
Noi

de
mobilă

Printre noile produse 
ILL Petroșani se numără cîteva 
tipuri superioare de mobilă.

A și început livrarea a- 
cestora comerțului. Din cele 10 
garnituri finisate de camere 
combinate „P-71", cinci s-au 
îndreptat pentru desfacere spre 
O.C L. produse industriale Hu
nedoara. jar cinci se vor vinde 
cumpărătorilor din Valea Jiu
lui prin O.C.b. produse indus
triale Petroșani.

Comerțul a preluat și prime
le 10 garnituri de biblioteci, 
cinci de tipul ,.P-71“ și cinci 
de tipul «Jiul". O dată cu aces
te produse care pot fi văzute 
pentru prima dată în magazi
ne, întreprinderea a mai li
vrat 20 bucăți de canapele tip 
„Di ham*.

ACTIVITATE
BOGATA

AGENDA
UTECIȘTILOR

Zile record
la mina

Resursele umane și tehnice L upeni

utilizate rational in
toate ceie patra schimburi!

Luni, după-amiază, sala de 
ședințe a minei Lupeni a fost 
plină pînă la refuz de cei pes
te 150 de tineri din cadrul or
ganizațiilor de bază ale minei, 
care au ținut să participe la 
prima lor întîlnire din acest an, 
cu conducătorul unității. Răs- 
punzînd cu amabilitate solicită-

Introducerea programului de 
lucru de 6 ore în cadrul unită
ților miniere ale Văii Jiului a 
creat, desigur, o serie de pro
bleme deosebite, specifice fie
cărei exploatări și caracteris
tice ficărui sector. Dintre aces
te probleme, au avut și au o 
importanță aparte •

colective de muncă ale E.M. 
Petrila — după introducerea 
programului de 6 ore — vom 
împărtăși, în rîndurile de mai 
jos, din experiența sectorului 
IV al minei care a reușit ca 
in prima jumătate a lunii cu
rente să producă 1 700 tone 
cărbune peste prevederile p)a-

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

a fronturile de lucru 
din subteran

ducerea lui a fost încredințată 
direct șefului de brigadă care 
a avut ca sarcină precumpăni
toare omogenizarea lui și, în 
același timp, controlul perma
nent și a celorlalte schimburi. 
Măsura luată a contribuit la 
cunoașterea mai îndeaproape 
de către șeful de formație a 
tuturor greutăților ivite în bri
gadă, la mobilizarea întregului 
efectiv de muncitori pentru a 
răspunde în orice moment la 
toate dispozițiile date de con
ducerea sectorului. Rezultatele 
superioare obținute o dată cu 
trecerea la programul de lucru 
în schimburi de 6 ore s-au da
torat și acordării asistenței teh
nice brigăzilor de la fronturi 
de către personalul de regie 
mecanică, prin introducerea 
autocontrolului activității fiecă
ruia. Revizorii, lăcătușii și e-

a

1. Modificarea structurii or
ganizatorice a brigăzilor de la 
fronturile de lucru din subte
ran prin redistribuirea efecti
velor pe patru schimburi ;

2. Transportul în subteran ;
3. Aprovizionarea locurilor 

de muncă cu materialele nece
sare.

Ir. dorința de a populariza 
experiența, scurtă ca durată 
dar bogată în fapte, a unor

nului.
La formarea celui de-al 

IV-lea schimb la fronturile de 
lucru de la abataje și pregătiri 
s-a ținut seama de capacitatea 
fiecărui om în parte, astfel in
cit resursele umane ale secto
rului să fie împărțite propor
țional atît din punct de vedere 
cantitativ cit și calitativ. Mai 
mult decît atît, acest schimb 
patru — o dată format —, con-

Ștefan MOLDOVAN 
inginer principal E.M. Petrila

(Continuare tn pag. a 3-a)

rilor comitetului U.T.C. pe mi
nă, directorul exploatării, ing. 
Dumitru Popcanftș, le-a vorbit 
celor prezenți despre sarcinile 
pe care mina Lupcnl le are In 
acest an, cu referiri deosebite 
la sarcinile cc revin tinerilor 
în întîmpinarca semicentenaru
lui U.T.C., despre condițiile dc 
muncă și de viață ce au exis
tat In trecut în comparație cu 
condițiile oferite generației ti
nere în zilele noastre.

In cadiul festiv al întîlnirii, 
tinerii participanți. uvînd în 
frunte comitetul U.T.C. al mi
nei, au declarat zilele dc 26—31 
ale acestei luni ca zile dc pro
ducție record. In cliemarca-an- 
gajament lansată cu prilejul în
tîlnirii de luni după-amiază, au 
fost propuse co obiective l în
deplinirea dc către fiecare ti- 
nur a normei zilnice dc plan, 
respectarea cu strictețe a nor
melor departamentale dc protec
ție o muncii, folosirea cu efi
ciență maximă a fiecărui minut 
pentru producție, reducerea to
tală a absențelor nemotivate șl 
abaterilor de la disciplina mun
cii. In plus, tinerii prezenți la 
înlîlnire s-au angajat să pres
teze, în aceste zile, peste pro
gramul de lucru, cîtc două orc 
de muncă la fronturile direct 
productive în cărbune.

Concurs
de poezii
patriotice

In curînd va avea loc, la Li
ceul din Uricani, un atractiv 
concurs de poezii patriotice la 
care vor participa un număr 
mare de tineri uteciști. De re
marcat faptul că aceștia vor 
recita versuri din cele mai re
prezentative poezii ale propri
ilor lor creații.

hi pagina a 2-a.
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DIN SĂLILE DE JUDECATA

RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU

Sfatul medicului: COPILUL SUGAR și 
„RĂCELILE"

INFORMAȚII UTILITARE

Notă : PROMISIUNI ȘI... ATÎT

ÎN VIZOR, AGITAȚIA VIZUALĂ

Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii Socialiste România,

condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
9

întors de la Praga
Miercuri scara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Praga, 
delegația dc partid și guverna
mentală, condusă de tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, cate a participai la 
Consfătuirea ordinară a Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
do la Varșovia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exccu-

tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului dc Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membiu al Comi
tetului Executiv, ul Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. ul 
P.C.R. șl Corneliu Mânescu, 
membru ul C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Manca Mânescu, 
Gheorghe Radulescu, Florian 
Dănâluche, Emil Drăgâncscu, 
Janos Fazckas, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghe

Stoicu, Ștefan Voitec, ___
Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrcscu, 
Mihai Gere, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față Mirosla*» Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai am
basadei.

Ștefan 
Miron

losif

(Agjrpres)

PLECAREA DE LA PRAGA
Delegația dc partid șl guver

namentală n Republicii Socia
liste România, a părăsit Praga 
miercuri după-amiază.

La plecare, pe aeroportul 
Ruzync, delegația a fost salu
tată de tovarășii Gustav Ilusak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Ludvik Svo
boda, membru al Prezidiului

C.C. al P.C.C., președintele R.S. 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, Vasil Bilak, 
Peter Colotka, Karel Hoffmann, 
Alois Indra, Antonin Kapok, 
Josef Lenart, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.C., șl Mi
roslav Ilrnskovic, membru su-

pleant al Prezidiului C.O. al 
P.C.C., Jan Fojtik, Frantisek 
Ondrich, Oldrich Svestka și 
Vaclav Svoboda, secretari ai 
C.C. al P.C.C., Bohuslav Chnou- 
pek, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul afacerilor externe.

Erau prezențl ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
și membri ai ambasadei.

COMUNICATUL
consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ ai statelor 
participante Ba Tratatul 

«ie 3a Carșovitr
In zilele de 25 și 26 ianuarie 

1972, a avut loc la Praga cons
fătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

La consfătuire au participai: 
Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria : Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
conducătorul delegației, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, Pelăr Mla- 
denov, membru al C.C. al P.C.B. 
ministrul afacerilor externe, 
Konstantin Tellalov, membru 
al C.C. al P.C.B., șeful secției 
de politică externă și proble
me internaționale a C.C. al 
P.C.B. ; din partea Republicii 
Socialiste Cehoslovace : Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, conducătorul dele
gației, Ludvik Svoboda, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Ceho
slovace, I.ubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace; Vasil Bilak, 
membru a) Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C., Bohuslav 
Clinoupek, membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace; din 
partea Republicii Democrate 
Germane: Erich Honecker,
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. conducătorul delegației, 
Hermann Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.O. 
al P.S.U.G., Wolfgang Rauchfuss,

membru ui C.C. al F.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Otto Winzcr, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor externe, 
Paul Markowski, membru al 
C.(. al P.S.U.G., șeful secției 
relații externe a C.C. al 
P.S.U.G., Oskar Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Werner Eberlein, membru 
al comisiei dc revizie a P.S.U.G., 
adjunct de șef de secție la C.G. 
al P.S.U.G.; din partea Repu
blicii Populare Polone: Ed
ward Gierek, prim-secrctar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, conducătorul de
legației, Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Ștefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
facerilor externe, Jozef Tejch- 
ma, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.M.U.P. 
R.vszard Frelek, membru al Se
cretariatului, șeful secției externe 
a C.C. al P.M.U.P., Stanislaw 
Trepczynskl, membru al C.C. 
al P.M.U.P., adjunct al minis
trului afacerilor externe; din 
partea Republicii Socialiste 
România Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, con
ducătorul delegației. Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
do Miniștri al Republicii Socia
liste România, Paul Niculescu- 
Mizil, membru ol Comitetului

Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mânescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe; din partea 
Republicii Populare Ungare; 
Janos Radar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncilureso 
Socialist Ungar, conducătorul 
delegației, Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al < < al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncito- 
resc-Tărănesc Ungar, Janos Pe
ter, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul afacerilor 
externe; din partea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te : Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației, Alexei 
Nikolaievici Kosighin, membru 
al Biroului Politic al C.C al 
P.QU.S.» președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.b.b, 
Konstantin Feodorovici Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S, 
Konstantin V'iktorovici Rusa
kov, membru al C.C. al P.C.U.S^ 
șef de secție la C.C. al P C I 
Vasili Vasilievici Kuznețov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim locțiitor al ministrului a* 
facerilor externe.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ a examinat 
problemele actuale ale păcii, 
securității și colaborării în Eu
ropa și ale pregătirii conferin
ței general-europene. A fost a- 
doptată o declarație privind 
pacea, securitatea și colabora
rea în Europa.

Participanții la consfătuire 
au condamnat noile acte de a- 
gresiune ale S.U.A. în Indochi
na și au adoptat în această

(Continuare in pag. a 4-a)

Instruirea 
organelor de partid

In această săptămînă, la nivelul organizațiilor de partid 
din numeroase întreprinderi din Petroșani au avut loc in
struiri cu membru comitetelor de partid, secretarii orga
nizațiilor de baza și membru birourilor organizațiilor de 
baza. Prima pune a adunărilor de instruire a cuprins ex- 
p,;._ri pe temele „Partidul Comunist Român — centru vital 
al întregului nostru sistem socialist", „Organizația de bază, 
torța umwaiizaioare a întregului colectiv". Au urmat apoi 
ais-uții pe marginea expunerii. In partea a doua, la E. M. 
Dilja, au lost prezentate două informări de către Siinion 
Negru, secretarul organizației de bază nr. 5 și Nicolac Lixan- 
uru. secretarul organizației de bază nr. 8 privind procesul 
elaborării hoiaiinlui proprii și modul de urmările a în
deplinirii acestora. De asemenea, s-a prelucrat Hotărîrea 
C.C. ui P.C.R. cu privire la activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid in înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

Ea U.U.M.P., după expunerea prezentată de tovarășul 
Eughin Popa, șeful secției organizatorice a comitetului mu- 
ucipal de partid, și după consfătuirea cu tema „Activitatea 
organeloi și organizațiilor de partid privind elaborarea 
hotăririlor și controlul îndeplinirii lor", au urmat discuții 
?i informări. A doua zi, instruirea a continuat cu expune
rea tovarășului Petru Bălan, activist al comitetului muni
cipal pe tema „Sarcinile organelor și organizațiilor de partid 
privind conducerea muncii de propagandă în rindul oame
nilor muncii" și consfătuirea cu tema i „Activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid privind primirea in partid, 
confirmarea membrilor, înscrierea și scoaterea din evidență 
i membrilor de partid, modul dc aplicare a măsurilor dis
ciplinare, păstrarea documentelor dc partid".

Maria Brănișteanu, membră supleantă a Biroului co
mitetului municipal de partid, Ion Badea, activist al comite
tului municipal și Ion Colcea, secretarul comitetului de 
partid al I.I.L. Petroșani, au condus lucrările de instruire la 
întreprinderea de industrie locală. După expunerea citată 
mai sus, au fost prezentate informări despre .Pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale", „Creșterea combativității 
comuniștilor față de deficiențele semnalate" și «Metode fo
losite de biroul organizației de bază in educarea inembri- 
or de partid, a tuturor oamenilor muncii".

