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Trecuse binișor de ceasul | 
I amiezii cind am intrat in in- i 
I cinta minei Petrila... |
I...Șeful sectorului III imi reco- .

mandă cu căldură brigada I 
I vrednică a experimentatului 1

miner loan Apostol. |
...Aveam in față un om in- I 

I tre două virste, cu priviri sin- I 
I cere, ce izvorau de undeva din • 
Iadincul sufletului, curgind lin I 

prin ochi, prin chip, prin ges-

Ituri
Cind

| scriu 
I părut

ce a

| că despre munca și despre or- ■ 
I tacii săi, inima i-a venit le-
| pede la loc. Originar de pe ’ 
I îndepărtatele meleaguri ale I 
(Moldovei, a venit in Valea Jiu- .

lui acum douăzeci de ani și 1 
| n-a mai plecat. L-am întrebat . 
• dacă iubește mineritul. „Ce I 
I altceva m-ar fi determinat să . 
* lucrez de atita timp in adin- I 
I curile lumii fără cer ?“, mi-a > 

răspuns el. La aceasta ar moi I 
| trebui adăugat un fapt, cred, 

I foarte semnificativ : a lucrat I
neîntrerupt la același sector... .

I Brigada care lucrează in I 
abatajul cameră semimecani- ■

■ zat „5 vest" al sectorului III, | 
I a obținut, lună de lună, rea- | 
■ lizarea și depășirea planului > 
I de producție. In luna octom- l 
i brie a realizat 7,6 tone de j 
I cărbune pe post, față de 7,1 1 

| cit era prevăzut, raportind un j

I 
I 
“I
I

I
I

început să-mi povesteas- I

- ferestrele acestuia... 
i-am spus câ vreau să 
despre brigada lui, a 
cam încurcat, dar după MASA ROTUNDA

Azi. Iu mina Petrila, are 
masă rotundă organizată

loc
deo

Comitetul municipal de partid 
pe tema „Preocuparea colecti
velor gazetelor de perete din 
unitățile economice ale muni
cipiului pentru orientarea con
ținutului materialelor 
în sprijinul realizării 
dc producție".

La masa rotundă 
secretarii cu probleme de pro
pagandă ale comitetelor oră
șenești de partid, secretari de

publicate 
sarcinilor

participă

partid, președinți de sindicat și 
secretari U.T.C. de la exploa
tările miniere și responsabilii 
gazetelor 'de perete din uni
tățile economice. Dezbaterile se 
vor desfășura pe marginea a 
două referate prezentate din 
partea comitetului dc partid și 
buletinul gazetei dc perete de 
la mina Petrila și vor reliefa 
experiența acestei gazete de pe
rete privind tratarea proble
melor economice.

Zăcămîntul
de baoxită

Ohaba Posîor

VIZITA DELEGAȚIEI
DE PARTID

ȘI GUVERNAMENTALE 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

IV R. P. BULGARIA
Plecarea din București Sosirea la Sofia

© Produsele combinatelor de 
exploatare și industrializare a 
lemnului, precum și ale fabrici
lor de celuloză și hirtie sint ex
portate in acest an in 70 de 

printre care Uniunea Sovie- 
R.P. Chineză, Ungaria, 

Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Franța, Aus
tria, Italia, Liban, R.A.U. și Sta-

I plus de 316 tone de cărbune, I ceea ce echivalează cu rea- 
* lizarea sarcinilor de plan m 
| proporție de 110,3 la sulă. 

I In prima decadă a lunii i~ I curs, s-au obținut, de -aseme- 
| nea, peste prevederile planu- 
Ilui aproape 100 tone de 

bune, prevăzindu-se a se 
| tra proporția depășirilor 

I la sfirșitul lunii, 
j loan Apostol imi vorbea | I simplu, dar cu convingere des- .

pre succesele brigăzii pe care | 
| o conduce. La bGza acestora I I stă dragostea față de profe- | I sie a celor 16 membri care o I 

și dăru- I 
zi cu zi. I 
Ghișan, I 
Ghișan, I 

Teofil Baciu sau loan Mure- * 
șan f 
miner. Mulți doresc să-și ridi
ce nivelul profesional, urmind 
cursurile școlii de calificare. 
Paul Apostol, pornit de numai 
doi ani pe urmele fratelui 
său, a devenit astfel ajutor- 
miner. La fel a procedat

‘fyreâvis
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SCOALA-
EDUCATIE

căr- 
păs- j 
pină

In urma efectuării unor lu
crări de foraje și cercetări 
specialiștii întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geo
logice Hunedoara au identifi
cat pe Valea Streiului, la Oha
ba Ponor, un însemnat zăcă- 
mînt de bauxită. In prezent, 
în această zonă se fac în con
tinuare cercetări pentru mări
rea rezervelor de zăcăminte 
puse în evidență continuă. 
Paralel, cadre tehnice de spe
cialitate ale întreprinderii exe
cută studiul tchnico-economic 
pentru începerea exploatării a- 
cestor bogății ale subsolului, 
care vor constitui o sursă im
portantă de materie primă pen
tru obținerea aluminiului. S-a 
stabilit că bauxita de la Oha
ba Ponor are un’ conținut ri
dicat de aluminiu și siliciu.

(Agerpres)

compun, seriozitatea 
irea lor in munca de 
Nume ca Alexandru 
loan Grigore, loan

tele Unite. De remarcat, că între
prinderile Ministerului Industriei 
Lemnului au depășit prevederile 
cuprinse in planul de export, pe 
zece luni, cu 42 milioane lei 
valută.

Din prognozele economice ela
borate pentru această ramură 
industrială reiese că la 
anului volumul exportului 
21,5 la sută mai mare, decit în 
1966.

© In prezent, pe mările și 
oceanele lumii se află 45 de na
ve românești. Aflate la mii de 
mile depărtare de țară, echipa
jul cargoului „Sinaia" anunță că 
va ajunge la Port Sudan cu cir
ca 8 000 tone plăci fibrolemnoa- 
se și alte produse realizate de 
combinatele noastre de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui, iar echipajul vasului „Anina" 
că a sosit la Londra cu laminate 
și mărfuri de larg consum ro
mânești. De asemenea, la Bou
logne, Bilbao, Anvers și Fama
gusta urmează să ancoreze mai 
multe vase ale „NAVROM" pen
tru a descărca mii de tone de 
produse ale industriei metalurgi-

, chimice și textile.
(Agerpres)

Grupe de lecteri
In vederea intensificării informării oamenilor muncii 

asupra politicii interne și externe a partidului, pe lîngă 
Comitetul municipal și comitetele orășenești de partid din 
Valea Jiului au fost constituite grupe de lectori care vor 
pregăti și vor prezenta diferite expuneri în adunările de 
partid și ale oamenilor muncii.

Grupele de lectori cuprind peste 40 de membri recru
tați din rîndul unor cadre cu pregătire și experiență bo
gată în munca de propagandă.

Miercuri dimineața a 
sit Capitala, plecînd „t__
Sofia, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, care, potrivit înțele
gerii stabilite anterior, va 
face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară 
Bulgaria.

Cu acest prilej va fi sem
nat nou] Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
Leonle Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în 
Comisia 1 mixtă guvernamen
tală româno-bulgară de co
laborare economică și tehni
co-științifică, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. 
șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Blejan. 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost sa
lutată de tovarășii Emil Bod- 
naraș. Paul Niculescu-Mizil,

pără- 
spre

Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popes- 

• cu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Ion Iliescu, Ion 
Stănescu, dc vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R..’ ai 
Consiliului dc Stat și ai gu
vernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, generali, 
ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și 
Borislav Konstantinov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și 
dei.

La
Nicolae 
călduros 
cetățeni ____ ___ t.
la aeroport. Prin aplauze 
ovații. scandînd îndelung 
..Ceaușescu, P.C.R.", ei și-au 
exprimat adeziunea deplină 
la politica internă și exter
nă a partidului nostru, hotă- 
rîrea fermă de a o înfăptui 
neabătut, pentru binele în
tregului nostru popor. Secre
tarul general al partidului a 
răspuns manifestărilor entu
ziaste ale miilor de bucu- 
reșteni. Pionieri au oferit 
conducătorilor de partid și 
de stat buchete de flori.

La ora 10. în aclamațiile 
mulțimii, avionul oficial a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
capitala Republicii Populare 
Bulgaria. (Agerpres)

membri ai ambasa-

plecare, tovarășul 
Ceaușescu a fost 
salutat dc mii de 
ai Capitalei veniți

SOFIA 18. — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: So
fia, capitala țării vecine și 
prietene, a întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, nu numai cu onoru
rile cele mai înalte rezer
vate șefilor de state, ci și cu 
căldura inimilor zecilor de 
mii de cetățeni, care au ți
nut să-i adreseze urarea de 
bun venit, să-și exprime sen
timentele 
de 
lui 
care, 
de partid și guvernamentale 
a României socialiste, face o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Bulgaria.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Lconte Răutu. mem
brei al Comitetului Executiv 
a) C.C. al P.C.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulga- 
ră de colaborare economi
că și tehnico-științifică, Va
sile Patil ineț. membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Vasile 
Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. și Nicolae 
Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia.

de 
conducătorul 
și statului 
în fruntea

stimă față 
partidu- 

nostru, 
delegației

Aeroportul din Sofia poar
tă amprenta evenimentului 
sărbătoresc. Drapelele de stat 
ale României și Bulgariei 
împodobesc clădirea aerogă
rii pe care se văd portre
tele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov. Pe o ma
re pancartă, în limbile româ
nă și bulgară, citim urarea : 
„Bine ați venit scumpi frați 
români !“

La ora 11,00 avionul, la 
bordul căruia călătorește de
legația română, escortat de 
la frontieră de avioane mili
tare ale armatei populare 
bulgare, își face apariția 
deasupra aeroportului.

In întâmpinarea solilor po
porului român au venit tova
rășii Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri. Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare, Boian Balga- 
ranov. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Cornitetului__Execu- 
tiv al Consiliului Național al 
Frontului patriei. Țola Dra- 
goiceva, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. Jiv- 
ko Jivkov. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.B., prim-vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, To
dor Pavlov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.B., Ivan Popov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Comite
tului de Stat pentru Știință 
și Progres Tehnic, Stanko 
Todorov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C.

(Continuare in pag. a 4-a)
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fac cinste profesiunii de I

' ............... I
I

in etapa

vor

EXPUNERE

o-

G. PAUL

!h Lupeni, în sala 
cultural, conferin- 

o-

a cincinalului

Depunerea
unei

coroane
la

Mausoleul

VIZITE PROTOCOLARE
la tovarășul 
Todor Jivkov

Conferințe 
ale organizațiilor 

orășenești 
ale U.T.C.

Simbătă, 21 noiembrie, 
avea loc conferințele orășe
nești ale organizațiilor U.T.C. 
din Petrila și Vulcan. Pro
gramate pentru ora 16, cele 
două conferințe se vor des
fășura Ln sălile cluburilor 
din localitățile respective.

Duminică. 22 noiembrie, 
începînd de le ora 9. va a- 
vea loc; li 
Palatului 
ța organizației U.T.C. a 
rașului Lupeni.

pele „Gloria" (Școala gene
rală nr. • 1), .Temere 
(Școala generală nr. 2), „ 
tuziaștii" (Școala genei 
nr. 3), „Viforul" (Școala ge
nerală nr. 4). „Speranța" 
(Școala generală nr. 5).

Pe primul loc- s-a clasat 
echipajul „Speranța".

Cîștigălorilor le-au fost o- 
ferite premii în obiecte.

Constructorii — oamenii a- 
ceștia neobosiți ai schelelor, au 
știut dintotdeauna să-și prac
tice cu mindrie profesiunea a- 
leasă. Ei au împrumutat ceva 
din înălțimea schelelor, din pu
terea metalului. Prin rodnicia 
muncii lor, constructorii 
resc și împlinesc peisajul

lui
Gheorghi 
Dimitrov

Coordonate 
hunedorene

Astăzi, la ora 18, în sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani, profesorul Ironim 
Munteanu va vorbi despre 
Lucian Blaga în spațiul li

ricii românești și universale". 
Expunerea este o contribuție 
merituoasă Ia mai buna cu
noaștere a fenomenului poe
tic blagian, adresîndu-se atît 
tineretului studios cit și iu
bitorilor poeziei lui L. Blaga.

