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SliKISWIH ADRESATA 
ut tovarășul niciilat cuiisisca, 

organelor și organizațiilor de partid, 
de stat, tuturor lucrătorilor 

și specialiștilor din agricultură 
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Peru

I

Convorbiri oficiale
La Palatul prezidențial 

'din Lima. au avut loc, luni la 
amiază, convorbiri între pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru și ministru al 
apărării al Republicii Peru, 
Edgardo Mercado Jarrin.

Au fost discutate, cu acest 
prilej, probleme privind dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare, pe multiple, 
planuri, între Republica So
cialistă România și Republica 
Peru.

„Sperăm că vizita dumnea
voastră, domnule președinte, 
să fie folositoare" — a decla

rat, înainte de începerea con
vorbirilor, primul ministru 
peruan.

„Și eu sper să realizăm o 
bună colaborare, în multe do
menii. Sîntem gata să avem 
cu dumneavoastră o coopera
re largă pe multiple planuri" 
— a răspuns președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Depunerea unei coroane de flori 
la Panteonul Eroilor din Lima

Luni 'dimineața .președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de flori la 
Panteonul Eroilor din capita
la Republicii Peru.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.,

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Ni- 
colaescu, ambasadorul Româ
niei la Lima și alte persoane 
oficiale.

La sosire, o gardă militară 
prezidențială a prezentat o- 
norul.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, și celelalte persoa

ne oficiale au păstrat un mo
ment de reculegere în fața 
monumentului.

Oaspeții români au vizitat 
apoi Panteonul.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în car
tea de onoare : „Aducem o- 
magiul nostru profund eroilor 
naționali ai Republicii Peru.

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU - 
UN MOMENT ISTORIC

— Revista presei peruane —
Vizita pe care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
o efectuează în Peru este 
considerată de ziare ca un e- 
veniment politic de mare în
semnătate națională și inter
națională. Toate ziarele din 
Lima — „El Peruano", „Ex- 
presso", „La Nueva Cronica", 
„Correo — Nueva Erș", ..El 
Comercio" și altele — publi
că în paginile întîi relatări și 
fotografii, ilustrînd sosirea 
înâlților oaspeți. Ziarul „Ex- 
pressp" prezintă amănunțit pe 
două pagini speciale, sub tit
lul „Călduros bun venit pre
ședintelui României", momen
tele primirii făcute președin
telui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu de 
către oficialități și populație.

„Prin vizita președintelui 
Ceaușescu se vor strînge le
găturile dintre Peru și Ro
mânia", citim într-una din 
cronicile ziarului, cuprinzînd 
și o declarație făcută ziariș
tilor de Edgardo Mercado 
Jarrin, primul ministru, în ca
re vizita este apreciată ca 
foarte fo’ r:*oare, atît prin 
convorbirile ce se vor purta 
între conducătorii celor două 
țări, cît și prin documentele 
importante ce urmează a fi 
semnate.

Ziarul „La Nueva Cronica" 
își consacră editorialul vizitei 
în Peru a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, scriind : 
„In timpul vizitei, președin
tele Ceaușescu va avea con
vorbiri cu președintele Velas
co și cu miniștri ai guvernu
lui revoluționar al forțelor ar
mate și alți demnitari. Sînt 
prevăzute o serie de acorduri 
bilaterale între Peru și Ro
mânia, menite să dezvolte 
legăturile solide, de prietenie 
și de cooperare între cele do

uă națiuni. In cadrul noii po
litici externe peruane, fide
lă pribipiilor neintervenției și 
nealinierii, Un loc de seamă 
îl ocupă deschiderea către po
poarele lumii, pe baza res
pectului mutual. Vizita cor
dială a președintelui român 
întărește această deschidere 
determinată numai de intere
sele cooperării internaționale 
și ale dezvoltării patriei noas
tre. Sînt departe acele vre
muri în care puteri străine in- 
terveneau cu decizii care, în 
orice țară suverană, sînt ex
clusiv de competența aces
teia. Azi ne alegem noi înșine 
prietenii noștri". „Vizita dom
nului Ceaușescu — continuă 
ziarul — va fi fără îndoială, * 
în’avantajul celor două state, 
al înțelegerii internaționale. 
Ca rod al acestei vizite putem 
spera într-o întărire a tezei 
autodeterminării și neinter
venției, care, cu diferite pri
lejuri, a fost proclamată de 
țările noastre. Pentru aceste 
motive și altele, vizita dom
nului Ceaușescu este deose
bit de plăcută pentru peru
ani". „La Nueva Cronica", sa- 
lutînd prezența distinsului 
oaspete îi urează cît mai mari 
succese în misiunea sa și în 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre țările noastre.

In suplimentul său de du
minică, același ziar inserea
ză, pe o pagină întreagă, un 
articol intitulat „România și 
vizita președintelui său". Ar
ticolul este însoțit de portretul 
președintelui Consiliului de 
Stat al României. Ziarul su
bliniază marea afecțiune cu 
care poporul român îl încon
joară pe conducătorul său ; o 
fotografie îl înfățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în mijlocul cetă

țenilor capitalei, care îl feli
cită cu dragoste pe șeful sta
tului român cu prilejul îm
plinirii a 55 de ani. Articolul 
scoate în evidență progrese
le continue ale României pe 
calea dezvoltării economice și 
sociale, marele prestigiu • al 
politicii internaționale pro
movate de statul român. Se 
citează, în acest cadru, apre
cierea făcută de președintele 
Ceaușescu în legătură cu re
lațiile dintre România și țări
le Americii Latine, care „au 
un caracter reciproc avanta
jos, contribuind la progresul 
economic, științific și cultu
ral al țărilor noastre. Acestea 
se înscriu, Ia rîndul lor, în 
cadrul luptei generale împo
triva imperialismului și nec- 
colonialismului, împotriva o- 
ricărei forme de dominare și 
de subordonare a popoarelor".

Elogiind politica externă a 
României, promovată cu mult 
dinamism de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ziarul scrie 
că „guvernanții români își ba
zează politica pe respectarea 
strictă a principiilor suvera
nității și independenței națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității In drep
turi și avantajului reciproc, 
al dreptului sacru pe care îl 
are fiecare popor de a decide 
el însuși destinele sale, în 
conformitate cu aspirațiile și 
interesele sale".

Ziarul „Correo — Nueva 
Era" publică o pagină specia
lă cu titlul „Puternice legă
turi unesc Peru și România". 
Ziarul consemnează faptul că 
România a fost prima țară so
cialistă care — în 1968 — a

Eugen I'OP

(Continuare în pag, a 4-a)

DUMINICĂ, LA CASA DE CULTURĂ PETROȘANI

Drum bun, cutezători!
E prag de toamnă aurie. Pină la cei care adună roadele 

pămîntului răzbate prin văzduh cintecul aripilor plecate să cau
te vara veșnică. In fabrici, uzine, pe ogoare și în conștiința oa
menilor de pe meleagurile noastre, după datina strămoșească, 
se numără bobocii. Există o zi în fiecare an cînd primăvara se 
îngemănează direct cu toamna, fără să țină cont de mersul a- 
notimpurilor. Există o zi în care înțelepciunea bătrînului nostru 
pămînt confluențează într-o vibrantă armonie cu primăvara oa
menilor care au pornit temerari să-i afle tainele.

Ieri, străzile orașelor municipiului nostru la fel ca și străzile 
tuturor localităților din patria noastră au cunoscut animația zi
lelor de sărbătoare. Omuleți de o șchioapă, alături de adoles
cenți gravi pășeau, stăpîniți de emoție, unii pentru prima oară 
alții obișnuiți deja, spre porțile cunoașterii. Flori în mîini, în 
priviri, în zîmbete și în speranțele ancorate în viitor. Iureșul 
și exuberanța tinerească s-a strins într-un uriaș buchet uman, 
simbolizînd hotărîrea și puterea cu care va fi asaltată cetatea 
cunoașterii.

Glia strămoșească a dat drumul din nou în zbor unui stol 
care-și are ținta precis conturată în zare.

Drum bun, cutezători I
I. JIANU

I
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In aceste zile hotărîtoare 
pentru strîngerea la timp și 
în bune condițiuni a recol
tei acestui an, pentru pregă
tirea recoltei anului viitor, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat o scrisoare orga
nelor și organizațiilor de 
partid, de stat, tuturor lu
crătorilor și specialiștilor 
din agricultură.

Chemînd țăranii coopera
tori, mecanizatorii, lucrăto
rii din întreprinderile agri
cole de stat, specialiștii, pe 
elevi și studenți, salariații 
din întreprinderi și institu
ții, militari, pe toți comu
niștii, oamenii muncii să-și 
mobilizeze larg forțele, să 
facă totul pentru desfășura
rea cu succes a lucrărilor 
agricole de toamnă — acțiu
ne patriotică de cea mai 
mare însemnătate, cauză a 
întregului popor, a întregii 
națiuni — secretarul gene
ral indică în scrisoarea sa 
obiectivele și sarcinile care 
stau în fața oamenilor mun
cii de pe ogoare, principalele 
măsuri menite să asigure 
strîngerea la timp și fără 
pierderi a întregii recolte, 
însămînțarea la un înalt ni

vel agrotehnic a culturilor 
de toamnă, realizarea planu
lui de livrări la fondul de 
stat și executarea lucrărilor 
pregătitoare ale producției 
anului 1971.

Acum, cînd fiecare clipă, 
fiecare ceas au o mare în
semnătate în bătălia pentru 
efectuarea la timp și în bu
ne condițiuni a lucrărilor a- 
gricole, scrisoarea adresea
ză mecanizatorilor îndemnul 
de a folosi la maximum ca
pacitatea mijloacelor meca
nice prin organizarea lu
crului în două schimburi și 
în schimburi prelungite, 
prin menținerea întregului 
parc de mașini și tractoare 
în stare de funcționare, în
lăturarea operativă a defec
țiunilor ce survin în timpul 
exploatării.

Oamenii muncii din agri
cultură, rețeaua comercială 
de desfacere, lucrătorii din 
industria de conserve sînt 
chemați să-și concentreze e- 
forturile pentru recoltarea și 
valorificarea întregii pro
ducții de legume, livrarea 
legumelor la fondul de stat, 
organizarea eșalonată a re
coltatului în raport cu ce
rințele pentru fondul pieței 
și capacitatea de industria

lizare a fabricilor de conser
ve, respectindu-se riguros 
graficele zilnice de recolta
re și livrare. Pentru acest 
sector, în care produsele au 
o mare perisabilitate și se 
depreciază datorită intem
periilor, se impune aplica
rea regulilor agrotehnice 
privind irigațiile, procura
rea materialelor protectoa
re împotriva brumelor și e- 
ventualelor înghețuri. Legu
micultorii sînt chemați să 
asigure însămînțarea și plan
tarea întregii suprafețe pre
văzute cu legume de primă 
apariție în primăvara anului 
viitor.

In scopul asigurării bunei 
aprovizionări a populației 
— fabricile de conserve, cen
trele de industrializare tre
buie să lucreze la întreaga 
capacitate, în trei schimburi, 
iar această acțiune să fie ex
tinsă și în unitățile agricole 
mari producătoare.

Pe agenda urgențelor ac
tualei perioade a muncilor 
agricole se înscrie cu o men
țiune specială organizarea 
temeinică a acțiunii de re
coltare, sortare, transport și

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎNCEPUT de nou an școlar

0 nouă etapă în perfectionarea și modernizarea 
învStămîntuiui școlar și universitar din Valea Jiului

Ieri dimineață sute și sute de școlari, mai mici sad mal mari, purtînd buchete cu flori ale toamnei, roiau în jurul școlilor. In același timp al
te sute de studenți își reluau de-acum cotidianul drum spre institut. A început anul școlar și universitar.

Această dimineață festivă, încărcată de emoția reîntîlnirii cu școala, cu învățătorii și profesorii, a avut momente comune mai multor școli 
dar și specifice fiecăreia în parte. Revederea cu colegii și profesorii, împărtășirea amintirilor proaspete dintr-o vacanță frumoasă, reprezintă o clipă 
mult așteptată de elevi pentru a începe un nou an de învățămînt, o nouă perioadă de muncă, pentru a-și însuși cunoștințele și a-și forma personalitatea.

Poate cele mai savuroase momente ale deschiderii anului școlar le oferă primele contacte ale copiilor din clasa I cu școala, cu colegii mai 
mari, cu cărțile, cu învățătorii lor.

La Institutul de mine

Debut într-un an jubiliar
Petrbșâniul a cunoscut, ieri, 

nu numai atmosfera înălță
toare, caldă și emoționantă a 
deschiderii noului an școlar, 
ci și a debutului universitar. 
S-au întîlnit, în acest început 
de an de învățămînt, nemăr
ginitele bucurii ale cunoaște
rii. De la micii căutători ai 
lumii care așteptau cu emo
ție să deschidă prima filă a 
abecedarului, pînă la studen
ții Institutului de mine care 
se pregătesc pentru a Reveni 
specialiști, conducătorii de 
mîine ai proceselor de produc
ție.

Aflat sub semnul unor indi
cații de partid clare și atent 
chibzuite, conferite de Hotă
rîrea Plenarei Comitetului 
Central al partidului din 18-19 
iunie a.c. și amplificate de o- 
rientările recentului mesaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
indicații menite să dea noi 
valențe pregătirii viitorilor 
specialiști, debutul universi
tar de la Petroșani coincide cu 
împlinirea a 25 de ani de e- 
xistență a Institutului de mi
ne din acest bazin carbonifer, 
pepinieră de cadre valoroase 
care a dat industriei miniere, 
de-a lungul unui sfert de 
veac de existență peste 3 900 
de ingineri și subingineri. A- 
ceastă prestigioasă instituție 
de învățămînt tehnic superior, 
care dispune de un complex 
modern de pregătire și instru
ire, cu amfiteatre și săli de 
cursuri spațioase, cu peste 30 
de laboratoare și numeroase 
îpijloace de informare și do
cumentare, a primit, ieri, cei 
peste 1 000 de studenți, avînd 
asigurate condiții optime pen
tru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ la un ni
vel calitativ superior.