Dezbaterile privind materialele prezentate s-au desfă
șurat în lumina instrucțiunilor C.C. al P.C.R. privind pregă
tirea adunărilor generale Și educarea membrilor de partid.

derialcle prezentate s-au desfă- 
lor C.C. al P.C.R. privind pregă-
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Privirile omului sint îndreptate deseori spre ceea cc 
este atrăgător, interesant, frumos. Trecînd pe stradă, invo
luntar, ochii iți Tug pe un afiș, o gazetă și, dc cele mai multe 
ori reții fără vreun efort intelectual esența, dacă prezintă 
interes. AGITAȚIA VIZUALA — subiectul rindurilor de 
față — avind ca scop bine determinat — popularizarea frun
tașilor, a faptelor de muncă și de coțnpurtarc, criticarea 
și înlăturarea tuturor neajunsurilor, are sau trebuie să 
aibă și o ciicicnță imediată prin laptul cfi ilustrează cele 
inai reprezentative aspecte care afectează personalitatea 
celor in cauză. Dacă colectivul de redacție nu tace eco
nomic de imaginație, acordind inedit formei gazetelor și 
conținutului lor, atrăgmd aslicl cititorii, succesul gazetelor dc 
orice natură este aproape sigur.

Nu ne propunem in cele de față un studiu sau o di
sertație asupra rolului și locului in viața colectivelor de 
muncă a agitației vizuale.

Ne-am propus in schimb să aruncăm doar o privire 
asupra unor gazete, spre a constata, dincolo de forma lor, 
eficiența conținutului.,.

Forme vechi, lipsuri „noi“
Ne-am îndreptat zilele trecute 

spre Termocentrala de la Paro- 
șeni. Este una din unitățile un
de nu pot fi trecute cu vede
rea cele peste zece gazete e- 
xistente.

Privindu-le ne-am, amintit re
marca făcută cu cîteva luni în 
urmă, înlr-un articol precedent 
(„Steagul roșu" nr. 6 842 din 30 
octombrie J971) cu prilejul unui 
raid-anchelă pe această temă. 
Se spunea, în semnalările cri
tice de atunci, că unele forme 
ale agitației vizuale „par inai 
degrabă să te convingă că ro
lul lor este de a fi și. nimic 
mai mult, sau de a convinge 
eventual de talentul in arta ar-

hitecturală 
mai adăuga 
sipi inutil 
fonduri) al unora. In curtea ter
mocentralei Paroșeni atrage pri
virea de la distanță, prin mo
numentalitatea sa, un panou 
înalt de circa 4 metri, o con
strucție (nu știm cum să-i spu
nem altfel) in turmă de stea 
imitind steaua dc fruntaș in 
întrecerea socialistă pe care, de 
altfel se și află scris «Fruntași 
in întrecerea socialista pe anul 
1670". Ne am apropiat și noi 
(în anul 19721) să facem cu
noștință cu fruntașii vrednicu
lui colectiv șl am constatat că 
lucrurile nu s-au îndreptat în

sau picturală (am 
noi in arta de a ri- 
unelc materiale și

urma semnalărilor 
ziarului. Nu tăcem 
petâm întrebarea 
„dacă acest panou a tost desti
nat și prin toruia su populariză
rii fruntașilor și cviuențiauiur 
in întrecerea socialista, ue ce nu 
este folosit m acest scop

Am înuinit apuj și o altă ga
zeta dc perete, cea a organizației 
U.T.C. intitulata «Tineretul și 
producția" asupra careia am în- 
tirziut mai tnuciung și pe care 
ne propunem sa o descriem a- 
.mânunțit ; în mijloc, o rubrică 
mure care așteaptă, probabil, 
caricaturi, fotograiii. Oare -de 
cînd 7 Pe margini, doua arti
cole pe care le-am citit dorind 
să cunoaștem ci leva aspecte — 
din întreprindere — Oar, sur
priză. Prin conținutul jor „un 
om, un univers" sau „Cunoaște
rea tradițiilor revoluționare ale 
poporului — taclor de seamă 
in iorniarca conștiinței socialis
te’* — cele două articole nu în
semnau decil generalități nede- 
terminate în timp și in loc.

In clădirea principala, unde 
se află multe birouri, tc înlim- 
pină pe coridoare, și cîteva ga 
zcte de o mare diversitate. Ci 
leva mai reprezentative sint ac 
dicatc protecției muncii, proble
melor de P.C.l. Alta, populari
zează un domeniu precis — 
Inovatorul energetic. Pe margi
nea preocupărilor ei, un lucru 
ni s-a părut reușit : peste tot 
In uzină se află un fel de cu
tiuțe unde inovatorii introduc 
propunerile de inovații. Desigur, 
un „poștaș" al cabinetului teh
nic le stringe și le duce acolo 
unde trebuie.

critice ale 
ducii să re
de atunci i

(Continuare in pag. a 3-a)

1. F1ERARU

Ilio VASILE

(Continuare fn pag. a 4-a

«Primii în sport, primii in 
producție" este un fotomontaj 
care de „prima" parte ne-a con
vins (cel puțin cu fotografiile). 
De a doua, însă, pu. Primii în 
producție, n au fost încă foto- 
grafiați. Am întîlnit apoi o ga
zetă satirică inedită... de două 
ori; o dată prin forma ei 
(„Scurt-circuit"), iar a doua oară 
prin fondul... inexistent. Și încă

una intitulată „Energia* 
nu-ți spunea mai nimic (poate 
doar pentru că am nimerit, în 
fața ei, între două ediții). Prea 
puțin edificați și prea puțin 
convinși de eficiența unora din
tre gazete, ne-am îndreptat spre 
oameni, spre cititorii lor.

o capitala 
la antipozi
Interesul unui continental 

pentru indeparlata Nouă Zee- 
landă poale suferi apreciabile 
diminuări in lungile săptă- 
nnni de călătorie pe mare _
dacă aceasta este calea alea
să spre insulele gemene din 
Pacific. In stnmiuarea Cook., 
deși încă la zeci de mile de 
Wellington Harbor, punctul 
final al periplului, ritmul ser
virii ceaiului la orele 6, 8, 
10, 15 șt 21 te introduce an
ticipat fn ritmul viefit neo
zeelandezii'

,u primul lu
cru -iuzit de la uit autohton 
să fie o contestare a insăși 
caluății de capitală a Welling- 
tonului. Deposedat de titlu, 
mai mult din cauza poziției 
lui geografice extrem nor
dice, Aucklandul păstrează și 
astăzi primatul economic, co
mercial și al numărului dc 
locuitori. Cei născuți In sud. 
In insula de Jad, monopoli
zează titulatura fie pentru 
Christchurch, fie pentru Du-



2

------------------------------------------- ----------------------

JOI 21 IAN1IAH1B H7I \

TEATRUL
ȘCOLAR- 
o prezență 
necesară

Antrenarea pionierilor și șcv- 
lariioi 13 pregătirea și susți
nerea de programe artistice du
ce. firesc, la formarea gustului 
lor pentru frumos, contribuie 
la educația estetică, la forma
rea spiritului critic și creator 
faț.i de opera de artă. Acor- 
«Knd atenția cuvenită conținutu-

fesorji-dirigmți, sau eoirtah'dan- 
ții-inslruetori să acorde o aten
ție sporită formării speclaloiti- 
lui de teatru, pornindu-sv de 
hi comportarea In sala dv spe c- 
lavol ș> eontinuindu-se cu dis
cutarea in comun a pieselor vi
zionate. Jn același timp, tre
buie depistate elementele ta-

In dreapto meo( Gico pliveș
te Sm, Io tablă. Este ceva a- 
greshr »n înfățișarea lui, incit 
mi-onwntește crocodilul sfint de 
pe molurile Nilului, care o vrut 
să-l sfișie pe Ulise. In tață, 
Co90ioabâ se indeletaicoțte cu 
proiectoreo unui ovior», ceea 
ce nu-l împiedică de o privi Ic 
catedră ți de o aproba unele 

| expresii pe care le aude pri
mo dotă. Popescu, in dreopta, 
netuns de la Rusolii, cască. Și 
o loco cu otito poltă, incit imi 
Insă gura opa. Pe căpățino lui 
Stole se văd mișcind celebrele 
oase ptate. Și el cască des— 
Aviatorul, de teamă să nu-l 
înghită aparatul, ii bogă un de
get in gură. Se oude un icnet, 
opoi două bușituri aproope con
comitente.

In fața tablei plină de for
mule ți de cercuri, profosoiul 
repetă din cinci in cinci minute 
ca un leit motiv :

— Sini destul de clar ?
— Daao ! răspund toți cei ce 

stau în spatele clasei.<__________

Aici, «sie Senatul organizat 
pe principii de club, mai pu
ternic chior decit tribuna ve
chilor romani. Toți sin» sena
tori dr drept - oameni cu greu
tate... Deh I Cunoștințe vaste 
in domeniul somnului ți chiulu
lui, mult spirit diplomatic, stu
dii ți practică îndelungata asu-
A

IV se discută procedeele de co
piat ți se orală avantajele mo
rale ți moterrale ale fițuicilor.

Astăzi, profesorul expune o 
problemă interesantă. E vorba 
de longitudine, latitudine, con- 
tradeclinare, triunghi de poliție, 
aiînfut, unghi orar... Dacă am 
cunoaște oiimutul, problema ar

precis o moi murit cineva ; ior 
in clădirea de vizavi o femeie 
se îmbracă. Acum a trecut in 
dosul unui para von dc piniă.

- Clor ? Vom reveni ți cu oi
țe ocării.
- Da, daaa...
In cap mi se mișcă o mulți

me dc arătătoare ca pe un

însemnările elevului A. ROGOZ
pro fițuicilor... Sub îngrijirea 
noastră o apărut o broșură in 
care se studiaiă „â fond" ches
tiunea fițuicilor. Primul capi
tol cuprinde : definiții și gene
ralități ; copitolul II : mărimea 
și lorma fițuicilor (comisia a gă
sit, după furtunoase dezbateri, 
o lormă moi perfectă care o- 
feră ușurință in manipulare și 
transport, avind și un aspect 
estetic); capitolul III : mecanis
me de minuire, iar in capitolul

fi rerolvolo. Dar nu-l cunoos- 
tem. Totuși il putem calcula, 
dacă știm unghiul orar. Prin ur
mare problema se reduce la : 
cit e ceasul ? Dar tocmai' acum 
problema se complică din nou : 
cit o mai ti pină la pouiă ?
- E vreo nelămurire ?
- Nu, nuuu...
Stau lingă fereostră. Imi a- 

runc ochii afară. De la înălți
mea ferestrei văd strada. Din
colo de blocuri se aude o mu
zică de fanfară caie se apropie,

tablou de comandă și arătătoa
rele astea mușcă cu polta ci
frele oșezote pe cadrane. Co
legul dc lingă mine ți-a scos 
din pupitru o carie pe car», o 
deschide cu înfrigurare. între
zăresc in fugă o porte din ti
tlu „Prima anchetă..." Te po
meni că o li despre francezul 
ăla gras care tot prindă hoți 
și bea berc. Oare, d-oîa s-o 
li ingrășal ? Nu cred, că troge 
al dracului din pipă. Din bon- 
ca lui, Asoftei B. il privește

rivnitor cum citește. După o 
fiwigâ ezitare, ii scrie :

- Imi dai ți mie cartea as
ta f

Și A. B., rău impresionat, 
răspunde :

- Cartea asia nu-i a mea.
Sini bătut ușor pe umăr. Duc 

mmo urgent in spote și simt 
intre degete un caiet.

Coiet - oracol, Avesalom I. 
li dou drumul moi departe. Mă 
întorc ți privesc pe Avesalom 
care, cu înfățișare de înecat, 
îsi urmărește caietul ambulant 
in care se mai găsesc ți niște 
fotografii... teribile.

- Vom continua ora viitoare.
- Do, daaa... In sfirșit I S-a 

moi dus una I

Pentru autenticitate,
I. DUMITRU

P. S. „Senatul" clasei a IX-a 
de la Liceul industrial minier 
n-a scăpat de corigențe in pri
mul trimestru. Poate că și in tri
mestrul acesta... Cine poole 
ști !fl

lut reper tarii lor și progra
melor, indriimind și slimu- 
lînd cu grijă aptitudinile co
piilor, facilităm înțelegerea me
sajului artei și contribuim la 
intensificarea educației ixilrro- 
lirc a piontcrilor și școlarilor.

Referindu-ne pe scurt la ac
tivitatea ctiltural-ariisticâ a u- 
niiăților si detașamentelor de 
pionier» din municipiul nostru, 
*»' poate aprecia că în ultima 
perioadă s-a făcut un serios 
salt calitativ. Printre câștigu
rile esențiale realizate se nu
mără antrenarea în masă a co
piilor la pregătirea progr. me- 
lor artistice, îmbunătățirea con- 

valerii interpretative, depista
rea unor reale talente. Toate 
acestea au făcut ca in anul ca
re a trecut, o scrie de forma
ții artistice pionierești din Va
lea Jiului să fie cunoscute în 
întreaga țară. Critic privind 
problema, se constată că sîn- 
tem tributari încă în ceea ce 
privește diversitatea genurilor 
abordate și asigurarea continui
tății activității cultural-artistice 
de-a lungul întregului an. Cele 
mai serioase deficiențe se con
stată însă în domeniul teatru
lui școlar.