Concurs 
pe tema 
circulației

Zilele acestea. Consiliul
rășenesc Lupeni al Organiza
ției Pionierilor. în colabora
re cu Miliția orașului a or
ganizat la școala generală 
nr. 1 un concurs „Cine știe, 

pe tema „La drum 
cu regutile circulației". La 
concurs s-au prezentat echi-

Instruirea 
propagandiștilor 
Vineri, 20 noiembrie, or 

17, va avea loc în sala clu 
bului C.C.P. instruirea pro 
pagandiștilor din cadrul în 
vățămîntului de partid, pen 
tru localitățile Petroșani. Pc 
trila, Lonea. Aninoasa.

dustrial rbanistic al jude
țului, situindu-se pe bună drep
tate in primele rinduri ale ce
lor ce dau viață planurilor i 
drăznețe.

cînd se finalizează un 
al planului cincinal, 

constructorii din județul Hune
doara se prezintă cu un bilanț 
core cuprinde ample acumulări 
de fapte. In cele 10 luni din 
acest an, in județul nostru s-au 
moterializat fonduri de inves
tiții in valoare de 2,17 miliar
de de lei ceea ce reprezintă

Noua hală de ajusfaj de la laminorul de 750 mm
C. S. Hunedoara Foto : V. ONOIU

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
depus miercuri după-amiază o 
coroană la Mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov.

Pe panglica tricoloră era 
scris : din partea delegației dc 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România.

La solemnitate au fost pre- 
zenți : Lîcezar Avramov, mem
bru supleant al Biroului 
litic al C.C.
vicepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Dancio Dimitrov, 
prim-vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Kiril Nestorov, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Anghel Todorov, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc Sofia al P.C. Bulgar, 
Gheorghi Stoilov, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular orășenesc Sofia. 
Spas Gospodov, ambasadorul 
Bulgariei la București.

In fața Mausoleului era ali
niată o companie de onoare. 
Fanfara a intonat Imnul eroi
lor și Internaționala.

După depunerea coroanei, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere și au in
trat în Mausoleu aducînd un 
cald omagiu memoriei mare
lui fiu al poporului bulgar, 
eminent fruntaș al mișcării 
comuniste și muncitorești, 
Gheorghi Dimitrcv, -

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. a 
făcut miercuri după-amiază o 
vizită protocolară tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulga
ria, la sediul C.C. al P. G. 
Bulgar. ,

La întrevedere au luat par
te tovarășii Ilie Verdeț, Lcon
te Răutu, Vasile Patilineț, Cor-

neliu Mănescu, Vasile Vlad, 
Nicolae Blejan.

Au participat Boris Velcev, 
Lîcezar Avramov, Dancilo Di
mitrov, Ivan Bașev, Konstan
tin Tellalov, Spas Gospodov.

întrevederea a decurs într o 
atmosferă caldă, prietenească.

La sosirea delegației româ
ne. o mare mulțime de oa
meni aflați în piața din fața 
sediului C.C. au salutat cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
oaspeți. Conducătorul partidu
lui și statului nostru a răspuns 
ovațiilor mulțimii, a strîns mîi- 
nile a numeroși cetățeni.

Ia tovarășul
Clheorglii Traikov

Po-
al P.C. Bulgar,

In după-amiaza aceleiași zi
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită protocolară 
tovarășului Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului 
nării Populare a 
Populare Bulgaria 
Adunării Populare.

La întrevedere.
într-o atmosferă cordială, prie-

Adu-
Republicii 

la palatul

desfășurată

tenească, au luat parte mem
brii delegației române.

Din partea bulgară au asis
tat : Lîcezar Avramov, Dan
cio Dimitrov, Gheorghi Kuii- 
șev, vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare, M in- 
cio Mincev, secretar al Prezi-~ 
diului Adunării Populare. Ivan 
Bașev.

Astăzi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Joi, 19 noiembrie, în jurul orei 16,00, pos
turile noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct, de la Sofia, mitingul organizat eu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.
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Cu toate aceste argumente 
mai persistă un dubiu, poate

turisticaActivitatea sportiv
în rîndul pionierilor

Pledoarie penfru aplicarea
tehnicii

Privind în urmă, evolutiv, la 
așa-zisele ustensile didactice de 
la lada cu nisip și numărătoa
rea cu bile, de la tăblițele de 
ardezie și condeiele de piatră 
(stilete) pînă la manualele, fil
mele, benzile de magnetofon, 
magnetoscoapele și ordinatoa
rele de azi. n-am avea în față, 
judecind, decît etape ale tehni
cizării și automatizării proce
sului de învățămînt, eșalonate 
pe cîteva mii de ani. Toate au 
fost „modeme* și revoluționare 
la timpul lor.

Azi, oricît ar părea de ciu
dat, învățământul face apel din 
ce în ce mai mult la tehnica 
și automatizarea modernă. E- 
voluția ei va demonstra cum 
prin radio-televiziunea școlară, 
prin lecții asimilate pc bază 
de curenți biologici aplicați 
prin electrozi direct pe cutia 
craniană, prin lecții pe bază 
de semihipnoză învățate în sta
re de somnolență, prin pilule 
anti-uitare ș.a.m.d. procesul de 
învățămînt se orientează spre 
o formă tot mai automatizată, 
iar școala viitorului va apela și 
ca tot mai mult la computere 
fără însă a neglija rolul „tra
dițional" al profesorului.

Asupra eficienței mijloacelor 
tehnice moderne nu mai e ne
voie să insistăm, să repunem 
în discuție cînd trebuie să fo
losim aceste mijloace, adică în 
ce moment al lecției, la ce tip 
de lecție, la ce disciplină a- 
r.ume etc. Trebuie să reținem 
doar că tipul de lecție cu mij
loace automatizate are de la 
bun început un caracter for
mativ, mai eficient decît lecția 
veche realizată cu mijloace 
clasice. Ea asigură în același 
timp o eficacitate maximă, nu 
plictisește.

Prin sistemul lecțiilor cu 
mijloace moderne și în special 
al instruirii programate se des
chide calea unui învățămînt 
de mult visat în care fiecare 
elev își găsește profesorul pe 
potrivă, de care să nu se je
neze, pe care să nu-1 suspec
teze și căruia să nu-i fie frică 
a-i spune tot.

★

/Vin
singurul cu care nu ne-am pu
tea împăca : ce rămîne atunci 
profesorului real, dacă lecția pe 
bază de mijloace automatizate îi 
ia tocmai aceste atribute esen
țiale ? i

li rămîne lotul intact, ca 
la început, fiindcă nu i se 
nimic, 
mai multă importanță, așa cum 
mașinile de calcul, compute
rele, nu au diminuat rolul ma
tematicilor sau al progra
matorilor.

Desigur că o lecție cu mij
loace automatizate cere un e- 
fort cu mult superior unei lec
ții obișnuite. Conceperea, ela
borarea, regia tehnică, cu un 
cuvînt realizarea 
profesorului care 
aplicare un volum 
cru. Acest tip de 
grevează însă pe 
sarcina predării 
preia sistemul automat

Și 
ia 

ci dimpotrivă, i se dă

regia tehnică, cu
ei, necesită 
o pune în 
mare de lu- 
lecție îl de- 
profesor de 
pe care o 

conce
put. In schimb, profesorului îi 
rămîne timp pentru o altă sar
cină, mai subtilă, aceea de a 
veghea în timpul desfășurării 
predării, tocmai la diferențele 
de asimilare individuale din
tre elevi, de a le urmări, de 
a interveni pe loc, de a-i trata

o tema
PLVfRII ORA

RE
Deunăzi la ușa biroului unui 

om cu timplele complet albe, 
personalitate cunoscută in via
ța spirituală o orașului, a bă
tut o tinără. Era in primăvara 
virstei și 
sulte, să 
poate or fi ajutot-o să-și con
tureze intr-un fel viitorul. A ter
minat vara trecută liceul, n-a 
reușit la facultate și dorea 
orice preț să se apuce de 
îndeletnicire utilă pentru 
și pentru societate.

Auzind de scopul vizitei, 
mul care era un bun cunoscă-

A
însemnare

a venit să se con- 
ceară un sfat caie

cu 
o 

ea

o-

învăfămînf
astfel, diferențiat însă opera
tiv, frontal și de aceea lecția 
apare cu atît mai eficientă. 
Aici intervine rolul profeso
rului, el va veghea ca elevul 
să dobândească deprinderi co
recte de la început, deci după 
cum se constată, lecția auto
matizată îl scutește de pre
dare în schimb îi dă cea mai 
subtilă misiune pedagogică. Nu 
se poate deci afirma că prin 
mijloacele tehnice moderne, in
clusiv cibernetizarea învăță- 
mîntului, rolul profesorului s-ar 
diminua. El va crește, în spe
cial în ceea ce privește tra
tarea diferențiată a elevilor, 
a celor rămași în urmă sau 
cu disponibilități, într-un a- 
numit domeniu — contribuind 
și mai mult la realizarea unei 
pedagogii formative, așa cum 
se cere azi.

Abia atunci, poate, vom fi 
convinși cu toții că ceva s-a 
schimbat în pedagogie, tocmai 
prin caracterul stimulativ și 
formativ al acestor mijloace 
tehnice în procesul gândirii e- 
lcvului.

Iată că și aici, ca și în alte 
domenii, tehnica și-a spus un

greu cuvînt, poate nu însă și 
ultimul...

★

In cadrul Liceului industrial 
minier tot mai mulți profesori 
aplică metode audîo-vizuale mo
derne. De mare popularitate se 
bucură discul la orele de stu
diu a limbilor moderne, (lim
ba rusă și limba franceză) iar 
epidiascopul. diapozitivele, as- 
pectomatul fac parcă mai vii 
orele de geografic, fizică, chi
mie. Banda de magnetofon și-a 
găsit o mare utilizare la orele 
de limba română. Prin stră
duința prof. Toachim Staneiu 
s-a înregistrat pe bandă dra 
matizarea cu .Scrisoarea a IlI-a 
de Eminescu pe care elevii 
ascultă cu mai multă atenție 
și plăcere. Filmul a rămas mai 
în urmă la noi fiindcă abia 
în anul acesta școala a pri
mit un aparat de proiecție, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anu
lui să se realizeze filme atît 
în cadrul orelor de speciali
tate tehnică cît și a celor de 
cultură generală.

Ing. Ilie BREBEN 
profesor la Liceul industrial 

minier Petroșani

CELE 11 Al THERE CRAVATE ROȘII
O sală de clasă obișnuită de la Școala generală nr. 1 

Petroșani a găzduit ieri la amiază un eveniment pionieresc 
semnificativ : 10 elevi din clasa a IlI-a A — cei mai buni 
dintre cei buni la învățătură și disciplină — au primit cra
vatele roșii de pionier. Semnificația 
lui constă în faptul că cei 10 elevi

momentu- 
sînt primii 

din Valea Jiului care au devenit pionieri la vîrsta 
ani, ei fiind încadrați într-o clasă experimentală 
au pășit pentru prima dată în urmă cu 3 ani.

Am asistat cu emoție, cu gândul dus în urmă cu 
20 de ani, la festivitatea condusă de învățătoarea 
Chirculescu. învățătoarei Eugenia Niculescu i-a 
foarte greu să aleagă din cei 28 de elevi pe care-i arc 
clasă pe cei mai buni 10 care să devină pionieri.

I-am privit cu o nespusă mulțumire lăuntrică pe cei 
10 mici școlari așteplînd momentul solemn. Cu mîinile 
strînse pe steagul tricolor, ei au dat glas hotărât legămîh- 
tului pionieresc, s-au angajat să fie gata oricind să apere 
țara și poporul. Le-au fost apoi prinse la gît cravatele pur-

de 8 
unde

peste 
Viorica 

fost 
e în

purii care le-au îmbujorat mai mult fețele aprinse de emo
ție și bucurie. 10 colegi ai lor dintr-a IV-a B le-au oferit 
fiecăruia cite un mic dar după care i-au primit cu dra
goste în mijlocul lor. în bănci. Cei mai tineri pionieri i-au 
ascultat pe cîțiva elevi dintr-a IV-a B expunîndu-le din 
programul lor de activități, dîndu-le... sfaturi, finalizate cu 
calm și tact de către Dan Ștefan, președintele unității de 
pionieri pe școală. A răspuns în cuvinte vii, emoționante, 
micuța Anca Guia. Detașamentul de pionieri a! clasei a 
IV-a B de la Școala generală nr. 1 Petroșani s-a întărit 
astfel cu 10 ..forțe" care se numesc : Anca Guia, Ileana 
Pop, Silvia Oprea, Monica Hăbcanu. Mirela Mușteanu, Ma
rius Potroca. Robert Ghirciș, Sorina Romoșan. Emilian Igna, 
Amelia Mischiu. Elevi, profesori, părinți și bunicuțe au 
fost martori la acest frumos și emoționant eveniment pio
nieresc. care va rămîne neșters în mintea celor 10 noi pur
tători ai cravatelor roșii.

care

Cum iie-am „hrănii44 copilul?

contemporană caractc- 
printr-un ritm trepi

dant, care solicită un susținut 
efort fizic și psihic, impune 
omului zilelor noastre o pre
gătire multilaterală. Pentru a- 
ceasta este necesară formarea 
unor oameni puternici și vigu- 
roși care să adauge pregătirii 
profesionale și înaltei tehnici
tăți o sănătate robustă și o 
excelentă condiție fizică. In a- 
cest sens, educația fizică 
sportul, turismul, pot și 
buie să 
prețioase 
generații 
ran ța și 
aceste condiții 
cai iei fizice în școli, practica
rea sportului și turismului 
cu regularitate de către toți 
copiii țării, reprezintă reme
diul cel mai bun pentru asi
gurarea echilibrului sufletesc, 
a sănătății fizice și morale a ti
neretului.