La festivitatea inaugurării 
anului universitar au luat par
te tovarășii Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului

județean de partid, președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, 
Clement Negruț, prim secre
tar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal.

Au fost prezenți, de aseme
nea, tovarășii ing. Ion Mineu, 
adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, di
rector general al Cen
tralei cărbunelui Pe
troșani, Dinu Chircules- 
cu, activist al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., Petre Constantin, 
miner șef de brigadă la E.M. 
Lupeni, Erou al Muncii Socia
liste, activiști de partid și de 
stat, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, condu
cători de întreprinderi și in
stituții, studenți.

Deschizînd adunarea festivă, 
prof. dr. ing. Hie Constantines- 
cu, prorector al Institutului de 
mine din Petroșani, a sublini
at climatul generos cu adinei 
semnificații politice, în care 
se inaugurează noul an de în
vățămînt, apoi a încredințat 
cuvîntul tovarășului Clement 
Negruț, care a dat citire Me
sajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cadrelor 
didactice, elevilor și studen
ților, organizațiilor de partid, 
de tineret și pionieri cu prile
jul deschiderii anului școlar 
și universitar 1973-1974. A fost 
un moment solemn în care 
cadrele didactice și studenții 
au urmărit cu viu interes ori
entările date de secretarul ge- . 
neral al partidului, sarcinile 
învățămîntului din actuala e- 
tapă cînd legarea organică a 
procesului instructiv de viață

Aspect din aula Institutului de mine din Petroșani la festivitatea de deschidere a 
anului universitar. Foto . L LICIU

Noutățile 
primei zile
Prima zi de școală pentru e- 

levii Liceului industrial mi
nier din Petroșani a însemnat 
și aflarea multor noutăți : a- 
menajarea laboratoarelor, ca
binetelor ți atelierelor în ca
re vor învăța-și se vor pre
găti, a unui internat și aanti- 
nă, posibilități depline de 
formare. Și aceste minunate 
condiții au fost evidențiate de 
însăși elevii, de părinții pre
zenți la prima zi de școală, 
de tovarășii Gheorghe Feier și, 
la Liceul de cultură generală, 
Loghin Popa, secretari ai co
mitetului municipal de partid.

Mii de elevi au ascultat me
sajul transmis de tovarășul

T. S.

(Continuare în pag. a 3-a)

Ca într-o familie, școala 
își primește 

pe cei mai mici elevi
La Școala generală nr. 6 din 

Petroșani micii elevi au fost 
întîmpinați în mod deosebit 
de pionieri care, formînd un 
culoar prin care treceau săr
bătoriții, le ofereau flori, 
zîmbete și cuvinte încuraja
toare și de bun venit. Iată 
pentru, ce Mihai Dodiță, 
Gheorghe Poroșniuc, Melinda 
Bartha, Vasile Valentin Bar- 
dac și alte sute de copii, care 
începînd de ieri sînt școlari, 
erau impresionați și pășeau

cu măi multă încredere în să
lile în care-i așteptau pe 
bănci cărțile care le vor îm
bogăți mintea și sufletul. Pri
mirea deosebită ce le-a fost 
făcută elevilor din clasa I la 
școlile din Petroșani pornește 
dintr-o idee plină' de adevăr: 
copilul află în școală prieteni 
și sprijin moral, intră într-un 
nou colectiv unit, într-o nouă 
familie. O atmosferă asemănă
toare era dominantă și la șco
lile generale nr. 5, 1, 4 și 2 
din Petroșani.

ELEVI NO!

Vernisajul expoziției filatelice bilaterale

Moment din timpul vernisajului.

Sărbătorind 15 ani 
de activitate rodnică, 
cercul filatelic .Mi
nerul" din Petroșani 
a organizat o mare 
expoziție la care sînt 
prezenți și 8 filateliști 
din orașul Oroszlany 
— R.P. Ungară. Ver
nisajul expoziției a a- 
vut loc duminică di
mineața, . în foaierul 
Casei de cultură din 
Petroșani. Această 
frumoasă și instructi
vă manifestare cultu- 
ral-educativă, dove
dind perseverența 
muncii și inițiativa 
cercului filatelic „Mi
nerul", a fost deschi
să de tovarășul TRA
IAN SLAJ, prim-vice- 
președinte al Comite

tului executiv al Con
siliului popular mu
nicipal. care a remar
cat atît valoarea in
trinsecă a expoziției 
cît și dorința de cola
borare, mesajul de 
prietenie reieșit din 
participarea filateliș- 
tilor din orașul mi
nier Oroszlany. Un 
mesaj de prie
tenie și dorin
ța de colaborare în 
continuare au fost 
transmise de NAGY 
BELLA, secretar al 
cercului filatelic „Ko- 
osa Istvan" din O- 
roszlany, conducăto
rul delegației maghia
re, care a adus la Pe
troșani și emblema o-

rașului prieten. Sem
nificația complexă a 
acestei expoziții a 
fost reliefată în alo
cuțiunea rostită de 
dr. ALEXANDRU 
CHIRMICIU pre
ședinte al A.F.R., fi
liala Hunedoara. Au 
mai participat DUMI
TRU NICULESCU, 
consilier al Asociați
ei filateliștilor din 
R.S.R., filateliști și iu
bitori ai acestei in
structive ocupații. Ex
poziția are o tematică 
largă și participă 38 
de filateliști. Este 
deschisă pinq, la 23 
septembrie și poate fi 
vizitată zilnic înjre o- 
rele 10-13 și 17-20.

(Continuare in pag. a 3-a)

rea mai tingră unitate de 
învățămînt din munici- 
piu — Școala generală 

nr. 6 din Petrila — a 
cunoscut ieri momentul 
unic, și emoționant, al 
deschiderii noului an școlar. 
II trăia intens în suflet fiecare

elev, fiecare părinte și învăță
tor.

Evenimentul a îmbrăcat hai
na sărbătorească a clipelor 
încărcate de semnificația den
să a faptelor grăitoare in nu-

Prof. Cornel HOGMAN
(Continuare în pag. a 3-a)

La preparația Lupeni

BILANȚ RODNIC 
LA PRINCIPALII INDICATORI

Bilanțul activității colectivului de preparatori din 
Lupeni pe prima jumătate a lunii în curs este deosebit 
de rodnic.

Principalul indicator cantitativ — recuperarea glo
bală, exprimînd cantitatea de cărbune net spălat extras 
din cărbunele brut, a fost îmbunătățit in perioada 1—15 
septembrie cu 0,6 puncte. Aceasta reflectă capacitatea 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor secției spăla
re a preparației Lupeni de a organiza cu maximă e- 
ficiență munca pe fluxul tehnologic de preparare. Un 
alt indicator de plan — randamentul global, indicator 
complex care face dovada folosirii judicioase a utilaje
lor din flux, funcționarea fără opriri a instalațiilor de 
preparare a fost de asemenea, îmbunătățit cu 0,6 punc
te.

Rezultatele primei jumătăți din luna septembrie 
confirmă că sarcinile de plan sporite stabilite pentru 
această lună, la majoritatea indicatorilor, față de lunile 
precedente vor putea fi realizate cu succes.
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Sportul studențesc — Jiul 2—2

Cu fruntea sus!
• Previziunile..., momentului de „flux" s-au adeverit • Sportul 

studențesc nu e o echipă invincibilă! 9 Mulțescu a făcut un joc „de zile 
mari" • Victoria a stat în... vîrful bocancului lui Libardi • Două go
luri completamente neregulamenta re... 9 ...Și un rezultat final care 
readuce, entuziasmant, optimismul în tabăra Jiului 9 De acum, cursul 
Jiului va fi altul, tumultuos, în sus...

Notam, în avancronica par
tidei de sîmbătă a Jiului la 
București, că ascensiunea de 
formă înregistrată în jocuri
le ultime ale echipei noastre, 
nu. pOate rămîne fără... urmări 
în clasament. „Fluxul" de ca
re aminteam și-a făcut sim
țită prezența nu numai in... 
punctul obținut în deplasare 
ci și în jocul echipei. Era evi
dent, pentru oricine... vrea să 
vadă, că Sportul studențesc, 
după eșecul de Ia Craiova, 
cunoaște o perioadă de...... de-
sumflare", de care Jiul nu pu
tea să nu profite. Meciul, po
trivit previziunilor, nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic deo
sebit, dimpotrivă, după cum 
remarcă și ziarul de speciali
tate „Sportul", a fost inundat 
de modestie... Orice echipă, 
prevedeam în avancronică, 
prinde și zile mai puțin „se
nine". Intr-o asemenea zi a 
fost găsită echipa bucureștea- 
nă, o „umbră" a celei ce-a 
învins categoric pe Dinamo. 
In atari condiții, impulsiona
tă și de moralul ridicat cu 
care a abordat partida, Jiul 
a acționat cu multă dezinvol
tură. cu fermitate, s-a apărat 
organizat, a mizat totul pe 
obținerea unui rezultat mai 
bun, care se contura evident 
pe măsură ce minutele tre
ceau, în pofida avantajului 
gazdelor de pe tabela de mar
caj. Jiul nu a făcut —- este 
foarte adevărat acest lucru — 
în acest meci, o „prestație" de 
zile mari. Poate că nu se aș- 
teDta la o replică atît de pa
lidă din partea gazdelor. Da
că ar fi făcut-o, dacă ar fi se
sizat mai devreme faptul că 
„teamul" bucureștean nu 
„merge", acționînd în conse
cință, Doate că altfel ar fi 
arătat rezultatul final. Marea 
ezitare a lui Libardi din min. 
88 este tocmai urmarea neîn
crederii în victorie... Trans
misia sportivă de la radio ne-a 
lăsat intr-un fel, în final, un 
gust amar. Se sesiza, printre 
glumele radioreporterului, că 
arbitrul I. Cîmpeanu din Cluj 
n-ar fi trebuit să anuleze do
uă goluri, marcate neregle-

Tonca și Libardi, doi din
tre factorii succesului Jiu
lui la București...

mentar, în același minut, de 
Ciocîrlan. Cronicarul „Spor
tului" vine însă cu lămuriri 
(„două goluri nevalidate, pe 
bună dreptate, pentru poziții 
de ofsaid"), la care adăugăm 
confirmările primite de la cei 
din teren, de la jucători ai 
Jiului firește (care ne spuneau 
că ofsaidurile au fost extrem 
de viaibile) și mărturisirile 
cîtorva martori oculari la... a- 
plauzele din tribune cu care 
au fost răsplătite deciziile lui 
I. Cîmpeanu. Așadar, rezulta
tul e just și echitabil. Jiul și-a 
reafirmat și cu această ocazie 
ferma hotărîre de a părăsi 
poziția deloc onorantă pe care 
o ocupă în clasament, de a ur
ca, în viitoarele etape, scara 
valorii.

Atu-urile Jiului în această 
partidă au fost, credem, le
gate îndeosebi, de activitatea 
laborioasă depusă in teren de 
„mereu-tinerii" Georgescu, 
Libardi și Tonca, de jocul ma
gistral al lui Mulțescu („cel 
mai bun om al oaspeților", 
deși accidentat) de încrederea 
cu care au întrevăzut echipie
rii Jiului rezultatul final. 
Faptul că, deși condusă de 
două ori. Jiul a avut tăria 
morală de a „sări" peste mo
mentele descumpănitoare, do- 
vedindu-și „crezul", spune ex
trem de mult. Să egalezi de 
două ori în deplasare nu este 
o „faptă" la îndemîna oricui! 
S-au înapoiat fotbaliștii Jiu
lui de la București... cu frun
tea sus ? Da. Cînd pleci la 
drum într-o atare „atitudine" 
și crezi în izbîndă. nu se poa
te să nu reușești. Felicitări!

Cele două echipe au aliniat 
următoarele formații: SPOR
TUL STUDENȚESC: Suciu
— Tănăsescu, Cazan, Grigo- 
rie. Manea — Ciocîrlan, Ră- 
dulescu, Chihaia (O. Ionescu)
— Leșeanu, M. Sandu, Ion 
Constantin (Țolea) ; JIUL : 
Ion Gabriel — Nițu, Tonca, 
Georgescu, Dodu — Naghî 
(Naidin), Stocker, Libardi — 
Stoichiță, Mulțescu, Rozsnai 
(Stoian).

Adrian CONDOR

/----------------------------------------------\
FOTBAL, DIVIZfA A

Rezultate tehnice
© POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 0—1 (0—0). A

marcat: Dumitrache (min. 75).
o SPORTUL STUDENȚESC — JIUL 2—2 (2—1). Au 

marcat : Ion Constantin (min. 13 și 40) pentru gazde ; Nițu 
(min. 30) și Mulțescu (min. 77) pentru oaspeți.

• U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). Au marcat: 
Broșovschi (min. 17) și Kuhn (min. 50).

® F.C. CONSTANȚA — C.F.R. CLUJ 5—1 (2—0). Au 
marcat: Mărculescu (min. 26, 62 și 68), Caraman (min. 32) 
și Tănase (min. 47); respectiv — Adam (min. 81).

• UNIVERSITATEA CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 
(1—0) Au marcat: Barbu (min. 39). și Mureșan (min. 76).

• S.C. BACAU — F.C. ARGEȘ 2—0 (1—0). Au marcat: 
Ivan — autogol (min. 31) și Munteanu (min. 77).

9 STEAGUL ROȘU — STEAUA I—0 (0—0). A marcat: 
Pescaru (min. 85).

® F.C. PETROLUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0—0.

@ RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 (1—0). 
Au marcat: Boc — autogol (min. 35) pentru rapidiști: Bă

lan (min. 47) pentru craioveni.

Cîteva amănunte despre

Turneul echipei de 

rugbi Știința Petroșani 

in Franța

FOTBAL, DIVIZIA C

Știința — Steagul Roșu 
Plenița 2—0

Timpul frumos a atras un 
număr mare de spectatori pe 
stadionul „Jiul" pentru a ur
mări evoluția celor două e- 
chipe care activează în seria 
a VII-a a diviziei C la fotbal. 
In plus, oaspeții veneau reco
mandați de o frumoasă „car
te de vizită" : de la începutul 
campionatului nu cunoscuse- 
r încă înfrîngerea fiind si- 
1 ..ți pe primul loc în clasa- 
i ent...