Privind dintr-un anume punct 
de vedere, se poate apr . ia, că 
în decursul unui întreg an șco
lar. elevii sînt importanți ..con
sumatori" de teatru, participînd 
Ia numeroase spectacole prezen
tate de teatrul local sau dc alte 
formații aflate în turneu. Acest 
lucru este foarte bun. Totul 
însă, cu mici excepții, se re
zumă la alît. Este cunoscut apoi 
că piesele de teatru adecvate 
copiilor sint insuficiente, fapt 
care generează sărăcie și mo
notonie in eventualele reper
torii.

în al treilea rînd. atunci cînd 
sc- preconizează pregătirea unui 
spectacol de teatru, planul ge
neral de muncă precizează res
ponsabilitatea în termeni seci i 
profesorul de limba română. 
Alît• Lipsa unui repertoriu tea
tral dens duce, de multe ori. 
la orientarea spre piese ncadec- 
vate vîrstei, micii actori, fiind 
puși în situația dc a renunța 
la firesc, la artistic, instalîn- 
du-se dirijarea peste măsură a 
adultului.

Dacă adăugăm acestor aspecte 
întrebările legitime ce izvorăsc >. 
„Cum formăm spectatorul de 
teatru de inline și ce întreprin
dem in acest sens?*, «Cui re
vine această sarcină și care 
este cadrul prielnic ?“, .Cum 
se poate spori numărul forma
țiilor școlare dc teatru pro
blema se complică,

Incercînd a stabili responsa
bilități, credem că în primul 
rînd școala și Organizația pio
nierilor, cu sprijinul compe
tent al specialiștilor, pot re
zolva pozitiv, în mare parte, 
problema pusă în discuție. Se 
impune, în primul rînd, ca pro-

lcntate (și nu sint puține), cu 
i irc să st formeze grupuri de 
recitatori, povestitori artistici, 
formații dc teatru. De toate 
acestea cit și de stabilirea re
pertoriului, repartizarea roluri
lor. dc repetiții, se poate ocupa 
profesorul dc limba română, 
sau oricare alt cadru didactic 
cu înclinații în această direcție. 
Pornind dc la certitudinea că, 
în fiecare școală, vom găsi toa
te elementele amintite mai sus, 
se poate afirma că putem avea 
cel puțin 30 de formații tea
trale pionierești (nu cinci cite 
sînt in prezent).

După ce se ajunge cu spec
tacolul la un anumit stadiu, 
se poate apela la ajutorul spe
cialiștilor — actori și regizori 
ai Teatrului de stat .Valea Jiu-

Din păcate, însă, situația nu 
se prezintă așa. Școlile care în
cearcă să realizeze cîte ceva în 
această direcție sînt în general 
aceleași în fiecare an (eu mici 
excepții). Și mai tristă este si
tuația teatrului de păpuși, des
pre existența căruia nu putem 
spune aproape nimic.

Nici Consiliu) municipal al 
Organizației pionierilor nu a a- 
cordat suficientă atenție acestei 
probleme deosebit de importan
te. In viitor, va trebui să se 
întreprindă o serie de acțiuni 
care să redreseze situația exis
tentă. Sin tem convinși că ală
turi de noi vom avea întregul 
colectiv al Teatrului de stat 
(de altfel, colaboratori vechi 
și de nădejde).

Credem că va trebui, pentru 
început, să inițiem. în fiecare 
localitate a municipiului, cercuri 
de ..Prieteni ai teatrului** sau 
«Studioul pionierilor**, în cadrul 
cărora discuțiile cu actorii pro
fesioniști, cu „personaje' îndră
gite, incursiunile în istoria tea
trului românesc sau universal, 
diminețile dc poezie, teatrul ex
perimental pionieresc să consti
tuie tot atîtea valoroase puncte 
de plecare. Se impune apoi un 
curs scurt dc instruire a cadre
lor didactice care conduc for
mații de teatru, de către spe
cialiști

Acest început ar putea fi com
pletat cu cîlcva acțiuni ale tea
trului, în conformitate cu pro
grama analitică școlară; reci
taluri de poezie, adaptări ale 
unor bucăți literare indicate la 
lectura particulară, lecturi dra
matizate sau chiar un spectacol 
pentru pionieri și școlari.

Considerăm că aceste măsuri, 
sprijinite de competența colec
tivului teatrului nostru, ar duce 
la înviorarea teatrului școlar 
și ar contribui eficient la for
marea spectatorului de teatru 
de mîine.

Prof. Victor IAȚENCO, 
președintele 

Consiliului municipal Petroșani 
al Oiganizației pionierilor

ș
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Chemarea lansata ue pio
nierii din Valea Jiului către 
toți pionierii județului, „In 
fiecare zi din viața de pio
nier, o faptă demnă de-un 
viitor comunist", cunoscută 
de fiecare copil, vibrează tot 
mai viu in inimile sincere ale 
acestora și jiecare se stră
duiește să inmănuncheze pe 
agenda activității sale lot mai 
multe fapte care să confirme 
că răspunde chemării cu cla
nul, puterea și priceperea lui.

Veștile continuă să suseas- 
ă in fiecare zi la redacție, 

conjinnrndu-ne mereu că pio
nierii știu să-și respecte le- 
găminlul. pre gătind usc să de
vină fii de nădejde ai patriei. 
Astfel, la Școala generală nr. 
I Lupeni un grup de pionieri 
'Gh. Cosma, Constantin Mol
dovan și Fernando Szosko) 
și-a adus contribuția la stin
gerea unui incendiu în co
lonie. Pionierii Valeriu Vi- 
-htiide, Marius Furdui, Ma
rius Doradics ajută familii 
de bătrini la treburile gospo- 
găreșlu Un alt coleg de-al 
lor, Daniel Păscălău. recent 
primit in rindurile organiza-

ției de pionieri, a surprins 
o femeie cînd a sustras din 
poșeta unei semene un port- 
moneu cu bani; prin vigilen
ța lui, infractoarea a putut

artistic adecvat, iar pionie
rii claselor a 11-a, a IIl-a și 
a IV-a au organizat vizite la 
monumentul eroilor și plă
cile comemorative din incin

O contribuție esențială la mo
dernizarea învățăinîntului. izvo- 
rită <lin cerințele obiective ale 
epocii contemporane, o aduce 
și acțiunea colectivă de perfec
ționare.

In contextul reașezării invă- 
țămintului nostru pe baze mo
derne, intr-o societate precum
pănitor dinamică, realizarea pre
vederilor cuprinse in documen
tele de partid privind sporirea 
eficienței învățumintultii, o con
diție sine qua non o constituie 
ridicarea nivelului pregătirii i- 
dcologice ele specialitate și pe- 
dagogico-mctodicc a cadrelor 
didactice. Convinși că moderni
zarea procesului instructiv-cdu- 
cativ este condiționată de schim
barea din partea fiecărui pro
fesor a opticii sale asupra mun
cii didactice s-a urmărit con
știentizarea concep.ului pedago
gic, calitativ, cantitativ și ope
rațional dc cultură generală.

Perfecționarea la nivelul 
școlii desfășurată prin forme 
metodico-științifice (consiliul 
profesoral, cabinetul melodic, 
colectivele dc catedre și cercu
rile pedagogice) se impune pre
țuirii protcsorilor prin faptul că 
oferă prilejul de investigație; 
stirnește interesul profesorilor 
dornici de inovare care, confrun. 
tind metode și procedee, in
cercînd experiențe, disecind 
lecții, aspiră permanent spre a- 
utoperfecționare și, adesea, per
fecționarea colegilor de speciali
tate. Astfel, consiliul profesoral, 
organ consultativ și formă su
perioară a activității dc perfec
ționare mctodico-științifiiă din 
școală, pentru optimizarea pro
cesului instructiv-cducativ. și-a 
propus probleme legate de mo
dernizarea și perfecționarea 
predării diferitelor discipline in 
lumina solicitărilor didacticii e- 
ducativ-formative, ca : „Forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a elevilor, educarea i- 
deologico-politică și moral-cctă- 
țenească*, „Educarea elevilor 
prin muncă, pentru muncă, pen
tru activitatea tchnîco-produc- 
tivă", „Sprijinirea activităților 
organizațiilor U.T.C. și de pio
nieri de către cadrele didactice 
din școală pentru realizarea sar
cinilor instructiv-educative ca
re stau in fața acestor organiza
ții", .Folosirea practică a ma
terialului didactic modern in 
lecții, „Orientarea școlară și pro
fesională a elevilor. Realizări 
și perspective", „Evaluarea cu
noștințelor elevilor prin prisma 
solicitărilor invâțămintului for
mativ"

O reală contribuție la eficien
ța invățâmîntului din școală o 
aduce cabinetul metodic și bibli
oteca metodică care îngăduie 
consultarea planurilor «le în- 
vățăinînt. a programelor și ma
nualelor școlare, a metodicilor 
obiectelor, a documentelor șco
lare, a caracterizărilor psiho-pc- 
dagogicc ale elevilor, a discote
cii și bandotecîî ș. a.

Cadrele didactice ale liceului, 
sprijinite de biblioteca Institu
tului de Științe pedagogice, au 
întocmit și-au afișat publicații 
de specialitate, au alcătuit in
dexe bibliografice tematice. 
Căutarea soluțiilor optime acu
mulează sisteme dc întrebări și 
dileme privind sarcinile moder
nizării și perfecționării invăță- 
mintului care decurg din cerce
tările pedagogiei contemporane, 
naționale și universale. Această 
căutate iradiază o atmosferă 
creativă in școală, dezvoltă re
ceptivitatea pentru idei noi, cre
ează climatul demersului expe
rimental, al stării dc alertare, 
determinată de conștientizarea 
imperativelor pedagogice pre

sante alo epocii actuale. Colec
tivele de catedră au statnat ca 
obiective ale realizării unui în- 
vățămint eficient și activ, prio
ritare și precumpănitoare prin 
prisma eforturilor dc activitate, 
asigurarea caracterului cduca- 
tiv-formativ al activităților di
dactice și cxtrailidaciice, legarea 
Cunoștințelor «le practică, dc 
viață, cooperarea fecundă profe- 
sor-elev prin utilizarea unei 
metodologii și tehnologii didac
tice ac tivizatoarc, motivația cu
noașterii pentru dezvoltarea ele
vilor și propășirea societății, or
ganizând in acest sens schimburi 
«Ie experiență prin dezbateri, 
referate, lecții deschise, intera- 
sistente, sprijinirea activităților 
clin afara clasei aferente specia
lității, popularizarea noutăților 
apărute in specialitate.

Dc-a lungul acestui an școlar, 
colectivele de catedră urmăresc 
organizarea și desfășurarea ac
tivității didactice in laboratoare, 
ateliere și mai recent in sâli-ca- 
binete (literatură, matematică, 
limbi străine, științe sociale, 
geografie, muzică, desen), stră- 
mutindu-se astfel procesul «ic 
predare in triada invâțămintului 
modern : sală-cabinet, labora- 
tor-atelicr. Cele 7 sfili-cabinet, 
la a căror organizare și înzes
trare s-a trecut în trimestrul al 
doilea, acțiune preconizată să 
finalizeze la sfirșitul anului șco
lar următor, vor crea condiții 
optime desfășurării lecțiilor, ac
tivității in cercurile de elevi, 
stimulării creativității, gindirii 
și imaginației elevilor, moderni
zării procesului «le invățămint 
și perfecționării profesorilor. 
Comisia metodică a diriginților 
urmărește problema vitală a 
societății noastre în plină efer
vescență creatoare : formarea 
profilului ideologic-politic, mo- 
ral-cctuțenesc al elevilor, orien
tarea școlară și profesională, a 
fiecărui elev pentro integrarea 
lor in viata socială. In luna 
februarie — după cc s-a mul
tiplicat de către școală fișa sin
tetică «le cunoaștere și caracte
rizare psiho-pedagogică întocmi
tă «le cercetătorul I. llolban — 
se va organiza o intilnire cu a- 
utorul fișei de inițiere sistema
tizată. In cadrul acestei întîlniri 
se va dezbate multitudinea de 
probleme apărute în munca cu 
elevul. Cercurile pedagogice, 
care au avut loc în 6 ianuarie 
a.c., au solicitat în alcătuirea u- 
nor comunicări .și numeroase 
cadre didactice de la liceul nos
tru, fapt care a contribuit și el 
la ridicarea nivelului profesio

nal. Sub îndrumarea organiza
ției «Ic partid se urmărește op
timizarea pregătirii politico-idco- 
logicc și pedagogico-mctodice 
prin organizarea și participarea 
mai eficientă a cadrelor didac
tice la învățămintul politic. O 
atenție sporită s-a acordat abo
nării cadrelor didactice la ziare 
și reviste de specialitate și so- 
«ial-politice, îmbogățirii fondu
lui dc cărți al bibliotecii școlare 
cu publicații social politice și 
«le specialitate. In momentul do 
față lin grup de cadre didactice 
lucrează la alcătuirea anuarului 
liceului, iar majoritatea profe
sorilor e cuprinsă in acțiunea 
de realizare, cu posibilități lo
cale, prin autodotarc, a materia
lului didactic clasic și telini- 
co-didactic modern, de sporire 
a randamentului școlar, care la 
sfirșitul anului, va constitui 
substanța expoziției pe tema : 
„Invățămintul practic, învățâ- 
mînt modern".

