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semnificative

I
(Continuare

educarea trăsăturilor morale 
este într-adevăr o valoroasă

• Perspective

Interviu consemnat de 
Constantin PASCU

Sosii in Valea Jiului pentru o scurtă odihnă, tovarășul 
V1RGILIU RADULIAN, președintele C.N.O.P., adjunct al 
ministrului invăfămintului, a răspuns cu amabilitate unor 
întrebări — privind mișcarea pionierească — adresate de 
un redactor al ziarului nostru.

Cc a rezultat din 
prezentate azi in 
birou ? In primul 
toate unitățile ba-

Previziunea că trecerea la ex
perimentarea programului de 
lucru de 6 orc, in subteran, la 
toate exploatările miniere ale 
Văii Jiului — expresie a preo
cupării permanente a partidu
lui nostru pentru îmbunătăți
rea necontenită a condițiilor 
de muncă și dc viață ale mi
nerilor — va releva ipostaze 
noi ale modalităților de solu
ționare a complexelor proble
me ridicate de structura radi
cal modificată a fluxurilor ex
tractive pe care acțiunea ca 
atare le presupunea cu necesi
tate. s-a adeverit întocmai. în
că din primele schimburi des
fășurate în regim dc lucru re
dus. majoritatea locurilor de 
muncă au conturat realitatea 
câ. în scopul transpunerii cît 
mai fidele in viață a tutui or 
măsurilor stabilite in prealabil 
sau formulate pe parcurs, or
ganizarea producției, a activi
tății la fronturi și pe întreaga 
rețea minieră se pretează la 
un continuu proces de perfec
ționare. Faptul nu trebuie să 
surprindă. E un fel de deschi
dere a unui orizont neoănuit, 
semnificind lumina adevăratu
lui umanism, propriu societă
ții noastre. E o deschidere a 
unui orizont fără precedent și 
întreprinderea ca atare cere 
tenacitate, inițiativă, perseve
rență, responsabilitate. Dificul
tăți s-au ivit și se vor mai in- 
tîmpina încă. Important este ca 
acestea să se prevină dacă-i po
sibil. iar în caz că apar totuși, 
să se intervină prompt și c- 
ficacc pentru înlăturare chiar 
din primul stadiu al manifes
tării lor. E concluzia pe care 
ne-a întărit-o recenta discuție 
purtată cu tov. ing. VASILE 
GIRIPERU, director tehnic cu 
producția din Centrala cărbu
nelui Petroșani.

RASPUNS; Trebuie să spe
cific inițial că încă din cursul 
săptămînii a fost repartizat 
din partea biroului cîtc un 
membru pentru fiecare mină 
în scopul rezolvării, împreună 
cu conducerea respectivă, a tu
turor problemelor ridicate de 
ampla acțiune dc experimen
tare generală a programului 
redus de lucru. In varianta că 
problematica ivită depășește 
posibilitățile dc intervenție ale 
conducerilor exploatărilor, s-a 
dat indicația ca să se aducă Ia 
cunoștința biroului executiv, în 
vederea găsirii celor mai a- 
decvate soluții de rezolvare 
pentru a fi aplicate operativ 
în practică. ~ 
informările 
ședința de 
rînd, că Ia 
zinului există un climat favo
rabil de muncă, o dorință ex
presă. la toate nivelele, dc res
pectare și de încadrare in noul 
program de lucru.

INTREBARE : Ce ipostaze 
mai aparte ale importantei ac
țiuni s-au desprins, poate ni le 
puteți specifica concret, 
ploatări...

pe ex-

pentru 
pentru 
necesi- 

de

VINERI m DECEMBRIE 1971

Cu o zi» în urmă la Consiliul 
popular municipal a avut loc o 
ședință în cadru] căreia a fost 
constituit un comandament 
pentru realizarea orașului co
piilor. Cu acest prilej a fost 
expus un plan de acțiune, cu 
sarcini concrete repartizate pe 
întreprinderi, instituții, pc 
meni.

Și acum, ca în toți anii, 
ja pentru asigurarea unui 
dru generator de emoții 
bucurii pentru cei mai tineri 
locuitori ai orașului, a fost a- 
șezată în centrul preocupărilor. 
Drept urmare, pe terenul de

Interviu cu tovarășul Virgiliu Radulian 
președintele Consiliului National 

al Organizației pionierilor, 
adjunct al ministrului învățămîntului

INTREBARE : După cite sin- 
tem informați, ați participat în 
această dimineață (N. N. — 9 
decembrie a. c.) la ședința bi
roului executiv al conducerii 
Centralei Sinteți amabil să ne 
evidențiați cîteva aspecte meii 
deosebite ale dezbaterii care a 
avut loc și care sînt măsurile 
„de ultimă oră" trasate pen
tru ca materializarea introdu
cerii zilei de muncă pe 4 schim
buri în subteran să-și dezvă
luie in întregime și cit mai 
repede roadele ?

RĂSPUNS: Da... Atît 
E. M. Uricani, cît și 
E. M. Lonea a reieșit 
tatea creșterii numărului 
locuri în cămin pentru noii an
gajați. La mina Petrila, având 
în vedere stringența rezolvării 
cît mai bune a problemelor le
gate de asigurarea capacității 
de extracție a puțului princi
pal, s-a dispus efectuarea, de 
către serviciul de organizare a 
producției și a muncii din Cen
trală, timp de trei zile, fo
tografierii zilei de muncă în 
punctul de lucru respectiv, din 
care să se poată desprinde, e- 
ventual, posibilitățile dc redu
cere a timpilor de așteptare, 
neproductivi, în favoarea'“ex
tinderii perioadei de extracție. 
In paralel cu această acțiune, 
s-a dispus către serviciul elec
tromecanic din Centrală ca a- 
cesta, împreună cu conducerea 
E. M. Petrila, să analizeze po
sibilitățile existente de introdu
cere a transportului de perso-

Convorbire realizată de 
ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

In ziua de 8 de
cembrie — cea de-a 
treia zi de aplicare 
a programului de 
muncă pe patru 
schimburi cu durata 
de 6 ore la frontu
rile de lucru din 
subteran — minerii 
Văii Jiului au făcut 
din nou dovada ata

șamentului lor față 
de această măsură lu
ată dc partid în sco
pul ridicării nivelului 
de viața, a capacității 
lor de adaptare la 
noile condiții și exi
gențe ale lucrului în 
subteran. Rezultatele 
cele mai bune le-au 
obținut în schimbu
rile celei de-a 3-a 
zile de aplicare a 
programului de 6 o- 
re în subteran mine
rii de la Lupeni ca
re au reușit să ex
tragă peste sarcina 
zilei 316 tone de căr-

bune, urmați de mi
nerii de la Ur'canl 
cu o depășire a sar
cinilor de 17 tone și 
cei de la Lonea cu 
15 tone.

producție al sectoru
lui a fost consemna
tă o depășire a sar
cinilor de plan de 
250 tone cărbune. In 
dreptul numelui bri-

O activitate fructu
oasă au desfășurat 
în ziua de 8 decem
brie minerii colecti
vului sectorului II 
al minei Urîcani, pe 
toate cele 4 schim
buri. La încheierea 
zilei, pe graficul de

gâzilor din acesi sec
tor conduse de Sa- 
moilă Pecs, Traian 
Pop șj Constantin 
Grădinarii au fost 
consemnate depășiri 
de plan între 25—50 
tone cărbune.

O astfel de r/.'Vi-

tate rodnică la fron
tul abatajelor s-a 
desfășurat și !n ca
drul sectoarelor pro
ductive de la mina 
Lonea. Sectorul I 
și-a depășit sarcina 
de plan pe 8 decem
brie cu 68 tone, sec
torul V cu *59 tone 
iar sectorul IV cu 
57 tone. La seetoiul 
I s-a evidențiat bri
gada condusă de mi
nerul Marin Ciubăr, 
la sectorul IV brigă
zile conduse de Ilri- 
stache Borș ș Zaha- 
ria Bălăuță, iar de 
la sectorul V brigă
zile lui Ludovic Re- 

paș și Gheorghe Ha
giu. Au obținui, de 
asemenea, rezultate 
bune și minerii din 
brigăzile Iui Traian 
Molnar de la secto
rul II și loan Cojo
carii de la sectorul 
III.

lingă Școala nr. 4 din Petro
șani, va fi ridicat, potrivit u- 
nor ingenioase idei de con
strucție. orașul celor mici.

Din fastuosul său decor, nu 
va lipsi un brad uriaș, împo
dobit cu cele mai diverse ju
cării, tonete cu tot felul de 
bunătăți, panouri cuprinzind
numele prietenilor lui Moș 
Gerilă (fruntașii la învățătură),

Gerilă de dimensiuni
blajin și ospitalier,
alte surprize nu vor 

. tocmai pentru ca să 
surprize deocamdată

un Moș 1 
gigantice, 
Dar, cîte 
mai fi și 
rămînă _ .
nu vorbim de ele. O vom face 
după 22 decembrie, dată la ca
re acest mare oraș al celor 
mici își va deschide larg porți
le.

— Ce a însemnat pentru activitatea pionierilor cea 
de-a doua Conferință Națională a Organizației pionierilor?

— Pentru Organizația pionierilor din țara noastră, 
cca dc-a doua Conferință Națională a fost un eveniment 
remarcabil. Prezența la lucrările Conferinței a secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a conducerii de partid și de stat, cuvîntul rostit de 
conducătorul iubit al poporului nostru, aprecierile tăcute 
la adresa organizației au însuflețit pe pionierii țării, pe 
comandanții instructori și activiștii organizației noastre 
și au reprezentat un întreg program dc educație patrio
tică, revoluționară a celei mai tinere generații a țării 
noastre.

Cu prilejul acestei conferințe, pentru prima dată au 
avut loc lucrările în cadrul secțiunilor pionierilor, ceea 
cc a reprezentat unul dintre marile succese ale politicii 
partidului nostru pentru dezvoltarea în rindul copiilor a 
simțului răspunderii, a educației politice, cetățenești in 
spiritul democrației socialiste. Faptul marchează o trece
re spre o fază superioară de educație politică mai activă, 
cetățenească a copiilor, de creștere a răspunderii lor în 
buna organizare, programare și desfășurare a activității, 
de angajare mai puternică a pionierilor la bunul mers al 
organizației din care fac parte.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma că „Organiza
ția de pionieri este o valoroasă școală de plămădire a ce
lor mai nobile trăsături morale ale personalității : cinstea, 
demnitatea, respectul față de muncă, mîndria patriotică, 
spiritul internaționalist, generozitatea și dăruirea pentru 
interesele poporului, exigența și spiritul revoluționar co
munist". Prin ce mijloace și căi realizează Organizația 
pionierilor aceste deziderate și trăsături morale ale co
piilor ?

— In ceea cc privește 
ale personalității, pionieria

Sectorul IV Vulcan zonă CJF.R
Ieri, în cursul schimbului 

II. minerii sectorului IV de 
la mina Vulcan au reușit 
să obțină un nou și impor
tant succes în activitate i 
realizarea integrală a sarci
nilor de plan ce le-a reve
nit Pe acest an. In perioada 
1 ianuarie — 9 decembrie 
1971, colectivul vrednic al 
sectorului IV a extras din a- 
bataje aproape 15 000 tone 
de cărbune ‘ 
planului.

Succesul 
condus cu 
tehnicianul 
Ursu a fost posibil datorită 
strădaniilor și abnegației de
osebite cu care s-au achitat 
de sarcinile de producție 
brigăzile de frontaliștî con
duse de minerii Gheorghe E-

peste prevederile

sectorului IV, 
competență de 
comunist Virgil

nachc și losif Costea, care lu
nă de lună in abatajele fron
tale din stratul 5 blocul 8 — 
dotate cu susținere metalică 
hidraulică și combine de a- 
bataj 2 K 52 — au reușit să 
realizeze randamente de pes
te 8 tone pe post, iar în u- 
nele perioade chiar 9 — 
9,2 tone pe post. Prin 
sporurile realizate la produc
ția extrasă de către brigăzi, 
prin buna organizare a pro
ducției și a muncii, produc
tivitatea realizată la nivelul 
sectorului depășește 3,1 tone 
pe post.

La buna organizare a pro
cesului de producție un aport 
deosebit și-au adus maiștrii 
mineri Nicolae Șerban și Je- 
nică Salcie, ca și maiștrii 
mineri principali Grigore Ză- 
găianu și Traian Achim.

Colectivul de muncă al A- 
telierului de zonă C.F.R. Pe
troșani s-a străduit anul a- 
cesta ca, prin organizarea 
mai bunii a muncii, folosirea 
judicioasă a fondului de timp 
și riăîîarea nivelului tehnic- 
profesional al oamenilor, să 
asigure executarea unor re- 
perații de bună calitate și 
intr-un timp cît mai scurt la 
vagoanele care intră la repa
rații.

Strădaniile depuse au dus 
la obținerea a numeroase 
succese în muncă, printre 
care i reducerea timpului de 
imobilizare a vagoanelor în 
reparație cu 14 la sută, creș
terea productivității muncii 
cu 15 la sută, iar prin folo
sirea rațională a materialu
lui lemnos și recondiționa- 
rea diferitelor piese de va
goane, prețu] de cost al re-

executate a fost
13 la sută, însori-

paraț iilor 
redus cu 
indu-se la capitolul economii 
suma de 190 500 lei.