Din păcate, începutul parti
dei este de un slab nivel teh
nic și spectacular. Studenții, 
în special, practică un joc 
confuz lipsit de vigoare și e- 
(icacitate. Multe minute în șir 
ei nu se regăsesc, degajează 
greșit, pierd foarte ușor, ba
lonul, iar șuturile expediate 
la poartă sînt anemice și- 
imprecise.

Fotbaliștii de la Plenița se 
or mizează mai bine în apă- 
are. stăpînesc mijlocul terenu

lui și contraatacă tot mai des, 
fiind de cîteva ori la un pas 
de a înscrie. Spre finalul par
tidei, antrenorul Gheorghe I- 
rimie operează două schim
bări în echipa studenților. Bi- 
zo intră în locul lui Rado, iar 
Gudei în cel al lui Nădășan. 
Prin aceste schimbări, jocul 
echipei gazdă cîștigă în clari
tate, atacurile la poarta oaspe
ților devenind tot mai pericu

loase. Și astfel în minutul 80 
„cade" și primul gol al Știin
ței. El poartă semnătura tînâ- 
rului Rotea care a fructificat 
o centrare excelentă a lui 
Gulea. Apoi, după ce funda
șul Rusu expediază mingea în 
bară, Bulbucan mărește a- 
vantajul echipei sale în mi
nutul 85, cînd la o lovitură li
beră de la circa 20 metri, tri
mite balonul direct în colțul 
stîng al porții lui Gotea. Pi- 
nă la sfîrșit, Știința a- acțio
nat în același spirit ofensiv 
însă scorul n-a mai putut fi 
modificat, victoria revenind 
gazdelor cu 2—0.

O notă bună pentru porta
rul oaspeților, Gotea, care 
deși a primit două goluri a re
zolvat cîteva situații dificile, 
fiind pe departe cel mai bun 
jucător din echipa sa

Arbitrul Virgil Radian din 
Pitești a condus corect urmă
toarele formații : ȘTIINȚA: 
Bogheanu — Rado (Bizo), RU
SU, Burnete, Hanganu, — Nă
dășan (Gudei), BULBUCAN — 
David, GULEA, ROTEA,
Gruia ; STEAGUL ROȘU : 
GOTEA — Czimbal, BUJAN
CA, VERMEȘAN, Resteanu — 
Alexa, Vînturiș — Economu, 
Balog (Marin), Mertesz, Frîn- 
cu.

C. MATEESCU

Minerul Lupeni - C.F.R. Craiova
2 - 1

Partenera de întrecere a 
Minerului Lupeni din partida 
de duminică, formația fero
viarilor craioveni, înaintea 
fluierului de începere a jo
cului, era teoretic considera
tă din capul locului o victimă 
sigură, o echipă care cu ușu
rință va putea fi învinsă, ar- 
gumentîndu-se aceasta prin 
capotările succesive suferite 
de teamul craiovean în meciu
rile susțihute în deplasare. 
Dar, calculul hîrtiei rămîne to
tuși un pronostic probabil, 
lesne de a fi răsturnat.

Replica dată de coechipierii 
C.F.R.-ului din „Bănie" for
mației gazdă a fost deosebit 
de dîrză, jocul lor fiind ade
sea chiar mai „curat" decît 
ne așteptam, abordat cu mul
tă vigoare și clarviziune. Și 
consecințele acestor minute de 
dominare teritorială a oaspe
ților, pe care le consemnăm 
ia începutul primei reprize — 
cînd elevii lui Th. Mihala- 
che, nu-și găseau deloc ca
dența, evoluînd într-o notă 
generală de slabă calitate — 
nu au întîrziât să-și spună 
cuvîntul. In minutul 10, ata
cantul central Pomană (un tî
năr talentat, în vîrstă de 1-5

ani, cu mari disponibilități 
tehnico-tactice) scapă singur 
pe contraatac, la o greșeală a 
apărătorilor din Lupeni, și 
cu un șut bine plasat îl obli
gă pe Șarpe să scoată mingea 
din plasă. In urma golului 
înscris de oaspeți, jucătorii 
Minerului parcă s-au mai dez
morțit, acționind acum cu mai 
multă clarviziune. Și în mi
nutul 35, Pecsar restabilește 
egalitatea pe tabela de mar
caj, printr-un gol înscris de 
la 16 m, în urma unei acțiuni 
proprii. Peste numai trei mi
nute Pecsar îl pune în poziție 
ideală de a înscrie pe Nicolae 
Paul, care șutează puternic 
— mingea întîlnind în traiec
toria sa spre poartă și picio
rul jucătorului craiovean Ște
fan — și astfel, autogolul îns
cris a făcut ca scorul să devi
nă favorabil minerilor.

In continuare, echipa craio- 
veană a jucat doar în 10 oa- 
n ni, Doru Ionescu fiind e- 
liminat de pe teren, pentru 
acte nesportive și contestări 
aduse deciziilor date de arbi
tru. Ocazii de a înscrie con
semnăm cu duiumul dar, în

CLASAMENTUL
1. „U“ Craiova 7 5 2 0 11— 3 12
2. F. C. Constanța 7 5 1 1 12— 5 11
3. Dinamo 7 4 1 2 13—10 9
4. Sportul studențesc 7 3 1 3 13— 8 7
5. Steaua 7 3 1 3 13— 9 7
6. C.S.M. Reșița 7 2 3 2 15—11 7
7. Univ. Cluj 7 3 1 3 7— 5 7
8. Steagul roșu 7 3 1 3 7— 7 7
9. „Poli". Timișoara 7 3 I 3 5— 6 7

10. F.C. Petrolul 7 3 1 3 10—11 7
11. Rapid Buc. 7 2 2 3 9—10 6
12. F.C. Argeș 7 2 2 3 9—11 6
13. S.C. Bacău 7 3 0 4 9—12 6
14. „Poli". Iași 7 3 0 4 5— 9 6
15. U.T.A. 7 3 0 •1 6—11 6
16. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 0 4 12—18 6
17. C.F.R. Cluj 7 2 1 4 11—17 5
18. Jiul 7 1 2 4 8—12 4

Etapa viitoare
(30 SEPTEMBRIE)

Jiul — Rapid, C.F.R. Cluj — Steagul roșu, F.C. Argeș — 
Sportul studențesc, A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A., Universita

tea Craiova — F.C. Constanța, Dinamo — Politehnica Timi
șoara, C.S.M. Reșița — Universitatea Cluj, Steaua — F.C. Pe
trolul, Politehnica Iași — S.C. Bacău.

*

*

*

l

Mai ușor decît arată scorul
îndoială, 
Petroșani

Fără nici o 
C.S.U. Știința 
dispune, la ora actuală, de 
o echipă de handbal cum 
n-a... mai avut (nici pe 
timpul lui Gruia !). Dispune, 
în primul rînd, acest nou 
„șapte", clădit cu migală de 
prof. Vasile Mărgulescu, de 
cîțiva „piloni" de nădejde, 
capabili să spargă cu șuturi 
de la distanță blocajele ad
verse, ceea ce înseamnă 
mult. Chiar foarte mult! Ci
ne sînt aceștia ? Lupul, în 
evident crescendo valoric, 
Mastici (care dacă și-ar eli
mina din joc ezitările decon
certante ar reveni la forma 
care l-a consacrat!), Gliga 
și Szemeș, ambii vădind cer
te disponibilități de ascen
siune, și Orbulescu (de la 
Banatul Timișoara) care poa
te deveni un coordonator o-
fensiv de elită. Noua for
mulă de echipă a Științei ne 
dă, în orice caz, speranțe în...
renașterea handbalului din 
orașul Petroșani. Evident, e- 
chipa pe care-o antrenează 
V. Mărgulescu se află la

începutul unei „cariere" ca
re se dorește fructuoasă. Ca
rențe, mai precis... lucruri 
încă nepuse la punct, mai, 
există. „Ilandbaliștli Științei

HANDBAL
— după cum ne spunea prof. 
Ieronim Ceacu, delegat al 
echipei la meciul cu Nitra- 
monia Făgăraș — ne vor 
prilejui, în continuare, mul
te bucurii, pentru că toți, în 
unanimitate, doreșc să se a- 
firme, să reconstituie faima 
de altădată ’ a handbalului 
Văii Jiului, să contribuie la 
creșterea prestigiului spor
tului studențesc de la I.M.P.".

In meciul cu Nitramonia 
Făgăraș (un adversar greu 
de depășit, cu pretenții și 
cu O experiență destul de 
mare în... spate), handbaliș- 
tii noștri au desfășurat, în 
mare măsură, un joc pe 
„calapodul" potențelor lor, 
și-au depășit pe parcursul 
partidei sub toate aspecte
le partenerii de întrecere și

doar momentele de respiro 
și de neinspirată schimbare a 
portarului Loy cu Bocănici, 
i-au împiedicat să cîștige 
partida la un scor mult mai 
confortabil... Meciul începe 
cu „încetinitorul", oaspeții 
deschid scorul prin f°vu; 
conduc cu 2—1 și 3—2 după 
care cedează inițiativa (for
țat !), studenții terminînd 
repriza în avantaj : 10—6.
După pauză, scorul ia pro
porții, se ajunge la 18—7, in
tervine „căderea" (cumulată 
cu... derută și nervi) apoi re
venirea. Scor final: 16—14. 
Păcat! Putea fi consemnată 
o victorie Ia o diferență 
substanțială. Dar, așa se în- 
tîmplă cînd contraatacurile 
nu „funcționează" cu regu
laritate, iar jocul de învă
luire, cu zvîcniri decis poten
țate în atac, mai păstrează 
uneori... izul „anemiei".

Știința a utilizat dumini
că următoarea echipă : LOV 
(Bocănici) — LUPUI, SZE
MEȘ, Rovinaru, Mastici, PO- 
POVICI, Gliga, Floca, Bora, 
Orbulescu. Flețan.

Dan RAREȘ

cea de-a doua repriză nu mai 
sînt fructificate, datorită im
preciziei loviturilor atacanți- 
lor localnici șl în mare parte 
datorită intervențiilor promp
te, de ultim moment ale por
tarului craiovean Boncioc. 
Partida ia sfîrșit cu scorul de 
2—1 în favoarea Minerului 
Lupeni, care a jucat în urmă
toarea alcătuire: Șarpe — 
POLGAR, Șvedak, RUS, BUR- 
DANGIU — Dosan, PECSAR, 
(Ceteraș min. 70) LUCUȚA, 
Nicolae Paul, Cotroază, popa 
(min. 25 Moldovan). A arbi
trat bine o brigadă din Ca
racal, avlndu-1 la centru pe 
Florian Cebea.

I. NICOLAESCU

9 M. VĂDUVA — Petri- 
la : „Pe unde mai joacă ac
tualmente Achim, fostul ju
cător al Jiului ?“ Nu mai 
joacă. De un an de zile a 
pus ghetele cu crampoane în 
cui. Este antrenor al echipei 
Dacia Deva și, după cite 
știm, nu admite „elevilor" 
săi nici un rabat de la... via
ța sportivă exemplară. In 
legătură cu cea de a doua 
întrebare („De ce nu mai e- 
voluează Lucescu la Dina
mo .?“) nu vă putem spune 
nimic sigur. Va juca, se a- 
ude, la Olimpique Nîmes, în 
Franța.

9 MARIANA din Vulcan: 
Szabados — pentru că nu

ați aflat încă — vă infor
măm că este legitimat la e- 
chipa Steaua București. Nu 
s-a titularizat încă. E și greu.

POȘTA 
PAGINII

Șteaua dispune de atacanți 
foarte valoroși : Tătara, Năs- 
tase. Iordănescu, Pantea, 
Răducanu. Avem și noi în
credere, ca și dumneavoas
tră, că „Beppi" Szabados nu 
se va lăȘa șj va cunoaște, 
curînd, o evoluție ascenden
tă.

TELEX
ISTANBUL (Agerpres).

— In ziua a patra a campio
natelor balcanice de baschet 
rezervat echipelor de seniori, 
competiție care se desfășoară 
la Istanbul, reprezentativa Iu
goslaviei a obținut o nouă vic
torie, de data aceasta în fața 
formației Greciei, pe care a 
învins-o cu scorul de 82—65 
(35—24). Intr-un alt joc, echi
pa Bulgariei a dispus cu SO
BS (35—.30) de selecționata 
Turciei.

Echipa României a avut zj 
de repaus.

*

— Cea de-a 15 ediție a cam
pionatului balcanic de baschet 
rezervat echipelor de seniori 
a luat sfîrșit la Istanbul cu 
victoria reprezentativei Iugo
slaviei — 8 puncte, urmată de 
selecționatele Bulgariei — 6 
puncte (coșaveraj plus 12), Ro
mâniei — 6 puncte (minus 1), 
Turciei — 6 puncte (minus 
11) și Greciei — 4 puncte.

In ultima zi a competiției, 
echipa României a învins cu 
scorul de 71—68 (30—38) Bul
garia, iar formația Iugoslavi
ei a întrecut cu 88—53 (41—27) 
echipa Turciei.

Deși cu oarecare întîrziere, ne facem cuvenita datorie de 
a furniza cititorilor noștri, iubitorilor sportului din Valea 
Jiului, citeva amănunte despre evoluția rugbiștilor de la Știin
ța în turneul de trei meciuri, efectuat între 3 și 10 septem
brie în Franța. Bilanțul înregistrat (cunoscut din rezultatele 
consemnate în „Sportul" nu e în măsură, aparent, să satisfa
că așteptările suporterilor Științei. Comentariile presei fran
ceze, însă, vin să contrabalanseze impresia oarecum nefavora
bilă, cu elogii la adresa rugbiului modern practicat de români. 
Adăugind acestora remarca potrivit căreia reprezentanții „co
coșului galic" sint recunoscuți pe plan mondial ca virtuozi ai 
rugbiului, cele două înfringeri ale Științei in compania unor 
adversari redutabili, ne apar totuși ca ilustrări ale unei bune 
reprezentări, pe măsura renumelui rugbiului românesc. Mai 
notăm că, în acest turneu, Știința nu a beneficiat de aportul a 
doi titulari, Florin Constantin (plecat cu „naționala" în Ar
gentina) și Băltărețu (reținut de examene în Petroșani), fapt 
ce s-a repercutat asupra jocului de ansamblu al echipei în 

toate cele trei meciuri... Cîteva amănunte, în continuare, des
pre turneu — așa cum le-am primit de la componenții echi
pei, îndeosebi de Ia Marian Domnișan, care a îndeplinit și „o- 
ficiile" de interpret, văzînd meciurile cu ochiul celui pus să 
înregistreze întregul „film".