Iii sistemul educație» perma
nente, cadrele didactice ale 
liceului sint antrenate la cursu
rile <lc instruire și perfecționare 
organizate de I.C.P.C.D., la pro
gramul dc activitate (expuneți, 
«lez.bateri, simpozioane și alte 
forme de pregătire polilico-idco- 
logică și profesională a profeso
rilor), la manifestările științifice 
și cu caracter metodic, ale fi
lialelor și subfilialelor societă
ților științifice, la acțiunile de 
informare științifică și metodică 
ale Casei județene a cadrelor di
dactice. Exigența față «Ic nivelul 
profesional al celor chemați să 
șlefuiască personalitatea altora 
impune neîndoielnic, «lin partea 
fiecărui conducător de școală, 
măsuri de reconsiderare a volu
mului activităților in afara cla
sei .și extrașcolare, a sarcinilor 
administrative ale cadrelor dc 
conducere din școli, care să fa
ciliteze pregătirea profundă a 
profesorilor. In contextul aces
tor preocupări se optimizează și 
efortul permanent al fiecărui 
profesor pe calea studiului indi
vidual, aspect esențial ai perfec
ționării profesionale a persona
lului didactic, opinia pentru au- 
toperfecționare, obișnuința de a 
studia sistematic — știut fiind 
faptul că activitățile din proce
sul de invățămint solicită o te
meinică și reală împrospătare 
a cunoștințelor politice, de spe
cialitate și psiho-pcdagogice.

Frof Gheorghe ANTOCE 
directorul

Liceului de cultură generală 
Vulcan

I deschide, o dată cu lermlnoreo ■ 
lucrărilor dc omenajare, (o I 
Școala generală nr. 1 Petro-

Ișani. nenumăratele go- I
zele sotirice școloie, văzute in '

I ultima perioadă, remarcăm in I 
mod deosebit conținutul și pre- I

Izentoreo „Sotyrului" de Io l - I 
ceul de cultură generală din |

I Petroșani, ț- De Io Școala ye- 
nerală nr. 1 Petroșani aflăm ca 
ou inceput din plin repetițiile

Iin vedereo spectacolului omo- 
gial ocazionot de sărbâtoăreo

I semicentenarului U. T. C 
I • Semnalăm co deosebit de 
1 otractive expoziția de desen și 
| ceo de fotografii (intitulolo 
I„Lo poolele Poringului se o- 

prind lumini") deschise de Li- I 
Iceul de cultură generală din I 

Vulcan, ț Nu cu multa vre- I 
mc in urmă, Io Școala profe- |

I sionoto comercială din Petro- 
I șoni cele trei gazete de pe- 
Irete purtau încă amprenta lunii 

octombrie. „Ariciul” stă și o-
■ cum tot cu țepii... reloxoți ? 
I Școala de muzică și arte 
. plastice din Petroșani iși p«o-

I 
I 
I
I

I
Ipune, co și in acest trimestru, I 

sa țină lunar audițiile muzica- 1 
le interne Io care se va cdou- 
ga un recital de amploare ce > 
va oveo loc Io Casa de cultu- I: 
râ din Petroșani. Pe lingă '! 
schimbul de experiență cu I 
Școolo de muzică și arte pios- , 
tice din Tg. Jiu, pe agenda de 
manifestări o școlii se înscrie 
și opropiotul recitol ol cadre
lor didactice.

Intilnirile de lucru ntre 
părinți și profesori au devenit 
o tradiție Io Liceul industrial 
minier din Petroșoni. De data 
aceasta, in 12 februorie, se 
intitni în cadrul unei întruniri 
tovărășești core vo aveo oc 
Io Caso de cultură din Petro
șani. Sintem siguri că și in 
seoro respectivă se vo vorbi 
printre oițele și despre veșni
cul subiect... elevul și preocu
pările sole, ț- Un grup de e- 
levi ai Liceului industrio1 fin 
Petroșani ou făcut o ieșire 
(împreună cu grupul speo „Pio- 
tra roșie" și secția de alpinism 
C.F.R. Petroșani) la „Piatro Ar
sului". Traseul de gradul 3 A, 

J cu tooto vremea nefavorabilă, 
I o fost parcurs cu bine. • A 

oporut gazeto sotirică o Școlii 
5 Petroșoni. £• 

. ,.-o A de la aceeași 
școală a sărbătorii ziua Unirii 
Drintr-un reușit montaj literar 
muzical, ne informează locții- 
tooreo pionierei comondont de 
unitate, Paulina Borcan. • 
Școala generolo nr.
prezintă, in ziua de 29 ianuo- 
rie. Ic clubul din I

„Te slăvim potrie

luzfca- i 
cdou- [■

pioare ce > 
de cultu- I:
’a linnn

familii de pensionari să-și în
grijească locuințele și să-și 
depoziteze combustibilul, in 
timp ce pioniera Rodica 
Gaiousclii ajută cu îmbrăcă
minte o colegă. La Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni s-a lan
sat o chemare către toți pio
nierii din unitate: „In fie
care săptămină, un cinlec sau 
o poezie despre patrie sau 
partid' —. in timp ce la 
Școala generala nr. 6 a arul 
loc o intilnire, pe tema 
«Munca, satisfacția vieții1', cu 
t eh nicianul elect romeca n ic 
Mircea Suba, posesorul a 14 
inovații. De la aceeași școală 
aflăm că pionierul llie Fe
nce? a prevenit un iminent 
accident de circulație sco- 
țind din partea carosabilă a 
străzii un copil dtf 5 ani și 
că pioniera Elena Papuc a 
ajutat să ajungă la domi
ciliul său un copil in virstă 
de 3 ani, din Vulcan, care se 
rătăcise in Lupeni.

i 

s

II
I 
I

CHEMĂRII

PIONIERII

ti prinsă și predată organelor 
de miliție. La Școala gene
rală nr. 2, din aceeași loca
litate, a avut loc o intilnire 
u comunistul Aron Crislea 

1>e tema „Trecutul și prezen
tul minerilor din Valea Jiu
lui', urmată de un program

ta minei. lJe lingă expoziția 
de desene „înflorește tara 
mea", in cadrul activităților 
pionierești, s-au confecționat 
jucării cu care n fost dotată 
grădinița nr. 2. Un uit grup 
de pionieri din clasa a Vl-a 
a ajutat, in timpul vacanței,

ir.

5

s

ș
l

ș

$s

Elevii Școlii generale nr. 1 Petrila au luat hotărirca să 
se intilnească in colectiv pentru a-și sărbători ziua ono
mastică. Fotografia înfățișează momentul cînil prof. X’. Bre- 
toiu înminează cadourile celor sărbătoriți.

Foto : Emilian DOBOȘ

I generale nr.
Clasa o VII-c

I
I
I
I.......
| spectacolul
| dragă 1“

....J
r. 1 Petrilo I 
» 29 ianuo-

localitate, ||
2 ,m rsrtlrÎA IIM. ALION j

D. CORNEA
activist la Consiliul municipal 

al Organizației pionierilor
s

$ Cunoașteți prietenii
Inițiere 

in tainele 
muzicii

Profesorul Bruno del Mon- 
do, de la Școala de muzică 
și arte plastice din Petroșani, 
urmărește cu atenție tacțărilc 
tinerilor elevi.

Fotoi I. LICIU

fiului dumneavoastră ?
Să lut fi fust orele 18—16,30. 

In mica cofetărie erau aproape 
toate mesele ocupate. Mai ră- 
mâsese liberă doar una, In
tr-un colț. Deodată, atmosfera 
de bună cuviință și civilizație 
care domnea a fost spartă de 
năvala unui grup de tineri gă
lăgioși. De la intrare, unul 
și-a aruncat căciula spre masa 
liberă, pe care-o ochise rapid 
din prag. Se pare că vroia în 
felul acesta să demonstreze că 
locurile-i aparțin și că cei cî- 
țiva mai în virată intrați, cu 
o clipă înaintea lor. P°t să-și 
ia rămas bun de la masă. Du
pă cum era de așteptat, aceș
tia din urmă văzînd că au ră
mas fără locuri, au părăsit lo

calul. Ce-or fi gîndit? E greu 
dc spus. După vreo cinci mi
nute de ciorovăieli, în gura 
marc, asupra a ceea cc vor con
suma, s-au așezat. In sfîrșit ! 
Ceilalți consumatori, au răsu
flat ușurați. Credeau câ liniș
tea dinainte se va restabili. 
Dar, eroare 1 Așteptînd cafele
le, tinerii — după aparență 
toți elevi de liceu — au conti
nuat să-și vorbească cu glas 
ridicat, să rîdă, provocînd o 
larmă de stadion, ca atunci 
cînd cîștjgă Jiul.

Privirile tuturor consumato
rilor, tineri sau bătrini, s-au 
Îndreptat interogatoare și pline 
de reproș spre gălăgioși. De
geaba.

Observind această lipsă de 
bună cuviință, vînzătoarea 
(cum era norma) de așteptat) 
a refuzat să-i mai servească. 
Doi s-au ridicat furioși și-au 
ieșit „mîriind" în bărbi. Cei
lalți au mai stal câteva clipe 
(poate rușinnți, suu...), apoi au 
plecat și ei- S-a întronat din 
nou o atmosferă plăcută, dar 
parcă nu mai era aceeași.

Printre cei patru era și un 
tinăr care avea prins de 
mîneca hainei numărul ma
tricol 1- C. G. 106. El era 
potolit, a vorbit cuviincios. Dar 
ce lăuta in anturajul respectiv? 
li erau colegi ? Sau numai pri
eteni ? Știți cu cine a f°sl fiul

iluinueavoubtra, tovarășe părin
te al elevului cu nr. 106 ? H 
cunoașteți prietenii ? Ați discu
tat cu el vreodată despre sen
surile prieteniei și alegerea 
prietenilor ?

Îmi dați voie să cred că nu. 
Căci altfel nn s-ar fi complă
cut în acea situație. Ori u fi 
plecat, ori l-ar fi potolit pe 
ceilalți. Cred că nici diriginte
le clasei din care face parte 
(sau fac parte) nu a vorbit cu 
el (ei) pe tema bunei cuviințe, 
a respeettilui față de societate. 
Sau poate ați discutat fiecare 
în parte și nu v-ați pus de a- 
cord ?

Oricum ar fi, trebuie interve
nit acum, căci mai tirziu >a fi 
foarte dificil de scos de sub in
fluența .prietenilor". Și nu 
cre«l că vreți să oferiți un .re
but societății.

1. Ml IU l. A

P. S. S-a petrecut la Pelre- 
șuni, în seara de 21 ianuarie.
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V.D. TOT - Lupeni. Am reț>- 
nut aspectul »elatot in legătu
ra cu un anumit eveniment pe
trecut Io 21 moi 1971 în co
drul sectorului I.G.L Lupeni, 
pe sonol T.A Am verificat ce
le semnalate. Acel „grup de 
munctlori" In numc'e căruia 
vă odresoți, loorte anonim, re
dacției, se vede că a avut un 
curaj de opinie, cel puț-n lat 
olii de more co și dumnea
voastră. Altfel, atunci cind s-a 
inițiat ceeo ce spuneți că s-a 
inițial (și oșo o lost) cel in 
cauza nu or fi avut decît să 
nu fie de ocord. Doar nimeni 
nu o loițot nîmîc. totul o fost 
la liberul consimtomînt ol fie
căruia. N>ci unul inso nu a 
jis nimic» ior apoi ou început 
o se jeli. De ce nu vorbim 
deschis, Io lumina zilei ? Nu 
cm învățat incă ?

In orice coz, spre știrco dv. 
vo informăm că am dezaprobat 
procedeul și s-o atras otenț:o 
cuvenită celor în cauză. Aceș- 
t o și îndeosebi tovarășa k» ca
se vă referiți, $i-ou dot seama 
de greșeală si ou recunoscut-o 

~ ’ om

verificarea pe core om mfre- 
prin$-o om putut constoto că 
in ce privește spiritul de dis
ciplină față rie publicul soli- 
citotob o casierelor îndeosebi, 
se impun incă îmbunătățiri. 
Mai ales vă credem in legă
tură cu tovarășa lupan, care 
nici cu noi nu o fost moi să
ritoare...

E cert că $-o greșit foțo de

Am greși însă docă nu om 
spune că vino principală yă 
opatține. De ce ? Pentru că 
imediat lingă ghișeul pentru 
eliberoreo biletelor, există afi
șate instrucțiuni toarte precise 
despre modul cum trebuie pro
cedat în vederea obținerii le
gitimațiilor do călătorie, pen
tru circuit. Nu oveați decît să 
le citiți. Cum insă nu oți făcut

Răspundem celor
ce ne scriu

sincer. Deocomdalo, ot>t 
consîdemt destul.