Aceste succese, au făcut 
posibil ca acum, colectivul a- 
telierului de zonă C.F.R. să 
raporteze îndeplinirea sarci
nilor de plan anuale pe 1971 
înainte de termen. Sub 
conducerea șefului de atelier 
tov. Hie Ardeleanu, a mai
strului Virgil Colțatu, a teh
nicianului principal Nicolae 
Colcer, formațiile de lăcătuși 
— montori ale Iui Ion Go- 
deanu și loan Straja și for
mațiile de meseriași ale lui 
Ioan Benches, Avram Iloca, 
Petre Mocanu, Iliuță loan, 
Victor Ghețu, loan Lăzărescu, 
Aurel Popescu, Tiberiu Kre- 
isz au adus un aport însem
nat la obținerea acestui suc-

Primele cumpărături, primele economii
G....................................    ~~ ......—'•~=a

U.U.M. Petroșani : Harnicul 
strungar Virgil Stoica, îm
părtășind din .secretele me
seriei” tinerei ucenice Ioana 
Borna.

BATALIA CU TIMPUL
TREBUIE CÎȘTIGATĂ

Străbătînd o întreagă rețea 
de galerii, iată-ne ajunși în a- 
batajul cu susținere metalică 
și tăiere cu combina 2 K 52 din 
stratul 13, blocul 2, unde lu
crează schimbul condus de 
Gheorghe Buhuțan, din briga
da lui Vespasian Cătană, una 
din cele mai bune brigăzi din 
cadrul sectorului II a! E.M. 
Vulcan. Cel care ne-a întimpi- 
nat. la intrarea în abataj, a 
fost maistrul principal Emeric 
Csiky. care ne-a împărtășit câ
teva impresii în legătură cu 
primul șut de 6 ore aplicat du
pă programul redus Ia toate 
fronturile de lucru.

— Lucrez de 23 de ani in mină 
și vă spun sincer că trăiesc 
un moment de mare emotivita
te, fiindcă această zi dorită și 
visată de atîtea generați: de 
mineri dinaintea noastră a de
venit de azi o realitate. De a- 
cum avem timp mai mult pen
tru familiile noastre și faptul 
acesta ne obligă să muncim cu

maj mult spor, pentru a ne 
realiza sarcinile de plan. Aici 
se efectuează răpirea și dirija
rea abatajului, pregătind pro
ducția pentru schimbul III. 
Din cauza aceasta nu prea pu
tem da cărbune, dar pregătim 
abatajul pentru ca schimbul 
următor să recupereze produc
ția... Celelalte două abataje, 
unde lucrează grupa lui Con
stantin Ciobănoiu și Alexan
dru Ivanciu, au pornit bine, 
in așa fel, încât de acolo „curge" 
producția normală. Cu toate e- 
forturile noastre, întâmpinăm, 
încă, greutăți : aprovizionarea 
tu piesele de schimb, mal ales 
la partea electromecanică, a- 
vem nevoie de o macara de 3 
tone, așteptăm sprijinul Cen
tralei...

Și apoi mai avem un necaz : 
autobuzele I.G.C. nu circulă 
normal. Dacă s-ar face ord'ne 
și în privința transportului 
n-am mai pierde un timp pre
țios pe drum. Șoferii nu reș-

pectă programul de circulație 
al autobuzelor, nu depun inte
resul cuvenit pentru a con
tribui și ei la reușita acestei 
mari acțiuni.

11 ascultăm.și pc șeful dc 
6chimb Gheorghe Buhuțan, ca
re ne declară :

— Schimbul la locul de mun
că este foarte bun -Și necesar 
fiindcă „obligă" pe fiecare 
muncitor să-și facă datoria în 
mod cît se poate de conștiin
cios. Avem tehnică minieră 
modernă, oameni cu bunăvoin
ță, așa că planul va fi reali
zat.

.Și vagonetarul Remus Șoptc- 
reanu adaugă că autobuzele 
I.G.C. care pornesc din carti
erul nou Coroești, nu mai o- 
presc in centrul orașului iar

Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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ȘCOALA
EDUCAȚIE

Noua măsură luată de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind reducerea cu 
începere de la 1 decembrie a.c. 
a prețurilor cu amănuntul la 
aparatele de radio din produc
ția internă în medie cu 22 la 
sută și la televizoare în medie 
cu 18 la sută a fost primită 
cu deosebită bucurie și satisfac
ție de cetățenii municipiului 
nostru.

In Petroșani, în magazinul 
nr. 48 al O.C.L. produse indus
triale, care desface aparate de 
radio și televizoare, din prime
le zile după afișarea prețurilor 
reduse, au venit numeroși cum
părători. Astfel, tovarășii Carol 
Balașko, Ileana Cioculescu, 
Magdalena Szabo au cumpărat 
cite un televizor „Opera" la 
care au făcut — datorită noilor 
prețuri — o economie de cîte

835 de lei față de prețul ante
rior ; tov. Gheorghe Dron a 
cumpărat un televizor „Dacia", 
Emil Cordobiu — un televizor 
„Lux", iar alți cetățeni au 
cumpărat aparate de radio, 
printre care tipurile „Traviata“t 
„Mamaia", „Albatros", „Manga
lia" și altele.

In total, numai în prima săp- 
tămînă de vînzare cu noile pre
țuri 
cea 
via 
nr. 
dut 
șl aparate de radio, la care 
cumpărătorii au obținut o eco
nomie — datorită reducerii da 
prețuri — de circa 30 000 lei. 
Iar fiecare zi care trece, relie
fează o creștere continuă a 
volumului vînzărilor de aseme
nea' aparate. Șt. PUIU

reduse, gestionarul Mir- 
Șerb și vînzătoarea Sil- 
Șerb de la
48 Petroșani
peste 50 de televizoare

magazinul 
au vîn-

Combativitate
M-am tot întrebat, de la un 

timp încoace, cam ce poate să 
însemne sau cum poate fi mai 
bine explicată această noțiune 
care a devenit, cu o iuțeală 
de necrezut, unul din cele mai 
uzuale titluri de gazetă, un 
imperativ simbol al timpului ! 
combativitatea. N-am pierdut 
din vedere nici să consult dic
ționare, nici să întreb specia
liști Și, la un moment dat, a- 
vînd o oarecare idee despre 
subiectul cu pricina, ce mi- 
am zis ? Hai să consult și un 
nespecialist, un neteoretician, 
un om al practicii, al fapte
lor de viață. Nu regret acea
stă ultimă consultare și. la 
mențiunea că ea mi-a fost a- 
cordată de un miner, nu a- 
daug decit sincera dorință de 
a fi crezut, de a nu fi suspec
tat că aș intenționa să afirm 
că ea — consultația — nu mi- 
ar fi putut-o acorda și un al
tul. Dar, așa s-a întîmplat...

„Vezi dumneata — m-a luat 
mai pe ocolite ocazionalul 
meu interlocutor, un om cu 
atîta „praxă" cît să poată da 
și altora — imaginează-ți că 
stau intre doi maiștri. Unul se 
află în spatele meu, altul in 
față. Cel din spate, toată zi
ua, bună ziua nu contenește 
cu laudele, cu aprecierile la 
nu știu ce calități cu care 
.mă acuză" și cînd le merit 
și cînd nu le merit. Mă fla-

tează, mă încurajează și, în 
cele din urmă, cînd vine vor
ba de producție se spală pe 
mîini din cîteva cuvinte:

— Cu preliminarul te des
curci tu, îl scoți cumva la 
capăt, doar ești minerul cel 
mai ’ w—» căbun din sector. Cred

n-o.. _ să-mi faci probleme...
Nu știu clacă „mă ajută" 

în muncă sau nu ; cert e că 
e maistrul despre care spu
neam doar atîta: că stă in 
spatele meu...

Cel de-al doilea, ei bine, , 
ăsta-mi dă de furcă. Mă cri
tică din te miri ce, inii des
pică toate gîndurile, mă stre
coară prin sitele lui îndrăcite 
cînd mă aștept mai puțin, a- 
șa incit ies din ele parcă mai 
subțiat. Mă scutură, de-mi 
zboară fulgii obligindu-ină 
să stau toată ziua atent, cu

fața la el. cu spatele la celă
lalt. Recunosc, la început e- 
rain moale, fragil, cît pe-aici 
să dau bir cu fugiții, să-I las 
altora, cu critica lui cu tot. 
Văzind că așa se poartă și 
cu alții, mi-am zis că nu vom 
putea pleca cu toții. Intri
gat din cale-afară, într-o zi 
l-am întrebat:

— Ce ai cu noi meștere ? 
Ce gînd ne porți ?

La care, omul m-a privit 
adine, prelung și într-un tîr- 
ziu ini-a spus :

— Vreau să vă învăț să fiți 
combativi I

S-a lăsat o tăcere grea, a- 
poi am rostit poate prima 
mea frază combativă, „de a- 
titudine" :

— Și dacă reușești ?
★

La început n-am înțeles un
de bătea minerul.

— Cum, nu înțelegi ? E 
simplu, ca bună ziua! A- 
veani in fața mea un om plin 
de calități. Vezi dumneata, 
combativitatea asta e ca bu
merangul, se poate întoarce 
oricînd împotriva aceluia ca
re te înarmează cu ea. Iar 
meșterul meu cel din față nu 
avea temeri să ne înarmeze, 
căci printre alte calități o a- 
vea și pe aceea, foarte esen
țială, de a fi un om CINSTIT.

I. ELIAS

1 
I
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Fiecare unitate de învățămînt
un puternic centru de

Sugestii pentru
activitafi
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Timișoara

V. TEODORESCU

mai ales 
MECANIC.

deplin. Este necesară 
anumită „tehnică" ba-

este cca a SEN- 
Desigur 

și fără cu- 
adică

ne
moi 

și orgii-

sc poate baza în mod 
pe elemente afective, 
trebuie să învețe te
și ceea ce nn-i place.

PIONIERUL RESPECTA 
PE CEI VIRSTNICI ȘI ARE 
GRIJA DE CEI MICI

al detașamentului

teamă largă 
denumire mai

pionierești
lor Armate, milițieni, scriitori, 
ziariști, nu este condiționa
tă neapărat de situații reale 
petrecute în școală.

PIONIERUL IUBEȘTE ȘI
OCROTEȘTE NATURA

pre ’ |
■ IFF 1

educație

Procesele memoriei in învățare
Ti uinivia cunoștințelor, prii <•- 

l>criior și deprinderilor dobin- 
ilitc în școală este o cerință 
și o condiție a pregătirii ele
vilor pentru viață. Numai cu
noștințele (și deprinderile) trai
nice vor putea fi utilizate, mai 
lîrziu, în viață, în practică.

Această cerință obiectivă a- 
e în prim-planul activitA- 
didnelice problema memo 
și a proceselor ci. Oricit 

dc bine ar fi înțelese (iinoș- 
tințcle de către elevi, oricit de 
dezvoltată ar fi gândirea lor, 
fără repetări și recapitulări s>s 
tematice, acestea nu pot avea 
o durabilitate prea marc. Așa
dar memorarea, păstrarea, re
cunoașterea și reproducerea ma
terialului studiat constituie con
diții necesare pentru realiza
rea unei bune învățări. Ideea 
a fost formulată încă din an
tichitate („repetiția mator stu- 
diorum est"), iar în zilele noas
tre circulă oi forța unui 
rlsm popular („repetarea 
mama învățării").

Așadar, și importanța, 
ccsitatea memorării nu 
trebuie demonstrate 
mcntatc. Ceea cc trebuie cla
rificat însă sînt procedeele cele 
mai bune care, utilizate, să du
că la un randament maxim în 
învățare. Căci nu oricum și 
nici oricând se poate memora

cu folos 
și aici o 
zală pe legi și principii psiho
logice. Și numai lucrînd în con
formitate cu acestea, memora
rea este eficace sub raport in
structiv și educativ.

O primă chestiune care tre
buie elucidată
SULUI MEMORĂRII, 
sc poate memora 
noaștereo sensului, 
mod MECANIC. Și elevii de 
VÎrstâ școlară mică 
așa memorează —
Memorarea textuală „cuvin! de 
cuvânt" specifică acestei vîrstc, 
este în fond o memorare me
canică.

In procesul dc învățămînt 
este necesar însă să-i formăm 
elevului priceperea de a ME
MORA LOGIC, adică dc a des
prinde din textul pe carc-1 are 
dc memorat ideile principale, 
dc a lc înțelege și dc a stabili 
conexiuni logice între ele. A- 
ceasla presupune preluarea ac
tivă de către elev a materialu
lui pe carc-1 arc dc memorat, 
pentru ca pe baza acestei pre
lucrări (analize, comparații etc.) 
să poată stabili singur ideile 
principale, idei care vor con
stitui puncte dc sprijin în me
morarea textului.