Pe aceste coordonate s-a ba
zat plenara Consiliului muni
cipal Petroșani al organizației 
pionierilor, care a analizat 
preocuparea unităților și deta
șamentelor de pionieri pentru 
îmbunătățirea activității spor- 
liv-turistice în rîndul copiilor. 
Materialul prezentat a scos în 
evidență faptul că activitatea 
sportivă și turistică este orien
tală din ce în ce mai mult 
spre detașamentele de pionieri. 
Astfel, la toate detașamentele 
arar activități bine concepute 
și realizate din care nu lipsesc 
jocurile. întrecerile 
excursiile, drumețiile etc.

Au fost subliniate 
ca : „Ambasadorii 
(gimnastică) și ..Echilibru pe 5 
mm' (patinaj) la Școala gene
rală nr. 1 Lupeni, „Cel mai 
bun arcaș" (Școala generală nr. 
2 Lonea). „Prietenul Busolă" 
(Școala generală nr. 5 Vulcan), 
„Minte sănătoasă în corp să
nătos" (atletism) Școala gene
rală nr 1 Petrila etc. Nume
roasele excursii organizate la 
cabanele Cîmpu lui Neag. Bu
ia. Roșu. Lunca Florii. Straja, 
Dealu Babii, pe muntele O- 
boroca. ele., completează ta
bloul activităților sportive ale de- 
t.- șamentelor. De o largă popu
laritate se bucură fotbalul, 
handbalul, schiul, săniușul, tu
rismul, patinajul, unde rezul
tate remarcabile au obținut u- 
nitâtile de pionieri de la șco
lile nr. 1—5 Petrila. nr. 1. 4. 
5 Petroșani, nr. 2 Vulcan, nr. 
]. . . 4 Lupeni etc.

In centrul preocupărilor u- 
nită’ilor de pionieri a fost și 
păstn rea tradițiilor și obiceiu
rilor oamenilor din Valea Jiu
lui d - a ieși în mijlocul natu
rii cu diferite ocazii. Aceste 
tradiții au fost folosite pentru 
organizarea cu pionierii și șco
larii. a unor sărbători ca : ne- 
deia. serbarea cîmpenească, 
drumețiile, turismul, alpinis
mul.

Dintre activitățile care îmbi
nă turismul cu sportul, orien
tarea turistică sub forma jo
curilor și a con ursarilor a cu
prins un mare număr de uni-

Și 
tre- 

devină instrumente 
în dezvoltarea tinerei 
care constituie spe- 
bogăția națiunii. In 

predarea edu-

lăți și detașamente. Acest gen 
de activitate a fost îndrăgit de 
copii, avînd multe elemente a- 
tractive ca t orientarea în na
tură, calcularea unghiului de 
marș, probe sanitare, răspun
suri la întrebări de cultură 
generală.

In perioada vacanțelor au 
fost organizate tabere cu au
tofinanțare de 3—7 zile la ca
banele din împrejurimi, remar- 
cîndu-se în mod deosebit ta
băra de la Agigea, organizată 
anual de profesoara Krauss 
Septimia de la Școala generală 
ni-. 1 Petroșani.

In activitatea de organizare 
a turismului o contribuție im-

continuitate a reușit să cuprin
dă și să intereseze întreg co
lectivul de copii al acestei 
școli. Interesante au fost acti
vitățile organizate ca : ..Tricoul 
transmisibil", „Cupa Libardi", 
„Cupa Gruia", „Cupa Iolanda 
Balaș", „Campionatul săptămî- 
nii" etc. Stimularea 
campionilor la 
tăți a făcut 
resul pentru 
tiv-turistice.

In cuvântul 
Laura de la 
nr. 5 Vulcan

tuturor
aceste activi- 

să crească inte- 
activitățile spor-

etc..

sportive.

activități 
curajului"

A 
însemnări 

de la o plenară 
a Consiliului 

municipal 
al Organizației 

pionierilor

portantă va trebui să-și adu
că și Casele pionierilor care 
pol iniția drumeții, excursii și 
tabere. Deocamdată se desprin
de doar experiența cercului de 
turism-alpinism de la Casa 
pionierilor din Petroșani.

La nivelul Consiliului Muni
cipal al Organizației Pionieri
lor s-ar organizat o serie de 
acțiuni care au devenit tradi
ționale cum ar fi : ..De treci 
codri de aramă" la care parti
cipă anual peste 2 000 de e- 
levi. „Olimpiada albă a Văii 
Jiului" la care participă ca 
invitați și copii din alte ju
dețe, „Cupa Diamantul ne
gru" la handbal cu echipe’ in
vitate din diferite centre mi
niere, „Prietenii mingii de ce
luloid", „Festivalul grației" la 
gimnastică. Concursul de orien
tare turistică dotat cu cupa 
„Aurul verde", „Cupa cuteză
torii* la fotbal și altele, că
rora li se adaugă numeroasele 
excursii tematice organizate la 
București, Cluj, Tismana, Arad.

Tot ca o realizare poate fi 
amintită experiența 
jare de către Consiliul 
nierilor a microgrupurilor ce au 
existat în cartierul Aeroport- 
Petroșani în vacanța de vară. 
Deosebit de interesantă este în 
acest sens activitatea microgru- 
pului condus de elevul Fodor 
Dăr.ilă din clasa a VIII-a de 
la Școala generală nr. 5 Pe
troșani. care și-a orientat ac
tivitatea spre turism, alpinism 
și speologie — reușind să or
ganizeze numeroase excursii în
deosebi în munții din jur.

Pe marginea materialului 
prezentat un mare număr de 
participanți au împărtășit din 
experiența proprie și au făcut 
valoroase propuneri și reco
mandări pentru activitatea de 
viilor. Astfel, tov. Imling Ia- 
cob do la Școala generală nr. 
4 Lupeni a arătat cum prin 
activități bine pregătite și cu

de diri- 
pio-

său, tov. Pascu 
Școala generală 

a reliefat carac
terul de sistem pe care-1 dă 
drumețiilor și excursiilor, gîn- 
dindu-le în raport cu vîrsta și 
posibilitățile elevilor clasei. 
Prin aceste activități facilitea
ză la copii cunoașterea tre
cutului și prezentului țării, 
dezvoltînd sentimente de un 
profund patriotism socialist. In
tervenția tov. Sabău Irina de 
la Școala generală nr. 4 Vul
can a scos în evidență numărul 
mare de scutiri medicale, ne
justificate de multe ori, date 
de către cadrele medicale sa
nitare unor elevi, fapt care pre
judiciază dezvoltarea armonioa
să a copiilor.

Interesantă a fost propune
rea tov. Enache Mihai de la 
Școala generală nr. 6 Petro
șani de a se întocmi o hartă 
turistică a împrejurimilor cu 
itinerarii accesibile diferitelor 
grupuri de vîrstă.

Tov. Cocor Dan de la Școiala 
generală nr. 1 Petrila a ară
tat cum a organizat expediția 
„Turexfag* — rolul educativ al 
acestui gen de activitate.

Deosebit de interesantă 
fost propunerea tov. Slăbii Au
rel de la Consiliul municipal 
al Sindicatelor ca Asociațiile 
sportive sindicale să patrone
ze activitatea sportivă din șco
lile din apropiere.

Tov. Hașa Gligor. președin
tele Consiliului Județean al Or
ganizației Pionierilor și tov. 
Moraru Florin, șeful comisiei 
sport-turism al C.N.O.P. au fă
cut recomandări în 
de viitor, 
cunoașterii elevilor 
de vedere biologic, delimitarea 
educației fizice de . sport și ac
tivitățile specifice acestora, în
lăturarea formalismului din ac
tivitatea unor unități de pio
nieri. antrenarea părinților în 
activitățile sportiv-turistice ale 
copiilor, solicitarea părerilor 
copiilor în activitățile ce ur
mează să se organizeze etc.

In final, prezentarea planu
lui de dezvoltare a mișcării 
sportive din școlile municipiu
lui Petroșani în anii 1977—1975, 
a suscitat un deosebit Interes, 
remareîndu-se caracterul rea
list și ascendent al activită
ților sportive in toată comple
xitatea lor.

Plenara a stabilit sarcinile 
viitoare ale organizațiilor de 
pionieri din municipiu, 
atragerea și mobilizarea 
factorilor educativi în 
tăți le turistlCr-Sportive 
mează a se organiza.

nr.

a

activitatea
privind problemele 

din punct

pentru 
tuturor 
activi- 

ce ur-

-rof. Petru MARCU

tor ol pioblemelor proprii ani
lor tinereții și care întotdea
una era gata să ofere sprijin 
in asemenea situații, s-a ridi
cat de la masa lui de lucru, 
a întins o mină spre tinără 
(ea de 20 de ani, el oproape 
de 50 de ani) și s-a prezentat 
spunîndu-și clar numele și 
prenumele. Tinără i-a răspuns 
cu aceeași gravitate rostind 
un scurt : Nina.

Un cunoscut mă oprește zi
lele trecute pe stradă. Era în
soțit de un tinăr vlăjgan cu 
înfățișare de Hercule, despre 
care la prima vedere eram 
tentat să cred că e cea mai 
roră achiziție a lotului local 
de rugby. Vechea mea cunoș
tință ținea neapărat să-mi 
prezinte nepotul care a absol
vit de curind o facultate in
tr-o urbe mai acătării și acum 
s-o trezit cu el repartizat in 
orașul nostru. Bucuros la bucu
ria prietenului cunoscut printre 
colegi și alții pentru cumsecă- 
denia lui, întind mina și zic 
așa cum știm din clasele pri
mare, la început numele de 
familie, apoi pe cel mic. Proas
pătul intelectual mi-a strins 
mina jovial și mi-a sisîit prin
tre dinți un aproape impercep
tibil : George.

Fiind martor la cele relata
te m-am gindit, mai mult ca 
oricînd, la bunul nostru diri
ginte, care ne-a seminarizat 
foarte sever și din lecția 
care s-a referit pe larg 
„știința" privind mina cu 
trebuie să-și scoată omul șap
ca, cind salută pe cineva.

Cu cîteva seri în urmă tre
ceam pe strada principală din 
Petroșani. Eram absent la cele 
ce se petreceau în jurul meu 
însă dintr-o dată atenția mi-a 
fost trezită dinaintea unei in
trări într-o clădire : o cetățca
nă, matură, îmbrăcată într-un 
halat alb, era antrenată, după 
toate aparențele, într-o discu 
ție aprinsă cu un grup de ti
neri, fete și băieți purtători de 
chitare. Femeia a plecat indig
nată, iar tinerii au rămas pe 
loc privind-o cu o ironie de
zinvoltă. Acestea le-am obser
vat mergînd agale pe lingă ci, 
căulînd o explicație cît de cît 
plauzibilă, la întrebările ce mi 
le puneam (fiind lîngă cofe
tărie mă gîndeam că grupul 
tinerilor făcuse vreo poznă 
acolo, iar diferendul se rezol
va în stradă). Mergeam în 
aceeași direcție cu cetățeana 
și, întâmplător, am intrat 
exact acolo unde lucra dînsa : 
într-o frizerie. Am ascultat 
ce se întîmplase — și cred că

nu e o indiscreție a mea de
oarece vorbea tare, povestind 
colegelor de muncă. Presupu
nerile mele că discuția cu ti
nerii fusese aprinsă s-au con
firmat : mergînd pînă acasă 
și-a găsit „copilul", împreună 
cu acel grup, în toiul veseliei. 
Mîncaseră, băuseră. se servi 
seră cu cafea, au cîntat, mă 
rog, o adevărată petrecere ne
prilejuită de o dată anume. 
Mama, necunoscînd pe nici 
unul dintre participanți, evi
dent că se supărase și i-a pof
tit afară. In stradă eu prinse- 
sem doar ultimul aspect (pen
tru mine, de natuiă pur vizu
ală).