MUREȘAN MARIA - Lupeni. 
Necazurile-, despre core spu
neți că le-ați întimpinat cu pri
lejul solicitării de Io stoția 
C.F.R. Lupeni. a unui bilet 
centru circuit, se confiimă. Din

dv. in primul rind prin însăși 
loptul co vi s-o oprobot ce- 
rereo, fără o se specifica pe 
ca timpul în core sînteți obli
gată să vă prezentați ca să 
vă scoateți biletele. Apoi, prin 
celelalte atitudini care ou ur
mat. Conducerea stației C.F.R. 
Io care ne referim va trebui să 
dovedească mai multă respon
sabilitate in aceasta direcție.

un astfel de lucru, a trebuit 
să suportați tot ceeo ce nc-ați 
relatot. Rămine ca in viitor să 
pliviți cu mai multă băgare 
de seomâ in jur și veți Irăi 
mai liniștită,

MARIN VIȘAN - Petrila. Vă 
răspundem cu oarecare întâr
ziere, dar vinovoți pentru a- 
cest lucru nu sinlem noi. In 
scrisoorea pe core ne-oți tri-

mis-ooti specified un nume tic- 
liv. Pe gestionarul de la GOS
TAT pațâ din Petroșani, care 
de topi n-o fost gestionar ci 
doar vinrător, nu il chcomă 
oșa cum ne-cți informat dv. ci 
oltfd. A irebu>t prin urmare, să 
facem destul de multe investi- 
goții pînă i-om dat de urmă.

Vo putem informa acum, că 
nu moi lucrează dc mult aco
lo, că intre timp a fost în cer
cetarea organelor de miliție și 
situația lui o incă în verificare. 
Se confirmă incă o dotă oșo- 
dot că necinstea nu are pi
cioare lungi.

NEGRILÂ CORNEL - Lupeni 
Scrisoorco po caro oți trimis-o 
redacției, este departe de o fi 
ceea ce trebuie să fie, in eo
nii cind înlr-odevâr aveți de 
spus cevo la adresa persoanei 
de cote vâ ocupați. Așa cum 
e, nu ore in nici un caz ca
racter de observație critica, o- 
biecbvă. ci dimpotrivă, dega
jează o intenție vădită de ri
diculizare. Cu un astfel de 
mod de o pune problema, nu 
putem fi de ocord și vă sfătu
im și pe dv. să nu-l moi folo
siți. Ar putea să vă aducă se- 
rioose neplăceri. Aveți ceva de 

spuneți clor șî 
pînă Io ceea 
defăimare, nu

spus, atunci 
motivai. Altfel, 
ce se cheamă 
moi e mult.

Curs pentru economiști
și contabili

Red.

TeLtFoAulț.

MUZIC A POPI LA H A

mul domnitor al Principate
lor Unite. I-onea. Ln ora 19 

tineretului.

21.05 Pagini dc umor. Comici 
vestiți ni ecranului și... 
încurcăturile lor.

21.50 Univers XX.
22,20 Cîntă Sylvie Vartan.
22,35 Telejurnalul dc noapte.

1
I
1
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 

_t

i

I
NOTA

SI... AT1T i

i860 - \ murit niatcmaii-
i-ianui maghiar din Transil
vania, Janos Bolyai (n. 1802). 
1901 — A murit compozito
rul italian Giuseppe Verdi 
(n. 10.X.18I3). 1919 — A mu
iat poetul revoluționar Ady 
Endre (n. 1877). 181*6 — S-a 
născut scriitorul M. E. Sallî- 
kov-Scedrin (m. 1889). 1891
— S-a născut scriitorul și 
publicistul sovietic Ilya Eh
renburg (m. 1.IX.19G7). 1967
— A fost semnat, dc către 
U R.S.S., S.U.A. și Anglia, 
Tratatul cu privire la „Prin
cipiile care conduc activita
tea statelor în explorarea și 
folosirea spațiului cosmic, al 
Lunci și al altor corpuri ce
rești”. 1972 — Conferința mi
nisterială a O.P.E.C. (Gene
va).

Orchestra «Ic ,î
populară incirclul* a 
Filarmonicii stat
<lin Sibiu, aflată in 
turneu prin Naica Jiu
lui. prezintă azi, 27 ia
nuarie, la ora 20, pe 
scena Casei de cultură 
n sindicatelor din Pe
troșani, spectacolul mu
zical intitulat „Pc dea
lul Sibiului". Ln reu
șita spectacolului iși 
dau concursul reputații 
interpret! Dumitru Mu- 
tiu, Lucrcția Ciobanii, 
Constantin Bordcanu, 
Marin Cotîrlca-Crisfcn 
— colaboratori ai Ra- 
diotelcviziunii, soliștii 
vocali Ion Radu și Sil
via Radu, instrumen
tiștii Ilie Chirea, Iosif 
Gherbc, Ion Sasu și 
alti rapsozi ai frumoa
selor melodii populare 
românești precum și 
popularul comic Ilic 
Țclic-Sibianul.

♦ Pompierii militari 
froșani — 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 13 
Maternitatea Petroșani 
1427: Miliția Petroșani
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elcc- 
Irice exterioare în Petroșani 
— 1051.

.HM 27 IA NI J ARIL

La concursul Pronorxpi 
nr. 4 din 26 ianuarie a. c., 
nu fost extrase drn urnă ur
mătoarele numere (

Extragerea I: 23 18 38 43 
24 13.

Fond dc premii : 591 780 
lei.

Extragerea a Il-a i 10 32 
7 30 20.

Fond de premii- 553 083 
lei.

Xavi*

fi de „tronspor- 
un moteriol, rumî- 

ne tot ceeo ce e. Nu-și 
schunbe conținutul. Eventual 
moi pierde din e; Anghefuță 
Floarea, o fost de oltâ părere. 
In consecință a început a 
„tronsporto" de Io Arod, diver
se obiecte pe core odată a- 
duse in Petroșani le vindea cu 
un preț mai mare decît acela 
cu care le cumpărose, de por- 
co or fi crescut pe drum. Drept 
urmare o fost ti ”
ea >□ inchisoore. pentru 
culă. Nici moi mult nici 
puțin decît pentru un an.

Perfecționarea prin studiu in
dividual a lucrătorilor din com
partimentul financiar-contabil 
al unităților C.C.P. începută la 
1 ianuarie 1972, se desfășoară pe 
parcursul a doi ani de zile și 
cuprinde aproape 300 economiști 
și contabili de la minele și pre- 
parațiile Văii Jiului. Pentru a 
veni în ajutorul celor înca
drați în această formă de stu
diu — individual — organele 
centrale au elaborat programe, 
diferențiate pe funcții care cu
prind cîte 8—10 teme.

Pentru buna desfășurare a 
studiului individual, resortul fî*- 
nanciar-contabil al centralei a 
întocmit un plan de măsuri 
in care sînt prevăzute: con
sultații, instructaje, consfătuiri, 
conferințe, schimburi de expe
riență și alte acțiuni menite să 
contribuie la însușirea temei
nică a materialului bibliogra
fic, la lărgirea ariei de cunoș
tințe de specialitate. Așa, de 
exemplu, în planul de măsuri 
se prevăd;

transportată și 
spe- 
mai

Văzuse probabil Io 
pe cei cu pistolul 
pentru nimica toata il 

scot și te losă lat. Murârașu 
Mîrcea din Vufcon nu a avut 
P'stol, dor o avut briceag. L-a 
scos și a început a olergo du
pă diverși cetățeni, pe care 
nici mocor nu-i cunoșteo, ame- 
nintindu-i. Pe urmă o vrut să 
olerae, fugind de miliție. Dor, 
n-a mai putui. Așa ca s-o a- 
les cu un an închisoare pen- 
t'-j ultraj contra bunelor mo
ravuri.

film 
care,

NU știm precis - șl de 
oltfel nici nu ne inte- 
c-seoză - docă Dă- 

nilă Ion o făcut rost de 
adeverință de muncitor ca
lificat pentru I. V. atunci 
cmd i-o spus acestuia că 
e inginer și o luat de la el 
800 de lei in schimb. Ceeo ce 
știm precis, e ca pentru lop- 
to săvirsită □ primit 2 ani în
chisoare.

Angajat la I.I.L. 
șani, in 
strunga', Dogoi 

o cranjct oșa incit să lucreze 
mai mult in schimburile II și 
IU. De ce ? Pentru că in vre
mea acestor schimburi o ob
servat el că se poote sustroge 
moi bine. Ce ? Fier cornier și 
tablă pe core le folosea o- 
poi Io confecționarea de porți 
metalice, pe care le valorifica. 
Acum, nu mai are nevoie de 
porți, pentru că stă după gra- 
t i. pentru un on și șase luni.

Petro- 
co litote de 

Ionel,

Pino Io intimploreo de mai 
jos, Gersteinbrein An

drei poreo destul de 
curat. S-a apucat insă co să 
prezinte un bon de vinzare și 
o notă de recepție pentru vop
sele, care nu erau ale lui, pre- 
tinzînd contravaloarea. Nu a 
primit banii solicitați, dar o ie
șit vopsit, in fișa lui de ante
cedente penale înscriindu-se 
10 luni închisoare.

N. G.

Intr-unul din numerele trecu
te ale ziarului nostru anunțam 
înființarea unui cineclub la Ex
ploatarea minieră Dilja. l-am 
apreciat pe tinerii pasionați ai 
celei de a șaptea arte pentru 
entuziasmul cu care au pornit 
la înființarea acestui cerc, la 
obținerea aparatelor necesare 
bunei desfășurări a activității 
; iitoare a cinefililor diljeni. Du
pă cum era și firesc, de la bun 
început, membrii cercului au so
licitat factorilor competcnți din 
cadrul exploatării, acordarea u- 
nei încăperi în care să-fi des
fășoare activitatea în afara o- 
relor de serviciu.

lată însă că, după mai bine

de patru luni, in ciuda promi
siunilor repetate, cineamatorii 
diljeni stau cu aparatura „de
pozitată" pe unde s-a găsit loc, 
fără a reuși să intre in posesia 
unui spațiu corespunzător înce
perii muncii concrete în cadrul 
cercului.

Regretabil. Intențiile erau alît 
de lăudabile. Pe cînd și mate
rializarea lor ? După cîte ani 
fost informați la mina Dilja, 
deocamdată, toate ușile sini des
chise... pentru alții, dar nu și 
pentru cineamatori. Pînă cind ? 
S-a uitat oare faptul că pen
tru obfinerea aparaturii s-a in
vestit o sumă apreciabilă de 
bani ? Ar fi păcat nu numai 
de ei, dar și de entuziasmul cu 
care grupul de tineri a pornit 
la materializarea ideii de a con
tribui la întărirea disciplinei in 
muncă prin intermediul peli
culei. Sau poate la E. M. Dilja 
nu este nevoie de așa ceva ?!

S
§

s

ș ș 
II ss

mergem RIL.M

CA.Ș \ DE Cl I H i: \ 
PETROȘANI. La ora 19, DEZ
BATERE pe tema : Multe re
ligii și secte — aceeași cale 
falsă.

JOI 27 IANUARIE

PROGRAMUL 1 . (1,00 Mu- 
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Odă limbii 
române; 10.00 Buletin dr 
știri; 10,05 Muzică populară 
din Dobrogra: 10,30 Clubul 
< âlâlorilor; 11.00 Buletin (ie 
știri; 11,05 Șlagăre de pre
tutindeni: 1L15 Din țările 
socialiste: 12.00 Discul în foi
leton; 12,15 Recital de ope
ră; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal:
13.30 Tot inainte; 14,40 Ti
neri interpreți de muzică 
populară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio: 
J6,00 Radiojurnal: 16,30 Mu
zică ușoară: 17,00 Antena ti
neretului: ÎO.'IO Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 La microfon, Maria 
Ciobanii; 21.00 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară; 24.00 
Buletin de știri: 0.03—6.on 
Estrada nocturnă.

se-

No-

— organizarea de consulta
ții, din două în două luni, în 
perioada 25 februarie — 25 oc
tombrie a fiecărui an de stu
diu;

— bilunar, instructaje privind 
reglementările din domeniul fi
nanciar-contabil (acte normati
ve, instrucțiuni metodologice, 
regulamente nou apărute în re
vistele de specialitate ș. a.) care 
să asigure cunoașterea aprofun
dată și aplicarea acestora în 
mod unitar de către toți lucră
torii din compartimentul finan
ciar-contabil,;

— consfătuiri semestriale, 
conferințe, simpozioane;

— anual 1—2 schimburi de 
experiență cu instituții de pro
fil similar.

La sfîrșitul fiecărui an de 
studiu, în lunile noiembrie—de
cembrie, se va face examinarea 
cursanților de către comisii 
compuse din cadre cu înaltă 
pregătire și bogată experiență 
în specialitate.

Resursele umane și tehnice 
utilizate rațional 

în toate cele patru schimburi!
(Urmare din pag. l,

lectricienii au primit carnețele 
(n care sint obligați să-și note
ze zilnic lucrările electromeca
nice pe care le-au executat la 
fiecare front de lucru, care sînt 
deficiențele constatate și cum 
uu fost ele rezolvate. După e- 
xecutarea reviziei sau repara
ției, șeful de brigadă (de 
schimb) contrasemnează in car
nețel, certificînd prin aceasta 
executarea respectivelor lucrări 
de revizii-reparații.