ATITUDINEA ACTIVA a c- 
levului în timpul memorării

Recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., pornind dc la realita
tea obiectivă că în școală 
tînârul își petrece perioada 
cca mai fertilă a formării 
sale, a accentuat cu tărie a- 
supra necesității stringente 
de a face din fiecare unita
te de învățămînt — elemen
tar. mediu sau superior — 
un puternic centru de edu
cație comunistă a copiilor, 
a tineretului studios. Obiec
tivele urmărite de școală în 
societatea noastră fac parte, 
în fond, din marea acțiune 
coordonată a tuturor facto
rilor educativi ce concură la 
formarea profilului moral al 
cetățeanului României socia
liste. In școlile do toate gra
dele din municipiul Petro
șani. s-au obținut in ultimii 
ani rezultate bune, sub aspec
tul continuei îmbunătățiri a 
procesului instructiv-educa- 
tiv. A fost atins — cu -inele 
foarte bune rezultate — prin
cipalul scop al unui proces 
educativ atent și răbdător și 
anume acela al trecerii de la 
acceptarea empirică a cunoș
tințelor predate la înțelege
rea lor. lucidă și profundă, 
la materializarea lor în com
portamente si acțiuni. S-a re
levat însă că. pe alocuri, prin 
unele școli mai ales genera
le. mai există situații rînd. 
sub privirile oblăduitoare, 
indiferente sau obtuze, ale 
unor educatori, abalerile de 
la conduita școlară, de la 
normele de comportament

inoral-cetățenesc ale tinerilor 
se amplifică, impietează pro
cesul de învățământ. Și, toa
te acestea, sub privirile în
găduitoare ale organizațiilor 
de partid care, în inuite ca
zuri, nu acționează ferm și 
hotârît pentru cpmbatcrea 
neajunsurilor, nu dovedesc 
intransigență în curmarea de
ficiențelor semnalate. „In 
contextul actual, cînd între
gul popor, călăuzindu-se du
pă indicațiile Congresului al 
X-lca al partidului, a înțeles 
necesitatea ridicării conștin- 
ței socialiste a oamenilor 
muncii la nivelul exigențelor 
superioare ale noii etape de 
dezvoltare a țării noastre — 
ne spunea, nu demult, prof. 
Victor Bădău, inspector șco
lar pentru municipiul Pe
troșani — lucrătorilor din în
vățământ, tuturor cadrelor 
didactice, înarmate cu noile 
documente, le revine sarci
na de a depune toate efor
turile. de a consacra întrea
ga lor capacitate dc muncă, 
cu înalt simț de răspunde
re. nobilei meniri pe care o 
au. dc a educa. în chip co
munist, generația viitorului". 
Având în vedere faptul, esen
țial, că lupta împotriva pa
razitismului. a tendințelor re
trograde fată de muncă, poa
te și trebuie să înceapă de 
timpuriu, din școala elemen
tară, cadrele didactice tre
buie să acționeze. într-ade- 
văr, convingător pentru for
marea la elevi a deprinderi-

lor de a munci. In munici
piul nostru s-a făcut un în
ceput promițător în această 
direcție. Cu sprijinul între
prinderilor economice, destul 
dc consistent și pînă acum, 
atclierelc-școală vor tre
bui să devină, in curînd, a- 
devărate secții ale acestor 
întreprinderi, cu producție 
proprie. Astfel, vom ajunge 
să însuflăm copiilor convin
gerea că viitorul lor loc în 
societatea de mâine depinde 
direct de felul cum ei vor 
ști să muncească, de felul 
cum vor munci. Este. de 
asemenea, necesar să se in
tensifice eforturile pentru 
crearea de noi unități școla
re cu program prelungit — 
semiinternate, ca cel înfiin
țat la Școala generală nr. 2 
Petroșani —, întrucât această 
inițiativă, valoroasă, a fost 
îmbrățișată, după cite știm, 
cu entuziasm dc părinții e- 
levilor și dă roade.

Se știe că școala trebuie 
să dea societății âlît buni 
specialiști cît și cetățeni îna
intați, cu un orizont larg, 
cu spirit dc inițiativă, cu o 
minte receptivă la tot ce e 
nou și anvasat, cu un înalt 
spirit de responsabilitate față 
de îndatoririle sociale. Școala 
trebuie să modeleze carac
terul comunist. înalta con
știință cetățenească. Și acest 
lucru nu este posibil decît 
printr-o viziune profund i- 
deologică și profund politi
că asupra tuturor materiilor

din școală. Pentru că, este 
inadmisibilă orice formă dc 
apolitism în sistemul nostru 
dc învățămînt ! „Fiecare e- 
ducator, învățător și profe
sor din întregul sistem de 
învățămînt — arăta secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara Comitetului Central 
din noiembrie — trebuie să 
fie alît un specialist în dome
niul său cît și un bun edu
cator comunist".

„Nu mai este admis, 
nici unui cadru didactic 
considere că educația cetă
țenească se poate face numai 
în ore speciale — ne spu
nea prof. univ. dr. ing. Ni
colae Lețu, decanul Facul
tății dc exploatări miniere 
a I.M.P. — pentru că aceas
ta se face și se va face în 
întregul proces de învăță
mînt". Acordînd importanța 
cuvenită acestui deziderat al 
vieții și societății noastre 
noi, predării științelor socia
le, manifestînd un vădit in
teres pentru cercetarea știin
țifică, bine orientată, cu a- 
plicarea practică, se va pu
tea înlătura, din viața stu
dențească, acea încă exis
tentă inerție față de însu
șirea tuturor cunoștințelor 
predate, vor putea fi forma
te colectivele puternice de 
studenți sirguincioși, în care 
inițiativele valoroase, • „se
mințele" științei și omeniei 
să rodească din plin.

O discuție sau o acțiune 
cu caracter permanent lan
sată și urmărită de colecti
vul de conducere al detașa
mentului sau de comanda
mentul unității. Este vorba 
toi despre o prevedere în
scrisă in statutul unităților 
și detașamentelor de pionieri, 
în această acțiune „sinteti- 
zantă" pot fi încadrate, pc 
parcursul unui trimestru sau 
a unui an școlar mai multe 
activități : acțiuni social-uti- 
le, excursii și expediții pen
tru cunoașterea și ocrotirea 
naturii, concursuri ele. Re-
comandăm cărțile de Ști ință
ixjpularizată apărute în co-
lecția „Caleidoscop".

PIONIERUL ESTE CU RA-
JOS ȘI DEMN

Discuție, dezbatere în de-
tașament sau la nivelul u- 
nilății pe marginea acestei 
cerințe cuprinsă în statutul 
unităților și detașamentelor 
dc pionieri, pornind sau de 
la o faptă deosebită de cu
raj și demnitate săvîrșită de 
un pionier al unității sau de 
la revers. Se înțelege că o 
asemenea dezbatere, la care 
putem invita eroi ai muncii 
socialiste, militari ai Forțe-

Cu această 
(sau sub o 
tentantă) colectivul de con
ducere 
lansează pe o anumită peri
oadă o acțiune sub formă de 
întrecere. Periodic, pionierii 
angajați în acțiune rapor
tează (și dacă este cazul do
vedesc) colectivului de con
ducere despre faptele lor i 
a ajutat un preșcolar să trea
că strada, a însoțit un om 
dintr-un sat care nu cunoș
tea unde se află o anumi
tă instituție, a reparat jucă
riile surioarei etc. etc. Fap
tele se încadrează după na
tura și importanța lor în- 
tr-un anumit barem de punc
te. La sfîrșit, în cadru fes
tiv și în prezența comandan
tului. a părinților chiar (ac
țiunea poate fi păstrată ca 
„un secret" al detașamentu
lui). sînt judecate faptele și 
se acordă câștigătorului un 
anumit titlu : „Pentru fap
te frumoase", „Pionier ade
vărat" etc.

Prof Gligor IIAȘA

••.ie condiționată dc STAREA 
MOTIVATION A LA a lui dacă 
memorează cunoștințe care răs
pund unei necesități spirituale 
sau îi vor fi utile In rezolva
rea unei probleme practice pe 
care i-o pune viața, ci va fi 
activ spiritualicește în procesul 
memorării. De asemenea, o 
stare afectivă pozitivă va sti
mula activitatea lui dc memo
rare. „Memoria stă totdeauna la 
ordinele inimii" — spunea N. 
Rivaxol, subliniind astfel RO
LUL ELEMENTULUI AFEf TIV 
ÎN MEMORARE 
periența noastră
ceea ce ne place memorăm cu 
multă ușurință de cele mai 
multe ori. involuntar (o melo
dic, o poezie, acțiunea unui 
film, figurile unui dan etc.). 
Bineînțeles că procesul învăță
rii nu 
efect iv 
Elevul 
mcinic
Este necesar să-i formăm sen
timentul de responsabilitate mo- 
ral-socială pentru activitatea sa 
principală — învățătura.

Succesul memorării — ca e- 
lement component al învățării 
— depinde și de „tehnica" pe 
care o utilizează elevul în ac
tivitatea de memorare, do pro
cedeele dc memorare.

Un volum mare do cunoș
tințe care urmează să fio me
morate trebuie FRAGMENTAT 
ÎN UNITĂȚI LOGICE, rare SA 
FIE MEMORATE RÎND PE 
RÎND. Numai așa se va asi
gura o memorare uniformă a 
întregului material. Bineînțeles 
că nu vor fi memorate numai 
fragmentele, ci și corelațiile 
dintre ele.

De o marc importanță în 
sporirea eficienței memorării este 
și GRADAREA DIFICULTĂȚI
LOR : dc la ușor — la greu, 
de la simplu — la complex.

Datele psihologiei experimen
tale au scos în evidență UTI
LITATEA EȘALONĂRII în 
timp — ca pauze — A REPE
TĂRII, în vederea memorării. 
Pentru memorarea aceluiași 
text au fost necesare 14,5 mi
nute, neeșalonat și numai 8,9 
minute, cînd s-a eșalonat, cu 
pauze între o lectură și alta.

Cînd elevul este pus să A- 
PLICE ÎN PRACTICA cunoș-

Unțele teoretice (adică să efec
tueze lucrări, exerciții etc. |>e 
b; za cunoștințelor) procesul me
morării este substanțial îmbu
nătățit (cunoștințele devin prin 
aceasta trainice).

Cel mai important lucru însă 
('!»• SA I FORMAM ELEVU
LUI PRICEPEREA $1 DEPRIN
DEREA DE A PUNE ORDINE 
SI SISTEM ÎN CUNOȘTINȚE, 
ADICA DE a MEMORA PE 
BAZA UNOR SCHEME LOGI
CE, pe care singur să și le < /in
struiască din materialul pc <a- 
re-J are de memorat. S-a con
statat, experimental, că un n- 
srmenca procedeu de memora
re sporește eficacitatea învăță
rii cu aproape 50 la sulă A- 
ceastă „tehnică" devine cu atîl 
mai necesară cu cit elevul îna
intează pe treptele superhero 
ale învâțămîntului unde, dato
rită volumului mare dc cunoș
tințe, o memorare textuală < ste 
de neconceput. Fără un aseme
nea procedeu rațional de mun
că intelectuală, elevul nu vn 
mai putea face față mai ales 
în perioada recapitulărilor fi
nale și a pregătirii examene
lor.

Prin lecțiile de recapitulare, 
prin modul în care sitematî- 
zează și sintetizează cunoștin
țele în jurul unei idei cen
trale (tema de recapitulat), pro
fesorul (învățătorul) oferă ele
vilor un mode), un eșantion, no 
(are aceștia îl vor folosi în 
munca lor independentă de pre
gătire (recapitulare) a altor ca
pitole (teme). Este bine să Ia 
atragem atenția asupra acestei 
„tehnici" pc care o utilizăm, să 
le explicăm — cînd e cazul 
— și temeiurile ei logice și psi
hologice pentru ca elevii să o 
poată utiliza apoi conștient în 
activitatea lor viitoare.

■A-
Desigur că memorarea nu e 

un scop în sine, ci un mijloo 
pentru dobîndirea 
tințe și *

de cunoș- 
deprinderi temeinice. 

Dar ca instrument ea trebuie 
perfectată, dezvoltată, optimi
zată, iar optimizarea este re
zultatul exersării ei sistemati
ce

r
(Urmore din pag l)

școală dc plămădire a celor mai nobile trăsături : cinstea, 
demnitatea, mindria patriotică, respectul față de muncă, 
curajul, generozitatea. Copii se deprind in cadrul Organi
zației pionierilor, și in primul rind in cadrul grupei, a 
detașamentului și a unității. cu curajul, cu rezolvarea 
in comun a sarcinilor, cu sinceritatea și cu alte trăsături 
care favorizează formarea profilului moral, înaintat al ce
tățeanului de miine. Organizația pionierilor le pune la dis
poziție nenumărate mijloace prin care să afirme tot ceea 
ce este bun in fiecare, să unească eforturile fiecăruia 
eforturilor tuturor. In Organizația pionierilor se educă o- 
menia, spiritul tovărășesc, ajutorul reciproc, această or
ganizație este cea care pune pentru prima dată premisele 
romantismului revoluționar, a înflăcărării pentru o cau
ză justă. Aș spune că aici încep să sc construiască, să sc 
(lădească. să sc făurească primele elemente care vor determi
na in personalitatea copilului idealul de viață comunist. Prin 
întreaga sa activitate și prin forme specifice, prin adunările 
pionierești, prin expediții, prin concursuri, prin grija u- 
nuia față de ceilalți, prin preluarea de către pionieri a 
anumitor preocupări pentru cei mai in virstă, pentru co
piii mici, un întreg program contribuie la formarea co
piilor ca cetățeni de omenie, cum se spune, și totodată ca 
iubitori profunzi de patrie, de realitățile noastre socialis
te, ca fii credincioși ai Partidului Comunist Român.