La frizerie se aud multe lu
cruri. Unele, se vede treaba, 
și educative. Mă tot gîndcain 
la ..copil" : cîți ani o fi avînd ? 
Ispitind-o colegele ba de una, 
ba de alta; mama cu pricina 
a ajuns să facă mărturisiri , 
mai substanțiale : copilul are .. 
17 ani ! N

(„nu i-am găsit un ioc potri
vit"), primește în fiecare zi 
cile 5 lei „de buzunar", pări'.i- 

au făcut totul pentru el A 
unei co- 

trebuie, 
cite 5 
o area" 
La ce i-o 

„copil u- 
ceva dificil de

ții 
fost firească reacția 
lege : ..Dar la ce-i 
dragă, în fiecare zi 
lei ” „Bea și el câte 
— a sosit răspunsul, 
fi necesară cafeaua 
lui" ■ 
aflat.

Dar lucrurile n-au rămas 
aici, ci au evoluat neașteptat 
prin apariția unui tînăr din 
grupul petrecăreț. I-a trans
mis mamei că ..copilul" (nu
mele nu l-am reținut și nici 
nu interesează, de altfel) vrea 
cheia de acasă pentru-a-ji lua 
hainele. Vrea să plece. Logic, 
mama era stupefiată . de ce 
l-a apucat dorul de ducă ? Me
sagerul a ridicat din umeri și 
a plecat.

Nu știu ce întorsătar 
luat întâmplarea, am răm 
martor necunoscut.

iată

T. KARPATIAN

ce

cert: în familia aceea s-a pro
dus un eveniment neașteptat) 
și trist. Un tînăr, care 17 ani 
a fost cocoloșit în răsfăț. a 
avut o reacție d ’ 'epend'-n- 
ță. Și, desigur, pentru că este 
un răsfățat, a primit lAul 
de-a gata și i s-au îndeplinit, 
poate, toate capriciile și na
zurile. reacția lui este anarhi
că, determinată de prietenii 
negative, indezirabile atît pen
tru părinți cît și pentru forma
rea lui ca om onest.

Este cineva vinovat de a- 
ceastă mică dar reală dramă 
familială ? Fără îndoială că' 
da. Se zice, foarte înțelept, 
că pe copil cum îl crești, așa 
îl ai. Răsfățat l-ai crescut, 
răsfățat și cu porniri imprevi
zibile rămîne. „Copilul' despre 
care e vorba a ajuns la 17 
ani fără să știe ce e munca, 
trăind cum just se spune. '>e 
spinarea părinților într-o dul
ce trîndăvie. De aceea viața 
peni ni el este <> continuă săr
bătoare : plimbare, muzică, prie
teni asemănători Ini. Așa se 
formează tipul de om superfi
cial. indolent, megaloman și 
disprețuilor. Tînărul cu pricin i 
n-are de unde să știe — pro
babil că nici în familie, ''ici 
în școală nu i s-a spus prea 
convingător — că munca l-a 
făcut pe om. că muncind omul 
se înnobilează cu noi și noi 
trăsături pozitive de caracter.

E un caz unic ? Poate, vor1 
zice unii, Intîmplarea aceasta, 
absolut autentică, merită sâf* 
pună părinții pc gînduri 
se autochestionc/e : ce 
i-am insuflat copilului
Părinții „copilului" despre car^ 
scriem n-au făcut altceva decîfc 
să-i bătătorească cu grijă ca
lea spre această previzibilă șil 
inevitabilă ruptură provocată 
do inactivitate și lipsă de rw 
zont. In familie a primit doap 
hrană trupească, nu și alta, 
spirituală și sufletească.

Ts.

REGIMUL DE VIAȚA AL ȘCOLARULUI
Știm că în perioada școlari

tății copiii încep să aibă multe 
răspunderi, activități 
și de aceea trebuie 
preocupe o nouă formă dc or
ganizare a vieții lor. Dacă 
gimul școlar stabilește progra
mul desfășurării lecțiilor și al 
altor activități influențând în 
mod favorabil dezvoltarea co
piilor, familia urmează să se 
preocupe de organizarea vieții 
lor acasă, începînd de la scu
lare și pînă la culcare, astfel 
ca regimul din familie să 
constituie o completare armo
nioasă a regimului școlar. Cum 
Y- poate realiza acasă un re
gim corespunzător de viață 
copiilor ? îndeosebi asigurîn- 
du-le un program bine gîndit 
de activitate, de odihnă, de 
joc, de mișcare în aer liber, 
de somn, de alimentație. Pcn- 
trucă a venit vorba de ali
mentație, e bine ca ea să fie 
făcută la timp fix, și mai ales 
dimineața să i se servească 
copilului școlar micul dejun. 
De multe ori găsesc în clasă 
copii care nici nu au 
acasă și nici nu și-au 
mâncare la școală. Cum 
ei randament cînd n-au 
nimic pînă la ora 12

re-

pauze trebuie să asiste cum 
mănîncă alții ?

Pentru alcătuirea unui pro
gram de viață eficace e nece
sar să se țină seama de ci le
va principii generale. Să do-

ră al școlii. Părinții vor putea 
sprijini astfel mai bine școala 
în educarea copiilor lor. 
tact, cu răbdare, părinții 
datoria să discute cu < 
conținutul prevederilor

Cu 
i au 
copiii 

din

îndeplinirea cu strictețe a unor 
cerințe igienice educative. Da
că pentru cei mari condițiile 
de viață ordonată, sănătoasa, 
sînt importante cu atît mai 
mult sînt importante pentru

Consultații pentru părinți

a

mîncat 
adus 

pol da 
mîncat 
și în

zăm efortul copiilor (să nu-i 
supraîncărcăm) in raport 
capacitatea organismului 
adică să avem în vedere alit 
vîrsta cît și particularitățile 
individuale, să gradăm activi
tățile elevilor, să pornim de 
la ușor la greu — atît în mun
ca intelectuală cil și în munca 
fizică (în cazul cînd ne dau 
ajutor în gospodărie) să alter
năm munca propriuzisă cu o- 
dihna, să dozăm timpul copii
lor (cît să muncească, să 
odihnească, să se recreeze, 
se distreze, să doarmă, cît 
cînd să mănînce etc.).

In interesul copiilor lor 
util ca părinții să 
și cerințele de bază ale regi
mului școlar, formulate în re
gulamentul de ordine inlerioa-

cu 
lor,

se 
să 
Și

e
cunoască

regulament, să le explice ne
cesitatea respectării ordinei și 
disciplinei atît în școală cit și 
acasă. Numai înțelegînd cerin
țele. copiii le vor respecta și 
se vor încadra în mod conști
ent in ordinea ce lc-o stabilim 
prin regim, ceea ce le va ușu
ra mult formarea și păstrarea 
unor deprinderi pozitive.

Firește, regimul de viață nu 
este un scop în sine, el consti
tuie numai un mijloc de edu
care. Nu introducem ordine 
în viața copiilor de dragul de 
a-i îngrădi, de a-i înfrîna, ci 
pentru a-i sprijini să se obiș
nuiască să-și dozeze just toate 
actele necesare vieții. Fără a 
însemna constrângere, ordinea 
implică însă respect față de 
societate, față de cei din jur,

copiii noștri, care sînt în creș
tere. in dezvoltare. Pentru a 
nu fi însă o formă goală și a 
deveni eficiente se cer adapta
te la condițiile concrete de via
ță ale fiecărei familii.

Regimul diferă de la o pe
rioadă de vîrstă la alta. Duca 
într-o familie ambii părinți 
muncesc și au mai mulți co
pii, cerințele pentru cei mai 
mari vor fi altele dccît pentru 
cei mai mici.

Regimul se stabilește de ase
menea in funcție de etapele 
anului școlar. Unul va fi regi- 
mul în timpul recapitulării 
materiei, cind copiii depun mai 
mult efort și altul în zilele 
obișnuite la școală sau în va
canță.

Un regim minuțios întocmit 
nu poale să nu țină seama de 
particularitățile individuale ale 
copiilor. Dacă unii copii sînt 
mai lenți în mișcări, își înde
plinesc mai greu sarcinile șco
lare, care le iau și inai mult 
timp, ne vom strădui ca în 
program să le atribuim destul 
timp pentru aceasta, dar să-i 
obișnuim eu punctualitatea 
strictă și să nu lase lucrurile 
începute neterminate. Copiilor 
care, dimpotrivă, sînt conștiin
cioși. putînd trece ușor de la 
joacă la munca de învățare și 
doresc să se ocupe de unele 
activități ce-i interesează în 
mod deosebit - de exemplu 
să citească o carte, să desene
ze. să cinic la un instrumenti 
— le vom alcătui un program 
care să le poala satisface a- 
ceste dorințe, dar cure să nu 
producă surmenaj.

«Deci, dacă există o viață 
bine organizată vor fi și rezul- 

' tate bune. Rolul părinților este 
imens; fără ei nici școala, 
nici activitățile de pionieri și 
tineret nu-și ating scopurile.

Doina RANCEA, 
învățătoare. Școala generală 

nr. 2 Lupeni
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Fotb a l , diuix i a A POPICE

Mai intii și-ntii am văzul, a 
televizor, simbâtâ, meciul Di
namo - U. T. A. Așa-zisul 
derby al campionatului ! Dis
proporționată dispută ! Onesta 
receptivitate la... goluri a fot- 
baliștilor c’in Arad ne-a răs
turnat, pur și simplu, cultul 
bucuriei pe care-o simțeam la 
evoluțiile in Capitală ale cam
pionilor. U.T.A. — se pare - 
rsi pierde luciul șleluit r>u 
demult Ic Rotterdam, capătă, 
din nou. poloarea crudă a 
mediocrității... In schimb, Di
namo, cu capul „dinashei" 
Nunweiller in formație, tinde 
să-și recapete echilibrul pie--
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Rezultate 
tehnice

1.
o

3.
4.
5.
fi.
7.
H
9.

10
11.
12
13.
14.

Dinamo București 
Politehnica
Rapid
Petrolul 
U.T.A.
Steaua
Farul 
Steagul roșu 
„V" Craiova 
S. C. Bacău 
,.f Cluj 
Jiul
F. C. Argeș
C.F.R. Cluj

15. Progresul
Ifi C.F.R. Timișoara

Radiografia •-

/■x

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

c
5
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
9

o

2
4
9

1
9

o
9

3
9

1
0
1
1
3
1
9

1 o

1
2
1
2
3
3
3
3
4
5
5
5
4
5
5
8

1S— 8 14
19— 13 12
9— 4 12

13— 10 12
14— 8 11
15— 13 10
16— 16 10
5—• 7 10
6— 10 9

18- 14 8
11— 12 7

9—■11 7
12—•16 7
11 — 17 7

fi—■11 fi
5—-17 2
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etapei
ciut cindva, se busoleaia, se 
ovintă cu îndrăzneală si price
pere spre mirajul înălțimilor...

Duminică, după „aperitivul" 
servit pe stodionul „Jiul", cu 
ocazia partidei de „Cupă" din
tre Știința și Corvinul Hune
doara (un meci de bun an
tren, peticit, regretabil, -u... 
trosnituri și pumni implintoți 
fraudulos sub priviri opace de 
arbitru depășit), am văzut „fi
nisul" triumfal al echipei lui 
Mi rcea Dridea și Gică Grozea, 
la „tele", in fața unui „team" 
cu picioare înnodate și visuri 
apuse — Progresul. A 
apoi, lecția de fotbal 
sular oferită de Gianni 
Luigi Riva, De Sisti și 
spectatorilor din orașul valsu
rilor nemuritoare, vienezilor...

Și seara... Da, seara am 
aflat că Jiul a pierdut la Bra
șov la un scor-limitâ („intră
rile" spre poarta lui 
fost, după aparențe, 
gilent păzite ca altă 
insă suficient), că F.
a invins Farul (constănțenir rși 
limitează pretențiile, tn depla
sare la maximum), că Rapid, 
Steaua și Politehnica lași au 
pus... piciorul in prag pe tere
nurile din Timișoara, Craiova 
și Cluj solicitind vehement am
bele puncte și obținindu-le, cm 
aflat și despre celelalte previ
zibile victorii...

Și cu aceste 4 victorii in 
deplasare, — gata — din nou 
pauză ! Pauză pentru marea 
confruntare cu Țara Galilor, 
decisivul examen al „tricolori
lor" români in „Cupa Europe;".

veni 
ptnin- 
R;vera, 
ceilalți,

Stan au 
mai vi

dată, nu 
C. Argeș

u

Știința Petroșani a desfășu
rat duminică 
mai bune 
ultimul 
nulul 1 și 
(că atit a 
t re Șl i i nța

cele 
din 
mi-
120

unul din 
jocuri ale sale 
timp. Din 
pină in minutul 
durat meciul din- 
și Corvinul Hune

doara). gazdele au fost tot tim
pul peste adversar, supunind 
poarta excelentului și calmu
lui Socol unui permanent ase
diu. Dat- nici nu a început bine 
partida și arbitrul Vasile Gri- 
gores'-u din Craiova i-a sanc
ționat cu excesivă ușurință pe 
studenți ti o lovitură de la 
11 metri. La o forțare a lui

însă in fața porții adverse se 
împotmolesc.