In ce privește restul personalu
lui de regie (mecanici de tren, 
muncitori care lucrează la apro
vizionarea brigăzilor cu material 
lemnos, semnaliști ele.), aces
tuia i-au fost fixate sarcini 
proprii pe c-are le execută sub 
controlul permanent al maiștri
lor.

Masurile luate au avut efect 
simțitor in cadrul brigăzilor, 
prin creșterea gradului de fo
losire a utilajelor, evitându-se 
timpii morți la deservirea fron
turilor de lucru.

Programul de lucru de 6 ore 
in subteran — măsură de ex
cepțională importanță luată de 
conducerea de partid și de stat 
reclamă folosirea cu maximum 
de eficiență a fiecărui minut 
din cele 360 la frentul de Iu-

Cu sprijinul permanent al 
biroului organizației de partid 
și in deplină unitate de vederi 
și de acțiune cu conducerea sec
torului, comuniștii de aici au 
știut să rezolve principalele 
probleme de organizare, de dis- 
i plină, de omogenizare a colec
tivului.

Operativitatea dovedită în a- 
tin.cerea acestor deziderate poa
te fi argumentată la pontaj — 
cure se efectuează in subteran 
Intr-un loc special amenajai 
— în timpul programai pentru 
aceasta. Prezentarea muncitori 
lor se face în grup, pe locuri 
de muncă. Acest lucru creează 
avantajul că maistrul minier, 
în ce) mai scurt timp, își poa
te verifica efectivul, reușind 
să-j traseze dispozițiile și sar-

cinile de lucru pentru ziua 
respectivă.

E bine să se sublinieze im
portanța pe care o acordă con
ducerea sectorului informării 
permanente și periodice a bri
găzilor în legătură cu realiză
rile lor. Astfel, de două ori pe 
săptămină — fără a i se acor
da caracter strict de ședință — 
șefii de brigăzi sînt chemați în 
biroul sectorului unde li se a- 
duce la cunoștință situația re
zultatelor „la zi", ale fiecărei 
brigăzi in puric, sînt discutate 
nivelul. dinamica producției, 
evoluția posturilor prestate și 
a productivității realizate, mă
surile de remediere a unor 
stări anormale in scopul rezol
vării lor, dacă e posibil, chiar 
pe loc.

La rezultatele bune obținute 
de colectivul sectorului IV în 
perioada amintită au contribu
it brigăzile de la abataje care, 
în totalitatea lor. sînt la nive
lul planului sau peste sarcinile 
prevăzute de acesta. Astfel, bri
gada condusă de comunistul 
Zamfir Năstase de la abatajul 
frontal 19—20 V din stratul 3, 
a realizat în această perioada 
o productivitate de 7,30 to
ne/post (norma 6,5 tone;post) cea 
condusă de Eugen Voîcu, care 
lucrează la abatajul frontal 
17—14 V stratul 3 obține o pro
ductivitate de 6,9 tone/post 
(norma 6,36 tone/post), briga
da condusă de Alexe Constan
tin obține 7.1 tone/post la aba
tajul cameră 18 V stratul 3 
(norma 6.4 tone/post), iar bri
gada condusă de Tomu Gheor- 
ghe de la abatajul 17 V stra
tul 3. 6,5 tone/post (norma 6,0 
tone/post). Mediu productivită
ții muncii obținută în abataje 
atinge 6,288 tone;post (planificat 
5,825 tone/post), iar pc sector 
2,66 tone/post (planificai 2,49 
tone/post).

Programul de 6 ore puate și 
trebuie să fie însușit și aplicat 
cu rezultate cil mai bune de 
către toate colectivele. Noua 
organizare nu va întârzia să-și 
arate eficacitatea și superiori
tatea față de vechiul program 
de lucru din subteran.

VREMEA
16,00—17,00 Lecții pentru lu

crătorii din agricultură. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan.
Confruntări.
Pentru sănătatea tiv.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Tinerii despre ei înșiși.

Ieri, temperatura maximă 
a acrului la Petroșani a fost 
dc plus 1 grad iar la Paring 
de minus 2 grade. Minimele 
înregistrate au fost de minus 
11 grade la-Petroșani și de 
minus 13 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme închisă. Vor că
dea ninsori slabe, temporare. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Nu te întoarce; Repu
blica : Sunetul muzicii, 
viile I—II; PETRILA : Aș
teptarea; LONEA — 7
icmbric : Slujnica: Minerul : 
Trandafiri roșii pentru An
gelica; VULCAN i Aeropor
tul. seriile I—II; ANINOA- 
SA : Iadul și cerul; PARO- 
ȘENI : Rîul negru: LUPENI 
— Cultural: Ritmuri spa
niole: URICANI : O floare 
și doi grădinari, seriile I—II.

♦ CLUBURI. Lupeni. La 
ora 19, EXPUNEREA : Na
țiunea și democrația în con
dițiile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. In continuare — joia 
tineretului. Pctrila. FILE DE 
ISTORII f. Cuza, pri-

Avind în vedere faptul că, .. 
la copilul sugar, infecțiile acu- >h 
te ale aparatului respirator,’ m 
așa zisele „răceli", pot consti
tui un pericol iminent pentru 
viața însăși a acestuia, vom 
încerca, în cele ce urmează, pe 
scurt, să descriem „drumul" a- 
cestor infecții, să arătăm în ce 
constă gravitatea lor și ce mă
suri avem la îndemînă pentru 
a le preveni și combate.

In categoria ..răcelilor'* se 
încadrează medical : rinitelc, 
rinofaringitele, faringitele. a- 
inigdalitcle acute catarale, an
dinele acute catarale, laringitc- 
le. laringotracheitele, „infecți
ile acute ale căilor respiratorii 
superioare" — acestea toate (i- 
nînd scama de localizarea lor 
pe diferitele segmente ale a- 
paratului respirator.

Cauza acestor îmbolnăviri, 
este unul dintre numeroșii viruși 
(microbi foarte mici), ce au fost 
descopcriți în ultimele două 
decenii. Uneori, virusul în cau
ză, este acela al gripei, cum 
i fost cazul și în Valea Jiului, 
in ultimele luni, dar concomi
tent se întâlnesc cazuri de „ră
celi11 cauzate și de alte tipuri 
de virusuri.

Virusul respectiv pătrunde 
în organismul copilului, o dată 
cu aerul înconjurător respirat, 
în nas, în faringe, de unde a- 
poi trece în laringc, tr-'hee, 
plămîni, dînd diferitele denu
miri ale bolilor mai sus speci
ficate.

In mărea majoritate a cazu
rilor, virusurile rămin canto-

JJ

SFATUL medicului
nate în partea superioară a 
căilor respiratorii — în nas șl 
In faringe — rar 
nă la trahee și 
bronhii sau chiar 
pulmonare.

Există părerea
„răceala* este luată de copil 
cînd -se dezvelește în somn.' 
sau cînd a fost „deschisă ușa 
sau fereastra" și „s-a făcut cu
rent* sau cînd ,,a făcut baie1* 
sau cînd „a fost scos afară la 
aer**. De aici, teama de a des
chide ușa sau fereastra pentru 
aerisirea camerei în care stă 
copilul, teama de a face baie 
copilului, lăsîndu-1 uneori ne
îmbăiat zile la rind, sau teama 
de a-1 scoate la aer săptâmîni 
în șir, uneori chiar luni de zi
le. Nimic mai greșit decît a- 
ceastă părere .și decît această 
teamă !

Care sînt primele semne de 
îmbolnăvire în cazul ..răcelilor* 
la sugar ?

, Copilul sugar, de unde pînă 
aci era vioi, dormea și se ali
menta suficient — destul de 
repede, în cîteva ore, sau fn 
1—3 zile de la contaminarea 
cu virusul respectiv devine ne
liniștit. se agită, plînge ..fără 
motiv* (de fapt are motiv • îm
bolnăvirea), nu i se mai intră 
în voie, nu poate fi liniștit, 
pofta de mîncare scade, refuză 
sinul sau biberonul, nu mai 
mănîncă așa ca pînă atunci, ti
par cîteva strănuturi, mai dese

coboară pî- 
mai rar la 

la alveolele

decît cele care erau (există 
strănut și de copil 6ănătos) J’ 
eventual de două trei ori tu
șește uscat, somnul este de du
rată mai mică și neliniștit j 
temperatura urcă pînă la 37,5— 
37/8 grade.

De cele mai multe or:, mame
le consideră că toate acestea se 
datorese „colicilor" abdominali, 
puși pe seama unor presupuse 
greșeli în alimentație, eventu
al „bagă vină" pe „apariția 
dinților** și nu acordă impor
tanța necesară acestor semne 
de început a bolii.

Curînd, însă, febra urcă pes
te 38—39 grade, poale chiar 
mai mult, survin vărsături ali
mentare, mai ales cind copilul 
tușește. Acum, mama deja 6e 
îngrijorează, dar nu în măsu
ră suficientă și lasă copilul să 
se vindece de la sine „doar- 
doar îi va trece" în cîteva zi
le. In realitate, această aștep
tare se va dovedi dăunătoare, 
căci rareori se întâmplă ca 
boala, o dată instalată să ..trea
că de la sine**, fără medica
mente sau fără supraveghere 
medicală. In marea majoritate 
a cazurilor, după aceste 2—3 
zile ide așteptare, boala avan
sează. Virusul se răspîndcște, 
de cele mai multe ori la plă- 
mîni și dă în viroze pulmonare, 
în bronhopneumonie sau ajun
ge la creier și dă meningoen
cefalita acută virală. Poate să 
coboare la intestine și să dea

enteroviroza, diareea, chiar to- 
xicoza, sau prinde inima și dă 
miocardita virală ; uneori pă- 
1 runde în ureche și dă otita ca- 
tarală, apoi otita purulentă. A- 
cestea toate sînt deja compli
cații foarte grave ale ..răceli
lor'* la sugar, mai ales că de 
cele mai multe ori, în ajutorul 
virusului vin și alte categorii 
de microbi, care se asociază fn 
agravarea bolii inițiale, în in
toxicarea organismului copilu
lui sugar. In aceste cazuri, sta
rea generală a copilului este 
foarte gravă : febră mare,
chiar peste 40 grade, respira
ție dificilă, inapetențâ, vărsă
turi frecvente, scaune diareice 
mucoase-apoase, neliniște con
tinuă chiar convulsii, sau dim
potrivă stare de moliciune și 
de somnolență. Aceste compli- 

. cații netratate medical la timp 
util, duc la decesul copilului. 
Vina principală este aceea a 
neanunțării la timp a medicu
lui sau a colaborării insufici
ente cu cadrele medico-sanita- 
re, pînă la vindecarea bolii.

Este adevărat că există șl ca
zuri înșelătoare de ..răceli", ca
re la început lasă impresia că 
în 2—.3 zile se ușurează ; ma
mele se liniștesc, se bucură șl 
scapă astfel copilul de sub su
praveghere mai atentă, dar cu- 
rînd. în 1—2 zile, brusc, sta
rea generală a copilului devine 
gravă, febra urcă pînă Ia 40 
grade, face convulsii, respirația 
devine dificilă, cu tendință de 
sufocare sau lipsă accentuată 
de aer, ochii i se ..înfundă' în 
orbite din cauza vărsăturilor și 
a diareei, cu pierdere impor
tantă de lichide din țesuturile 
organismului — scăderea în 
greutate poate fi impresionan
tă. Copilul ajunge la spital în 
stare muribundă și efortul me
dicului este, de această dată,

ale unei dimineți
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Itoi/ă stante (Urmare din pag. 1)

toată regula.

Ora 9. Pe piriul Ma-
■ia din Petroșani, deve

nit sloi, și-au făcut apa
riția cițiva copii dornici

să patineze...

La numai o oră obiec-

stantancu la patinoarul

asociației „Preparatorul**

neasemuit de mare pentru sal
varea copilului, față de înce
putul bolii... i

Iată de ce. experiența (5< 
fiecare zi ne arată că nu tra«' 
buie să bagatelizăm ..răcelile* 
la sugar, dimpotrivă. trebuia 
să le acordăm de la început.1 
toată atenția necesară. Iată de’ 

e. în asemenea cazuri, încă di! 
ia primele semne de îmbolnă
vire — amintite mai sus — 
fără a aștepta să survină - >m- 
plicațiile, este imperios nece
sar să chemăm medicul sau sS 
ducem copilul la medic, pentru 
prescrierea tratamentului me-' 
dical cel mai adecvat șî pen-, 
tru o supraveghere atentă prin 
cadrele medii sanitare de te
ren. Orice modificare în răzi 
a evoluției bolii trebuie ime-’ 
diat anunțată medicului, pen
tru a completa sau reface me- 
dicația prescrisă anterior, 
— dacă situația impune — 
pentru internarea în spital.