— Să revenim, pe scurt, la noțiunea de democrație 
pionierească amintită la Început. Cum poate fi definită 
aceasta și in ce mod se realizează 7

— In ceea ce privește democrația pionierească, ca 
este poate una dintre cele mai importante elemente din 
viața organizației noastre. Conferința națională a valori
ficat experiența pozitivă care s-a acumulat in ultimii ani 
in (cea ce privește antrenarea copiilor la organizarea pro
priilor lor activități, in creșterea forței de influență a 
colectivului pionieresc adoptind, la propunerea și indicația 
secretarului general al partidului, o nouă formulă dc con
ducere și anume că pionierii sînt comandanții detașa
mentelor și unităților, iar comandanții de ieri au devenit 
comandanți-instructori. Aceasta, cred eu, indică o matu
rizare a organizației, o creștere a increderiii partidului in 
capacitatea copiilor de a fi buni organizatori ai creșterii 
răspunderii lor și, rcalizindu-se in același timp, o lărgire 
sensibilă a democrației in cadrul Organizației pionierilor. 
De altfel, și faptul că pentru prima dată conferințele Or
ganizației pionierilor au avut constituite secțiuni ale co
piilor c-ste încă un indiciu al dezvoltării democrației in 
cadrul organizației. Aș spune, rezumind toate aceste laturi 
ale cultivării in spirit democratic a copiilor, că democrația 
pionierească este ucenicia socială a viitorului cetățean.

— Dc anul acesta piomeria începe la 7 uni. Ce activi
tăți specifice va realiza Organizația pionierilor cu cei mai 
tineri membri ai săi ?

— Intr-adevăr, un detașament numeros dc copii dc 7 
ani a pătruns in rindurile organizației și aceasta pune in 
fața noastră multe probleme. Este necesar să adoptăm 
metodele și formele de muncă existente la virstă copiilor 
mici, tom face lucrul acesta cu ajutorul învățătorilor ca
re dispun de o interesantă experiență și sint convins 
cu ci vor găsi și calea cea mai potrivită către sufletul ce
lor mai tineri membri ai organizației noastre. Aș vrea să 
vă spun că aceștia sint printre cei mai inimoși pionieri, 
gata oricind să răspundă la toate chemările. Va dura un 
(imp pînă tind noi vom putea să spunem că nc-am ela-

cu

borat mai temeinic, pe baza științifice, forme și metode 
specifice, dar aceasta reprezintă o preocupare căreia ii 
dăm o atenție tot mai sporită in perioada care urmează.

— Cum va decurge pregătirea pionierilor pentru apă
rarea patriei ?

— Pregătirea pionierilor pentru apărarea patriei o 
concepem ca o pregătire foarte complexă. In primul rind 
ea se manifestă prin culirea fizică a copiilor, antrenarea 
lor mult mai sistematică la activități in aer liber, pentru 
fortificare, pentru întărirea sănătății, pentru creșterea re
zistenței la efort. In acest scop vom folosi forme variate, 
cum sint învățarea schiului, învățarea înotului de către 
toți copiii în timpul verii, marșurile, trecerea curselor 
cu obstacole, jocurile militare și acțiunile de orientare 
turistică, <le deplasare in teren — toate urmărind să-l de
prindă pe copil să știe să folosească în împrejurări ex
cepționale condițiile pe care le oferă terenul pentru a 
aduce servicii apărării patriei. Dar totodată îi pregătim pe 
copii să fie apți ca in împrejurări deosebite, cum au fost 
dc pildă la noi inundațiile de anul trecut, să se salveze 
și pe ei și să salveze și pe alții. O altă direcție importantă 
este dezvoltarea și perfecționarea în continuare a deprin
derilor tehnico-aplicative ale copiilor. Vom dispune dc 
ajutorul militarilor, al unităților militare, al ofițerilor

care vor conduce cercuri de topografic, cartografic, de 
transmisiuni, radio, telecomunicații. Vom pune un mare 
preț pe o activitate mult îndrăgită de copii, aceea de a 
organiza jocuri militare, transmisiunea cu fanioanele, fo
losirea busolei in deplasări și alte forme dc acest gen. In 
sfîrșit, dorim să începem cu cei dc virstă mai mare, din 
clasele a Vl-a, a Vil-a, a VlII-a, și clemente de instrucție 
de front pentru ca școlarii să folosească actuala structură 
organizatorică, grupa, detașamentul, unitatea, spre a că
păta deprinderi de deplasare ordonată, de comenzi și exe
cuții ireproșabile. La toate acestea adăugăm și unele ele
mente <le instrucție de foc. Ii vom învăța să se apere in 
condițiile unui atac aerian împotriva mijloacelor de in
fectare chimică, să dea primul ajutor sanitar in caz de 
nevoie și, cu niște arme special confecționate pentru ei, 
să învețe să tragă la tir, să capete deprinderi care să le 
fie de folos ulterior cînd în cadrul U.T.C. vor practica 
sistematic pregătirea pentru apărarea patriei. Noi punem 
preț, de asemenea, și pe cultivarea la copii a dragostei față 
de forțele armate, față de unitățile militare. Copiii vor 
participa la toate sărbătorile importante ale unităților mi
litare după cum și reprezentanți ai unităților militare 
vor participa la manifestările importante din viața Orga
nizației pionierilor. încadrăm această acțiune intr-un com
plex mult mai larg de educație patriotică activă și com
plexă a copiilor.

— Se întrevăd schimbări, reglementări ferme în ceea 
ce privește funcționalitatea caselor pionierilor? In ce 
constau acestea ?

— Casele pionierilor vor cunoaște in viitor funcțiuni

noi. In primul rind ele sc vor adapta activității cu pio
nierii mici, ceea ce presupune reluarea unor tradiții, iar 
in afară de aceasta ele vor trebui să devină centre de 
orientare profesională, dc dezvoltare a deprinderilor prac- 
ticc-aplicative, centre de petrecere cultivată a timpului 
liber, un fel dc centre de „Ioisir". In plus, casele pionie
rilor vor deveni centre de inițiere in domeniul pregăti
rii pionierilor pentru apărarea patriei. Ele vor fi primele 
care vor fi dotate cu cele necesare în acest scop. In sfâr
șii. o nouă funcționalitate, sau mai bine zis o dezvoltare 
a unei funcționalități pe care o aveau și pînă acum, 
decurge din faptul că ele vor fi chemate să-și aducă o con
tribuție mult mai importantă la perfecționarea cadrelor. 
In acest sens, casele pionierilor vor fi înzestrate cu mij
loacele necesare pentru a pune un accent mai important 
pe pregătirea politică a cadrelor dc comandanți, nu numai 
de pregătirea metodică-profesională. După modelul cate
drelor <le științe sociale care apar in școli, noi vom in
troduce la casele pionierilor cabinete de pregătire politico- 
pedagogică a cadrelor de comandanți. Firește, la început 
experimental in citeva case ale pionierilor dar cu ten
dința dc a lc generaliza in toate casele pionierilor. Casele 
pionierilor vor trebui să sc ocupe mai mult și de ini
țierea, instruirea și pregătirea activului pionieresc care 
joacă un rol mult mai important in viața organizației 
după cca dc-a doua Conferință

— Ați fost cu mai multe 
luînd cunoștință de activitatea 
aprcciați această activitate ?

— In Valea Jiului este întotdeauna o sărbătoare să 
poposești. Aici te întinipină o atmosferă plină de entu
ziasm. de spirit muncitoresc, sobrietate și totodată însu
flețire. Copiii sint produsul acestor condiții sociale in 
care trăiesc și nu este greșii a spune că detașamentele și 
unitățile dc pionieri din Valea Jiului fac parte dintre 
diviziile, ca să le numesc așa, de frunte ale oștirii pionie
rești. Am fost plăcut impresionat dc seriozitatea și răs
punderea cu care copiii înțeleg să-și îndeplinească sarci
nile încredințate de partid. Un lucru cu totul remarcabil 
este prezența neîntreruptă în mijlocul copiilor a activiști
lor in frunte cu primul secretar nl Comitetului județean 
de partid, tovarășul Ioachim Moga, cu primul secretar al 
Comitetului municipal și cu cei ai comitetelor orășenești 
și, aș spune, a tuturor comuniștilor. La aceasta aș adăuga 
prezența minerilor în riadul copiilor sau a frumosului 
obicei ca pionierii să-i aștepte la ieșirea din șut pc mineri 
atunci cînd obțin rezultate deosebite pentru a sărbători 
împreună acest eveniment. Intimplarea a făcut să po
posesc in Valea Jiului intr-o clipă de marc sărbătoare 
marcată prin trecerea la programul de muncă de 6 ore. 
Este un act revoluționar in dezvoltarea, in aplicarea in 
practică a politicii partidului nostru de ridicare neîntre
ruptă a nivelului de viață și cultură, de pregătire și dez
voltare pc toate planurile a conștiinței socialiste a mase
lor. Firește că și copiii au trăit acest eveniment. Familiile, 
muncitorii, întreagă Valea Jiului se pregătește să folo
sească această măsură luată de conducerea de partid pen
tru a realiza la un nivel și mai înalt planul de producție, 
de a adăuga noi acte de eroism in muncă ușa cum minerii 
au făcut și fac întotdeauna. In ce mă privește, subliniez 
că am certitudinea că pionierii din Valea Jiului vor fi și 
in viitor printre cei mai inimoși, cu inițiative și cu rezul
tate deosebite atit la învățătură cit și in munca pionie
rească, in activitatea patriotică și le doresc din toată ini
ma, multă sănătate, voie bună și succes in activitatea lor.

Națională.
prilejuri în Valea Jiului 
pionierilor de aici. Cum

română

y

Unul dintre cele moi specto- 
culoose, și utile în cceloși timp, 
momente editoriole din ultimo 
vreme, destinat direct învăță- 
mîntului de cultură generală, 
îl constituie apariția îndrepta
rului de limba și literatura ro
mână semnat de Augustin și 
Dorina Macarie.

Deși se precizează și pe foa
ia de titlu că este vorba des
pre o lucrare pentru concursul 
de admitere în licee și școli 
profesionale de ucenici, utilita
tea ei depășește aceste grani
țe propuse de autor, servind 
ca autentică sursă bibliogra
fică in documentorea profeso
rilor de limbo română, in pre
gătirea pentru lecția de zi la 
clasele V-VIII.

Indreptorul conține două mari 
capitole : I. Literatura română : 
II. Limba română. Primo porte 
este precedată de o pledoarie 
pentru literatura sistematică, 
permanentă, necesară lărgirii o- 
rizontului cultural, dobindirii u- 
nor deprinderi de exprimare co
rectă, îngrijită, orală și scrisă. 
Se dou opoi indicații privind 
pregătirea problemelor de lite
ratură : ce și cum se citește, 
structura operei literare, stu
diul formei literare. Este ceea 
ce se cheamă o pregătire teo
retică a candidatului dirijat în
spre concret și o atenționare 
ce ține de pregătirea sa psiho
logică atit de necesară mo
mentului premergător lucrării 
propriu-zise. ol elaborării aces
teia și al revederii celor scrise.

Literatura română, cel mai 
întins capitol, urmărește tema
tic și stilistic cinci subiecte fol
clorice și cincizeci și una de 
bucăți literare oporținind unui 
număr de douăzeci și trei de 
scriitori incepind cu Ion Necul- 
ce și lerminînd cu Nicoloe Lo- 
biș, pe core-i studiază elevii 
în cele opt efose ale școlii ge
nerale. Remarcobil este și ca
pitolul „Sinteze" care punctea
ză coordonate comune ale u- 
nor opere conjugote in teme 
ca : „Folclorul — formă de mo- 
nifestare spirituală o poporului 
nostru", „Ecouri ale vieții de 
altădată in...”, ..Eroismul stră
moșilor noștri - oglindit în... 
etc.

Al doilea capitol întins pe o 
sută șaptezeci de pagini lixeo- 
ză procedee necesare analizării 
gramaticale cu ajutorul toblo- 
u'ilor și schemelor, o textelor

dote la diferite examene de 
admitere (in licee, școli profe
sionale, supraliceale — secreta
riat și stenodactilografie - și Io 
Universitatea din București) și 
texte noi selectate de autori 
din opere literare semnate de 
Bălcescu, Vlohuță, Creanga, 
Sădoveanu, Titus Popovici, ori
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Dar, după cum ne overtizeo- fj 
i și outorii, trebuie evitat pe- q

vedea, lucroreo, in partea finală 
o capitolului secund, obando- 
nind pentru moment programo 
școlilor de cultură generală, 
face trecerea de la liceu la fa
cultate, idee salutară ținind 
cont de foptul că sub aspectul 
gramatical, absolvenții de li
ceu sînt văduviți, prin programa 
de învățămînt, de un studiu 
continuu și exercițiu necesar 
examenului de admitere în Fa
cultatea de filologie.

ză și outorii, 
ricolul ce poate apăreo in 
situația cînd dascălul ori ele- ~ 
vul consideră analizele literare li 
din „îndreptar" drept pastile 
ce trebuie ingurgitate de zor, 
ad lite/am. Ele sint niște ja
loane, puncte de sprijin, 
dele orientative și 
unicate obligotorii,

0 
omo- 

nicidecum ri 
sint texte |J 

pentru exersarea și verificarea n 
puterii de memorare și păstra- U 
re pentru o perioadă mai mult n 
sau moi puțin apropiată. Ar |J 
fi iarăși nedrept ca membrii f| 
comisiilor de admitere să a- 
precieze ni1 
evoluția candidatului potrivit 
tangenței pe care o are sau 
nu pregătirea acestuia, reflec
tată prin răspuns, cu litera ma
nualului despre care e vorbo, ri 

Spuneam la un cerc peda- II 
gogic că pe mine ca profesor 
de limba și literaturo română 
trebuie să mâ preocupe riu 
faptul că un elev știe sau nu 
peste ani ce se numește pro
nume interogativ, ci felul in 
care reușește să se exprime co
rect in scris și oral, saltul co- 
litotiv făcut in direcția aplică 
rii practice a cunoștințelor o 
similate in frumoșii oni de șco 
Iar.