BUENOS AIRES (Ager
pres). — Echipa de rugbi a 
României, aflată în turneu în 
Argentina, a jucat la Buenos 
Aires cu reprezentativa țării 
gazdă. Rugbiștii argentinieni 
au terminat învingători cu 
scorul de 24—3 (11—0). Parti
da a fost urmărită de peste 
10 000 de spectatori.(

HAVANA (Agerpres). — 
La Havana au început campi
onatele mondiale de haltere. 
La categoria „muscă", stilul 
..aruncat" medalia de aur a 
revenit iranianului M. Nassir! 
care a realizat 140 kg (nou re
cord al lumii). La stilul 
„smuls" pe primul loc s-a cla
sat japonezul Takeshi Tori- 
koshi cu 102,500 kg (medalie 
de aur). Medalia de argint a 
revenit polonezului Smalcercz 
cu 100 kg. O frumoasă com
portare a avut reprezentantul 
României, Ion Hortopan, care 
a cucerit medalia de bronz 
,cu un rezultat de 100 kg....De la Paris, în 3 septem

brie echipa Știința se depla
sează Ia Monchanin, un oră
șel în apropiere de Le Creu- 
zot, important centru siderur
gic al Franței. Primire 
călduroasă din partea oficia
lităților. Meciul se joacă în 
nocturnă, de la ora 20,30. E- 
chipa locală, C.S. Monchanin, 
activează în prima divizie și 
are în componența sa 2 inter
naționali B, ambii troicari. 
Știința deschide scorul în 
min. 1 prin Martin. Lovitură 
de pedeapsă și 3—0. Gazdele 
imprimă apoi jocului un ritm 
furibund, preiau conducerea 
cu 6—3 (o încercare transfor
mată), dar Știința echilibrea
ză jocul, înscrie' prin Fălcu- 
șeanu și din nou prin Martin. 
La pauză : 12—12. Repriza se
cundă aparține francezilor, 
care se distanțează, cîștigînd 
cu 18—12. Meciul a fost apre
ciat de presa locală ca fiind 
de Înaltă factură tehnică. Cei 
peste 3500 spectatori au aplau
dat la scenă deschisă ambele 
echipe, buna pregătire tehnică 
și fizică a românilor. Se „im
pută" Științei lipsa unui co
ordonator de joc. Conducerea 
clubului francez e impresio
nată de viteza lui Marian Bur- 
ghelea. Se mai remarcă, în 
mod deosebit Neagu, Fălcu- 
șeanu și Ștefan... A doua zi, 
deplasare spre Limoges, ora
șul porțelanurilor și faianței 
franceze. Aproximativ 300 km. 
pe o căldură toridă! Stadio
nul din Limoges — mult mai 
bun chiar decît „Parc de prin
ces" din Paris, ca iluminare și 
gazon. Știința joacă cu „Usal" 
Limoges, echipă din divizia 
secundă, din nou în nocturnă. 
„Usal" e „XV" întărit cu 
jucători de la Brive, a treia 
formație din prima ligă. Par
tida e abordată cu încredere, 
decis. După un sfert de oră 
scorul e 4—0 pentru Știința, 
în urma unui esai al lui Bur- 
ghelea, care a urmărit un „de- 
plas" al „uverturii" Fălcușea- 
nu. Știința prestează un rugbi 
modern, bărbătesc, în limite
le regulamentului, la care în
să francezii ripostează cu du
rități. Au loc ciocniri nedorite 
în teren, se întrerupe meciul, 
apoi se reia, se produc buscu
lade în urma cărora gazdele 
reduc din scor. In penultimul 
minut de joc, la o acțiune a 
grămezii, coroborată cu alta 
a troicarilor, Fălcușeanu reu
șește un drob șl meciul e cîș- 
tigat de Știința. Scor t 7—6. 
Arbitraj slab, avantajîndu-le 
net pe gazde. Se remarcă Nea
gu, Ortelecan și Talpă. Știința 
părăsește terenul în aplauze
le spectatorilor. Ziarul local 
nu uită să amintească faptul 
că „românii au contracarat 
jocul dur al gazdelor, dîndu- 
le o lecție de autentică sporti
vitate"...

Ultimul meci, la Vichy, la 
250 km de Limoges. Din nou, 
deci, o deplasare anevoioasă, 
obositoare, cu autocarul. Me
ciul cu Racing Club e progra
mat la ora 15,30, în plin... soa
re (stadionul local nu are ins
talație de nocturnă). Oboseala 
acumulată își spune răspicat 
cuvîntul. Meciul, la inceput, 
e echilibrat, gazdele nu reu
șesc să înscrie decît cu mare 
dificultate odată cu scurge
rea timpului. La pauză : 12— 0 
pentru organizatoarea turneu
lui. Repriza secundă înregis
trează o accentuată cădere fi
zică și scorul ia proporții. Re
zultatul : (31—9) nu exprimă 
adevărata diferență de valoa
re dintre cele două echipe, 
gazdele fiind favorizate de... 
prospețimea forțelor puse în 
joc. Punctele echipei Știința 
sînt „opere" ale lui Martin, 
Abribula și Fălcușeanu. Se 
specifică în presa locală că 
„Știința a fost învinsă de o- 
boseală", subliniindu-se toto
dată tehnicitatea echipei ro
mâne, jocul bun prestat de 
Emil Neagu și Octav Stoica...

Pe întregul parcurs al tur
neului, întreaga echipă a Ști
inței s-a străduit să evolueze 
la nivelul unei „ambasadoare" 
remarcabile a rugbiului româ
nesc, ieșind in relief însă cu 
pregnanță jocul de înaltă fac
tură tehnico-spectaculară prac
ticat de Neagu, Ortelecan, 
Talpă și Fălcușeanu.

Am consemnat impresiile și 
părerile despre partidele din 
Franța ale Științei, așa cum 
ne-au fost ele relatate. Fără 
adausuri. Considerăm necesar 
să adăugăm câ, în pofida bi
lanțului nesatisfăcător, Știința 
Petroșani — după cum apre
ciază presa centrală parisiană 
— a făcut, „o bună propagan
dă rugbiului românesc", lă- 
sînd în Franța impresia unei 
echipe „tinere dar redutabile".

V. TEODORESCU

VARȘOVIA (Agerpres). 
— In cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Polonia, e- 
chipa feminină de baschet U- 
niversitatea Iași a jucat cu 
formația A.Z.S. Liublin. Bas
chetbalistele poloneze au ob
ținut victoria cu scorul de 
54—46 (24—17).

ASUNCION
— La Asuncion
meciul dintre 
Argentinei și 
contînd pentru 
campionatului 
fotbal (grupa a 
ricană). Partida

(Agerpres). 
s-a disputat

selecționatele 
Paraguayului, 
preliminariile 
mondial de 
Il-a sud-ame- 
s-a încheiat

la egalitate • 1—1 (1—1).
Clasamentul grupei (toate 

echipele au susținut cite do
uă jocuri) : 1. Argentina — 3 
puncte (golaveraj 5—1); 2.
Paraguay — 3 puncte (3—1);
3. Bolivia — zero puncte.

★

Pe'baza hipică din Calea 
Plevnei au început duminică 
întrecerile campionatului na
țional de pentatlon modern. 
După disputarea primei „man
șe" a probei de călărie, în 
clasament pe primul loc se 
află D. Spîrlca (Olimpia Bu
curești) și Marin Cosmescu 
(Unirea Timișoara) cu cite
I 100 puncte.

Duminică a avut loc pe pis
ta stadionului „Metalul" din 
Capitală un gpncurs interna
țional de dirt-track. Pe primul 
loc s-a clasat motociclistul 
Ion Marinescu care în cele 13 
manșe a realizat 12 puncte. El 
a fost urmat în clasament de 
maghiarul FerencZ Radacz cu
II puncte.

Marți, la Sibiu, va avea V>c 
un nou concurs cu participa
rea celor mai buni alergători 
din România. Ungaria, Elve
ția și Austria.

TELEX

• I. BĂRBULESCU — 
Paroșeni: Nu credeți în re
venirea Jiului. Foarte rău 
faceți ! Echipa antrenată de 
Traian Ivănescu, după cum 
poate constata oricine, înre
gistrează deja un reviriment. 
Care, firește, nu se va opri 
aici. Ne pare rău, deci, dar 
sîntem nevoiți să vă contra
zicem. Nu-i nici un „bai" că 
dumneavoastră „țineți" cu 
Minerul Lupeni, însă orici
ne vă poate contraargumen- 
ta că Jiul e, la orice oră, su
perioară ca valoare formați
ei din Lupeni, care activea
ză în divizia C...

Judo, un sport „tînăr", în continuă... creștere la Insti
tutul de mine Petroșani.
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entu-

activitatea 
coordonată

spus : 
a dez* 
în ge- 
tehnic 

inte-

în via-
ferici-

profesorul
Aron Popa, 

mine 
o amplă

încît studenții 
temeinic 

des-

emoționante pentru școlari,

studenților comuniști 
institut. In

se impune

și producție, de 
practică devine 
principală.

Luînd cuvîntul, 
universitar emerit 
rectorul Institutului de 
Petroșani, a făcut 
trecere în revistă a rezultate
lor obținute în instruirea și 
pregătirea cadrelor, dar și a 
sarcinilor ce le revin în spiri
tul documentelor Conferinței 
Naționale, a Plenarei Comite
tului Central al partidului din 
iunie a.c. „Conducerea institu
tului, comitetul de partid, 
decanatele — a spus vorbito
rul — ținînd cont de răspun
derea ce le revine pe linia 
traducerii în viață a directi
velor partidului au luat o se
rie de măsuri menite să con
tribuie la progresul perma
nent al învățămîntuluî, a în
făptuirii practice a dezidera
tului învățămînt-cercetare- 
producție. Astfel, planurile de 
învățămînt au fost revizuite 
și puse de acord cu cerințele 
pregătirii multilaterale a stu
denților. S-a stabilit în acest 
fel, o proporție mai rațională 
între activitățile teoretice și 
cele practice, s-a făcut o eșa
lonare mai judicioasă a pro
iectelor de an și a practicii în 
producție. Au fost îmbunătă
țite programele pentru fieca
re disciplină în parte. Carac
teristic acestor programe sînt 
problemele de actualitate, le
garea ci/noștințelor de cerin
țele imediate ale producției. 
Cursurile universitare au fost 
modernizate și puse de acord 
cu cerințele procesului de per
fecționare a conținutului în
vățămîntului, cu nivelul dez
voltării științei și tehnicii 
contemporane. In ultimul an 
au fost tipărite 25 de titluri 
de cursuri, culegeri de proble
me, lucrări de laborator și 
îndrumătoare în care au fost 
cuprinse cele mai recente cu
ceriri ale științei și tehnicii 
miniere, atît pe plan intern 
cît și extern. Cercetarea știin
țifică studențească — școală 
a cercetărilor de mîine — a 
înregistrat un proces de axa
re pe teme legate de produc
ție. Cei peste 260 de studenți 
din cercurile științifice au 
rezolvat 85 de teme de cerce
tare, sub îndrumarea atentă și 
plină de grijă a cadrelor di
dactice. In acest an vom ma
nifesta o preocupare sporită 
pentru a valorifica mai larg 
posibilitățile de care 
nem, pentru a realiza 
nare mai armonioasă 
cupărilor didactice cu 
investigare științifică".

— In toamna acestui 
vom avea sarcini deosebite 
arăta în cuvîntul său șeful 
lucrări ing. 
președintele

dispu- 
o îmbi- 
a preo- 
cele de

an

de 
Ilie Rotunjeanu, 

Consiliului 
U.A.S.C. Pe lîngă pregătirea 
teoretică și practică, care tre
buie să se realizeze la cel mai 
înalt nivel, vom fi solicitați 
și la unele acțiuni obștești în 
Bpecial legate de Strîngerea 
recoltei. Pentru aceste acți
uni nu vom întrerupe procesul 
de învățămînt, ei, simultan le 
vom desfășura printr-un e-

fort suplimentar la care sîn- 
tem chemați să contribuim cu 
întreaga noastră putere de 
muncă. Referindu-mă la acti
vitatea asociațiilor studen
țești comuniste va trebui să 
facem să crească rolul repre
zentanților studenților în con
silii, pentru a-și duce la înde
plinire mandatul încredințat 
de organizația noastră, in no
ul an universitar, vom mări 
responsabilitatea lor prin in
formarea periodică a masei de 
studenți, pe care o voiri reali
za prin rubrici ca „Reprezen
tanții noștri în consilii ne in
formează" atît în cadrul re
vistei „Orizont" cît și la sta
ția de radioamplificare.

— Sînt fiu de miner, născut 
și crescut aici, în Valea de 
cărbune, unde am învățat să 
îndrăgesc și să știu ce înseam
nă munca — a spus în cuvîn
tul său studentul anului I al 
facultății de mine, Nicolae 
Glodeanu. Un an am muncit 
chiar în adîncurile minei. A 
însemnat mult pentru mine și 
pentru anii de studii ce mă 
așteaptă, această cunoștință 
cu munca din adîncurile de 
cărbune. Am ascultat cu emo
ție mesajul pe care secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu ni l-a 
adresat, la acest început de 
an universitar.Am înțeles în- . 
că o dată, ce sarcină de sea
mă îi revine învățămîntului 
pentru a ține pasul cu cuceri
rile tehnico-științifice mondi
ale, cu mutațiile ce au loc în 
viața economică a țării noas
tre. Am înțeles c6 ni se cere 
nouă tinerilor de azi, care 
trebuie să ne pregătim în așa 
fel ca mîine să fim specialiștii 
de care economia țării are ne
voie.

