnic informații 
suplimentare.

□
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PANIFICAȚIE
angajează urgent:

mi Muncitori necalificati 
pentru moara de grîu 
din Lupeni

Morari calificați
♦

li Un zugrav-vopsitor
Condițiile dc angajare și salarizare sînt cele prevăzu

te dc H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între ore

le 7-15 de la biroul personal al întreprinderii cu sediul în 
Petroșani, str Oltului nr 30. telefon 1134.

Mica publicitate
SUBlNCHIRIEZ cameră bloc Petroșani, bărbat peste 

36 ani. Adresați căsuța poștală nr. 39 Petroșani.
PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Cernat 

Stoc, eliberată de E.M. Lupeni. O declar nulă.

ANUNȚURILE
de mică șl maro publicitate se primesc zilnic la admi

nistrația ziarului, str. Republicii, nr. 90, între orele "—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvînt:
— pierderi 1 leu
—-lecții, meditații, înscrieri, anunțuri de familie

2 lei
— cereri de serviciu 1,50 lei
— oferte dc serviciu, schimb de locuințe 2,50 lei
— vînzări, cumpărări, diverse a 1°’
Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot expedia

prin poștă, pe aceeași adresă, menționindu-se contul 4962035.

DACA CONSTATAȚI

ABATERI LA LOCUL 

DE MUNCA UNDE AȚI 

FOST CHEMAȚI PEN 

TRU PUȘCARE, REFU

ZAȚI EXECUTAREA 

PUȘCĂRII PINA CF 

LOCUL DE MUNCA 

NU MAI PREZINTĂ 

PERICOL.
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