Și sub acest aspect consider n 
valorică și plină de bun simț U 
intenția autorilor materializată n 
in lucrarea, ce poate frina, oii U 
da avînt gindirii creatoare a fi 
elevilor, după cum înțelegem U 
să o utilizăm.

P,ol Mircea MUNTEANU Q

cie aainuere sa a- — 
rivelul de cunoștințe, II 
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Spre noi înfăptuiri
gospodărești

llic și a- 
ulocritic nctivdateo De la 
nz-enstâ regulă nu s-ou abă
tut nici deputath din Vulcan 
core ța cea de a XVll-a «r- 
aiune a consiliului popular 
al orașului lor a» *0311131, 
printre altele, șl modul In 
care au fost îndeplinite o- 
biccMvele cospodrircș-t-cd:”- 
tare prevăzute pentru acest 
an prin munci voluntsr-pa- 
triotîcâ. Ș; trebuie spus de 
la bun început că amil care 
se apropie dc sfirț t n fost 
bogat fn fapte șl re'uHntc 

Potrivii planului. In arest 
an. trebuiau dt se realizeze 
prin mui.câ patriotică lucrări 
gospodurcști-edilltarc în ia- 
loare de 4 500 000 lei. Este o 
cifră cc nu mal necesită co
mentarii Ceea ce s-a realizat 
însă depășește ci» mult aș- 
tcptările Deputalii și nvltn- 
ții la sesiune an aflat cu sa
tisfacție că prin muncă pa- 
fr'oi'cfi s-au efectuat lucrări 
n căror valoare se ridică la 
impresionanta «.urnă dc 
iSOOoOOOiei. Nu intenționăm 
să înșiruim tot ceea ce s-a 
înfăptuit Merită însă azi a fi 
reliefate cîteva obiective im
portanțe printre core arnena- 
îareq t-elor două ștranduri, ti 
bazei sportive de la C.E. Pa- 
roșeni. a lacului de agre
ment dintre brazi, amenaja
rea ți extinderea nanelor 
verzi Toate acestea, sînt ro
dul muncii pline dc entuzi
asm desfășurate de organi
zațiile de partid din cartiere, 
a celor de tineret, n comite

telor dc femei și «le blucur 
a dcpulaților. rod 
nării entuziaste a 
la toate acțiunile 
patriotică inițiate.

— Am obținut, c drept, re
zultate frumoase dar mii a- 
vcm încă suficiente rtzerve 
ncvalorificatc. a «pus depu
tat ui Francisc llnncr. Nu s-a 
făcut nimic, sau aproape ni
mic, pentru reactivarea mor 
comisii permanente — a a

«1 partiei- 
rclițenllor 
rlc muncă

A

I nsemnări
de la sesiunea

Consiliului
popular al

orașului Vulcan

«lăugat el. Deputatul Tudor 
Mocuța a venit cu propune
rea ca la camera deputatu
lui să se organizeze întîlniri 
între deputeți și alcguor', 
schimburi de păreri între dc- 
puteți.

— După cum știm cu toții, 
pe lingă consiliul popular, a- 
vem o comisie permanentă 
dc gospodărie. Menirea ei es
te de a sprijini toate acțiu
nile dc înfrumusețare iniția
te de consiliul popular. Co
misia noastră n-a făcut acest 
lucru întotdeauna cu promp
titudine. a spus deputatul 
Nicolae Bogățanu.

Ir Jucrun frumoase și 
utile Consider Insă ci 
am fătul prea puțin in 
toca cc prii ește latura 
educativă prin care să-l 
determinăm pc cei ce n-n 
fac să păstreze ceea cc nir» 
creat — sublinia deputatul 
Gheorghe Mocanii Această 
muncă educativă trebuie des
fășurată în permanență și 
dc către fiecare. Să sc cre
eze pc loc opinie dc masă 
împotriva acelora ci distrug 
bunul obștesc creat prin 
munca obștească.

După cc sesiunea a făcut 
bilanțul realizărilor gospodă
rești din nccsl an. in fața 
dcpulaților și invit ițiloi 
fost prezentat spre aprobr 
planii] dc acțiuni patriot! 
pentru anul 1972. De pe pit 
forma realizări’oj- .inului 
1971, sesiunea a aprobat ca 
acțiunile gospodărești patrio
tice pc 1972 să totalizc-zc va
loric 16 milioane Ici Printre 
altele, s-a preconiza- ssi sc 
amenajeze noi baze sportive 
și solarii pentru copii, incli 
guiri, reparații <lc strBzi și 
trotuare, începerea in primă
vară. a lucrărilor la noua sa
lă dc sport, intensificarea lu
crărilor la stadionul din lo
calitate și multe altele.

Sîntem convinși că prin 
dăruirea colectivă, entuzias
mul și hărnicia cc-l caracte
rizează, vuleănenii vor în
deplini și depăși obiectivele 
fixate dînd noi valențe de 
frumusețe localități în care 
muncesc și trăiesc.

• DUMINICĂ
12 DECEMBRIE

0,15 Gimnastica pentru toți. 
8.30 Cravatele roșii

L’.N.l.t .E.F.
10,00 Viața satului.
11,05 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strAjă patriei.
12,30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14.40 Sport — Box : Anglia— 

Polonia. înregistrare dc 
In \ Arșovia — Tenis : 
„Turneul campionilor".

16.25 Film serial pentru ti
neret !
Planeta Giganților.

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Cîntece șl jocuri popu 
lare interpretate dc ar
tiști amatori.

18.20 Mult c dulce șl 
moașă.

DW5 Timp și anotimp 
grimltură.

18,55 Gala interprrților. Pia
nistul Emil Ghilda in
terpretează .Sonata 
quasi una fantasia* <lc 
Beethoven.

19,10 Tragerea Pronocxpres.
19.20 1 001 de seri.

Aventurile lui Pcty : 
19,30 Telejurnalul dc scară. 
20,00 Ancheta TV : Credulii.

PROGRAMUL
pentru 

sâptămîna
viitoare

fru

D CRIȘAN

£

Meci
internațional 

de ruajby
Astăzi după-amiază stadionul 

(Mul din Petroșani va găzdui 
întâlnirea internațională de 
rngbi dintre Știința Petroșani 
ți A.S.Z. Varșovia. (R.P. Po
lonă). Jocul este așteptat cu 
deosebit interes de amatorii 
sportului cu balonul oval în- 
irucît promite un atractiv spec
tacol «n „interpretarea44 cam
pioanei de toamnă a țării noas- 
ts-c. echipa studenților mineri, 
și a uneia dintre cele mai re- 
-dulabile teamuri poloneze, 
principală furnizoare dc ju
cători pentru selecționata ță
rii prietene. Partida va începe 
la ora 14.

--------♦--------

T raqerea 
la tombola
din Luoeni

Duminică, 19 decembrie, ora 
10 dimineața. în sala Palatului 
cultural din Lupeni va avea 
Joc tragerea la tombolă orga
nizată de Comitetul executiv 
al Consiliului popular al ora
șului Lupeni. pentru stabilirea 
numerelor cîștigătoare ale pre
miilor anunțate (televizoare, a- 
parate de radio, frigidere, ma
șini de cusut, aparate foto, co
voare etc.)

Din fondurile realizate cu a- 
cest prilej se vor executa di
ferite lucrări gospodărești de 
interes general pentru locuito
rii orașului Lupeni.

In dorința de a oferi unui 
număr cit mai mare de cetă
țeni posibilitatea obțineri; bi
letelor de tombolă, organizato
rii acestei acțiuni au prelun
git data procurării biletelor, de 
Ja secretariatul consiliului 
popular, pînă în ziua tragerii.

BATALIA CU TIMPUL
TREBUIE CÎȘTIGATĂ

(Urmare din pag. 1)

oamenii sînt nevoiți să vină 
jos pînă la mină.

Iată-ne acum în abatajul 
susținere metalică țl tăiere 
combina 2 K 52, unde lucrează 
schimbul condus de Petru A- 
vrarn. din brigada lui Constan
tin Ciobănoiu. Aici lucrul mer
ge din plin. Combina taie în 
stratul de cărbune. Discutăm 
cu comunistul Petru Avram, 
care lucrează dc 19 ani în mi
nă.

— Totul ar merge foarte bine, 
dar trebuie 6ă avem întodeau- 
na materialul la locul de mun
că sau cît mai aproape de a- 
bataj. Oamenii nu și-ar mai 1- 
rosi timpul productiv cu trans
portul lui de la distanțe des
tui de mari, pînă aici.

In discuție intră și combini- 
erul Ton Badea.

— Programul de 6 ore este 
foarte bun și a fost adoptat la 
timp, dar cerem ca schimbul 
care vine cu pregătirea mate
rialelor să-și facă datoria, să 
ne aprovizioneze mai bine, șl 
așa treaba va mergel Dacă ni 
s-ar schimba ..vărsarea44 (flu
xul de transport al benzii) ar 
fi și mai bine. Aprovizionarea 
cu piese de schimb va trebui 
tratată cu mai multă atenție, 
nu avem cuțite la combină. 
Primul șut merge strună.

Pe șeful de schimb Alexan
dru Cîmpeanu din brigada 
Gheorghe Hang, l-am găsit 
crind la pregătirea pentru 
itorul panou 6. Condițiile 
cului de muncă sînt foarte gre
le, dar schimbul este hotăr't să

pe

cu 
cu

lui 
lu- 
vi- 
!o-

le depășească. Am discutat 
despre noul program de luciu 
și cu măsurătorul de gaze Ște
fan Cojocarii, care lucrează de 
20 de ani la mina Vulcan.

— Programul de 6 ore este 
foarte bun și trebuia aplicat mai 
de mult. Eu sînt bătrîn dar 
mă bucur că pot beneficia cî- 
țiva ani de avantajele create. 
Nu mi-a prea plăcut azi, în 
prima zi de aplicare a progra
mului redus, transportul mun
citorilor la mină. Podul dg pes
te Morișoara de lingă depozi
tul de lemne nu a fost termi
nat nici acum. Oamenii au 
fost nevoiți să vină pe Jos de 
la barieră pînă la mină.

Tată cîteva din primele gîn- 
duri. din 
minerilor 
exprimă 
că există 
tru realizarea 6arcinllor de 
plan în condițiile programului 
redus de 
conștienți 
re ce le 
muncă și 
deplin datoria. Pentru asigura
rea deplină a succesului în 
această uriașă bătălie cu tim
pul, se cere o atenție conti
nuă și o mai mare răspundere 
din partea tuturor factorilor 
chemați să participe la buna 
organizare a muncii, astfel îneît 
să se remedieze toate lipsurile 
care încă mai există.

primele impresii ale 
de la Vulcan. Ele 
detașat convingerea 

posibilități reale pen- 
realizarea sarcinilor

6 ore. Oamenii sînt 
de marea răspunde- 
revine la locul de 
hotărîți să-și facă pe

Stan

I 17.15 Cintarc patriei — con
curs coral intcrjiidețcan.

18.30 Tenis : „Turneul cam
pionilor*'. 
Ilic Nă-stase — 
Smith.
Transmisiune directă dc 
la Paris.

20,00 Telejurnalul de scară.
20.30 Film artistic : Ultimul 

tren din Gun Hill.
22,05 Varietăți internaționale.
22.45 Telejurnalul dc noapte.
• LUNI 13 DECEMBRIE 

16,00-17,00 — Pentru lucrăto
rii din agricultură. 

18,00 Scena. Emisiune de in
formație și critică tea
trală.

18.30 Un buchet dc melodii 
populare interpretate de 
Pușa Poenaru.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 dc seri. 

Aventurile lui Pcty : 
Barometrul.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
20,00 Emisiune de versuri și

cîntece.
20.15 Roman foileton. Marile 

speranțe (V).
21,05 Reportajul săptăminii : 

..De unde Oltul și 
reșul.,.“ — itinerar 
județul Harghita.

21,25 Avanpremieră.
21.30 Desene animate. 
21.40 .Telc-disc ’71“.

(Interviziunc). 
Cîteva din succesele 
discului românesc în 
cest an.

22.20 Din țările socialiste. 
Tîrgul de toamnă de 
Canton.

22,35 Telejurnalul de noapte.
• MARȚI 14 DECEMBRIE 

18,00 Enciclopedic pentru 
levi.