Conf. dr. ing. Dumitru Fo- 
dor, președintele comitetului 
sindicatului din institut vor
bind despre cerințele noului 
an universitar a stăruit asu
pra necesității modernizării 
programelor analitice, în sen
sul repartizării mai judicioa
se a fondului de ore și înlătu
rării paralelismelor dintre 
discipline, legarea învățămîn
tului de cercetare și producție 
prin ținerea unor cursuri și 
lucrări practice de la discipli
nele tehnologice în unitățile 
productive de cercetare și pro
iectare, atît din Valea Jiului 
și județ, cît și din județele li
mitrofe.

De altfel, toți cei care au 
avut cinstea de a-și exprima 
gîndurile la acest început de 
an universitar au stăruit asu
pra sarcinilor majore pe care 
actuala etapă de dezvoltare le 
pune în fața învățămîntului 
tehnic superior.

Studentul Aron Poantă, din 
anul V al facultății de elec
tromecanică minieră, sublini
ind condițiile deosebite pe ca
re institutul petroșănean le 
oferă pregătirii specialiștilor 
precum și impulsul pe care 
l-a dat învățămîntului docu
mentele Plenarei din iunie ca 
și prezentul mesaj al secreta
rului general al partidului, a 
spus : „Noi studenții anului V, 
pentru care finalul anului U- 
niversitar în care am pășit în-

seamnă și începutul muncii 
noastre ca specialiști, vom 
fructifica în așa fel această 
perioadă de pregătire pentru 
ca, la anul, cînd vom intra în 
producție, să ne numărăm din 
primele zile printre autorii 
realizării înainte de termen a 
sarcinilor actualului cincinal.

In încheierea festivității de 
la I.M. Petroșani a luat cuvîn- 
tul tovarășul Ioachim Moga. 
După cc a adresat cadrelor di
dactice și studenților salutul 
călduros al Comitetului jude
țean de partid și al Consiliu
lui popular județean,' după ce 
a arătat sarcinile de majoră 
importanță puse in fața învă- 
țămîntului de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c., precum 
și de Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresai la 
acest început de an școlar și u- 
niversiiar, vorbitorul a 
„O coordonată esențială 
voltării învățămîntului 
neral, a celui superior 
în special ,o reprezintă
grarea acestuia cu cercetarea 
și producția, cale de angajare 
nemijlocită a școlii superioa
re în viața economică, științi
fică și culturală a societății. 
Direcțiile fundamentale ale in
tegrării au fost jalonate cu 
claritate în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie. Ele 
vizează utilizarea mai efici
entă a cadrelor didactice în 
activitatea de cercetare știin
țifică și în vederea soluționării 
unor probleme de mare im
portanță tehnică sau economi
că ale producției ; atragerea 
în învățămînt în calitate de 
cadre didactice asociate a u- 
nor specialiști din producție, 
cercetare proiectare din apa
ratul de partid și de stat; 
participarea studenților la 
activitatea direct productivă 
ca să poată îndeplini, imediat 
după intrarea în producție, 
sarcinile profesionale ce le re
vin ; participarea studenților 
în mai rfiare măsură la activi
tatea de proiectare și cerceta
re în vederea realizării de lu
crări solicitate de producție ; 
orientarea proiectelor și lu
crărilor de diplomă spre re
zolvarea unor probleme con
crete ale producției; efectua
rea unor activități de cerce
tare pe platforme industriale, 
în institute de cercetări și 
proiectări. Este apreciabil fap
tul că majoritatea temelor de 
cercetare ale institutului din 
Petroșani sînt contractate cu 
întreprinderile miniere din 
țară și se aplică în producție. 
Valoroasă s-a dovedit, în acest 
scop, colaborarea permanentă 
cu specialiștii din unitățile 
productive de cercetare și pro
iectare, constituirea unor co
lective mixte de cercetare, al
cătuite din cadre didactice, 
specialiști din producție și 
studenți.

îmbunătățirea continuă a 
conținutului ideologic al în
vățămîntului — a spus în con
tinuare tovarășul Ioachim 
Moga —■ este șl trebuie să fie 
o problemă a întregului corp 
didactic. O deosebită atenție 
trebuie să se acorde perfecți
onării predării științelor so- 
eiale, creșterii rolului lor e-

ducativ, astfel 
să-și însușească 
concepția "științifică 
pre lume și viață
— materialismul dialectic și 
istoric — să cunoască și să în
țeleagă problefnele actuale a- 
le politicii partidului, ale 
construcției socialiste în ța
ra noastră. Se impune plasa
rea accentului pe studiul in
dividual, pe seminarii și dez
bateri teoretice, pe antrena
rea tinerilor la activitatea po
litică cetățenească. La înfăp
tuirea tuturor măsurilor pre
văzute de hotărîrea Plenarei 
în sensul creșterii eficienței 
procesului instructiv-educativ. 
al formării complexe a tine
rei generații, un rol coordona
tor primordial revine organi
zațiilor de partid și asociați
ilor 
din

’ sens 
"hătățirea activității și 
rea rolului conducător 
ganizațiilor de partid, 
re organizație, fiecare 
nist din învățămînt trebuind 
să fie un militant activ pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru mobilizarea tutu
ror cadrelor didactice și a 
studenților la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin.

închei cu urarea dc a obți-, 
ne în acest an pe care îl i- 
naugurați acum, noi succese 
la învățătură în pregătirea de 
specialitate și politică, 
ță, multă sănătate și 
re.

Intr-o atmosferă de 
ziasm și deplină adeziune la po
litica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru, participan- 
ții la festivitatea debutului u- 
niversitar au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
partidului, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în ca
re se spune, printre altele :

„Analiza profundă și prețioa
sele dumneavoastră indicații cu 
privire la creșterea eficienței e- 
conomice în exploatările mi
niere din bazinul nostru carboni
fer, făcute cu ocazia vizitei in 
Valea Jiului din toamna anului 
trecut, constituie pentru frontul 
nostru de cercetare științifică 
un program concret de muncă, 
menit să contribuie operativ și 
eficient la rezolvarea unor pro
bleme majore ale industriei mi
niere. In acest sens, fiecare co
lectiv de cercetare din cadrul 
institutului nostru se angajează 
ca în noul an universitar, să 
contribuie la rezolvarea cel 
puțin a unei probleme de mare 
actualitate pe care o impune 
procesul de producție ce se des
fășoară în exploatările miniere 
din Valea Jiului. In acest nou 
început de an universitar, cor
pul didactic și studenții Institu
tului de mine din Petroșani ne 
angajăm față de conciucerea 
partidului nostru, față de dum
neavoastră personal, iubite to
varășe secretar general, să ne 
înzecim eforturile pentru a în
deplini cu cinste și răspundere 
sarcinile majore ce ne revin în 
opera de dezvoltare multilatera
lă a societății socialiste în scum
pa noastră patrie - Republica 
Socialistă România".

Noutățile 
primei zise 

(Urmare din pag. 1)

Nicolae Ceaușescu elevilor, 
studenților și cadrelor didacti
ce în care se spune : „Sarci
na principală a învățămîntu
lui în actuala etapă trebuie 
să fie legarea organică a pro
cesului instructiv de viață, de 
producție, de activitatea prac
tică. Pentru aceasta, învăță- 
mîntul trebuie să țină pasul 
atît cu cuceririle revoluției 
tehnico-științifice mondiale, 
ale cunoașterii contemporane, 
cît și cu schimbările care se 
produc neîncetat în economia 
și viața socială a României, 
in dezvoltarea științei și cul
turii". La deschiderea festivă 
a anului școlar au
mulți elevi — Daniela lorda- 
che și Lucia Gurman, Școala 
generală nr. 6 ; Liliana A- 
vram, Școala generală nr. 5 ; 
Anca Rebedea, Școala genera
lă nr. 4, fiind doar cîțiva din
tre ei — profesori și părinți 
din ale căror cuvinte am des
prins 1 conștiința sarcinilor ce 
le stau în față în noul an.

O dimineață de toamnă bo
gată și frumoasă care a schim
bat și peisajul străzii — e mai 
animată, mai veselă. Dc ieri, 
copiii cu uniforme și servie
te doldora de cărți, cu entu
ziasmul lor caracteristic vîrs- 
tei și-au reluat drumul spre 
școli.

(Urmare

Școală nouă, elevi noi
din pag. 1)

se poate descifra 
conjlnutul efortu- 
pentru ca cei 900 
școlii să se poată

an(a cărora 
cu ușurinfă 
rilor depuse 
de elevi ai 
bucura de binefacerile proce
sului instructiv-educativ.

Erau prezenfi aici — ca de 
altfel la toate școlile din mu
nicipiu și din (ară — elevi cu 
părinții lor, cadrele didactice 
și reprezentanta organelor lo
cale, constructori și numeroși 
invitați din. cadrul întreprinde
rilor din oraș — cu toții stăpî- 
niți de emofie, de mîndrie și 
satisfacție. Aveau toate moti
vele să fie astfel, căci, așa 
cum mărturisea tovarășa pro
fesoară LUCIA DANIEL, direc
toarea școlii, în acest an pe 
harta patriei noastre au apărut 
sute de școli noi care împodo
besc ca niște nestemate patri
moniul învățămîntului Româ
niei socialiste. Printre acestea 
se numără și Școală generală 
nr. 6 din Petrila, obiectiv nou, 
dat In folosință 
leva zile, care, 
constructorilor 
astăzi fala nouă 
aproape 900 de 
lor I — X din 
școlară își vor desăvîrși aici

doar acum cî- 
prin hărnicia 

împodobește 
a Petrilei. Cei 
elevi ai clase- 
clrcumscripția

instrucfia și educația sub privi
rea atentă și plină de grijă a 
celor 40 de educatori, care, în 
sălile noi și spațioase ale cla
selor, în laboratoarele și cabi
netele școlii scăldate din plin 
de razele generoase și binefă
cătoare ale soarelui se vor 
strădui să transmită cu dragos
te și dăruire întregul bagaj de 
cunoștințe necesare.

Pășind cu emojie și încrede
re pragul noilor săli de clasă, 
păstrînd încă mirosul proaspăt 
al tencuielii și zugrăvelii, ar
monios îmbinat cu aceeași 
proaspătă mireasmă a cernelii 
de tipar care emană din abe
cedarele și manualele școlare 
rînduite de mlinile grijulii ale 
tovarășelor învățătoare, în fie
care bancă din cele patru săli 
ale claselor I copiii pornesc în 
lumea mirifică și nouă, nebă
nuită, a știinfei de carte.

Scoală nouă, cârti noi, toate 
în dar copiilor din orașul Pe- 
trila, ai căror părinți scot la 
lumină aurul negru din adîn- 
curile acestui pămînt bogat. 
Cuvinte emoționante, pline de 
mulțumire și încărcate de res
pect adresate organelor de 
partid și de stat care s-au stră
duit să asigure aceste condiții 
minunate ele învățătură copii-

lor din Petrila, le-ou adresat 
tofi cei care au dat glas senti
mentelor trăite cu prilejul des
chiderii noului an de învăfă- 
mînt.

Și totuși nici unul din ele 
n-a exprimat cu mai multă a- 
auratefe și sinceritate transpa
renta profundă a trăirilor mo
mentului respectiv ca 
cuvinte ale copiilor din clasa 
I.

— Mă bucur tare, tare mult, 
că astăzi sînt la școală — ne-a 
mărturisit cu glasul cristalin e- 
leva CRtSTINA DRAGHICI, 
căoi școala ne îndreaptă către 
toate lucrurile bune și frumoa
se ale vieții.

Pentru SIMONA CIORBEA, 
intrarea în clasa I constituie o 
bucurie necunoscută încă, de
oarece, de astăzi, ea va învăța 
sd scrie și să citească. La fel 
de mult îi place școala și lui 
BOGDAN GRĂJDAN care se 
simte minunat în clasa nouă, 
frumoasă și luminoasă, în mij
locul colegilor săi prietenoși.

I-am urmărit cu atenție pe a- 
cești „boboci" ai școlii răsfo
ind cu grijă și curiozitate abe
cedarele noi, i-am privit înde
lung așezafi în băncile noi și 
comode, am admirat construe-

acele

acest 
îmbu- 
crește- 
al or- 
fieca- 
comu-

profesori, părinți
Curtea liceului din Vulcan 

cunoștea o mare animație 
ieri dimineață. Cei peste 800 
de elevi, care învață în acest 
modern și bine dotat lăcaș de 
învățămînt mediu, alături de 
profesori și părinți, trăiau mo
mentele emoționante, bine cu
noscute de fiecare dintre noi, 
ale începerii unui nou an șco- 
,lr'.int,râ!rii,.int^o.n°uâ etapâ a' mînt/’conform "intereselor'

înclinațiilor individuale în 
drul cercurilor cu elevii, 
scopul cristalizării instruirii 
tehnico-productive.

*
La Școala generală nr. 

Vulcan, am pătruns în cîteva 
clase în care elevii s-au reîn- 
tîlnit din nou cu colegii lor și 
cu profesorii. Erau acele cli
pe ale revederii, ale împărtă
șirii reciproce a impresiilor de 
vacanță, ale stabilirii proiecte
lor din noul an școlar.

Dintr-o sală de clasă răzbă- 
teau în torente glasuri crista
line. Erau glasurile celor mai 
tineri elevi din școală, ale „bo
bocilor" din clasa I. La 
primul apel făcut de învăță
toarea Eiena lonașcu, au răs
puns 36 de copii ai clasei I B, 
care va fi cea de-a patra pro
moție de elevi cărora le va 
călăuzi paști în descifrarea tai- 
rieldf învățăturii.

lo- 
ale 
for-

de

partid și de stat, forurile 
cale și cadrele didactice 
școlii se preocupă pentru 
marea, educarea lor.

Procesul de învățămînt
aici va fi intensificat în sensul 
integrării în sistem a orientă
rii școlare și profesionale, a 
valorificării superioare a conți
nutului obiectelor de învăță

I 
I
I

SEMNIFICA TI A UNOR CUVINTE
septembrie 
o eferves- 
rîndul ce- 

continuie 
iubitorilor

drumului luminos al cunoaș
terii, al educației. In alocuțiu
nile rostite cu acest prilej, to
varășii Petru Barbu, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Vulcan, și prof.