Desigur, cel mai bun lucru 
este să ferim copiii sugar' de 
aceste îmbolnăviri. In acest 
scop, vom evita contactul Iob 
cu alți copii sau adulți „răciți* 
„gripați", fie acasă fie £n co
lectivitate. fie în autobuz, în- 
maenzin etc. De asemenea, vom 
căuta să călim organismul co
pilului sugar. prin aerisirea 
zilnică a camerei sale, prin îm- 
băierea zilnică, prin ntâmbarea 
în aer liber, bine îmbrăcat, dar 
nu înfofolit, chiar și pe ger, 
dar nu ]>e ploaie sau cînd est» 
vînt. prin asigurarea alimenta
ției la sîn în primele 4—5 IunJ 
de viață sau măcar printr-o a- 
limentație corectă, mixtă sa» 
artificială, cu lapte de vacă 
sau lapte praf, administrat du
pă indicațiile medicului.

Dr. Theodor PONOVA 
medic pediatru

CONȚINUTUL CONCRET

Citiți articolele gazetei de perete?
lată întrebarea pe care am 

adresat-o citorva salariați 
termocentralei fără nici o 
lecție prealabilă.

Patriciu Mihaly,
— Da, gazetele 

ating scopul.
— Înseamnă că

ai 
se-

tehnician 
noastre îș

ti---------- — au fost 
tite. Dv. nc puteți spuue...

— Păi, chiar recent nu le-am 
citit.

Ion Caragea, maistru :
— Citesc cu interes artico

lele gazdelor de perete. Mă in
teresează toate aspectele și vă 
pot exemplifica cum s-a îndrep
tat un muncitor în urma apa
riției la gazetă, a unei foto
grafii ce-1 reprezenta încâlcind 
normele de tehnica securității 
muncii (Singurul caz in care 
ne-am convins că, uneori, totuși 
articolele sînt citite).

Ion Gulacs, muncilor.
— Acum nu știu, dar am fă

cut și eu articole.
— Cel mai recent ?
— Despre... 30 Decembrie.
Ana Manea, laborantă : 

■eneral mă uit peste

iți o gazetă interesantă 
cu inovatorii. Cunoașteți vreu
nul din ei ?

— Pc cei care-i știu eu, au 
plecat din uzină...

Elena Bologa. laborantă și se 
cretara U.T.C. la secția chi 
mică i

— Chiar recent nu le-am ci-

tit, n-am avut timp.
Credem că sint destule exem

plele pentru a se putea con
cluziona, dar nu trecem mai 
departe inainte de a aminti. in 
treacăt, că, în mica noastră an
chetă nu am fost lipsiți de răs
punsuri dc gc-nui : .N-avem voie 
să citim in timpul serviciului“(!), 
„Cînd și tind le mai citesc*, 
„Avem noi alte probleme, pe 
cap. mai importante** și altele...

★
Desigur, situațiile descrise nu 

se petrec in exclusivitate la 
termocentrală. S-ar putea spu
ne că așa stau lucrurile și prin 
alte unități. Gazete sînt multe, 
(unde sînt), fotomontaje la fel, 
dovedind preocupare pent-u a- 
ccst gen de agitație vizuală, 
dar despre eficiența lor — a 
unora dintre gazete — nu s-ar 
puica spune mare lucru Ce se 
poale face ea, odată ajuns în 
fața unei gazete, să fii îndem
nat să privești, dar să nu fii 
lăsat să beci fără interesul de 
a citi ? Faptele inserate in spa
țiile gazetelor de perete tre
buie să fie concrete, culese din 
viața zilnică a iutreprinderii, 
(unul să fie integrat iu univer
sul termocentralei, al minei sau 
fabricii. In concluzie, formalis
mului să-i ia locul inventivita
tea, fantezia, dar mai ales con
cretețea articolelor, condiția de 
prim ordin capabilă să asigure 
eficiența agitației vizuale.
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COMUNICATUL
consfătuirii Comitetului Politic Consultativ TELEGRAME

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. 1) 

problemă o declarație cores
punzătoare.

In consfătuire a axul loc, de 
asemenra. un schimb dc păreri 
cu privire la nlte probleme in
ternaționale dc interes comun.

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că. Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonii, Republica Socialistă Ro
mania, Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezenta
te la consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc la 
Praga la 25—26 ianuarie 1972, 
au examinat evoluția din ulti
mul timp a evenimentelor din 
Europa. Ele au analizat aceste 
evenimente din unghiul de ve
dere al obiectivului lor neschim
bat, acela dc a determina trans
formarea continentului euro
pean într-o regiune a păcii per
manente, trainice, într-o zonă 
a cooperării fructuoase intre 
state suverane și egale în drep
turi, intr-un factor dc stabilita
te și înțelegere în lumea în
treagă. Participant ii la consfă
tuire au constatat cu satisfac
ție că în această direcție s-au 
obținut noi progrese.

Un rol dc cea mai. mare im- 
.portanțâ pentru coeziunea tutu- 
iror forțelor care se pronunță 
’pentru pace și colaborare în 
Europa îl au propunerile state- 

.lor socialiste privind întărirea 
securității europene și convoca- 

"FF> în acest scop a conferinței 
tgencral-europene, cuprinse în 
^Declarația de la București din 
J1966. in Apelul dc la Buda
pesta din 1969 și in Declara
ția de la Berlin din 1970. A- 
cestc propuneri ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, precum și acțiunile 
și inițiativele întreprinse dc ele 
Ulterior constituie un amplu 
program de pace și contribuie 
la crearea unui nou climat po
litic in Europa.

O contribuție din ce în ce 
mai însemnată la cauza gene
rală a păcii în Europa este 
adusă, de asemenea, dc alte 
state europene. In politica u- 
nora dintre ele, interesele pă
cii europene sint puse in mod 
clar pe primul plan și aceasta 
are o influență favorabilă asu
pra situației din Europa.

I
Participanții la consfătuire 

constată marea importanță po
zitivă a intensificării, în ulti
mul timp, a contactelor dintre 
state europene aparținînd unor 
sisteme sociale diferite, a dez
voltării raporturilor" politice 
dintre ele, îndeosebi șu_t> for
ma consultărilor ln_fipobleme 
de interes re Aceasta u-

."șureăză -T7TT->.;-screa reciprocă 
kdintre statele europene în ceea 

privește comunitatea intere- 
'geTnr—lor de lungă durată în 
-oomenluî păcii și colaborării. 
—Intre statele europene, ca re
zultat al eforturilor și contri
buției constructive ale statelor 
participante la prezenta consfă
tuire, precum și al eforturilor 
și contribuției constructive ale 
altor state, se afirmă tot mai 
mult relațiile de coexistență 
pașr.ică. In legătură cu aceasta, 
participanții la consfătuire re
marcă importanța principiilor 
colaborării dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
Franța, prin adoptarea cărora 
pu fost încununate recentele 
Convorbiri sovieto-franceze la 
nivel înalt

La înfăptuirea destindem pe 
continentul european contribuie, 
de asemenea, extinderea legă
turilor economice, comerciale, 
telmico-științifice, culturale și 
Ue altă natură între statele eu
ropene.

Se întăresc și capătă un con
ținut tot mai diversificat re
lațiile reciproce dintre popoa
rele europene. Crește activizarea 
opiniei publice europene în 
lupta pentru adincirea destin
derii. pentru pace și securitate 
în Europa.

DECLARAȚIE
îii legătură cu continuarea agresiunii S.U.A. în Indochina

26 ianuarie 1972.

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană. Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară 
Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezen
tate ia consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia, care a avut loc la 
Praga, au examinat situația 
creată în regiunea Indochinei 
în legătură cu intensificarea 
acțiunilor agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democra
te Vietnam și altor țări din 
Peninsula Indochineză.

întreaga lume este martoră 
că flacăra războiului din Viet
nam nu numai că nu se stinge, 
ci. dimpotrivă, a cuprins în 
prezent întreaga Peninsulă In- 
dochineză. Opinia publică mon
dială condamnă cu asprime 
continuarea bombardamentelor 
asupra teritoriului R.D.V., efec
tuate din ordinul Casei Albe, 
ca și alte acțiuni agresive ale 

Statele reprezentate la ședință 
au confirmat in mod unanim 
că sint gata sfl nu-și precupc- 
(ească nici in viilor eforturile 
pentru intăriren unității și coe
ziunii țărilor socialiste. 1 le 
sint hotărite ca. in soluționarea 
problemelor internaționale. să

DECLARAȚIE
privind pacea, securitatea și colaborarea în Europa

Statele reprezentate la consfă
tuire și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu faptul că re
zultatele cnrc se obțin în ca
drul procesului dc rcalfzarc a 
destinderii în Europa sint con
firmate în cazurile necesare în 
documente corespunzătoare, cu 
forță juridică pe plun interna
țional.

Comitetul Politic Consultativ 
apreciază pozitiv începutul ra
tificării tratatelor dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Fe
derală a Germanici, dintre Re
publica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei. 
Intrarea în vigoare a acestor 
tratate va corespunde nu numai 
intereselor participant ilor di- 
rccți. ci și ale tuturor statelor 
europene, va duce la consolida
rea temeliei păcii europene.

Statele participante la consfă
tuire au subliniat importanța po
zitivă a acordului cvadriparlit 
din 3 septembrie 1971, în pro
blemele referitoare la Berlinul 
occidental, precum și a acor
durilor dintre guvernele Repu
blicii Democrate Germane și Re
publicii Federale a Germanici, 
și dintre guvernul R.D.G. și 
Senatul Berlinului occidental.

Un factor major al consoli
dării păcii îl constituie recu
noașterea internațională tot mai 
largă a Republicii Democrate 
Germane. Noi progrese în a- 
ceastă direcție, inclusiv stabi
lirea dc relații între Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei, în 
conformitate cu normele drep
tului internațional, vor consti
tui o contribuție importantă la 
cauza păcii, securității și cola
borării.

Participanții la consfătuire se 
pronunță pentru rezolvarea, fă
ră noi amînâri, a problemei 
primirii R.D.G. și R.F.G. în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Participanții la consfătuire 
constata cu satisfacție că între 
guvernele Republicii Socialiste 
Cehoslovace și Republicii Fede
rale a Germaniei are ioc un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor nerezolvate în rela
țiile dintre ace.stc două țări și, 
in primul rînd, în problema 
recunoașterii Acordului de la 
Munchen ca nevalabil de la în
ceput. Ele își exprimă spriji
nul față de cererile juste ale 
R.S.C. și consideră că realiza
rea unei înțelegeri va contri
bui la îmbunătățirea situației 
In Europa.

înfăptuirea acestor pași va 
contribui la înlăturarea rapidă 
și radicală din relațiile R.F.G. 
cu țările socialiste a urmărilor 
perioadei îndelungate de neîn
credere și încordare, la norma
lizarea deplină a acestor relații, 
ceea ce ar constitui, la rîndul 
său, un aport la aprofundarea 
destinderii pe continentul eu
ropean. la dezvoltarea colaboră
rii dintre toate statele europene.

Statele reprezentate la con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ salută perspectiva 
unor noi mutații pozitive în Eu
ropa. Totodată, ele țin seama 
de faptul că în Europa continuă 
să acționeze și forțe care sint 
interesate în perpetuarea încor
dării, în opunerea unor state 
europene altora, în menținerea 
posibilităților de a împinge din 
nou evoluția evenimentelor pe 
continentul european spre o 
înăsprire. Aceste forțe, așa cum 
arată faptele, inclusiv cele din 
perioada cea mai recentă, nu 
concep politica europeană în 
afara categoriilor de bloc, caută 
să intensifice și mai mult cursa 
înarmărilor pe continentul eu
ropean. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia nu pot 
să nu tragă din aceasta con
cluzii corespunzătoare pentru 
securitatea lor. Cu toate acestea, 
ele sint convinse că în prezent 
în Europa s-a creat un aseme

S.U.A. în Indochina, care pro
voacă o înăsprire periculoasă 
a situației.

Acțiunile S.U.A. în zona Pe
ninsulei Indochineze demon
strează în mod convingător că 
Washingtonul continuă să mize
ze nu pe soluționarea politică, 
ci pe o rezolvare militară a 
problemelor acestei regiuni. 
Cursul imperialismului ameri
can este în contradicție fla
grantă cu numeroasele decla
rații ale Washingtonului des
pre intenția de „a-și reduce 
participarea militară1* la con
flictul indochinez, despre dorin
ța de a obține „reglementarea 
politică a problemei vietname
ze pe calea tratativelor".

Fiind obligat să reducă nu
mărul trupelor sale în Vietna
mul de sud, el tinde 6pre „viet- 
namizarea" războiului, menține 
la putere la Saigon și sprijină 
administrația marionetă a lui 
Nguyen Van Thieu ca instru
ment pentru promovarea aces
tei politici.

Faptele demonstrează în mod 
incontestabil că, cu cît imperia
liștii și marionetele lor își ex

apere linia îndreptată spre 
menținerea și întărirea păcii, 
spre colaborare internațională, 
să dea o ripostă agresiunii și 
rcacțiunii Imperialiste, să spri
jine lupta popoarelor pentru 
libertate, independență națio
nală și progres social.

nea raport de forțe care per
mite să se înfrîngă acțiunile 
de împotrivire ale adversarilor 
destinderii, dacă se merge unit 
și consecvent pe calea consoli
dării păcii.