18.30 Revista literară TV. 
19,00 In dezbaterea opiniei

publice.
Proiectul dc lege cu 
privire la regimul de 
stabilire a prețurilor și 
tarifelor.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.

Aventurile lui Pcty: 
Robotul.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
20.00 Reflector.
20.15 Suită de pe Someș. Me

lodii populare.
20.30 Seară de teatru.
21.15 Prim plan : Zoe Duini- 

trescu-Busulenga.
21.45 Avanpremieră.
21,50 Intilnirc cu opereta. Se- 

lecțiuni din spectacolul 
.Prințesa circului44 dc 
B. Kalman.

22,25 Tele-Glob : Cairo.
22.45 Telejurnalul de noapte.

Mu- 
prin

la

• MIERCURI
15 DECEMBRIE

13.00 — 15,00 — Fotbal : Ra
pid — Tottenham (Cupa 
U.E.F.A.).

20.35 Tcle-cincinateca : Ghici i 
cine vine Ia cină ?

22,05 lntcrpreți <le pretutin- ' 
«Icni.

22.35 Telejurnalul dc noapte. I 
I 
)• JOI 16 DECEMBRIE

16.30 — 17,00 — Pentru Iu-
crătorii din agricultu- * 
ri l

17.30 Emisiune in limba ma- )
ghiară. i

18.30 La volan — emisiune j 
pentru conducătorii au- ( 
,o-18.50 Confruntări. )

19,10 Pentru sănătatea dv. |
.Putem consuma medi- < 
camcnte in tjmpul sar- ’ 
cinii ?".

19,20 1 001 de seri. 
Aventurile Iui 
Păsările.

19.30 Telejurnalul dc scară. ț
20,00 Tinerii despre ci înșiși, i
20.50 Pagini de umor. /

Pcty :

kV|jv iukiiii ne umor.
21,35 Mai aveți o întrebare ? 1

Ce știm astăzi despre ț 
Univers ? i

22,20 Recital dc balet Ion / 
Tugearu.

22,45 Telejurnalul dc noapte.

I 
t 
I

• VINERI 17 DECEMBRIE ț 
18,00 
18,40 i IMuzică corală interprc- 4 ■

tată de corul și orches- ?
Rapso- t j

! i
i

19.30 Telejurnalul dc scară. > f
20,00 Cronica politică inter- ț l

„s _ a„ - ------ Man- 1

t
Muzi- | I

. ___ ____ ncască l
in primă audiție. ?

20.30 Film artistic : Weekend i I
noapte, i î

: lugos- J I

..H
mana. i
Afirmări ’71. i
Tineri soliști și forma- ț •
ții de muzică ușoară. i
Recital de poezie: Eva ț

Căminul.

tra Ansamblului 
dia Română*. 
Arta plastică.

orcncs- . 
Rapso- I

18,55
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 dc seri.

Aventurile lui
Cartea dc basme.

nă — dc Eugen 
dric.

20,15 Avanpremieră.
20,20 Melodiile serii. ,

că ușoară românească t 
‘ ’ iditie. .’

Iu Zuydcootu.
22,30 Telejurnalul de
22.45 Baschet feminin 

lavia — România.
@ simbAtA

18 DECEMBRIE
16,30 Emisiune in limba 

mană.
18,15 Afirmări

19,00 Recital de poezie :
Pătrâșcanu.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 dc seri.

Aventurile lui 
Automobilul minune. 

1’3,30 Telejurnalul de scară.

i

«vivjuinailii uc JtUld. Ș -
20,00 Săptămina internaționa- l !

11 I
20,15 Tele-encidopedia. 1
21,00 Film serial : Invadato- |

rii (V). i
21,50 Telc-divcrtismcnt. ’

Dicționar muzical-dis- i
tractiv (Literele N și O).

Organizarea întregului 
proces extractiv

(Urmare din pag. 1)

nai pe puțul auxiliar. Același 
serviciu din Centrală va trebui, 
cu conducerea de la E. M. A- 
ninoasa, să reanalizeze progra
mul privind transportul și re
partiția personalului pe puțuri, 
In sensul reduc-erii timpilor de 
așteptare la intrare, respectiv, 
Ia ieșire la rampele puțurilor. 
A izvorît și necesitatea studie
rii urgente a condițiilor de in
troducere a personalului secto
rului I al minei în cauză pe 
pulul auxiliar, la orizontul 
VIII. In cazul minei Vulcan, 

impune analizarea gradului 
d<- preocupare a personalului 
de dc-scrvire. întreținere, revi
zii și reparații. în mod special 
din schimbul IV. Tot în acest 
schimb este necesar să se vadă

in ce măsură se pot plasa mai 
multe locuri de muncă direct 
productive, natural in funcție 
de efectivele de care dispune 
unitatea. Pentru exploatările 
miniere Dilja și Bărbăteni s-a 
indicat să se analizeze modali
tatea prin care, in termenul 
cel mai scurt cu putință, băile 
muncitorilor să fie folosite la 
întreaga lor capacitate. Cam a- 
cestca au fost problemele mai 
deosebite...

...Va trebui — evident — să 
ne intensificăm eforturile, atit 
noi. cei de la Centrală, cit și 
factorii răspunzători dc la u- 
nitățilc miniere, să mobilizăm 
toate forțele, întreaga capaci
tate a colectivelor pentru ca e- 
ficiența dorită a noului program 
să se vădească integral.

RADIO
VINERI 10 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Memoria 
pămîntului românesc; 10,00 
Buletin dc știri; 10,05 Popas 
folcloric in județele Sălaj și 
Ialomița; 11,00 Buletin de 
știri; 11,25 Cîntece patriotice 
și muncitorești; 12,30 Intîl- 
njre cu melodia populară și 
interpretul preferat; 1.1,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cintecul e

pretutindeni; 14,40 „Zilele 
folclorului bihorean"; 15,00 
Buletlfi <fe știri; 15,05 Re
vista economică; 15,30 Pa
gini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Melodii de 
Ștefan Kardoș; 17,00 Pentru 
patrie; 17,30 Concert dc mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Cîntă Ion Do- 
lănescu; 21,00 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal: 22,30 
Concert de seară; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert 
dc seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Peisaj Je sezon din Petroșani

VINERI in DECEMBRIE
18.no

19.10
19,20

19,30

Tenis — Turneul cam
pionilor. înregistrare <le 
Ia Paris.
Tragerea Loto.
1 001 de seri. Creionul 
fermecat — „Lupul <le 
mare".
Telejurnalul de seară.

VIITORUL DRUMURILOR
(Urmare din nr. 6 868)

Transdecul este de fapt un 
trotuar mobil, format din 
plăci a căror viteză se re
duce la 2,5 km/h în dreptul 
locurilor dc urcare, crescînd 
apoi după nevoi. Acest sis
tem arc avantajul că, la vi
teza do 7,35 m pe secundă, 
intervalele între plăcile care 
formează transdecul permit 
intercalarea unor alte plăci, 
astfel îneît capacitatea dc 
transport poate să crească de 
la 7—8 000 pasageri pe oră 
la 40—50 000.

Desigur, se va obiecta, că 
este periculos să stai în pi
cioare pe un trotuar care se 
mișcă cu viteza de 27 km/h. 
Acesta nu este un impedi
ment deoarece au și fost 
imaginate sisteme care per
mit montarea pc plăci a unor 
mici cabine cu bănci care să 
asigure securitatea necesară.

Un al doilea sistem este 
spccdway-ul care folosește 
principiul deja cunoscut pen
tru accelerare — construirea 
unor trotuare mobile para
lele cu viteze diferite, astfel 
îneît cel mai rapid să atingă 
viteza 10—15 km/h.

Primii din lume care vor 
folosi speedway-ul vor fi lon
donezii, urmînd ca el să atin
gă în capitala britanică vi
teza de 20 km/lî. Pe trotua
rele mobile vor fi montate 
scaune ușoare și balustrade 
de care pasagerii să se poată 
sprijini în mers.

S-ar părea că 20 km/h este 
o viteză mică. Dar dacă ți
nem scama că viteza medie 
a metroului este 25—30 km/h 
la care mai trebuie adăugat 
așteptatul în stații, trotua

rul cu viteza de 20 km/h în
seamnă mult mai mult.
• Deoarece este greu de ima
ginat posibilitatea construi
rii mai multor benzi care să 
ajungă în cele din urmă la 
viteza amintită, au fost in
ventate ..integratoarele-4 care 
vor porni de la locuri dina
inte stabilite cu viteză mică 
pînă vor ajunge Ia viteza 
benzii principale, permițînd 
pasagerilor transbordarea. 
Apoi, aceste peroane integra
toare s-ar întoarce la locul 
lor, pentru a putea repeta 
operația.

Desigur cele două soluții 
sînt practice, dar nici ele nu 
vor rezolva în totalitate pro
blema. De aceea cercetătorii 
continuă să studieze proble
ma programînd și alte so
luții.

ÎNAPOI LA DIRIJABIL!?

Sîntem în secolul vitezei, 
avioanele de pasageri au 
depășit de două ori viteza 
sunetului șl, lotuși, unii pro
pun să ne întoarcem la diri
jabile, la acele nave aeriene 
ale începutului de secol de 
care sînt legate aventuri din
tre cele mai romantice. Pen
tru a demonstra interesul 
manifestat în prezent față 
de dirijabile este suficient să 
se amintească faptul că în 
ultimii 30 ani au fost bre
vetate sute de invenții în a- 
cest domeniu.

Ce anume determină inte
resul specialiștilor față de 
„balenele44 zburătoare ?

Bogdan PAVELESCU

(Va urma)

20,06 Cronica politică inter- .' 
nă de Eugen Mândrie. I 

artistic : „Van
Gogii*. In rolurile prin- I 
cipale : Kirk Douglas și ■ 
Anthony Qjținn. î

22,00 Emisiune de știință. O 
nouă metodă operato- I 
rie pentru extragerea I 
corpilor străini din ochi • 
realizată dc un colectiv 
«le medici oftalmologi 
sub conducerea «Ir. Pe
tre Stăncscu.

22,15 Refrene fără virstă. 
Cintecul apelor. Emi
siune muzical 
fică.

20.15 Film

I
i ■ I
) I 22,15 Refrene fără virstă. I 
| I Cintecul apelor. Emi- I
| I siune muzical coregra- I
| 1 fică.
t | 22,40 Telejurnalul de noapte. I

22,50 Telejurnalul de noapte. ( I 22,50 Tenis- Turneul campi-
23,00 Seară dc romanțe. i I «inilor. Transmisiune |

.’ | directă de la Paris.

Pcty :

campi
onilor. Transmisiune 
directă de la Paris.

0 metodă eficace de prevenire a silicozei
In timpul perforării găurilor de mină se formează praf 

care se răspindește in atmosfera de la locul de muncă. Acest 
praf este in cantitate foarte marc in cazul perforajului pneu
matic și periculos in lucrările ce se execută in roci care con
țin bioxid de siliciu. Praful inhalat de către muncitori pro
duce imbolnăvirea profesională numită silicoză. Pentru com

baterea lui se iau o serie de măsuri pe linie tehnică : protec
ția individuală cu mască, captarea uscată a prafului și cap
tarea pe cale umedă. Cea mai eficientă măsură este injec
tarea apei in fundul găurii de mină, capiind praful chiar la 
locul de formare.

l DRUMURILE VIITORULUI j

EXPLOATAREA
MINIERA lll/EZENI

organizează concurs
pentru ocuparea a

DOUĂ POSTURI VACANTE
DE MAIȘTRI MINERI

Concursul va avea loc în ziua de 11 decem
brie 1971, ora 8, la sediul exploatării.

Salarizarea se va face conform H.C.M. 
914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la com
partimentul personal al exploatării între orele 
7—15.
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Lucrările Congresului 
âl VI leu dl P.M.U.P. IM/71 INTERNAȚIONALĂ

cur. Krstr Țrvcnkovski. mem
bru nl Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.l, Bias Roia, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, Se Cer, 
membru al Comitetului Politic 
.îl CC. al Partidului Muncii 
din Corcea, Nguyen Van Hicu. 
membru al Prezidiului C.C. al 
Frontului Național dc Eliberare 
din Vietnamul de sud, Gaston

Politic, secretar al CC. al 
Partidului Comunist Francez, 
Agostino Novella, membru nl 
p . ft și ai Blî oului poliție 
nl Partidului Comunist li ilian, 
Dolor- s Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spa
nia. Julicta Campusano Chavez, 
membră a Secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist din 
Chile. Henry Winston, președin
tele național al Partidului Co
munist din S.U.A., Geshi Jun- 
kichi, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia.

Lucrările congresului con
tinuă.

Simpozion 
româno-sovietic

MOSCOVA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Laurcnțiu Duță, 
transmite : In sala dc conferin
țe a Casei prieteniei popoare
lor din Capitala Uniunii So
vietice a avut loc simpozionul 
sovicto-român pe tema „Unele 
probleme alo creării bazei leii

cu ezj czj cn uzi □ era czj czj cu cu czj czj m czj i uzi a cu rzi czj tn i—i»—> i—»i—i

Delegația parlamentară română 
a fost primită de deputății 

și senatorii columbieni
BOGOTA 9. — Trimisul spe

cial Agerpres. Eugen Pop, lrans- 
mite Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă dc tova
rășul Mihai Dales, președintele 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N., a făcut o vizită la Con
gresul Național al Columbiei. 
Delegația a fost însoțită de am
basadorul României la Bogota, 
Octavian Bărbulescu.