Nu exagerez 
dar Știința a 
de o manieră 
La rindul său, > 
doara nu .și-a 
de vizită mai 
pitolul disciplină, 
mulțumiți, 
Coiculescu. 
protestele spectatorilor. Din toa
tă această atmosferă. Știr a fost 
nevoit să părăsească terenul, ac
cidentat. absența lui fiind serios 
resimțită în prelungiri, mai a- 
poi avea să fie ușor acciden-

în superlative, 
jucat duminică 
entuziasmantă. 

Corvinul Hune- 
onorat cartea 

ales, la ca- 
Vcșnic ne- 

Csergo. Steiner, 
Klocer și-au atras

ÎN „CUPA ROMÂNIEI44
120 de minute pentru o „remiză"

Dinamo București —
U.T.A.

F. C. Argeș — Farul 
C.F.R. Cluj —

Politehnica
.U" Craiova — Steaua 
S. C. Bacău — „V Cluj 
C.F.R. Timișoara —

Rapid
Progresul — Petrolul 
Steagul roșu — Jiul

4—1
2—1

2—4
0—2
2—0

1—3 
0—1 
l—0

Etapa viitoare
(15 noiembrie)

Jiul — S. C. Bacău 
Politehnica — Progresul 
U.T.A. — „U” Craiova 
Steaua — Steagul roșu 
„L“ Cluj — F. C. Argeș 
Petrolul — Dinamo București 
Farul — C.F.R Timișoara 
Rapid — C.F.R. Cluj

& D

Rezultate mulțu
mitoare în etapa 

inaugurală
Pe arenele de popice Mine

rul Vulcan și Jiul Petrila s-au 
desfășurat simbâtâ și duminică 
primele jocuri oficiale din ca
drul campionatului municipal 
pe echipe, ediția 1970-1971. 
Intilnirea dintre echipele Mi
nerul Petroșani și Minerul 
Vulcan a dat loc la o dispută 
extrem de echilibrată, victoria 
revenind in final vulcănen lor 
cu 4 843 p.d. la 4 842 p.d. Cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de Ion Pop - 848 p.d., 
luliu Venczel — 841 p.d. și 
loan Gruian - 823 p.d., ncn- 
tru Minerul Petroșani, de Ște
fan Csiki — 822 p.d., Lauren- 
țiu Miklos — 817 p.d. și Con
stantin Vilceanu - 810 
pentru Minerul Vulcan.

Partida disputată la 
intre echipa locală Jiul 
ringul Lonea, nu a pus proble
me localnicilor care au ciștigaf 
cu 5 061 p.d. la 4 895 p.d.

Staicu BALOI

p.d.,

BASCHET

VICTORIE EACILA A GAZDELOR
a făcui ca numărul

Elevii profesorului 
obținut, de astă 

confortabilă.

Studenții ciștigâ un nou 
balon la tușă

LA POMUL LAUDAT...
Rugbiul diviziei A are deriv, uri 

și in provincie. Așa se anunți in
tilnirea dintre Știința Petroșani și 
Grivița Roșie București, disputată 
duminică dimineața pe stadionul 
„Jiul". Dar acest pom lăudat, la 
care am mers cu sacul, nu ne-a 
oferit ceea ce așteptam. Grivjțeiiii 
au jucat slab, iar studenții — foar
te slab. După locurile pe care le 
ocupa cele doua formații in cla
sament, se aștepta un joc frumos 
di'putat, echilibrat, terminat cu 
victoria gazdelor, care obținuseră 
rezultate remarcabile in ultimul 
timp. Deși au dominat aproape in 
tot timpul celor 80 de minute, 
cîștigînd multe baloane la tușă și 
la grămadă, studenții n-au reușit 
să fructifice decît o ocazie (încer
care) prin Crăciunescu. Oaspeții au 
jucat mai calm, mai tehnic, rcușu’.d 
să anihileze cu ușurință atacurile 
gazdelor, atacuri dezorientate 
nu suficient de incisive

Meciul începe calm, 
studiază, aruncă muhe

pen ru
mi..me,

lovim d:ntr-o po
ziție re lacob o
ratează. Scorul este redus de Cră- 
ciunescu, care 
care, în urma unei frumoase 
a liniei de treisfermri. Vi toria cu 

a Griviței roșii a îedrcptă- 
echipa Știința, dar, mai ales, 
spectatorii din tribune, v eniți 
număr mare la pomul lă idat. 
este însă rezultatul jocului lab, 

in fazele de finalizare, 
dc rugbiștii de la Știința, 

remarcat Morometc, Lom r.ă, 
lacob de la Știința, Țibuleac, Pop, 
Teodorescu de la Grivița roșie. 
Arbitrul P. Nicuiescu dir- Buc i ești 
a condus foarte bine irmatoarelc 
formații : ȘTIINȚA : Dinu, Oriș
ice an, Stănculescu (Ionescu), R’.mi, 
Moroe, Morometc. Lomcxă, Barbă 
(Talpă), lacob, Bărgăunaș, Ciăciu- 
neecu, Truță, Domnișan, Fălcușca- 
iu, Marinescu. GRIVIȚA ROȘIE: 
DrăguJescu, Iatan, Teodorescu, 
Atanasiu, Galanda, Pop, Mic .seu, 
Șcrbu (Pasache), Mihai, Oblemenco, 
l.eșan, Pavlovici, Balcan, Buter, 
Țibuleac.

realizează o înccr- 
șaije

6-3 
lit 
pe 
in
Ea
anemic 
prestat
S-au

lacob două lovituri de picior <ă- 
zute. In minutul 30, Marine' u 
scapă nepermis mingea înainte și 
arbitrul acordă grămadă ordonată. 
Gnvițeanul Mihai intră în posesia 
balonului, acesta este bine jucat 
la mină pină la aripa Baiter .are 
sprintează pe lingă tușă și reali
zează o încercare, netransfo.ni.nă 
de Țibuleac. Scor 3 
oaspeți. După numai 8
Truță se afla la 8 metri de b na
rile adverse dar, in loc -â paseze 
unui coechipier, vrea să însene el 
și pierde balonul. In ultimul minut 
al primei reprize, la o grămadă 
acordată la 5 metri de buturile 
Griviței. Miclescu este surprins in 
poziție de ofsaid și Știința bene‘i- 
ciază de o lovitură de pedeapsă. 
De la 16 metri, Crăciunescu ra.r.i/ă 
incredibil.

După pauza, 
dinamic, _ 
rea dar cei care înscriu sîm 
oaspeții. Țibuleac transformă îi 
cabil o lovitură de pedeapsa ie la 
40 metri de buturile gazdelor, sco
rul devenind 6—0. Studenții pre
sează, obțin irei grămezi la 
metri de buturile adversarului și o

multe puncte do la semidis- 
lanță. in timp ce Șturek profită 
dc fiecare eroare a adversaru
lui, lansindu-și «ologii pe con
traatac. După c onsuma rea pri
mei părți a partidei, gazdele 
au un avantaj de 7 puncte 
(27—20). In repriza secundă ei 
apasă pe accelerator și cupă 
12 minute conduc cu 22 punc
te diferență. Dar cind ne aș
teptam ca diferența să devină 
mai confortabilă, elevii profe
sorului Szilagyi cedează rit
mul de joe și adversarul be
neficiază. apropiindu-se la 12 
puncte diferență. Cu rezultatul

Știința ia 
baschet 
reținut 

i Dorin 
Boboi- 
a lui 

Voința
Corect arbitrajul 

de cuplul Roland 
(Oradea) — Ernest 

(Arad).
Nicolae LOBONȚ

Șl
meciul este mai 

gazdele forțează ega'a- 
tot 

impe-Echipele
baloane 

tușe. După 15 minute de joc, * 
denții beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă pe care Crăciunescu <« ra
tează. Apoi ratează cu ușurință

: se 
în 

sui-

Meciul de baschet dintre Ști
ința Petroșani și Voința Tg. 
Mureș a fost programat in a- 
celași timp cu partida dc rugbi, 
ceea ce
spe< tatorilor la baschet să fie 
foarte mic. 
Szilagyi au 
dată, o victorie 
la 12 puncte diferență. Dife
rența putea fi mai mare dacă 
în finalul partidei componenții 
echipei Știința nu ar fi scăzut 
ritmul de joc. In restul par
tidei, studenții au alergat cu 
dezinvoltură pe tot terenul, au 
acționat in forță și cu incisi
vitate in lupta sub panou. în
scriind un mare număr de 
puncte. In apărare ei au aș
teptat și au știut inlotdeau®ă 
să speculeze greșeala adver
sarului.

In prima repriză. Voința se 
zbate pentru menținerea dife
renței cit mai reduse de scor 
pe tabela de marcaj, dar Bo- 
boiceanu (in bună) ins rie

5
E. NEAGO‘

V. T.

la Liceul Stiinta II
t

Vulcan
un

Rezultatele concursului Pronosport
noiembrie 1970din 1

Dan C. MARINESCU

Dominarea Științei continuă

<lar... in zadar
Dumitru GHEONEA

Revin în 
strunele 
șir, sta- 

Știința !“

Argeș
Cluj
Bacău
Timișoara

1 roșu

nu
ile

dezarmează, 
de Iaca lotul 

pentru 
fruntașă

de l 
am 

a lui 
Bochiș,

„Cupa de

de Hristos,

toamnă"

per,tril 
păs- 

:la;a- 
partidă

Dar

R A T E U R I

Pentru sporturile pe gheată

O pînză în depărtare
dorînți, 

de >nal,

sa- 
su- 

unor probe de verificare

pe vaiuri. 
asculți nd 

.ontruciorulji! 
cu atenție de pe
traibmisC in eter 
de telecomandă

Simbâtâ după-amiază, pe 
limp excelent, s-au disputat la 
Vulcan meciurile do fotbal din- 
fre echipele claselor IX. X, 
NJ și XII ale liceului din lo
calitate. în 
dotate cu 
In primul meci — 
detă — s-au întilnit 
claselor a XI și a X-a. 
nii dintr-a 
mai mult și au 
rul de 4—1 A 
a opus elevilor 
pe cei dintr-a 
îe-au dat multe 
.veteranilor**, 
urmă au 
rul de 3—0, ei beneficiind de 
o condiție fizică mai bună.

cadrul competiției 
,Cupa de toamnă", 

meci ve- 
echipele 

Licee-
Xl-a au dominat 

învins cu sro- 
doua partidă 
dintr-a XlI-a 
IX. ..Bobocii** 
dureri de cap 

dai- aceștia din 
învins totuși cu sco-

Cscrgo. Tudor, venit din ur
mă. a degajat și hunedoreanul 
a căzut in careu. Penalliul a 
fost transformat 
piovoc’înd valuri de nemulțu
miri. Știința nu 
face demonstrație 
își masează adversarul 
1 eu, obține 7 cornere, 
diază mai mult dc 10

fotbal, 
în ca- 
expe- 
șuluri 

spre poarta iui So-'ol. care re
zistă eroic. Cea mai mare Oca
zie de gol o au studenții în 
minutul 43 cind mingea exoe- 
diată puternic cu capul de Bă
lăneanu este scoasă de pe li
nia porții, in extremis, de că
tre Steiner. In aceste 45 de 
minute, oaspeții n-au expediat 
nici măcar un șut spre poarta 
lui Marincan (exceptind. bine
înțeles. pchaltiul gratuit).

Repriza secundă începe și se 
consumă in întregime sub sem
nul dominării localnicilor. Ște
fan și Bălăneanu, Făgaș și Știr 
irosesc bune ocazii de gol. se 
servesc cu mingi pe sus (cea 
mai mare greșeală a lor) un
de apărarea hunedorenilor, 
completată de linia de mijloc, 
este imbatabilă. Matei cedea
ză locul lui Alexandroni. insă 
atacul Științei tot nu capătă 
vigo irea și incisivitatea dc ca
re are nevoie. Ilunedorenii se 
apără calm, organizat, supra- 
numeric, in linia de atac ră- 
minind doar impetuosul Cscrgo 
și periculosul Hristos. pc care 
apărarea Științei ii anihilează 
ușor. Tudor, mai ales, este 
magnific (in apărare și in a- 
tac). Linia de mijloc Tismă
naru — Știr merge ca pe sfoa
ră. așa cum nu am văzut-o 
niciodată, iar in atac minuscu
lul Bălăneanu face furori (Bil 
cel mic a prins una din zilele 
lui mari). Și totuși, studenții nu 
înscriu. F.i combină excelent, 

găsesc maximă precizie.

lat și hunedoreanul Ccaușu. 
Vinovați pentru toate acestea 
se fac și cei trei arbitri cra- 
ioveni. care au tolerat exage
rat de mult indisciplina, de
pășirea limitelor regulamen
tului. Presingul de 90 de mi
nute al studenților avea să 
fie concretizat, in chiai ulti
mul minut, printr-un penalii, 
transformat de către Făgaș.