Armășescu, ins- 
la Inspectoratul 
județean, adre-

Gheorghe 
pector 
școlar 
sau elevilor îndemnuri de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
însușirea cît mai temeinică a 
cunoștințelor predate în orele 
de clasă și de laborator.

Elevii Nicolae 
clasa a Xll-a, 
crointreprinderii 
află aici, sub 
bricii de stîlpi 
Ion Clipicioiu 
Vlfl-a, au dat glas hotărîrii 
levilor acestui liceu de a 
pregăti cît mai temeinic, 
a răspunde prin rezultate 
deosebite la învățătură și pur
tare exemplară grijii cu care 
conducerea superioară de

Stoicuța din 
directorul 
școlare ce se 

patronajul Fa- 
hidraulici, 

din clasa

mi-

Și 
a 

e- 
se 
de

- In funcție de spațiul pe 
care o să-l avem, în noul an 
școlar vrem să amenajăm la
boratoare de fizică și biolor- 
un cabinet de științe sociale, 
să reamenajăm biblioteca și să 
extindem atelierul de lăcătu- 
șerie - ne-a spus profesoara 
Alexandrina Constantinescu, 
directoarea școlii. Dar cite nu 
ne-am propus înfăptuim

pentru a asigura 
cit mai completă 
tri ?!...

Și peste acea 
domnea în sălile 
pe coridoarele școlii, deodată 
s-a făcut auzit binecunoscutul 
semnal al începerii orelor de 
curs. începea prima oră din 
acest an școlar...

o pregătire 
elevilor noș-

forfotă care 
de clasă și

Ionel ȚABREA

„Bobocii" din clasa I, a Școlii generale nr. 4 Vulcan, 
răspund cu sfială la primul apel al învățătoarei... ’

Cu porțile larg deschise spre lumină

fia nouă ridicată într-un timp 
record de harnicii construc
tori ai șantierului T.C.H. și o 
clipă ne-am amintit de vremu
rile de altă dată cînd școala e- 
ra un vis de nerealizat pentru 
mulfi dintre fiii minerilor din 
Petrila.

Ce salt uriaș s-a făcut, ce 
distantă istorică s-a străbătut! 
Tocmai de aceea semnificația 
cuvmturui de deschidere adre
sat elevilor exprimat de condu
cerea școlii devine sinteza u- 
nor concluzii generalizatoare:

„In această zi însemnată, 
din adîncul sufletelor voastre, 
dragi elevi, se cuvine să inăl- 
tciți imn de slavă partidului 
nostru comunisf care veghează 
cu dragoste și răspundere să 
aveți o copilărie fericită, lumi
noasă și curată ca acest limpe
de cer de septembrie. Să mul
țumiți prin învățătură-, sîrguin- 
tă și comportare, partidului și 
conducătorilor săi, 
județene, municipale 
nești de partid și de 
nicilor constructori
prinderii patronatoare, 
tilor și dascălilor voștri 
au depus eforturi uimitoare 
pentru ca astăzi să pășiți pra
gul acestei noi și minunate 
școli. Invăfati, muncifi, cîntafi, 
iubiți cinstea și adevărul. Res- 
pectafi-vă părinfii, profesorii, 
învățătorii, pretuiti-vă între 
voiI Iar mai presus de toate 
îndrăgifi din suflet sincer și 
curat minunata noastră patrie 
și partidul care conduce
spre viitor".

organelor 
și orășe- 
stat, har- 
șl între- 

părin- 
care

I 
I
I
I
I
I
I
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liceului 
ultimei 

aflau 
și le- 
profe- 
aveau

se
băie/i

Și 
care
— admiterea 
Febra exa-

Inceputul lunii 
a fost marcat de 
ceafă deosebită în 
lor dornici să-și 
studiile, în rîndul
de carte. De curind în cadrul 
tuturor liceelor din (ară a a- 
vut loc examenul de admitere 
pentru secfiile serale, dînd 
astfel posibilitatea muncito
rilor angajați în producție 
să-și continue studiile para
lel cu activitatea productivă, 
creatoare.

...Pe coridoarele 
din Vulcan în ziua 
probe orale 
mul fi tineri,
te, de vlrste 
sii diferite, dar 
un tei comun 
la cursul seral, 
menului se manifesta diferit, 
de la caz la caz.

Unii, cuprinși de emoții, 
răsfoiau cărfi și caiete reve- 
deau materia, făceau ultime
le „retușuri", alții, mai veseli, 
tăceau glume, rîdeau.

Printre aceștia din urmă 
l-am recunoscut pe tînărul e- 
lectrician ION IACOB și șe
ful de tură ION BUCĂLAE, 
ambii de la statia de 110 KV. 
Proaspătul absolvent al liceu
lui, I. Bucălae, obișnuit cu 
exigentele și atmosfera exa
menelor, pe care nu de mult

le întîlnise urmînd să o ia 
de la început la Institutul de 
mine Petroșani, unde candi
dează la secfia de subingi- 
neri, și-a însoțit mai tînărul 
său coleg pentru a-1 încuraja 
și a-i stimula încrederea în 
sine.

Am intrat în discuție cu ei 
doar cu cîteva minute înain
te ca lacob să intre în fata 
comisiei de examinare, de- 
ajuns însă ca să-mi dau seama 
de siguranfa cu care se pre
zenta la acest examen.
.— A devenit o tradi/ie — 
îmi spunea l. Bucălae, cînd 
am rămas singuri — ca tofi 
electricienii stafiei noastre să 
facă liceul seral, iar lacob e 
destui de capabil pentru a nu 
se muifumi doar cu școala 
profesională. Locul nostru de 
muncă cere multă, foarte 
multă răspundere, siguranfă 
profesională, cunoștiinfe mul
tiple — într-un cuvînt oameni 
pregătifi și conștiincioși, lu
minați, iar acest fapt e posibil 
numai prin învățătură. Car
tea îl luminează pe om. Sînt 
mîndru cînd știu că acolo, în 
mină sau în uzinele vulcăne- 
ne, ori în locuințele orașului, 
curentul electric ajunge la 
timp. Așadar, lumina se face 
cu... lumină.

Am căutat să găsesc semni
ficația acestor cuvinte, dar 
nu am descifrat-o decît a do
ua zi cînd, în fata clădirii li
ceului, am întîlnit același cu
plu nedespărțit. Se afișaseră 
rezultatele examenului de 
admitere și lista era deschisă 
cu numele lui lacob care a 
obfinut cea mai mare medie 
dintre tofi candidat ii. Cu 
toate acestea cei doi nu erau 
destul de bucuroși de această 
reușită și amînau sărbători
rea. De ce ? Cel mai tînăr 
reușise, rămînea însă ca și cel 
de-al doilea să obfină a- 
celeași rezultate Ia Institutul 
de mine Petroșani și atunci 
reușita ar fi deplină. Deși 
sărbătorirea era amînată, spe
ranță ca aceasta să nu dureze 
prea mult dădea curaj celor 
doi.

Nutrind și eu aceeași spe
ranță le-am urat succes și 
mi-am exprimat aceeași pă
rere cu I. Penzes, secretarul 
organizației de partid, care-i 
situa pe Ion lacob și Ion Bu
călae printre comuniștii de 
nădejde ai’ organizației, am
bițioși și exigenfi, într-o con
tinuă preocupare pentru per
fecționare, pentru autodepăși- 
re.

Ieri, orașul Lupeni a trăit 
din plin, evenimentul deschi
derii noului an școlar. Străzi
le, autobuzele au răsunat din 
nou în această zi însorită de 
toamnă, de glasurile vesele a- 
le elevilor de toate vîrstele. 
Imbrăcați de sărbătoare, cu 
zîmbete pe față și buchete de 
flori în brațe, copiii s-au gră
bit la reîntîlnirea cu... sunetul 
clopoțelului. Ca în fiecare an, 
școlile din Lupeni și-au pri
mit elevii sărbătorește, cu 
flori, manuale școlare, cu pro
fesori și învățători devotați 
formării tinerelor vlăstare. 
N-au lipsit surprizele — un 
atelier școlar nou sau o bază 
sportivă, un laborator sau un 
cabinet specializat.

Cei mai mici au intrat și ei, 
imbrăcați în uniforme albas
tre de preșcolari, în sălile noi 
ale grădinițelor din oraș. Pes
te o mie de copii ai minerilor, 
preparatorilor și filatorilor, 
sînt găzduiți anul acesta în 
grădinițe și cămine, unde, e- 
ducatoarele le vbr călăuzi pri
mii pași spre cunoaștere.

Dimineață de septembrie — 
minunată, senină. Drumul 
spre Grupul școlar minier din 
Lupeni, centru de învățămînt 
mineresc de prestigiu, cu o 
tradiție veche, era animat de 
băieți și fete, grăbiți să-și re
vadă școala. Aici cresc, și în
vață meseria părinților 
sute de tineri elevi. De 
țile acestei „cetăți" a 
ilor, ies anual, luînd 
producției, muncitori 
calificați în diverse 
maiștri. Anul acesta dînd via
ță hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, în ca
drul acestei școli s-a inaugu
rat Liceul industrial minier 
(cursuri de zi și serale). Deci,

> ■

tor, 
pe por- 
meseri- 
drumul 

tineri, 
meserii,

anul școlar 1973-1974 va în
semna pentru colectivul de a- 
ici și un început nou înto-o 
pregătire mai diferențiată a 
cadrelor medii tehnice pentru 
industria noastră minieră.

In sala spațioasă și sărbăto
rește amenajată, cei peste 900 
de elevi ai Grupului școlar 
minier au salutat cu aplauze 
vii, cadrele didactice, părinții 
prezenți la festivitatea deschi
derii noului an școlar. După 
ce directorul grupului școlar, 
tovarășul Gheorghe Filip, le-a 
urat bun venit tuturor, tovară
șul Traian Blaj, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular 
municipal, a transmis din 
partea Comitetului municipal 
de partid, profesorilor și viito
rilor mineri, preparatori, mai
ștri și tehnicieni, un călduros 
salut și succese deosebite în 
activitate și învățătură în no
ul an școlar. Aplauzele înde
lungi au constituit un angaja
ment ferm că întregul colectiv 
de aici — profesori și elevi — 
vor îndeplini întocmai sarci
nile transmise de secretarul 
general al partidului în me
sajul adresat cu prilejul des
chiderii noului an de învăță- 
mînt. Aceleași gînduri minu
nate, de a-și însuși cu temei
nicie tainele meseriei cît și a- 
dînca mulțumire pentru grija 
ce o poartă partidul tinerei 
generații, s-au desprins și din 
telegrama adresată conducerii 
de partid și de stat.

După festivitate, elevii din 
anii mai mari și-au reluat lo
curile în bănci. „Bobocii" au 
făcut cunoștință cu noii lor e- 
ducatori, cu sălile de clasă 
spațioase, cu laboratoarele ex
cepțional dotate, cabinetul de 
proiecții (acesta fiind o nou
tate și pentru ceilalți elevi), 
cu alte cabinete pe speciali-

tați, cu cea mai frumoasă și 
complexă bază sportivă șco
lară din municipiu, completa
tă în această vară și cu un 
bazin de înot.

Condițiile minunate de stu
diu, cazare și pentru destin
dere oferite de Grupul școlar 
minier din Lupeni, sînt între
gite de colectivul de cadre di
dactice cu multă experiență, 
pasiune și 
munca lor de educatori, 
rîndul lor, elevii vor răsplăti, 
prin strădania lor, cu rezulta
te frumoase la învățătură toa
tă grija ce li se poartă.

Aceeași animație a însufle
țit sălile Liceului de cultură 
generală din Lupeni. Multă 
veselie, buchete de flori, emo
ții. Emoții pentru cei care au 
călcat prima oară în clasele 
liceului, pentru profesorii noi 
veniți de pe băncile facul
tăților. Tovarășul Vilhelm 
Neag, prim secretar al comite
tului orășenesc de partid, to
varășul Cornel Vasian, pre-

dragoste pentru 
La

ședintele comitetului de pă
rinți, au adresat profesorilor, 
elevilor și părinților un sincer 
bun venit, urîndu-le ca noul 
an școlar să le aducă tuturor 
numai satisfacții, pe măsura 
cerințelor și a sarcinilor izvo- 
rîte din documentele de partid 
din mersul înainte, spre comu
nism, al României socialiste.

In numele elevilor, Ileana 
Mesaroș și Anton Duban, au 
mulțumit părinților și-dascăli
lor lor pentru condițiile crea
te, pentru prețuirea de care 
se bucură, asigurîndu-i că nu-i 
vofdezamăgi, că se vor dove
di demni de grija părintească 
cu care sînt înconjurați.

Prima oră, cea de diriginție, 
a adunat în sălile de clasă. îm
brăcate în straie de. flori ale 
liceului, elevii și profesorii. 
Cu ora educativă a început 
noul an școlar, noul an de 
muncă, ce se va dovedi mai 
rodnic ca oricînd.

ionica FIERARII

Liceul industrial 
minier Petroșani

C. IOVANESCU, 
corespondent

primește înscrieri pentru 
anul școlar 1973-1974 pentru

CANDIDAȚII REUȘIȚI 
FĂRĂ LOC-LA ORICE 

ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene în perioada 

25-30 IX 1973, pentru locurile 
rămase neocupate, după cum 

urmează:
CURS DE ZI

Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

71 locuri
6 locuri

37
33

locuri 
locuri

■■
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depozitare a întregii produc
ții de cartofi, înlăturîndu-se 
orice pierderi. Se impune, 
totodată, asigurarea carto
filor pentru sămînță, reali
zarea fondului de stat.

O lucrare urgentă este și 
recoltarea florii-soarelui, ca
re trebuie practic încheiată 
în următoarele 8-10 zile, pu- 
nîndu-se accentul în paralel 
pe depozitarea și conserva
rea în cele mai bune condi- 
țiuni a producției. Se impun, 
totodată, măsuri pentru 
strîngerea și depozitarea 
grabnică a producției de o- 
rez, soia, tutun și a celorlal
te culturi de toamnă.