Conducătorul delegației ro
mâne a rostit, cu acest prilej, 
o cuvîntarO. Relevînd câ rela
țiile dintre România și Colum
bia urmează un curs pozitiv, 
ascendent, vorbitorul a subli
niat că actuala vizită a delega
ției române în Columbia, 
ca și vizitele unor delega
ții parlamentare columbiene în 
România, constituie o contribu
ție la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele și parlamentele 
celor două țări.

Convorbirile cu colegii colum
bieni, a menționat el, au evi
dențiat pregnant dorința reci
procă de a folosi toate posibili
tățile existente pentru dezvolta
rea cooperării multilaterale din
tre România și Columbia.

Tovarășul Mihai Dalea a în
fățișat parlamentarilor colum
bieni marile realizări dobîndite 
de poporul român în construc
ția scfcialistă.

Luînd cuvîntul, președintele 
Camerei Reprezentanților a Co
lumbiei, David A jure, a subli
niat că „această vizită este o 
contribuție importantă la o cu
noaștere reciprocă mai bună, la 
strîngerea relațiilor de colabo
rare și de cooperare dintre 
Columbia și România1*. In con
tinuare, David A jure a reliefat 
stima și prețuirea de care se 
bucură România în Columbia, 
evidențiind marile progrese ale 
țării noastre în procesul de in-

-------4-------

Guvernul israelian 
a hotărît 

organizarea de 
alegeri municipale 

în teritoriile 
iordaniene ocupate
< Declarația guvernului de 

la Amman
După cum informează agenția 

Associated Press, guvernul isra
elian a hotărît organizarea u- 
nor alegeri municipale în teri
toriile iordaniene de pe malul 
apusean al Iordanului, ocupate 
In 1967.

In legătură cu aceasta, anunță 
agenția Reuter, la Amman a 
fost dată publicității o decla
rație oficială care denunță ho- 
tărîrca israeliană, subliniind câ 
ea constituie «o încălcare fla
grantă a suveranității Iordani
ei asupra malului vestic al Ior
danului, a drepturilor sale na
ționale și un amestec în tre
burile interne ale Iordaniei*. 
Declarația menționează, totoda
tă, că această hotărîre repre
zintă „o violare a normelor 
dreptului internațional, a Car
tei și rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite". (Agerpres)

iȘ

dustrializarc și în alte domenii 
de activitate. Totodată, preșe
dintele Camerei Reprezentanți
lor și-a exprimat convingerea 
în .multiplicarea și intensifica
rea legăturilor dintre cele două 
țări, prin explorarea unor noi 
posibilități existente în acest 
sens'*.

In continuarea vizitei, mem
brii delegației române au a- 
vut o serie de întîlniri i cu mi
nistrul dezvoltării din țara gaz
dă, Jorge Valencia Haramillo, 
cu conducerea .Institutului na
țional pentru dezvoltarea in
dustrială" — important orga
nism dc stat care coordonează 
activitatea a 40 do întreprinderi 
din sectorul public și mixt al 
economici columbiene, cu con
ducătorii «Federației naționale 
a producătorilor de 03100“. In 
cadrul acestei întîlniri, au fost 
evocate posibilitățile de intensi
ficare a relațiilor dc colabora
re dintre cele două țări.

Lucrările
Congresului 
Partidului 
Comunist 

din Columbia
BOGOTA 9 (Agerpres). — Lu

crările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Columbia, care se desfă
șoară la Bogota, continuă cu 
dezbaterile la expunerea făcută 
de secretarul general al C.C. 
al P.C. din Columbia, Gilberto 
Vieira.

Totodată, Congresul a fost 
salutat de reprezentanții unor 
partide comuniste și muncito
rești.

Tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
transmis delegațiilor dc la 
Congres, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii columbieni, 
mesajul de salut al Partidului 
Comunist Român și al condu
cerii sale, al tuturor comuniș
tilor români.

O. N. U.
♦ Consiliul dc Securi

tate recomandă Adu
nării Generale admi
terea în O.N.U. a 
Statului emiratelor a- 
rabe unite din Golful 
Persic

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Miercuri seara Consiliul de Se
curitate a recomandat în una
nimitate Adunării Generale ad
miterea în O.N.U. a Statului 
emiratelor arabe unite din 
Golful Persic. După cum s-a 
făcut cunoscut, acest stat, for
mat la 2 decembrie a.c., cu
prinde șase emirate. în func
ția de președinte fiind desem
nat conducătorul șeicatului 
Abu Dhabi, Said Bin Sultan.

nico-matcrialc a socialismului 
și comunismului-, organizat dc 
Asociația de prietenie sovicto- 
română.

Au participul reprezentanți 
ai conducerii Centralei A.P.S.R., 
al unor unități membre colec
tive ale A.l’.S.R., ai Ambasadei 
romane în Uniunea Sovietică, 
oameni dc știință sovietici.

La simpozion au luat parte 
dr. Ionel Blaga, dc la Academia 
dc Studii Economice, dr. Ionel 
Desmircanu, membru al Acadc' 
mici dc Științe Sociale și Poli
tice, Mihhi Anastnsescu, mem
bru in Biroul Consiliului Aca
demici „Ștefan Gheorghiu*'.

Oamenii dc știință români și 
sovietici au prezentat comuni
cări pe temele: .Dezvoltarea 
forțelor dc producție în U.R.S.S. 
și, respectiv, în România** : .Per
fecționarea sistemului dc con
ducere, planificare și stimulare"; 
„Pregătirea de cadre pentru c- 
conomia națională*.

In cuvîntul de încheiere, dr. 
Igor Orlik, șef dc secție la 
Institutul dc economie a siste
mului socialist mondial, a su
bliniat că simpozionul a consti
tuit un nou pas în întărirea co
laborării dintre oamenii de 
știință sovietici și români, în
tre cele două popoare.

■ SBHaaiRIQBHBHBB9

Sesiune comemorativă 
„Nicoiae lorga“ la Berlin

• Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la 
nașterea marelui cărturar și patriot român

BERLIN 9 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te î Sub auspiciile Comitetului 
național UNESCO al R.D. Ger
mane și ale Academiei dc ști
ințe din Berlin, la sediul Aca
demiei a avut loc o sesiune co
memorativii .Nicoiae • Iorga", 
consacrată aniversării a 100 de 
ani dc la nașterea marelui căr
turar și patriot român.

In prezența vicepreședintelui 
Academiei, prof. dr. Werner 
Hardkc, a reprezentanților Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Culturii, a nume
roși oameni de știință din 
R.D.G.. precum și a ambasado
rului Romanici la Berlin, 
Nicoiae Ghenea, secretarul ge-

neral al Academiei de științe, 
prof. dr. Reinackcr, a deschis 
sesiunea.

Asistența a urmărit cu mult 
interes comunicarea acad. prof. 
W. Markov, din Leipzig, despre 
contribuția lui Nicoiae Iorga, 
fostul său profesor, la istorio
grafia română și universală.

Prof. dr. W. Bahner a pre
zentat apoi contribuția lui 
Nicoiae Iorga la istoria litera
turii, iar prof. J. Irmscher a 
evocat meritele marelui cărtu
rar român în domeniul istoriei 
vechi și al arheologiei.

Vorbitorii au evidențiat per
sonalitatea prodigioasă a lui 
Nicoiae Iorga, lupta sa cura
joasă împotriva fascismului, 
pentru progres și civilizație.

Comitetul politic a a- 
probat Convenfia pri
vind interzicerea pro
ducerii și stocării ar
melor bacteriologice 
și distrugerea lor

NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 
gerpres). — Comitetul politic 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a aprobat în unanimitate Con
venția privind interzicerea pro
ducerii și stocării armelor bac
teriologice (biologice) și dis
trugerea lor. Convenția a fost 
elaborată în cadrul Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva.

Totodată. Comitetul politic a 
aprobat, cu 96 voturi pentru. 11 
abțineri și nici un vont contra 
o rezoluție care invită toate 
statele să se abțină de la pro
ducerea sau stocarea de sub
stanțe chimice în scopuri n.’- 
litare.

-------♦

@ La Moscova au avut loc 
lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., care a 
aprobat planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
pe anii 1971—1975, bugetul pe 
anul 1972 'și Codul muncii.
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„VIIT
O maladie acută a lovit 

marea majoritate a țărilor 
occidentale: șomajul. Anun- 
țlnd această veste, revista 
franceză „l,e Nouvel Obser- 
vateur" nu face altceva decit 
să constate o stare de fapt 
și să fragă un semnal dc a- 
larmă — dacă mai era ne
voie — pentru cei care, e- 
vcntual, n-ar cunoaște prea 
bine problema. Mai axată 
in realitate și mai exactă, re
vista vest-germană „Der 
Spiegel" publica un adevărat 
clasament al șomajului in 
principalele state capitaliste. 
Siluind pe primul loc S.V.A.. 
cu aproape 5 milioane dc 
șomeri — adică 6 la sută din 
totalul forței de muncă — 
revista cita in continuare: 
Canada — 5 la sută, Italia — 
4,5 la sulă, Marea Britanic 
— 4 la sută, Suedia și Bel
gia — 2,7 la sută, apoi — in 
ordine: Franța, Olanda, Ja
ponia, R. F. a Germaniei. 
Nici mai mult, nici mai pu
țin decit 8 milioane de șo
meri. Cifrele citate au fost 
însă mult depășite in ulti
mele zile și perspectivele nu 
să arată a fi deloc roze. Ma
rea recesiune economică din 
lumea occidentală determină 
in fiecare zi închiderea a 
numeroase întreprinderi sau 
reducerea programului lor de 
lucru cu diminuarea cores
punzătoare a salariului.

Ceea ce reține, tulburător, 
atenția este faptul că șoma
jul lovește crunt, in primul 
rind, tinăra generație: fie 
indirect, prin părinți, fie di
rect, prin aruncarea in rin- 
durile armatei „oamenilor de 
prisos" a mii și mii de ti
neri. Pentru acești oameni

ORUL
aflați in pragul întemeierii 
unei familii, al începerii ți
nui drum in viață, șomajul 
se dovedește, adesea, o lovi
tură greu de suportat. E și 
firesc. Viitorul nesigur, greu 
de conceput — care pe harta 
vieții lor apare ca o imensă 
pată albă — nu reprezintă 
nici un moment pentru ti
neri un factor de mobilizare 
socială, un imbold la ridica

rea calificării și la întemeie
rea unei familii. Astfel, in 
S.U.A. — recunoaște însuși 
Ministerul Muncii — „in ri ti
tlurile tineretului șomajul a 
atins proporții descurajatoa
re" (peste 10,5 la sută din ti
nerii negri și peste 7,5 la sută 
din tinerii albi fiind fără 
slujba), iar ziarul „Wall 
Street Journal", mergind mai 
departe cu destăinuirile, ve
de in 1971 un an negru pen
tru absolvenții școlilor supe
rioare. Nici Italia, Franța. 
Japonia, R. F. a Germaniei 
nu stau mai bine in ,această 
privință.

Ajuns o adevărată plagă 
socială, șomajul iși pune, e- 
vident, amprenta și pe psi
hologia societății capital ist <•.

ALB“
Cei care azi au un post asi
gurat, departe de a se con
sidera fericiți, trăiesc per
petua frică a zilei de inline. 
Revista franceză „Entreprise", 
care a efectuat o anchetă 
printre salariații unei mari 
întreprinderi, scria, In con
cluzie: „Problema șomajului 
este resimțită dc majoritatea 
cadrelor. In cursul anchetei, 
numai 20 la sută din sala- 
riații întrebați nu sint încă 
preocupați de această pro
blemă. Ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este destul de 
puțin Iar acel „încă" nedisi
mulat, relevă că tablourile 
sumbre ale străzii marilor o- 
rașe capitaliste (șomeri cer
șind, dormind prin tunelu
rile metrourilor, tineri liren- 
țiați făcind muncă de sala
hori etc.) vor acționa, curind. 
și asupra acestui destul de 
mic procentaj de conștiințe 
neafectate de psihoza șoma
jului".

Valul de greve, de mișcări 
sociale care zdruncină cli
matul social al lumii capita
liste este un răspuns, in pri
mul rind al tinerei genera
ții. „Viitorul alb", necunos
cut, pe care li-l rezervă azi 
lumea capitalului, alătură tot 
mai profund și mai angajant 
tinăra generație de lupta și 
revendicările clasei munci
toare, ale cărei deziderate : 
noi locuri de - muncă, îmbu
nătățirea condițiilor de trai, 
asigurarea zilei de miine nu 
pot să nu trezească in inima 
lor rezonanțe combative. O 
atestă și lanțul lung al miș
cărilor sociale din Occident, 
la care tinăra generație ia 
parte activă.

Ștefan Z A IDES
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Willi Stoph 
pe Mirko

BERLIN 9 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. informează _ că 
Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. 
Germane, l-a primit pe Mirko 
Tepavaț, secretarul federal pen-

l-a primit 
Tepavaț

tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia.