Spectatorii își recapătă spe
ranțele în echipa lor. 
tribune. își acordează 
galeriei și, minute în 
dionul răsună de ..Hai 
In locul lui Știr intră Bitca. 
El ia lo-’ul lui Tudor în linia 
de apărare, iar acesta vine în 
atac. Gazdele atacă furibund 
cu toate forțele. Tudor. Bălă
neanu, Făgaș, Ștefan au. 
rind, cîte 
ocazii, mai 
nere, dar 
Ei trag de 
vituri. aruncă mingea in tri
bune și minutele se scurg. 
Meciul se termină la egalitate. 
1 — 1. rezultat cu care Corvinul 
se califică în etapa următoare 
a ..Cupei României". Știința are 
meritul de a fi ajuns pentru 
prima dată pină la această e- 
tapă. in „Cupa României-*, are 
meritul (col mai marc, de alt
fel). de a fi prestat un joc 
excelent in fața unei fruntașe 
a diviziei B. pe care a în
trecut-o. duminică. la toate 
capitolele. Dați Științei două 
vîrfuri de atac și... feriți din 
calea 
pină 
jucat 
părut 
Și

pe 
două și chiar trei 

obțin și trei cor- 
hunedorenii rezistă, 
timp, simulează lo- 

aruncă mingea 
i minutele se

ei ! De la Marincan și 
la Făgaș, toată echipa a 
bine. Excelcnți mi s-au 
Știr, Tismănaru, Tudor 

Bălăneanu. De la oaspeți 
i-am remarcat pe Socol. Stei
ner și Hristos. Neconvingător 
arbitrajul lui Vasile Grigorcs- 
-11 din Craiova.

Zt jriimoasă de octombrie, 
mai vîntul suflă dinspre 
spulbcrtnd frunzele plopilor 
stră.uicsc șoseaua. O p'tnză ./ i 
plutește deasupra valurilor la u- 
lui dc antrenament ai navomede- 
liștilor din Petroșani. I)intr-o 
data zeci de trecători se adună 
pe mai să privească. In razele 
soarelui, pinzele 
tor, 'trăbălind tr.vce, 
întoarceri aidoma 
a/.: loud pare a li
dintr-un splendid tablou 
bici t marin. Bărcuța cu p: 
miniatură folosește vîntul 
a se deplasa hi comandă in 
lecțiile dorite de constructs ut 
l conțin Ciortan — de mai multe 
uri campion național de n i' o-

- din Petroșani, 
zeci de trecători se

In 
strălucesc or'>i- 

cx cu nd 
unui balei pe 

despims 
cu sii- 

itze in 
pentru 

dt- 
ei.

de 65—53 pentru 
sfir.șit o partidă 
agreabilă, in cate 
comportarea bună 
Ilea, Ianoșiga, 
ceanu (de la Știința). 
Zold și Fejas de la 
Tg. Mureș, 
prestat 
S< hmidt 
Vadasz

modclism șt cunoscut constructor 
dc navomodele — dirijează prin 
telecomanda poziția velelor după 
tăria și direcția viatului. aducnid 
a mbarcaț iu nea după 
cind foarte aproape

cind '/■;< cel mai îndepărtat punct 
ai la A avomodelul cu vele
teieg'idat ascultă și execută cu 
pre. toate comenzii?. Catargul
■< înclină sub tăria vintuiui. pin- 
zcle ating 'valurile care repro
duc la o scară agitația

I

Credeam in băieții noștri Cre
deam în victoria lor. Știam că ei 
vor avea în față pe campioana 
țarii, pe cea mai bună echipă 
a lugbiului romanesc, care dă 
naționalei multe valon. A’c aștep
tam ca jucătorii de la Grivița 
roșie să 
a cîștiga, 
tra poziția 
mont. A’c așteptam la o 
dnamtcă, echilibrată 
întrevedeam o evoluție atit 
șlabă a rugbiștilor de la Știința. 
1‘enlru că, daca rezumăm în pu-

ținc cuvinte rezultatul meciului. 
I ulem afirma, fără teamă de a 
greși. că nu Grivița roșie a <î$n- 
gat intilnirea, ci Știinpa a pier
dut-o. A pierdut-o cu buna ci 
știință. A pierdut-o de ma- mul
te ori. Spunem de mai midie ori 
deoarece studenții au v. ut exce
lente ocazii de a concretiza, pe 
care însă le-au irosit cu exesiză 
seninătate. Ac așteptam la mai 
mult de la Rușii, dc la ( răciu- 
nescu, chiar dc la Dinu șt Mari
nescu, care n-au evoluat Li ade
vărata lor valoare.

Grivițenii n-au fon imbatabili 
duminica. Dimpotrivă, puteau It 
învinși, pruttr-o mobt'izar- to
tală a studenților, prin mai mul
tă hotărîre și concentrare în fa
zele finale. Cu o victorie, Știința 
urca in vîr), in 6 decembrie 
vine Steaua la Petroșani și tu- 
denții ar fi putut ierna I niștițj 'a 
cea mai înaltă cotă a clasamen
tului. Așa îmă, ei împart locu
rile II—III cu Grivița roșie, 
avind fiecare cile 17 puncte, pe 
primul loc rămînînd, in conținu 
nume. Steaua.

G. DINU
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U.M. Timisoara
J

Asociația sportivă -Jiul" 
Petroșani amenajează pentru 
iubitorii sporturilor pe ghea
ță un frumos patinoar care 
va funcționa în lunile de 
iarnă pe actualul lac al na- 
vomodeliștilor din Petroșani. 
In prezent se lucrează la 
împrejmuirea bazinului cu 
un gard de plasă din sirmă

și la alte amenajări necesa
re pentru practicarea pati
najului și a altor discipline 
sportive pe gheață.

Patinatorii din municipiul 
nostru vor avea posibilitatea 
să-și perfecționeze stilul și 
tehnica, iar amatorii vor pu- jț 
tea asista la frumoase evo
luții pe gheață în nocturnă. S

Cele două divizionare 13 s-au 
confruntat pe terenul 
nea intr-un meci de 
factură tehnică. La 
timpului regulamentar 

indica

din Lo- 
o bună 
capătul 
dc joc, 

marcaj indica un 
egalitate : 6—6.

nemulțumește pe 
au dominat HO de
80. dar au ratat 

din poziții

F. C.
C.F.R. 
S. C. 1 
C.F.R.
Steagul 
Progresul
Brescia 
Catanzaro 
Livorno 
Mantova
Massese 
Modena 
Monza

— Farul
— Politehnica
— „U“ Cluj
— Rapid
— Jiul
— Petrolul
— Alalanta
— Palermo
— Perugia
— Reggina
— Pissa
— Novara

Taranto

tabela de 
rezultat de 
S orul le 
g.izde care 
minute din 
foarte multe ocazii 
favorabile.

In minutul 5. studenții rea
lizează o lovitură dc pi' ior 
căzută, prin Marin lacob. Oas
peții egalează printr-un eseu 
al lui Nagy. După pauza ti
mișorenii iau condii'-eren cu 
(>—3, în urma ' insformârii 
unei lovituri dc pedeapsă de 
către Weis. In ultimele cinci 
minute, studenții forțează ega- 
larea și o reușes< crin Eâdu- 
canu. care Ir insformă o lovi
tură de pedeapsă. S-au re
marcat Stânescu. Butaru și Ră- 
ducanu, de la Știința H, Nagy, 
Popescu și Weis, de la U. M. 
Timișoara. A arbitrat foaite 
bine T. L’drca din Bu'urești.

EMILI AN

ne'firșiielor întinderi de apă.
— E prunul meu navnmode' c 

vele teleghidat și unicul din iară 
pină acum — îmi spune cu 
tis Iaci ie constructorul lui. Il 
pun

pătrundă apa in duci tor 
fiindcă am lăsat capacul deschis. 
Dar sini mulțumit de el.

Intr-adevăr Leontin Ciortan 
avea toate motivele să fie stlis- 
făcut. Xavomodelul cu vele tele-

Bl 
Bl
■ B Bi
■ 1 Bl 
Bl.
Bl 
Bl «B

culei ambarcațiuni prin-
tr un sistem dc reglare acționa 
asupra velelor, micșortnd sau 
lărgind unghiul acestora după 
cum viteza și direcția vintu'm a 
cerea.

Privindu-I cum st.i cu o^nn 
țintiți înainte, atent la fiecare 
înclinare a „va ului". la fiecare 
filjîire a pinzclor, construct'-' 
nu mai părea un simplu inc. .:a 
tor care se joacă cu mvcnțm i 
ci un adevărat și temerar >i... • 
gator, hotărît să străbată ncm.ir 
ginirea apelor. $i poatt 
Ciortan, transpus in 
sa, se vedea la bordul 
făcînd înconjurul imei 
niaturale asemenea lui 
Chichester.

Cornel HOGMAN

■ ■ • a
■ a■ a

l.

■ I 
Bf
■ ■
■ tII
IB
■ tghidat continua baletul 

înfrunlind viului și 
mo nai de voința 

îl examina 
Comenzile 
aparatul 
recepționate la bordul

vedea cum se comportă, 
trece „examenul", 'n- 
că pot construi 

’. mai complexe.

a 
va 

seamnă 
mai bune, 
variate. .! ea ta n-are decît 
vele, dar merge foarte 
I 'intui c prea care și mi-c

pentru 
Dacă
scan...!

’.inLm
imaginația 
yacht uJiti 
lumi mi-

Framisi
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■ I■ a
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DINEU OFICIAL
Tovarășul Todor Jivkov, 

, rim-sccretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, a oferit 
miercuri la sediul C.C. al P.C. 
Bulgar un dineu oficial în 
onoarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România. condusă 
de ' varășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț. Leonte Răutu. Vasile 
Patilineț. Corneliu Mănescu, 
Vasile Vlad, Nicolae Blejan. 
membri delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, precum și 
alte persoane oficiale care înso
țesc delegația română.

Au luat parte Gheorghi Trai-

kov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare. Boian Bîl- 
garanov, Tola Dragoiceva, Jiv
ko Jivkov, Ivan Popov, Stan- 
co Todorov. Boris Velcev, Lî- 
cezar Avramov, Anghel Țanev, 
membri ai C.C. al P. C. Bulgar, 
ai Prezidiului Adunării Popu
lare și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au * ' ’
stat ale Republicii 
România și ale 
Populare Bulgaria.

In timpul dineului, 
șurat într-o atmosferă 
tovărășească, tovarășii 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

fost intonate imnurile de
Socialiste 

Republicii

desfă- 
caldă,

Todor

a
Comitetul 
Comunist 
Adunării 

de Miniș-

Miercuri seara 
Central al Partidului 
Bulgar, Prezidiul 
Populare și Consiliul 
tri al Republicii Populare Bul
garia au oferit o recepție în 
onoarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu. Vasile 

Mănescu, 
Blejan, 

române, 
oficiale

: delega-

Patilineț. Corneliu 1 
Vasile Vlad, Nicolae 
membri ai delegației 
precum și persoane 
române care însoțesc 
ți a

Au luat parte Todor Jivkov, 
Gheorghi Traikov, Boian Bîl- 
garanov, Țola Dragoiceva, 
Jivko Jivkov. Ivan Popov, Stan-

ko Todorov, Boris Velcev, Lî- 
cezar Avramov, Anghel Țanev, 
membri ai C.C. al P.C. Bulgar, 
ai Prezidiului Adunării Popu
lare și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști bulgari și străini.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Bulgăriți și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La intrarea în sala de recep
ție a conducătorilor de partid 
și de stat români și bulgari, 
au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

de

în-

Sosirea la Soîia
(Urmare din pag. I)

al P.C.B., Boris Velcev, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B., Lî- 
ce/.ar Avramov, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Peko Takov, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., ministrul co
merțului interior, Anghel 
Tanev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. Venelin Koțev, secre
tar al C.C. al P.C.B., Petar 
Tancev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vla
dimir Bonev, Roza Korita- 
rova, Gheorghi Bokov, mem
bri ai Secretariatului C.C. 
al P.C. Bulgar. Sava Ganov- 
ski, președintele Biroului A- 
dunării Populare, Ivan Ba- 
șev. ministrul afacerilor ex
terne. membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, Konstantin Te- 
lalov, șeful secției de poli
tică externă și relații inter
naționale a C.C. al P.C.B., 
membru supleant al C.C. al 
P.C.B., membri ai C.C. al 
P.C.B.. ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale, 
reprezentanți ai vieții cultu
rale și artistice, generali și 
ofițeri superiori. Sînt pre- 
zenți, de asemenea, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Sofia.