Lucrătorilor din viticultu
ră și industria alimentară, 
specialiștilor, scrisoarea se
cretarului general le adre
sează chemarea de a-și mo
biliza forțele și de a utiliza 
cu maximum de randament 
mijloacele necesare pentru' 
recoltarea, prelucrarea și 
valorificarea superioară a 
întregii producții de stru
guri. In toate podgoriile, cu
lesul trebuie să se facă în 
cel mai scurt timp posibil, 
să nu se risipească nici un 
ciorchine.

La acțiunea de recoltare a 
fructelor sînt chemați să 
participe, alături de lucrăto
rii din agricultură, și elevii 
școlilor de la sate. De ase
menea, trebuie intensificată 
livrarea producției la fon
dul de stat, achiziționarea 
unor cantități sporite de
fructe de la gospodăriile
populației.

Dezvoltarea sectorului zo
otehnic, creșterea producției 
de carne și lapte — sarcini 
de cea mai mare însemnăta
te stabilite de ședința comu
nă a C.C. al P.C.R. a Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri din 
13 iulie a.c. — impun îmbu
nătățirea și asigurarea bazei 
furajere. In această lumină, 
în scrisoare se subliniază 
necesitatea ca în această pe
rioadă să fie intensificate 
acțiunile pentru strîngerea, 
transportul, depozitarea și 
însilozarea tuturor re
surselor furajere din 
unitățile agricole. Ținînd 
seama, unitățile agricole sînt 
chemate să ia măsuri pentru 
prelungirea perioadei de pă- 
șunat a animalelor.

Succesul campaniei de re
coltare este strîns legat de 
funcționarea fără cusur a 
transportului. In această di
recție, scrisoarea cuprinde 
indicații privind coordona
rea, folosirea eficientă și di
rijarea tuturor mijloacelor 
de transport în așa fel încît 
ele să fie folosite la întrea
ga capacitate, să fie îndrep
tate operativ acolo unde es
te cea mai mare urgență, în

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

un moment istoric
(Urmj.-e din pag. 1)

stabilit relații diplomatice cu 
Peru la nivel de ambasadă.

Marcînd bogata activitate 
internațională a României, 
prestigios ilustrată de vizite
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-un mare nu
măr de țări, ziarul scrie că 
relațiile care se dezvoltă intre 
România și aceste state sînt 
călăuzite de principiile res
pectului independenței și su
veranității fiecărei țări. „In 
politica sa internațională, Ro

MARȚI, 18 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Semnale; Republica : 
Colier pentru iubita mea : 
PETRILA : Eu nu văd, tu 
nu vorbești, el nu aude; 
LONEA — Minerul: Tecum
seh ; ANINOASA: Marea
hoinăreală ; VULCAN ;
Homolka și portofelul; LU- 
PENI — Cultural i Nici un 

lăturîndu-se staționările i- 
nutile, reducîndu-se totodată 
timpul de încărcare și des
cărcare a produselor.

Pentru a pune baze temei
nice viitoarei recolte, în sco
pul obținerii unei producții 
mari în anul viitor, speci
aliștilor li se adresează che
marea de a participa nemij
locit la lucrările agricole de 
sezon, asigurînd intensifica
rea ritmului de execuție a 
arăturilor, transportul și in
corporarea în sol a întregii 
cantități de îngrășăminte 
naturale, efectuarea lucrări
lor de condiționare și verifi
care a semințelor. In scri
soare se subliniază necesita
tea ca perioada de însămin- 
țare a griului să fie stabili
tă diferențiat pe zone și ca 
această acțiune, de cea mai 
mare importanță, să fie în
cheiată în întreaga țară pî- 
nă la 10 octombrie.

In această perioadă de 
vîrf nu există' sarcină mai 
importantă pentru specialiș
tii din agricultură, pentru 
cadrele de conducere din 
Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Ape
lor, Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de 
Producție, pentru specialiștii 
de la județe și de la comu
ne, ca soluționarea operati
vă, la fața locului, a tuturor 
problemelor din campania 
de toamnă. Prezența perma
nentă acolo unde se hotă
răște soarta recoltei, indica
ții concrete și control ri
guros — iată ce se cere fie
cărui specialist, fiecărui ca
dru de conducere.

„îmi exprim convingerea 
că toate organele și organi
zațiile de partid, consiliile 
populare, toți specialiștii și 
lucrătorii din agricultură, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii, vor acționa cu hotă- 
rîre în vederea înfăptuirii 
acestor sarcini de cea mai 
mare însemnătate menite să 
asigure strîngerea la timp 
și fără pierderi a întregii re
colte, precum și obținerea 
unor producții sporite în a- 
nul viitor", arată secretarul 
general al partidului în scri
soarea sa.

Oamenii muncii din agri
cultură, comuniștii, întregul 
popor sînt hotărîți să răs
pundă prin fapte chemării 
adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin in
tensificarea eforturilor pen
tru succesul deplin al cam
paniei agricole de toamnă, 
cu convingerea că îndepli
nind aceste sarcini de excep
țională însemnătate asigură 
încheierea cu bune rezulta
te a acestui an hotărîtor 
pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, pen
tru continua înflorire a pa
triei și creșterea bunăstării 
întregului popor.

mânia subliniază în perma
nentă necesitatea ca toate 
țările, indiferent de mărimea 
lor, să participe activ Îs solu
ționarea marilor probleme cu 
care se confruntă zi de zi lu
mea contemporană".

Cu prilejul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu in 
Peru, numeroase ziare prezin
tă progresele multilaterale aie 
României în dezvoltarea și 
modernizarea indlîstriei și a- 
griculturii. Se notează că, pe 
această bază, se lărgesc și re
lațiile economice cu alte țări.

moment de plictiseală ; 
Muncitoresc : Lupul mări
lor.

10,00 Telex.

Doamnei 
Hortensia Bussl de Allende

In inima poporului român a produs o adîncă du
rere vestea morții tragice a președintelui Republicii 
Chile, dr. Salvador Allende, eminent om de stat, pro
gresist și patriot, luptător consecvent pentru conso
lidarea independenței și suveranității naționale, pen
tru dezvoltarea poporului chilian pe calea progresu
lui economic și social, prieten al poporului român, 
militant pentru pace și colaborare între popoare, îm
potriva imperialismului și colonialismului.

Ideile pentru care a militat și și-a dat viața pre
ședintele Allende, înmănunchind aspirațiile și inte
resele vitale ale maselor populare chiliene, vor tri
umfa, deoarece nu există forță în lume în stare să 
oprească un popor din mersul său spre construcția 
unei vieți libere, demne și prospere, întruchipare a 
voinței și năzuințelor naționale proprii.

In numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al poporului român, al familiei și 
al meu personal, vă exprim dumneavoastră, familiei 
îndoliate, sincere condoleanțe și întreaga compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

SANTIAGO DE CHILE 16 
(Agerpres). — ’După cum re
latează agențiile de presă, ci
tind posturile de radio clan
destine ce emit din interiorul 
țării, sau declarații ale unor 
martori oculari, la Santiago 
și in alte orașe din Chile con
tinuă rezistența împotriva 
juntei militare.

Comunicatele oficiale de 
duminică ale noilor autori
tăți au confirmat, pentru pri
ma dată, existența luptelor 
în diferite zone ale țării, în
deosebi în apropierea între
prinderilor industriale, a ins
tituțiilor publice și a cartiere
lor muncitorești. In acest 
sens, agenția Prensa Latina ci
tează declarația unui redac
tor al ziarului „El Mercurio", 
aparținînd extremei drepte, 
potrivit căreia „la Santiago 
continuă rezistența susținăto
rilor Unității Populare și e-

„Ultimele ore ale președintelui Allende, 
în palatul La Moneda"

Corespondentul agenției 
Intre Press Service la San
tiago de Chile, Carlos Rai, 
transmite : La 7,00 diminea
ța, cînd președintele Salva
dor Allende a ajuns la La 
Moneda, el presimțea lovitu
ra de stat militară. A înce
put. imediat să pregătească 
un discurs pentru poporul 
chilian, ultimul pe care l-a 
adresat națiunii. La ora 7,15 
s-a confirmat răscoala for
țelor navale. El a rostit me
sajul, știind că guvernul său 
se prăbușea, și a spus lim
pede Iui Augusto Olivares, 
Carlos Jorquera, Aresenio 
Popuin și Daniel Vergara, 
care îl însoțeau în acel mo
ment : „Nu părăsesc La Mo
neda., nu mă predau. Doar 
mort mă vor scoate de aici".

Treptat au sosit alți prie
teni și colaboratori : Fernan
do Flores, Osvaldo Puccio 
împreună cu fiul său, Clau
dio Gimeno, Enrique Paris, 
Oscar Soto. Patricio Arroyo, 
Arturo Giron, Jose Quiroga, 
Danilo Bartulin, Victor O- 
nate, Arturo Guijon, Ale
jandro Cuevas, Hernan Ruiz, 
Jaime Barrios, Eduardo Pa
redes, Enrique Ajeta și ti
nerii socialiști Klein și Ma
ximo.

Printre alții, în palat se 
mai aflau 30 de tineri din 
„grupul de prieteni perso
nali", garda particulară a lui 
Allende, precum și 16 femei.

La ora 8,30, președintele 
a primit un mesaj telefonic 
de la generalul Augusto Pi
nochet Ugarte, comandantul 
suprem al forțelor armate, 
care i-a cerut să se predea și 
a oferit dreptul de liberă 
trecere pentru el și pentru 
familia sa, precum și un a- 
vion care să-l transporte în 
străinătate. Răspunsul lui 
Allende a fost energic : „Nu 
tratez cu trădătorii".

Citeva minute mai tîrziu a 
fost chemat de amiralul Jo
se Toribio Merinio, șeful 
forțelor navale. Răspunsul a 
fost același : „Nu mă pre
dau. Acesta este un act ca
re se potrivește unor lași ca 
voi". Toți cei de față erau

10,05 Revista literar-artis- 
tică TV. (reluare).

10,45 Publicitate.
10,50 Film artistic : Bumba- 

raș (I).

12,00 Telejurnal.

17,30 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (11).

18,00 Telex.

18,05 Cum vorbim.

18,20 Publicitate.

Situația din Chile
xecuțiile ordonate de autori
tăți împotriva militanților de 
stingă". Totodată, într-o de
clarație televizată, comandan
tul aviației și membru al jun
tei, generalul Gustavo Leigh, 
încercînd să prezinte situa
ția internă ca fiind „aproape 
sub controlul autorităților mi
litare", a recunoscut că „pe 
teritoriul țării există puncte 
de rezistență".

Comunicatele oficiale au 
început să menționeze, de a- 
semenea, date despre execu
țiile publice la care sînt su
puși cei ce se opun regimului 
terorist, inclusiv a celor pro
venind din rîndurile forțelor 
armate.

Puciștii au dezlănțuit în ța
ră un adevărat val de teroa
re, încercînd să-i. intimideze 
pe susținătorii Unității Popu
lare. In capitală și .în princi
palele orașe au fost operate 

solidari cu președintele și 
nimeni nu se gîndea să pă
răsească palatul.

La ora 10,30, președintele 
i-a adunat pe toți într-o sa
lă a palatului. Președintele, 
cu cască și o armă automa
tă, a snus : „Domnilor, am 
declarat totdeauna că nu voi 
ieși de aici decît mort".

A cerut apoi femeilor și 
bărbaților neînarmați să ple
ce. Nimeni nu era însă dis
pus să-1 asculte. In timp ce 
discutau, au început să se. a- 
udă primele focuri de armă. 
Era atacul forțelor terestre. 
Allende a dat ordine preci
se. Femeile trebuia să se re
fugieze în biroul intenden
tului palatului, iar bărbații 
să ocupe poziții defensive.

După 20 de minute de foc 
viu, a avut loc un nou apel 
al generalului Pinochet, ca
re i-a oferit 15 minute pen
tru a se preda. Răspunsul a 
fost același: „Nu tratez cu 
trădătorii".

Minutele de întrerupere 
i-au servit lui Allende pen
tru a le convinge pe femei 
să părăsească palatul. El a 
cerut generalului Baeza un 
jeep, spunîndu-i : „Deși ești 
un trădător, sper că nu ești 
și ucigaș de femei".

Fiica sa Beatriz s-a îm
potrivit cu tărie : „Tată, ne 
vor lua ca ostatece pentru 
a te șantaja și a te obliga să 
te predai".

Allende a răspuns calm : 
„Dacă pe lîngă faptul că 
sînt trădători vă vor lua os
tatece, eu voi fi cel care le 
voi cere să vă ucidă, pentru 
că nu mă voi preda. Atunci 
istoria va ști că propriul tău 
tată te-a trimis la moarte". 
Femeile au hotărît să plece. 
Au rămas numai Rupert 
Contreras și Martha Gonza
les.

Cînd au ieșit, nu au găsit 
nici un jeep, dar au reușit 
să se refugieze într-o clădire 
vecină.

La 11,30, președintele Al
lende a primit un nou me
saj din partea generalului 
Pinochet : Palatul La Mone

18,25 Melodii populare.
18,40 Timp și anotimp în 

agricultură.
18,55 Biruit-au gîndul. Dă-, 

tători de școli și da
tini — Gheorghe La- 
zăr.

19,20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Al VI-Iea Festival in
ternațional „George

BULGARIA

Congresul Mondial 
de Filozofie

SOFIA 17 — Coresponden
tul Agcrpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Luni, 17 
septembrie a.c., și-a început 
lucrările în stațiunea Zlatni 
Piasetzi de lîngă Varna, sub 
patronajul președintelui Con
siliului de Stat al R.P. Bulga
ria, Todor Jivkov. cel de-al 
15-lea Congres Mondial de Fi
lozofie.

La această reuniune partici
pă peste 3 000 de delegați din 
61 de țări.

Delegația țării nqastre este 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voicu, vicepreședinte al A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, membru al C.C. al 

' P.C.R., redactor-șef al revis
tei „Era socialistă".

numeroase arestări. Pe lîngă 
rechiziționarea celor două 
mari stadioane din Santiago, 
transformate în închisori, un 
alt stadion a fost afectat ace
luiași scop la Valparaiso, al 
doilea oraș ca mărime din 
Chile. Alte închisori au fost 
organizate în grabă pe vasele 
marinei militare. Agenția 
France Presse anunță că pa- 
trioții arestați, aflați la bor
dul navelor militare, urmează 
să fie transferați pe Insula 
Alejandro Selkirk, din arhipe
lagul Juan Fernandez, deve
nită loc de detenție.
_ Agenția Taniug informea
ză că după o reuniune de 
mai multe ore, junta militară 
a anunțat interzicerea parti
delor politice și ..promulga
rea unei- noi constituții, care 
să reflecte schimbările fun
damentale produse în structu
ra națională".

da va fi bombardat, dacă el 
nu se va preda imediat.