Părțile și-au exprimat dorin
ța de a dezvolta relațiile din
tre R. D. Germană și R.S.F. 
Iugoslavia, în interesul ambe
lor state.

Conferința miniștrilor 
învățămîntului din 23 de state 

latino-americane
CARACAS 9 (Agerpres). — 

In orașul Carabalieda din Ve
nezuela se desfășoară lucrările 
conferinței miniștrilor învăță- 
mîntului din 23 de state la- 
tino-americane. La conferință 
participă, de asemenea, repre
zentanți din Cuba. Delegații a- 
cordă o atenție deosebită pro
blemelor privind înfăptuirea 
programelor de lichidare a anal-

fabetismului și de democra
tizare a sistemului de învăță- 
mînt pe continentul latino-ame- 
rican. La deschiderea lucrări
lor, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu a re
levat, între altele, că pe con
tinentul latino-american au fost 
înregistrați aproximativ 40 mi
lioane de analfabeți.

Sesiunea 
constitutivă 
a Adunării 
Federale 
a R. S.

Cehoslovace
PRAGA 9 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc sesiunea con
stitutivă a Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace, în urma 
alegerilor care au avut loc la 
26—27 noiembrie 1971, anunță 
agenția C.T.K. La sesiune au 
participat președintele Ludvik 
Svoboda, Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și alți conducă
tori de partid și de stat.

Deputății au ales în funcția 
de președinte al Adunării Fe
derale pe Alois Indra. In func
ția de președinte al Camerei 
Națiunilor a fost ales Dalibor 
Hanes, iar în cea de președinte 
al Camerei Populare, Vaclav 
David.

MUNCHES
In R. F. a Germaniei, fot

balul șe bucură de o mare 
popularitate în rîndul femei
lor. O ultimă statistică arată 
că în prezent in R. F. a Ger
maniei există 1 010 echipe fe
minine de fotbal care înglo
bează 7 333 jucătoare.

PARIS
La Saint 

preliminariilor turneului o- 
limpic de fotbal, echipa Fran
ței a invins cu scorul de 
5—1 (3—1) selecționata Aus
triei, prin punctele marcate 
de Riefa, Tonnel (3) și Col- 
linet. Pentru austrieci a în
scris Radovici.

MOSCOVA
Turneul international mas

culin. de handbal de la Tbi
lisi s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei R. D. Ger
mane, care in finală a învins 
cu scorul de 18—15 (după 
prelungiri) selecționata se
cundă a României. Din echi
pa română, in acest meci, 
s-a remarcat Schobel, care a 
înscris 11 goluri.

victorie cu scorul de 4—1 
(1—0, 1—1, 2—0).

Comentînd acest meci, re
dactorul de specialitate al 
agenției France Presse subli
niază că echipa României a 
fost superioară, dînd dovadă 
de o mai mare omogenitate 
a liniilor.

PARIS
„Turneul campionilor" la

Denis, in cadrul

BARCELONA
Echipa maghiară de fotbal 

Vasas Budapesta, care se află 
in turneu în Spania, a jucat 
la Barcelona cu echipa lo
cală F. C. Barcelona. Fotba
liștii maghiari au cîștigat cu 
scorul de 1—0, prin punctul 
marcat, în minutul 53, de 
Va radi.

ULTIMELE

ȘTIRI SPORTIVE

In partidele disputate 
miercuri seara tîrziu cei doi 
ași ai rachetei au fost a- 
plaudați îndelung de cei pes
te 4 500 de spectatori. In a- 
celași comentariu se arată că 
llie Năstase, un mare talent, 
a jucat inspirat in partida cu 
americanul Graebner pe care 
l-a învins in 44 de minute 
cu scorul de 6—3, 6—2. Co
mentatorii mai subliniază că 
meciul Năstase — Smith va 
constitui fără îndoială „capul 
de afiș" al acestui mare tur
neu. De asemenea, agenția 
Associated Press remarcă jo
cul perfect al lui Năstase, 
care i-a permis să se impună 
cu ușurință in fața lui 
Graebner.

In partida pentru locurile 
3—4, echipa Iugoslaviei a 
dispus cu 23—20 (15—8) de 
formația R.S.S. Gruzine.

•
PARIS
Pe patinoarul localității 

Viry-Chatillon s-a disputat 
întâlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echi
pele României și Franței. Do- 
minînd mai mult, hocheiștii 
români au obținut o meritată

tenis, care in aceste zile reu
nește pe terenul special a- 
menajat din incinta sălii 
„Pierre de Coubertin" din Pa
ris pe unii dintre cei mai 
buni jucători din lume, este 
comentat pe larg de agen
țiile internaționale de presă.

In comentariul său, agenția 
France Presse subliniază că 
marii javoriți ai turneului 
sint americanul Stan Smith 
și IIie Năstase, care se află 
in cea mai bună formă.

PALMA DE MALLORCA
După disputarea a 8 run

de, în turneul internațional 
dc șah de la Palma de Mal
lorca continuă să conducă 
marele maestru iugoslav Liu- 
bomir Liubojevici, cu 6,5 
puncte, secundat de Larsen 
(Danemarca) — 6 puncte, 
Panno (Argentina), Porlisch 
(Ungaria) — cu cile 5,5 punc
te etc.

CONGRESUL CENTRALEI UNICE 
A OAMENILOR MUNCII DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 9 
(Agerpres). — In capitala Re
publicii Chile au fost inaugu
rate lucrările celui dc-al VI-lea 
Congres al Centralei Unice a 
oamenilor muncii din Chile 
(T.U.C.), în prezența președin
telui Salvador Allende, a mem
brilor guvernului Unității 
Populare, a liderilor unor par
tide politice și a delegațiilor 
sindicale din străinătate. Din 
România ia parte o delegație 
a Uniunii Generale a Sindica
telor, formată din Gheorghe 
Stuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., și 
Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Participă 2 500 de delegați 
reprezentând cei peste un mi
lion de membri de sindicat ai 
acestei organizații.

La ședința inaugurală a lu
crărilor a rostit o cuvîntare 
președintele Allende, care, sa
lutând pe participant, a apre
ciat rolul deosebit de impor
tant ce revine T.U.C. în mobi
lizarea salariaților la înfăptu
irea măsurilor luate de guvern 
și unirea rîndurilor împotriva 
elementelor reacționare. După 
ce a evocat realizările obținute 
de poporul chilian în scurtul 
interval de timp de cînd în 
fruntea țării se află guvernul 
Unității Populare, președintele 
a subliniat că „Bogățiile natu

rale — cuprul, cărbunele, fie
rul — precum și instalațiile 
monopolurilor expropriate, care 
au trecut în sectorul proprie
tății de stat, aparțin muncito
rilor și poporului chilian". El 
a relevat că, în afara monopo
lurilor expropriate, activitatea 
întreprinderilor private exis
tente trebuie canalizată spre 
dezvoltarea unei industrii pro
prii, astfel îneît producția să 
crească continuu.

In cuvîntul rostit de secre
tarul general al T.U.C,, Hernan 
del Canto, se subliniază că „ro
lul Centralei Unice a oameni
lor muncii din Chile rezidă în 
sprijinul total față de revolu
ție și că lupta trebuie dusă 
pentru consolidarea procesului 
revoluționar început și pentru 
cucerirea deplină a puterii po
litice de către guvernul Unită
ții Populare". Va trebui, a spus 
el, să facem ca procesul revo
luționar să devină ireversibil 
pentru a asigura triumful re
voluției chiliene. Procesul ex
proprierii marilor întreprinderi 
nu s-a încheiat, iar clasa mun
citoare, care joacă un rol re
voluționar important, trebuie 
să zădărnicească orice provo
care din partea elementelor 
reacționare ce se opun acestui 
proces, a declarat secretarul 
general al T.U.C.

OLANDA : La Utrecht a a- 
vut loc cca mai marc de
monstrație dc după ccl dc-al 
doilea război mondial, la ca
re au participat circa 45 000 
de profesori, studenți, elevi, 
muncitori și părinți. Demon
strația a fost organizată îm
potriva hotărîrii guvernului 
de a micșora bugetul Minis
terului învățămîntului, ceea 
ce aduce, evident, o limitare 
a numărului profesorilor, e- 
chipamcntului școlar, investi
țiilor în școli.

In foto : Vedere generală 
a masei de demonstranți de 
la Utrecht.

Evoluția situației din Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 9 (A- 

gerpres). — Agenția de presă 
.Eliberarea" anunță că în pri
ma jumătate a lunii noiembrie 
patrioții sud-vietnamezi din 
provincia Tua Thien au scos 
din luptă 85 de soldați ina
mici, au doborît zece elicopte
re și au aruncat în aer două 
convoaie militare. In aceeași 
perioadă, în provincia Ca Mau, 
patrioții au scos din luptă 365 
de soldați inamici, au scufun
dat 5 șalupe și au doborît două 
elicoptere.

★

HANOI 9 (Agerpres). — Co
misia pentru anchetarea crime
lor dc război comise de impe

rialiștii americani în Vietnam 
a dat publicității o declarație 
în care se arată că, în prezent, 
in Vietnamul de sud, trupele a- 
mericane și subunități ale ar
matei saigoneze continuă ac
țiunea de „pacificare" a popu
lației.

In cursul lunii noiembrie, se 
menționează în document, avia
ția americană a efectuat 2 015 
raiduri deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam, iar avioane a- 
mericane, inclusiv bombardiere 
„B-52", au efectuat 92 dc bom
bardamente asupra unor puncte 
populate din R. D. Vietnam, 
aruneînd 900 de bombe și 50 
de conleinere cu bombe cu 
bile.
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Agenția Taniug informea
ză că la Roma a fost semnat 
un acord potrivit căruia Italia 
va acorda Iugoslaviei un cre
dit în valoare de 75 milioane 
de dolari pentru necesitățile 
economiei iugoslave.

• Ultima escadrilă de avi
oane militare britanice, de 
tipul „Hunter", a părăsit mier
curi baza aeriană din emiratul 
Sharjan, s-a anunțat oficial la 
Dubai, capitala Statului emi
ratelor arabe unite. Baza ae
riană — relatează agenția 
France Presse — va fi folosită 
în continuare in parte de că
tre „Trucial Oman Scouts", 
care constituie nucleul viitoa
relor forțe militare ale noului 
stat arab.

Camera Superioară a par
lamentului indian — Consiliul 
Statelor — a adoptat, cu ma
joritate covîrșitoare de voturi 
— 181 contra 24 — amenda
mentul constituțional care con-

Dolaru
continuă

cursa 
des

cendentă
LONDRA 9 (Agerpres). — 

Cursul dolarului a continuat 
miercuri să înregistreze o linie 
descendentă la bursele de de
vize din principalele țări occi
dentale. După cum informează 
agenția U.P.I., la Paris s-a în
registrat o devalorizare a mo
nedei americane de 2 la sută.

La Tokio, curba descendentă 
a dolarului a fost și mai accen
tuată : un dolar a putut fi 
schimbat, în medie, pentru 324 
yeni. Aceasta reprezintă o re
evaluare de facto a monedei
japoneze cu 11.11 la sută și, 
totodată, cel mai ridicat curs 
al monedei japoneze de la 28 
august, data instituirii cursului 
său flotant. In același timp, 
cercuri financiare din capitala 
Japoniei citate dc agenția Reu
ter, apreciază că, pînă la în
trunirea de la Washington a
„Clubului celor 10", dolarul va
înregistra în Japonia un con
tinuu curs descendent, în vre
me ce yenul va atinge un curs
care va reprezenta o reevaluare 
efectivă de aproximaXiv 12,5 la 
sută.

Pe de altă parte, la bursa din 
Frankfurt, în pofida măsurilor 
luate de guvernul federal de a 
sprijini dolarul, marca vest- 
germană a înregistrat o reeva
luare efectivă de 12,2 la sută.

feră guvernului dreptul de a 
naționaliza principalele ramuri 
ale economiei naționale. Amen
damentul, aprobat anterior de 
Camera Populară a parlamen
tului — Lok Sabha — va per
mite aplicarea programului de 
transformări social-economice 
preconizat de guvernul Indiei.

• Conform prevederilor pla
nului de dezvoltare a Repu
blicii Arabe Egipt, guvernul a 
alocat suma de 324 milioana 
lire egiptene pentru necesită
țile ocrotirii sănătății. Ca ur
mare, în anul 1982 numărul pa
turilor in instituțiile medicale 
și spitale va crește de 2,5 ori, 
ajungind la 170 000. Pentru 
dezvoltarea sistemului de asi
gurări sociale și a rețelei de 
instituții medico-sanitare au 
fost adoptate hotăriri privind 
creșterea de trei ori a numă
rului personalului medical cu 
calificare medie. In perioada 
îndeplinirii planului de dezvol
tare a Egiptului vor fi constru
ite aproape 200 de policlinici,
1 500 de dispensare la orașe Și
2 000 în mediul urban.

Procesul militantei ame
ricane de culoare. Angela Da
vis, va continua, începînd da 
la 31 ianuarie, în orașul San 
Jose (California), au anunțat 
autoritățile judiciare. A vocații 
acuzatei au precizat că ea va 
fi transferată la o închisoare 
din apropierea orașului San 
Jose, înaintea reînceperii pro
cesului.
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