L;i coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat călduros de to
varășii Todor Jivkov și 
Ghe-niihi Traikov. Conducă
torii de partid și de stat ai 
celor două țări își string 
mii ni le. se îmbrățișează. To
varășii Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov salută cor
dial pe membrii delegației 
de o.irtid și guvernamentale 
române.

Un grup de tinere îmbră
cate în costume naționale 
oferă buchete de flori oas
peților români. O gardă mi
litară a trupelor garnizoa
nei Sofia. în frumoase uni
forme de paradă, prezintă 
onorul conducătorului parti
dului și statului nostru.

Răsună solemn acordurile

imnurilor de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria. 
In semn de salut se trag 21 
de salve de artilerie. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov, 
trece în revistă garda de o- 
noare.

Numeroși locuitori ai So
fiei. prezenți la aeroport, o- 
vaționează îndelung pentru 
prietenia dintre cele două 
popoare, înconjoară cu deo
sebită cordialitate pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Con
ducătorul partidului și sta
tului nostru răspunde cu căl
dură uralelor mulțimii, strîn- 
ge mîinile multora dintre ce
tățeni care scandează „Veci
na drujba" — «Prietenie veș
nică".

Tovarășii Nicolae Ceaușes
cu. Todor Jivkov și Gheorghi 
Traikov primesc defilarea 
gărzii.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu ia loc apoi, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov, în
tr-o mașină deschisă. Coloa
na oficială, încadrată de o 
escortă de motocicliști, stră
bate principalele bulevarde 
ale Sofiei, care se înfățișea
ză privirilor cu noile com
plexe de locuințe ce confe
ră orașului aspectul unei ca
pitale moderne, în plină 
dezvoltare urbanistică. Pre
tutindeni se văd drapelele 
românești și bulgare. De-a 
lungul întregului traseu, ce
tățenii Sofiei, purtînd stegu- 
lețc românești și bulgare, sa
lută cu entuziasm pe con
ducătorul partidului și sta
tului nostru. Răsună ovalii. 
Se aud urări în cinstea prie
teniei frățești dintre popoa
rele român și bulgar, ex
presie vibrantă a dorinței 
oamenilor muncii din capi
tala Bulgariei, a întregului 
popor bulgar de a dezvolta 
larg și multilateral colabora
rea și cooperarea dintre cele 
două țări. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Posturile de radio și tele
viziune bulgare au transmis 
în direct ceremonia primirii 
la aeroport a delegației ro
mâne.

O nouă premieră spațială
realizată de Uniunea Sovietică

sesiunii din inițiativaPunct înscris pe agenda României

înarmărilor si efectele sale

In Comitetul politic 
al Adunării Generale a 0. N. U 

Dezbaterile privind „Consecințele economice și 
sociale ale cursei 
profund dăunătoare asupra păcii si securității 

în lume“
NEW YORK 18 

dentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite : Punc
tul înscris pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. din inițiativa Româ
niei : „Consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmări
lor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și se
curității în lume", a făcut c- 
biectul unor ample dezbateri 
în Comitetul politic. Interven
țiile mai multor delegații, în
tre care cei ai Uruguayuhn, 
Marocului, Tanzaniei, Iranului, 
Braziliei și Iugoslaviei au fost 
axate tocmai pe consecințele 
nocive ale cursei înarmărilor, 
subliniate de propunerea ro
mânească. „Doresc — a subli
niat delegatul brazilian, Arau
jo Castro. în luarea sa de cu
vînt — să salut includerea pe 
agenda sesiunii, din inițiativa 
României, a punctului referitor 
la consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, 
întrucît are în vedere corela
ția existentă între dezvoltarea 
economică, dezarmare și secu
ritatea internațională. Sperăm 
că dezbaterea acestei probleme 
se va dovedi folositoare și ::e 
va permite adoptarea unor 
măsuri constructive și impor
tante".

Corespon- 
Constantin

Delegatul 
sadorul Mojsov 
la rîndul său : 
inițiativa 
ea atrage atenția asupra avan
tajelor ce ar putea fi obținu
te prin dezarmare".

Kurt Waldheim, reprezentan
tul Austriei, a relevat în cu
vin tul său că „dezbaterea și 
studierea consecințelor econo
mice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume pot 
constitui baza unei sinteze a 
muncii noastre în diferite co
mitete de lucru ale Adunării 
Generale. Totodată, ele vor 
contribui la mai buna înțele
gere a uneia dintre probleme
le cruciale care confruntă as
tăzi întreaga omenire".

Unii delegați au folosit în 
susținerea ideilor lor argumen
te cuprinse în memorandumul 
guvernului român — devenit 
document al O.N.U. — care a 
însoțit propunerea privind în
scrierea acestui punct pe or
dinea de zi, aducînd, la rîndul 
lor, noi date și fapte. „Cheltu
ielile militare mondiale, a afir 
mat reprezentanta Iranului, 
prințesa Farah Pahlavi,, de
pășesc de 1 000 ori bugetul

Iugoslaviei, amba- 
a declarat, 

..Noi sprijinim 
României, întrucîl

O.N.U. pentru dezvoltare. O 
singură bază de lansare a ra
chetelor intercontinentale costă 
cît o hidrocentrală cu o pu
tere de 1,7 milioane kilowați. 
Costul unui nou tip de bom
bardier este echivalent cu sa
lariul anual mediu al unui 
număr de 250 000 de învăță
tori. Din banii cheltuiți pe 14 
bombardiere reactoare s-ar pu
tea hrăni 14 milioane de copii 
timp de un an", a relevat de
legata iraniană.

„Lumea, a spus reprezentan
tul Marocului, cheltuiește pe 
armamente 7 la sută din pro
dusul mondial total, adică cu 
40 la sută mai mult decît pen
tru învățămînt. In cazul în 
care se va tolera continuarea 
unei astfel de situații prin 
escaladarea bugetelor militare, 
a menționat delegatul maro
can, în următorii 10 ani înar
mările vor înghiți 4 000 mili
arde dolari".

Dezbaterile din Comitetul 
politic al Adunării Generale în 
problema dezarmării au evi
dențiat necesitatea elaborării 
unui program amplu, «are să 
ducă la dezarmarea generală 
și totală și care să stea la ba
za tratativelor din cadrul ac
tualului Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezarmare.

PARIS 18 (Agerpres). 
„Lunohod" — cel care merge 
pe Lună, este primul exem
plar dintr-o nouă familie de 
roboți selenari", scrie comen
tatorul științific al 
France Presse, Serge 
subliniind succesul 
mentului sovietic de 
Berg remarcă faptul 
vieticii au ales roata 
a-și echipa primele vehicule 
destinate să se deplaseze pe 
suprafața satelitului natural 
al Pămîntului, prcferînd-o șe
nilelor care prezintă riscul 
de a se bloca din cauza pra
fului lunar. „Roata, care și a 
făcut apariția pe Terra cu 
circa 3 000 de ani înaintea 
erei noastre, își găsește ast
fel o nouă utilizare, iar in 
vocabularul pămîntenilor își 
face apariția un nou termen î 
,.a rula pe Lună", scrie co
mentatorul AFP, Berg. Re
ține totodată ca un element 
interesant dotarea „Lunoho- 
dului“ cu baterii solare, ceea 
ce va permite vehiculului 
să funcționeze în decursul 
întregii zile lunare și, even
tual, să fie „reanimat". 
..Lunohod", scrie comentato
rul, este mai mult decît un 
vehicul, el este un veritabil 
laborator ambulant echipat 
cu numeroase aparate știin
țifice.

Primul

agenției 
Berg, 

experi- 
marți. 

că so- 
pentru

mijloc de transport

Stabilirea relațiilor 
diplomatice între 
Olanda și Albania
TIRANA 18 (Agcrpreș). — 

Guvernul Republicii Populare 
Albania și guvernul Olandei au 
căzut de acord să stabilească 
relații diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanți diplo
matici la nivel de ambasador, 
anunță agenția albaneză ATA.

Siria

DAMASC 18 (Agerpres). — 
Noul comandament regional al 
Partidului Baas din Siria l-a 
însărcinat pe generalul Hafez 
El Assad cu formarea noului 
guvern sirian, anunță cores
pondentul din Damasc al agen
ției MEN care precizează că 
„Hafez Assad a început în 
acest sens consulătrile". Potri
vit agenției MEN, „noul cabi
net va cuprinde personalități 
proeminente naționale și pro
gresiste ale vieții politice si
riene, precum și experți și 
specialiști".

COMUNICAT
dat publicității de amba
sadorii Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. si 
U.R.S.S. privind Berlinul 

occidental
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

— Ultima întîlnire a reprezen
tanților Franței, Marii Brita
nii, S.U.A. și U.R.S.S. în ches
tiunea Berlinului occidental a 
avut ca rezultat clarificarea 
problemelor — a declarat pur
tătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat american, 
Robert McCloskey. El a adău
gat că programarea unei noi 
reuniuni, cea de-a 11-a din ac
tuala serie, „reflectă eforturile 
părților de a proceda la o ex
plorare cît mai aprofundată a 
problemelor".

Comunicatul dat publicității 
la încheierea celei de-a 9-a 
intîlniri a ambasadorilor, care 
a avut loc la 4 noiembrie, a- 
tata că au fost realizate pro
grese „în o serie de aspecte 
esențiale ale acordului la care 
intenționează sâ ajungă cele 
patru mari puteri”.

Rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate 
cu privire la situația din Rhodesia

NEW YORK 18 - 
special .Agerpres, C. 
droaie transmite: -----------
jmarți după amiază în sesiune. 
Ia cererea unui grup de state 
afro-asiatice, Consiliul de Secu
ritate al Organizației Națiu
nilor Unite a adoptat în una
nimitate un proiect de rezolu
ție cu privire la situația din 
Rhodesia și a atitudinii state
lor membre ale O.N.U. față

Trimisul 
Alexun- 
Intrunit

do regimul rasist al acestei 
țări.

Rezoluția reafirmă condam
narea de către Consiliul de 
Securitate a declarării unilate
rale a independenței ilegale 
de către regimul lui Ian Smith, 
cheamă Marea Britanic; în 
calitate de putere care admi
nistrează acest teritoriu, să 
ia măsuri urgente pentru a 
pune capăt rebeliunii guver-

nanților Rhodesiei și pentru a 
crea posibilități reale poporu
lui să-și exercite dreptul său 
inalienabil la autodeterminare, 
în conformitate cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite. Docu
mentul adoptat hotăre.ștc tot
odată ca sancțiunile în vigoa
re împotriva regimului rasist 
de la Salisbury, să fie menți
nute și cere tuturor statelor 
să le transpună în practică.

Parafarea Tratatului privind 
NORMALIZAREA RELAȚIILOR DINTRE 

R. F. a Germaniei si R. P. Polonă
— Corespon- 
Iosif Dumi- 
Miercuri la

pe Lună, scrie în încheiere 
Serge Berg, constituie o „pre
mieră spațială incontestabi
lă". Știința și tehnica încep 
să preceadă ficțiunea și 
nu este departe ziua cînd 
pe hărțile Lunii și ale 
altor planele vor fi tra
sate, pe lîngă formele natu
rale de relief, rutele parcurse 
de „roboți gîndilori".

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — „Reușita misiunii 
„Luna-17" și funcționarea 
auto-traclorului care se de
plasează pe suprafața Lunii 
demonstrează înaltul nivel 
tenie atins în Uniunea So
vietică", a declarat dr. Geor
ge Low, director interimar al 
NASA. „Era spațială, a spus 
el, n-a cunoscut niciodată o ac
tivitate atît de susținută ca 
aceea pe care o depune Uni
unea Sovietică în ultimele 
săptămîni, lansînd în decurs 
de 60 de zile 22 de misiuni 
spațiale". Printre rezultatele 
remarcabile ale acestor mi
siuni, Low a menționat înde
osebi „Luna-16", care a adus 
pe pămînt eșantioane de sol 
lunar, precum și „Zond-9“, 
care a efectuat un amplu pro
gram de fotografiere a Lu
nii, după ce s-a plasat pe o 
orbită selenară.

MOSCOVA 18 (Agerpres) 
— Presa sovietică de mier
curi furnizează noi detalii cu 
privire la experimentul 
„Luna-17" și la funcționarea 
vehiculului selenar „Luno
hod-1". Ziarul „Pravda" o- 
nunță că la 17 noiembrie, la 
ora 6 și 20 de minute (ora 
Bucureștiului), a fost stabi
lită legătura prin radio cu 
vehiculul lunar, iar apoi au 
fost puse în funcțiune in
stalațiile de televiziune, care 
au transmis pe Pămînt ima
gini ale suprafeței lunare. 
Acest lucru s-a petrecut cu 
puțin timp înainte ca vehicu
lul selenar autopropulsat, 
dirijat de un echipaj de pe 
Terra, să-și înceapă călăto
ria pe Lună.