Allende a spus celor din 
jur : „Cine vrea să plece să 
plece acum, pînă nu s-a des
chis focul". Nimeni nu a ple
cat. Cu excepția militarilor 
în uniformă, au rămas toți 
cei. care trebuiau să se afle 
acolo.

La ora 12,00, un elicopter 
a survolat palatul preziden
țial într-un zbor de recu
noaștere. Imediat a început 
bombardamentul cu două a- 
vioane „Hawker-Hunter". 
Rachetele și bombele au că
zut asupra clădirii timp de 
o oră. Pretutindeni izbuc
neau incendii, iar aerul era 
irespirabil, întrucît împreu
nă cu bombele erau arunca
te și gaze lacrimogene.

Membrii juntei militare au 
continuat să-i ceară lui Al
lende să stea de vorbă ; era 
ora 13,05.

La un moment dat au ieșit 
Fernando Flores, Daniel Ver
gara și Osvaldo Puccio îm
preună cu fiul său. Cei ase- 
diați nu i-au mai văzut.

Infanteria a sosit la palat 
la ora 13,45 prin poarta de 
răsărit. Primul atac al in
fanteriei s-a încheiat cu cap
turarea a opt persoane a- 
flate la primul etaj. Res
tul se aflau la etajul al doi
lea. Folosind megafoane, ofi
țerii au cerut capitularea, 
dînd un răgaz de 10 minu
te. Allende a cerut priete
nilor săi să capituleze. Nu 
se știe dacă i s-a dat ascultare, 
întrucît cei care au dorit să 
rămînă alături de el au mu
rit toți, și morții nu vorbesc.

Restul sînt lucruri cunos
cute. Președintele a murit, 
înconjurat de prietenii săi 
intimi, toți cu armele în mî- 
nă. Dacă a ține o armă în 
mînă înseamnă a te sinucide, 
este adevărat ceea ce afirmă 
rapoartele juntei militare. In 
orice caz, este ciudată o si
nucidere cu 17 gloanțe de 
armă automată.

(Agerpres)

Enescu". Concertul de 
închidere susținut de 
orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. Di
rijor : Iosif Conta. 
Solist Yehudi Menu
hin.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

In ajunul deschiderii celei de-a 28-a 
sesiuni a Adunării Generale a 0.N.II.

NAȚIUNILE UNITE 17 — 
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmi
te : Numeroase elemente ca
pabile să furnizeze sau să su
gereze prin ele însele atmos
fera și cadrul celei de-a 28-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. îndreptățesc apre- 

• cierile observatorilor poli
tici privind auspiciile favo
rabile sub care se vor des
chide, marți 18 septembrie, 
dezbaterile celui mai repre
zentativ forum internațio
nal.

Dintre elementele obiecti
ve care vin în sprijinul a- 
cestor aprecieri, pe prim 

, plan se situează începerea 
procesului pozitiv de destin
dere și democratizare a vie
ții internaționale. Conjunc
tura politică mondială de 
care va beneficia și O.N.U., 
definită de îmbunătățirea 
simțitoare a relațiilor inter
statale, este, între altele, re
zultatul aplicării metodei 
tratativelor, negocierilor și 
contactelor ca mijloc de re
zolvare a problemelor pen
dinte dintre state. Contacte
le bilaterale au fost comple
tate, în mod fericit, de diplo
mația multilaterală, dove- 
dindu-și împreună pe deplin 
virtuțile și eficacitatea. In 
acest sens, demarajul confe
rinței general-europene pen
tru securitate și cooperare 
reprezintă unui din eveni
mentele cele mai promiță
toare și încurajatoare, înce
putul unui nou capitol în 
istoria Europei și a lumii în
tregi.

In lumina eforturilor care 
s-au depus și se depun pen
tru îmbunătățirea climatului 
internațional, constatăm cu 
satisfacție că România și-a 
manifestat prezența activă 
în cadrul inițiativelor meni
te să contribuie la instaura
rea unor relații interstatale 
bazate pe respectarea fermă 
a- principiilor dreptului in
ternațional. O asemenea pre-

___________________________________________________________

încheierea vizitei președintelui 
Georges Pompidou in R.P. Chineză

PEKIN 17 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Georges 
Pompidou, și-a încheiat vi
zita oficială efectuată, între 11 
și 17 septembrie, în R.P. Chi
neză. Premierul Ciu En-lai și 
președintele Georges Pompi
dou au avut convorbiri, în 
cadrul cărora au procedat la 
un schimb prietenesc și apro
fundat de păreri asupra prin
cipalelor probleme internațio
nale și a relațiilor chino-fran- 
ceze — relevă comunicatul, 
publicat la încheierea vizitei, 
menționind că această pri
mă vizită oficială a unui șef 
de stat francez în China mar
chează un nou și important 
stadiu al relațiilor dintre ce
le două țări.

Convorbirile — se arată în 
continuare în comunicat — 
au confirmat dorința comună 
de a întări prietenia și a dez
volta relațiile dintre R.P. 
Chineză și Franța, bazate pe 
adeziunea la principiile egali
tății între toate statele, mari 
sau mici, indiferent de sis
temul lor social, respectării 
reciproce a suveranității și 
integrității teritoriale.

Rezultatele alegerilor 
din Suedia

STOCKHOLM 17 (Ager
pres. — Luni seara, după nu
mărarea majorității buletine
lor de vot, la Stockholm s-a 
anunțat că în urma scrutinu
lui de duminică intre Parti
dul Social Democrat și Parti
dul. de Stînga — comuniștii, 
pe de o parte, și partidele de 
opoziție, pe de altă parte, se 
înregistrează egalitatea ; fie
care parte avînd cîte 175 de 
mandate. Aceste rezultate nu 
includ însă un număr de vo
turi prin corespondență, a 
căror numărare se va efectua 
pînă miercuri. Potrivit Oficiu
lui însărcinat cu despuierea

Maximele: Petroșani 22 
grade ; Paring 15 grade.

Minimele : Petroșani 3 
grade ; Paring 6 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
încălzire ușoară. Cer varia
bil mai mult noros. Vor că
dea ploi slabe, locale, mai 
mult în cursul după-amiezii. 
Vînt slab din sectorul ves
tic. 

zență a fost dovedită atît în 
cadrul multilateral al pre
gătirii și desfășurării Confe
rinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, 
cît și în planul dezvoltării 
relațiilor bilaterale prin in
termediul convorbirilor și 
contactelor între factori de 
răspundere din diverse țări. 
Actuala vizită oficială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
în mai multe state din A- 
merica Latină este o dovadă 
în plus a contribuției Româ
niei la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare 
între state cu sisteme socia
le diferite, la afirmarea în 
lume a principiilor azi una
nim recunoscute, care tre
buie să stea la baza relații
lor dintre state.

In cercurile diplomatice și 
’de presă de aici se discută 
intens asupra necesității 
creșterii rolului O.N.U. și a 
eficienței sale. Organizația 
Națiunilor Unite — se re
marcă în aceste cercuri — 
fiind un cadru optim de par
ticipare a statelor suverane 
la dezbaterea marilor pro
bleme ale comunității inter
naționale, este implicit nece
sar ca toate țările, mari sau 
mici, să-și aducă o contri
buție efectivă la soluționa
rea acestor probleme.

Din simpla lectură a celor 
104 puncte înscrise pînă a- 
cum pe agenda provizorie 
de lucru a sesiunii, consta
tăm permanența unor ches
tiuni de o importanță majo
ră pentru menținerea păcii 
și securității internaționale. 
Am enumera, între acestea, 
dezarmarea, dezvoltarea, co
operarea în domeniile econo
mic și tehnic, decolonizarea, 
lupta împotriva rasismului 
și a discriminării rasiale, 
protejarea mediului înconju
rător, apărarea drepturilor o- 
mului, prevenirea criminali
tății și lupta împotriva de- 
lincvenței, problemele Na

In legătură cu situația din 
Indochina, părțile și-au expri
mat satisfacția față de acor
durile privind instaurarea pă
cii în Vietnam și Laos, sem
nate în cursul acestui an, men- 
ționînd necesitatea ca preve
derile acordurilor să fie res
pectate cu strictețe, iar în 
ceea ce privește problema 
cambodgiană și-au exprimat 
părerea că aceasta trebuie, re
zolvată de poporul cambod
gian, fără amestec străin.

Comunicatul subliniază, pe 
de altă parte că părțile se 
declară satisfăcute față de 
progresele realizate pînă în 
prezent în domeniul schimbu
rilor ecoriomice și al legătu
rilor tehnico-industriale.

Părțile au hotărît să înche
ie un acord maritim și să 
coopereze mai strîns în do
meniul transporturilor ae
riene.

Conducătorii celor două 
țări au convenit să mențină 
•contactele personale — rele
vă comunicatul.

urnelor (Rikskatteverket), si
tuația repartizării mandatelor 
pentru fiecare partid era ur
mătoarea : Partidul Social 
Democrat — 15 locuri în 
Parlament, Partidul de Stîn
ga — comuniștii — a totali
zat 19 mandate, Partidul de 
Centru — 90 locuri, Partidul 
Moderat — 51 de mandate, iar 
Partidul Liberal — 34 man
date. Printre caracteristicile 
desprinse în această situație 
de observatorii politici este 
remarcat succesul realizat de 
Partidul de Stînga — comu
niștii — care și-a mărit nu
mărul mandatelor de la 17 la 
19. candîdații comuniști tota- 
lizînd 5,3 la sută din voturi
le exprimate, față de 4,8 la 
sută în 1970.

Misiunea „Skylab“
HOUSTON 17 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat de că
tre Centrul spațial din Hous
ton, echipajul laboratorului 

. orbital american „Skylab" — 
format din Alan Bean, Owen 
Garriott și Jack Lousma — 
și-a depășit cu mult volumul 
de experiențe științifice stabi
lit pentru misiunea lor în 
Cosmos, care include obser
vații asupra Soarqlui, teste 
medicale, experiențe secun
dare etc. Intr-un singur do
meniu astronauții nu și-au 
terminat programul de ex
plorări stabilit. Este vorba de 
efectuarea observațiilor asu

mibiei, Rhodesiei, teritori
ilor africane aflate sub do
minația portugheză, aspecte 
ale conflictului din Orientul 
Apropiat etc.

De remarcat că punctul 
privind primirea de noi 
membri în O.N.U. va avea 
o prezență întemeiată la a- 
ceastă sesiune, existînd deja 
recomandarea Consiliului de 
Securitate pentru primirea 
în rîndurile organizației a 
celor două state germane și 
a noului stat independent 
Bahamas — măsură menită 
să contribuie la creșterea 
reprezentativității și univer
salității O.N.U., la sporirea 
eficienței ei în toate domeni
ile.

Participînd pentru a 18-a 
oară la lucrările sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U., 
delegația țării noastre va ac
ționa pe baza convingerii că 
în actualele condiții ale vie
ții internaționale organiza
ția este chemată să joace un 
rol însemnat în garantarea 
păcii și securității, în desfă
șurarea unei colaborări am
ple între toate statele lumii, 
constituind forumul interna
țional cel mai favorabil a- 
bordării și dezbaterii proble
melor majore care confrun
tă astăzi lumea.

„Guvernul român — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul întrevederii avu
te cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va 
acționa în continuare, cu 
toată fermitatea, pentru dez
voltarea și creșterea rolului 
Națiunilor Unite în viața in
ternațională, pentru ca acti
vitatea lor să devină mai e- 
ficientă și să contribuie 
mai activ la rezolvarea dife
ritelor probleme care preo
cupă omenirea. Este în in
teresul tuturor națiunilor — 
fie ele mari,' mijlocii sau 
mici — ca Organizația Na
țiunilor Unite să poată să-și 
exercite în cele mai bune 
condiții atribuțiile sale".

®Un comunicat dat- publi
cității de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu ăl Republicii 
Vietnamului de Sud informea
ză că Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, prim ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii 
Cuba, a efectuat o vizită în 
zona eliberată din Vietnamul 
de sud^.

Fidel Castro a avut contac
te cu numeroși ’ reprezen
tanți ai diverselor pături ale 
populației, cu eroi și comba
tanți din Vietnamul. de sud.

® Luni, la Monumentul 
memorial al socialiștilor Ber- 
lin-Friederichsfelde, a avut 
loc depunerea urnei Iui Wal
ter Ulbricht, membru al Bi
roului Politic al C.C. at 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, care a 
încetat din viață la 1 august. 
La ceremonial au participat 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Willi 
Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri, alți conducă
tori de partid și de stat ai 
R.D.G.

® Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., va 
face, între 25 și 28 septem
brie, o vizită de prietenie în 
Finlanda, la invitația Iui Urho 
Kekkonen, președintele aces
tei țări informează agen
ția M.T.I.

Ministerul de externe al
R. D. Vietnam a adresat De
partamentului de Stat al
S. U.A. o notă prin care res
pinge afirmațiile Administra
ției de Ia Washington, potri
vit cărora R.D. Vietnam ar 
desfășura în Vietnamul de 
sud activități contravenind 
Acordului de la Paris asupra 
Vietnamului.

pra Pămîntului și a resurse
lor acestuia. Cu nouă zile 
înainte de încheierea misiu
nii, astroriauții mai au de aco
perit aproximativ două ore 
de observații asupra supra
feței Pămîntului și a resur
selor din interiorul Planetei. 
Este motivul pentru care, în 
ultima perioadă, echipajul mi
siunii „Skylab" și-a concen
trat activitatea asupra foto
grafierii suprafeței Pămîntu
lui, în special a unor zone din 
Statele Unite și Canada. Ob
servațiile urmăresc identifi
carea unor noi resurse minera
le, dificil de prospectat la sol.
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