„L-mohod-l" este un robot 
capabil să realizeze măsură
tori de precizie, fiind dotat 
cu diferite agregate, instru
mente și aparate de cerceta
re. scrie în „Krasnaia Zvez- 
da“ constructorul principal 
al șasiului vehiculului. Presa 
informează, de asemenea, că 
„Lunohodul" a fost experi
mentat pe Pămînt în condi
ții artificiale similare celor 
lunare. Reconstituirea solului 
selenar a fost realizată pe 
baza dalelor furnizate de sta
țiile automate sovietice ,.Lu- 
na-9". „Luna-13" și „Luna- 
16".

N O H O
sșl eotttÎEBuă cercetărâie g»e Seleaia

VARȘOVIA 18. 
den tul Agerpres. 
trașcu, transmite : 
prînz, în palatul mic al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R. P. Polone, miniștrii afa
cerilor externe ai Poloniei, Ste
fan Jedrychowski, și R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel, au 
parafat Tratatul cu privire la 
normalizarea relațiilor reci
proce.

A fost prezent .1. Cyrankie- 
wiez, președintele consiliului 
miniștri al R. P. Polone.

In cuvîntările rostite cu 
cest prilej, cei doi miniștri 
externe au subliniat importan
ța tratatului pentru cele două» 
țări, precum și faptul că el

de

constituie o importantă contri
buție la cauza păcii și secu
rității în Europa. Ministrul 
Jedrychowski a arătat că tra
tatul va fi semnat la Varșovia 
de cancelarul Willy Brandt și 
premierul Cyrankiewicz, fără 
însă a preciza data. La rîndul 
său, ministrul vest-german a a- 
rătat că guvernul federal con
sideră Tratatul ca un pas ho- 
tărîtor în vederea normaliză
rii relațiilor cu Polonia. El a 
arătat că guvernul federal va 
continua consecvent politica sa, 
și a exprimat, totodată, con
vingerea că Tratatul va găsi 
aprobarea majorității opiniei 
publice

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Vehiculul so
vietic automat „Lunohod-1", depus la 17 
noiembrie pe suprafața Selenei, își continuă 
programul de cercetări tehnico-științifice in 
apropierea locului unde a aselenizat lin sta
ția „Luna-17'*, informează agenția TASS.

Cu ajutorul telefotometrelor au fost trans
mise pe Păinînt imagini de bună calitate 
ale suprafeței lunare. Au putut fi văzute 
clar urmele lăsate de „Lunohod" pe supra
fața selenară, precum și diferite detalii de 
construcție ale aparatului autopropulsat.

In conformitate cu programul de cercetări

științifice, au fost efectuate măsurători ale 
fondului radiațiilor X extragalaxice cu aju
torul telescopului Roentgen. Agenția citată 
menționează că in cadrul emisiunii de radio 
și televiziune din ziua de 17 noiembrie a fost 
controlată funcționarea aparatelor de bord 
ale vehiculului selenar. S-a constatat că a- 
cestea funcționează normal. Temperatura în 
conteinerul închis ermetic este de plus 18 
grade Celsius, iar presiunea de 780 milime
tri. Programul aparatului automat „Luno- 
hod-1" este executat cu succes, scrie agen
ția TASS.

Semnarea acordului privind schimbul

majorității 
vest-germane.

Tunisia Programul economic și
social al noului guvern

TUNIS 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Tunisiei, Hedi 
Nouira, a prezentat în cadrul 
Adunării Naționale programul 
economic și social al noului 
guvern. •

Premierul tunisian a men
ționat că guvernul intenționea
ză să adopte măsuri în vede
rea sporirii fondurilor destinate 
agriculturii, precum și pregăti
rii cadrelor. De asemenea, Hedi 
Nouira a arătat că programul 
economic prevede alocarea de 
investiții în domeniul indus-

trici, creșterea producției 
dustriale ș’i agricole, lichidarea 
șomajului, ridicarea nivelului 
de trai al țărănimii și spori
rea volumului mărfurilor de 
export.

Pe plan extern, Hedi Nouira 
a menționat că Tunisia rămînc 
credincioasă unei politici de co
operare cu un număr cît mai 
mare de state și, în special, 
cu țările cu care se învecinea
ză, precum și cu cele din ba
zinul mediteranean.

in-

Socialistă România și Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste pe perioada 1971 -1975

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Ca urmare a tratativelor pur
tate, într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere recipro
că, la 18 noiembrie a.c., au fost 
semnate la Moscova acordul pri
vind schimbul de mărfuri și plă
țile dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste pe
perioada 1971—1975 și proto
colul comercial dintre bele
două țări pe anul 1971.

Potrivit acordului semnat.
schimbul de mărfuri dintre
România și U.R.S.S. în noul

cincinal va reprezenta o creș
tere de circa 40 la sută față 
de volumul de schimburi din 
perioada 1966—1970 ; pentru
anul 1971 se prevăd livrări
reciproce de mărfuri depășind 
cu circa 7 la sută prevederile 
pe anul 1970. Documentele 
semnate prevăd majorarea li
vrărilor de materii prime, ma
teriale și bunuri de larg con
sum și, îndeosebi, sporuri 
semnate ale schimbului
proc de produse ale industrii
lor constructoare de mașini 
din cele două țări.

Din partea română docu
mentele au fost semnate do 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, iar din par
tea Sovietică, de Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului ex
terior.

La semnare au 
Avram ministrul 
construcțiilor de
Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia.

Cu ocazia semnării, minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S. a oferit o recepție.

asistat Ioan 
industriei 

mașini și

în- 
reci-

'/ffn/fzijr/nnH/n/inrinni//ifiirrfrzniHirn//ifn-r/rt.sinnnrnfjjrr!zn/nifrzjnf//fn/mfrz/fnfn/nnz//z/nf//fnni

Fes c u r f
© Agenția TASS anunță că 

în Uniunea Sovietică țj fost 
lansat un nou satelit artificial 
al Pămîntului din seria ..Cos
mos". Plasat pe o orbită cu a- 
pogeul de 1 763 kilometri și 
perigeul de 241 kilometri, „Cos- 
mos-378" 
aparataj 
tinuarea 
cosmic.

are instalat la bord 
științific pentru con- 
cercetărilor în spațiul

La instalațiile de 
re a rachetelor de tip 
de la centrul spațial 
Kennedy a izbucnit marți 
incendiu, 
numita „cameră 
operează ultima verificare a 
sateliților înainte de lansarea 
lor în Cosmos.

Comisia de anchetă, institu
ită de NASA, a stabilit drept 
cauză a incendiului calitatea 
necorespunzătoare a sudurilor. 
Pagubele materiale sînt apre
ciate ' "

lansa- 
Delta 
Cape 

un 
A fost afectată așa 

albă", unde se 
verificare

materiale
la 50 000 de dolari.

dusa

La Sofia a sosit o dele- 
economică marocană -con- 
de /\li Minir, director al

Departamentului economic din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Marocului. Delegația va 
purta convorbiri legate de în
cheierea unui nou acord co
mercial cu Bulgaria.

Schimbul de mărfuri dintre 
Bulgaria și Maroc, relevă a- 
genția BTA cunoaște în ultimii 
ani un continuu progres. El se 
realizează în baza 
economic din 1968, care 
pletat pe cel privind 
rarea tehnico-științifică 
cele două țări.

acordului 
a com- 
colabo- 

dintre

dat 
cu 

de- 
de 

ge-
Și

gt La Moscova a fost 
publicității un comunicat 
privire la întîlnirile dintre 
legația P.C.U.S., condusă 
Leonid Brejnev, secretar 
neral al C. C. al P.C.U.S.,
delegația P. C. din India, con
dusă de Chandra Rao, secre
tar general al Consiliului Na
țional al Partidului. Cele două 
delegații au făcut un schimb 
de păreri într-o sferă largă 
de probleme internaționale.

® In urma negocierilor care au avut loc între dele
gația Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România și 
Consiliul superior al camerelor de comerț, industrie și navi
gație din Spania, la Madrid a fost semnat un protocol pri
vind înființarea unor secții pe lingă cele două organisme. 
Acestea vor avea ca scop extinderea și diversificarea în 
continuare a schimburilor și cooperării economice între 
întreprinderile interesate din cele două țări.

® O grevă generală de 24 
de ore a fost declarată în 
regiunile din Italia meridio
nală. In urma grevei, circu
lația feroviară și rutieră a 
fost complet întreruptă, iar 
în numeroase localități ma
gazinele au fost închise. In 
principala ramură economi
că. și anume industria tex
tilă, au încetat lucrul apro
ximativ 250000 de 
tori. Acțiunea 
declanșată de 
mari centrale 
liene, pentru 
guvernul de 
adopte neîntîrziat. măsuri în 
vederea dezvoltării econo
mice a acestor regiuni ră
mase în urmă.

munci- 
grevistă a fost 
către cele trei 
sindicale ita- 

a determina 
la Roma să

Ambasadorul U.R.S.S. 
la Pekin a fost primit de 

premierul Ciu En-lai 
PEKIN 18 (Agerpres). — 

Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit miercuri pe Vasili 
S. Tolstikov, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în R. P. 
Chineză, relatează agențiile 
China Nouă și TASS.

Au fost prezenți Ciao Kuan- 
hua, ministrul de externe ad
junct al R. P. Chineze, Liu 
Sin-ciuan, noul ambasador al 
R. P. Chineze în U.R.S.S., func
ționari superiori ai M.A.E. al 
R. P. Chineze, precum și con
silieri ai Ambasadei sovietice 
din Pekin.

Procesul
criminalului

William Calley

Tensiune în Iordania
AMMAN 18 (Agerpres). 

In ultimele zile, în 
a intervenit un nou 
de tensiune, în urma ciocniri
lor dintre unități ale armatei 
iordaniene și unele forțe pa
lestiniene în orașele Irbid și 
Jerasch, situate la 80 și, res
pectiv, 30 km de Amman.

Referindu-se la aceste eve
nimente, trimisul special al 
agenției France Presse, Michel 
Gări, relevă că în Iordania 
„domnește din nou o vie ten
siune". Corespondentul fran^ 
cez descrie astfel situația din 
Irbid, al doilea oraș ca impor
tanță din Iordania : Localita
tea pare fără viață ; majorita
tea magazinelor sînt închise ; 
foarte puțini trecători sînt ză
riți pe străzi; sporadic, iz-

Iordania 
moment

bucnesc împușcături ; polițiștii 
înarmați cu puști sînt plasați 
în număr mare în împrejuri
mile cartierului general al po
liției, iar în fața sediului or
ganizației „Al Fatah" stațio
nează numeroși fedaini înar
mați. Forțele regale au postat 
polițiști și soldați în punctele 
principale ale orașului : pre
fectura, poșta, centrala elec
trică. Noua izbucnire a violen
țelor, cea mai gravă din luna 
septembrie, riscă să aibă re- 
percursiuni asupra situației 
de la Amman, unde liderii Re
zistenței palestiniene reproșea
ză autorităților că nu respectă 
acordurile (între mișcarea pa
lestiniană și guvernul iordani
an — N.R.) și mențin în oraș 
patrule de beduini".

FORT BENNING 18 (Ager- 
pres). — Marți, a început la 
Fort Benning (Georgia), în fa
ța unei curți marțiale, pro
cesul intentat locotenentului 
William Calley, acuzat că a 
organizat masacrul comis de 
plutonul său în satul sud- 
vietnamez Song My, precum 
și că a participat personal 
la asasinarea a 102 civili din 
satul respectiv.

Actul acuzării a fost citit 
de procurorul militar, căpi
tanul Aubrey Daniel, care a 
subliniat că plutonul de sub 
comanda lui Calley „a găsit 
satul Song My fără apărare, 
locuit de femei, copii si băr
bați neînarmați. După ce 
a ordonat adunarea locuito
rilor satului, Calley a co
mandat'soldaților ..să se ocu
pe de ei“, adică să-i ucidă. 
In continuare, actul acuzări- 
relevă scenele monstruoasa 
în cursul cărora civilii du. 
Song My au fost uciși it 
ordinul și cu participarea lu 
Calley. Martorii oculari, a 
declarat procurorul, au afu 
mat că acuzatul a împușcat 
fără nici un fel de ezitare un 
bătrîn și un copil care Ir> 
cercau să fugă.

După expunerea rechizito
riului au început dezbaterile 
procesului.
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