II
Statele participante la Con

sfătuire își exprimă convingerea 
că în etapa actuală este deo
sebit dc important și întrulo- 
lul posibil să se realizeze ac
țiuni colective, comune ale sta
telor europene în direcția con
solidării securității europene. In 
legătură cu aceasta, ele se pro
nunță in favoarea organizării 
cît mai urgente a conferinței 
gencral-europcne pentru secu
ritate și colaborare, la care să 
participe, pe baza egalității în 
drepturi, toate statele europe
ne, precum și S.U.A. și Canada.

La conferința general-euro- 
peană, participanții ar putea c- 
labora măsuri practice pentru 
continuarea destinderii în Eu
ropa și ar putea marca înce
putul edificării unui sistem de 
securitate europeană.

Participanții la consfătuire 
sint de părere că securitatea 
și colaborarea europeană recla
mă crearea unui sistem de an
gajamente care să excludă orice 
folosire a forței sau amenința
rea cu folosirea ci în relațiile 
reciproce dintre state în Europa, 
sâ ofere tuturor țărilor garan
ția că se află la adăpost dc 
acte de agresiune și să con
tribuie la bunăstarea și prospe
ritatea fiecărui popor.

Statele participante la consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ se pronunță pentru re
cunoașterea generală și înfăp
tuirea practică în viața politică 
a continentului european a ur
mătoarelor principii fundamen
tale ale securității europene și 
ale relațiilor dintre state în 
Europa i

Inviolabilitatea frontierelor. 
Granițele existente în prezent 
în statele europene, inclusiv 
cele care s-au creat în urma 
celui dc-al doilea război mon
dial, sint inviolabile. Orice în
cercare de a le încălca ar pune 
pacea europeană în pericol. De 
aceea, inviolabilitatea frontiere
lor existente în prezent, inte
gritatea teritorială a statelor 
din Europa trebuie să fie res
pectate cu strictețe și în viitor, 
iar pretențiile teritoriale ale 
unor state față de altele să fie 
total excluse.

Nerecurgerea la forță. In re
lațiile reciproce dintre state în 
Europa nu trebuie să fie folosi
te forța sau amenințarea cu 
forța. Toate problemele litigioa
se dintre ele trebuie să se re
zolve exclusiv prin mijloace 
pașnice, politice, pe calea tra
tativelor, în conformitate ?u 
principiile de bază ale dreptu
lui internațional, astfel ca in
teresele legitime, pacea și secu
ritatea popoarelor să nu fie pe
riclitate.

Coexistența pașnică. In Euro
pa, în cursul evoluției istorice, 
s-au format și există state avînd 
două sisteme sociale — socialist 
șl capitalist. Deosebirea de sistem 
nu trebuie să constituie o piedică 
de nedepășit pentru dezvolarea 
mulilaterală a relațiilor dintre 
ele. Excluzînd războiul, ca in
strument al politicii lor, statele 
europene, aparținînd unor sis
teme sociale diferite, pot și tre
buie să statornicească relațiile 
dintre ele pe baza înțelegerii 
și colaborării în interesul pă
cii.

Bazele relațiilor de bună ve
cinătate și colaborare în intere
sul păcii. Relațiile de bună ve
cinătate dintre statele europene 
trebuie să se dezvolte pe baza 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta

tind acțiunile agresive, cu atîl 
mai puternică devine riposta 

■patrioților din Vietnam, Laos 
și Cambodgia, care se bizuie 
pe ajutorul și sprijinul țărilor 
socialiste, ale tuturor forțelor 
progresiste din lume. Politica 
S.U.A. în Indochina este sorti
tă unui eșec inevitabil!

Țările participante la consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ sînt ferm convinse că 
problemele Indochinei pot fi 
rezolvate numai pe baza recu
noașterii drepturilor legitime 
ale popoarelor din această re
giune de a-șî hotărî singure 
soarta. Nu intensificarea acți
unilor agresive, ci retragerea 
rapidă, totală și necondiționată 
a trupelor Statelor Unite și a 
trupelor aliaților lor din Indo
china, încetarea actelor de a- 
gresiune împotriva R.D.V. — 
stat socialist suveran — a tutu
ror acțiunilor militare în In
dochina, a amestecului în tie- 
burile interne ale Vietnamului 
de sud, Laosului, Cambodgiei, 
reprezintă calea reală spre re
glementarea conflictului Indo

La lucrările consfătuirii a 
luat parte comandantul suprem 
a| forțelor Armato Unite alo 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul 
l 'alunii Sovietice I. I. lakubov- 
ski, și secretarul general al 
Comitetului Politic Consultativ 

jului reciproc. Această aborda
re trebuie să devină o politică 
permanentă în relațiile dintre 
state în Europa, un factor con
stant al vieții tuturor popoare
lor europene și să ducă, dc a- 
semenea, In dezvoltarea relați
ilor do bună vecinătate și înțe
legere între state în diferite 
părți ale Europei. Este necesar 
să năzuim spre d asemenea 
transformare a relațiilor dintre 
statele europene, care să per
mită depășirea divizării conti
nentului în grupări politico-mi
ll tare.

Legăturile reciproc avanta
joase între state. In condiții de 
pace trebuie să capete o largă 
dezvoltare legăturile multiforme, 
reciproc avantajoase între sta
tele europene în domeniile c- 
conomic, tehnico-științific, cul
tural, în domeniul turismului, 
precum și în domeniul protejă
rii mediului uman. La rîndul 
său. dezvoltarea acestor legă
turi. dînd un conținut material 
năzuințelor popoarelor europe
ne spre pace, liniște și prospe
ritate, va întări stabilitatea 
sistemului de securitate și co
operare, care capătă contur în 
Europa.

Dezarmarea. In interesul în
tăririi păcii internaționale, sta
tele europene trebuie să con
tribuie pe toate căile la solu
ționarea problemei dezarmării 
generale și totale și, înainte 
de toate, a dezarmării nuclea
re, la înfăptuirea unor măsuri 
de limitare și încetare a cursei 
înarmărilor.

Sprijinirea O.N.U. Obiectivele 
statelor europene pe arena in
ternațională corespund preve
derilor Cartei O.N.U. de a con
tribui la menținerea păcii și 
securității internaționale, la 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
și a colaborării între state. Sta
tele europene se pronunță în 
sprijinul Organizației Națiuni
lor Unite, pentru întărirea ei 
în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U.

Așezînd aceste înalte princi
pii și obiective la baza relați
ilor dintre state în Europa, 
conferința general-europeană 
va lua o hotărîre de mari pro
porții istorice. Aceasta va fi 
începutul unei rodnice activi
tăți comune, capabile de a face 
ca Europa să fie cu adevărat 
pașnică.

La conferita general-europea
nă s-ar pulea, de asemenea, pu
ne de acord direcțiile concrete 
ale dezvoltării viitoare a legă
turilor reciproc avantajoase din
tre statele europene în toate 
domeniile, ale lichidării orică
ror discriminări, inegalități sau 
bariere artificiale. Colaborarea 
lor în folosirea rațională a re
surselor de materii prime și e- 
nergetice ale Europei. în spo
rirea potențialului industrial și 
îmbunătățirea fertilității pă- 
mîntului, în aplicarea cuceri
rilor revoluției tehnico-științifi- 
ce va permite multiplicarea po
sibilităților de creștere a bu
năstării popoarelor europene, 
îmbogățirea reciprocă cu valori 
spirituale, cunoașterea mutua
lă a culturii și artei vor căpăta 
o extindere și mai mare.

La conferința general-euro
peană ar fi util să se creeze 
un organ permanent al tuturor 
statelor interesate participante 
la conferință, în cadrul căruia 
după conferință, va putea fi 
continuată activitatea comună 
în vederea punerii de acord a 
pașilor următori în această di
recție.

Toate aceste probleme, după 
părerea statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, tre
buie să alcătuiască conținutul 
de bază al ordinii de zi a con
ferinței general-europene.

Statele reprezentate la con
sfătuirea Comitetului Politic 

chinez, dezlănțuit de forțele 
imperialismului.

Condamnind în mod hotărît 
politica aventuristă a S.U.A. in 
Indochina, cursul spre „vietna- 
mizarea" războiului agresiv, a- 
tacurile aeriene și toate celelal
te acțiuni îndreptate împotriva 
suveranității și securității R.D.V. 
participanții la întîlnire decla
ră că vor acorda și în viitor 
Republicii Democrate Vietnam, 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud, Laos și Cambod
gia ajutorul și sprijinul necesar 
pentru a respinge atentatele 
agresorului.

Participanții Ia consfătuire 
adresează un apel tuturor ce
lor cărora le sînt scumpe inte
resele păcii și securității gene
rale să-și manifeste și mai ac
tiv solidaritatea cu popoarele 
din Indochina, care duc o lup
tă dreaptă pentru libertate și 
independență, împotriva inter- 
venționiștilor americani ! Lup
ta eroică a popoarelor Indochi
nei împotriva forțelor imperia
lismului servește cauza comu
nă a întregii omeniri progre
siste 1 

al statelor par(icii>ante la Tra
tatul dc Iu Varșovia, N. P. Fi- 
riubin.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-n desfășurat 
intr-un spirit do prietenie fră
țească și colaborare între par
ticipant.

Consultativ consideră că confe
rința genei al-europeană poate 
fi convocată in anul 1972 și a- 
prcciază drept un factor priel
nic în acest sena declarațiile 
unui șir de state din Europa 
occidentală că ele sînt de a- 
ceeași părere.

ParliciiMinții la consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
privesc cu înțelegere conside
rentele multor state care se 
pronunță pentru efectuarea pre
gătirilor necesare în vederea 
conferinței general-europene, 
menite să contribuie la convo
carea ei cit mai grabnică și la 
succesul lucrărilor sale. Ei con
sideră că trebuie realizată pro
punerea guvernului Finlandei 
privind organizarea, la Hel
sinki, a unor consultări multi
laterale, cm participarea tuturor 
statelor interesate din Europa, 
precum și a S.U.A. și Canadei. 
Statele participante la consfă
tuire își reafirmă hotărîrea de 
a numi reprezentanți pentru a 
participa, împreună cu repre
zentanții celorlalte state. Ia 
consultările multilaterale în ve
derea punerii de acord a pro
blemelor ținînd de pregătirea 
Și organizarea conferinței gene
ral-europene. Ei constată că 
propunerea privind consultările 
multilaterale, ca formă de pre
gătire a conferinței general-eu- 
ropenc, are în prezent asenti
mentul tuturor statelor intere
sate și cheamă la începerea 
consultărilor multilaterale în 
cel mai scurt timp.

III
Statele participante la Tra

tatul de la Varșovia consideră 
că ar fi, de asemenea, in inte
resul întăririi securității euro
pene realizarea unei înțelegeri 
cu privire la reducerea forțelor 
armate și armamentelor în Eu
ropa. ,Ele pornesc de la faptul 
că problema reducerii forțelor 
armate și armamentelor în Eu
ropa, atît străine cît și națio
nale, trebuie rezolvată în așa 
fel incit sâ nu se aducă preju
dicii țărilor care vor lua parte 
la o asemenea reducere. Exa
minarea și definirea căilor de 
rezolvare a acestei probleme nu 
trebuie sâ fie prerogativa a- 
lianțelor militar-politice exis
tente în Europa. In ceea ce 
privește procedura ' desfășurării 
negocierilor, asupra acestei pro
bleme s-ar putea ajunge la o 
înțelegere corespunzătoare.

★
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste sînt convinse 
că evoluția istorică a adus Eu
ropa într-o etapă importantă. 
Anul 1972 poate aduce popoa
relor europene nu numai o spe
ranță nouă de pace trainică și 
securitate, dar și un progres 
real în direcția transpunerii ei 
în viață. Cea mai înaltă îndato
rire a tuturor statelor este de 
a contribui activ la aceasta.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria: TODOR JIV- 
KOV, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Populare Bulgpria, 
STANKO TODOROV, președin
tele Consiliului dc Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace; GUSTAV 
HUSAK, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, LUDVIK SVO
BODA, președintele ' Republicii 
Socialiste Cehoslovace, LUBO- 
MIR STROUGAL, președintele 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Din partea Republicii Demo
crate Germane : ERICH HO
NECKER, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, WOLFGANG 
RAUCHFUSS, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane.

Din partea Republicii Popu
lare Polone : EDWARD GIE- 
REK, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, PIOTR JAROSZE- 
WICZ, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

Din partea Republicii Socia
liste România: NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului'de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, ION GHEORGHE MAUREH, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

Din partea Republicii Popu
lare Ungare : JANOS KADAR, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, JENO FOCK, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc -Țărănesc Ungar.

Din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste: L. I. 
BREJNEV, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, A. N. KO- 
SlGIIIN, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Praga, 2G ianuarie 1972.

hit Unire la ambasada clin Viena

Cu prilejul apariției în librăriile 
austriece a volumului „România 

pe drumul socialismului"
VIENA 2G. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stănccscu, trans
mite : Cu prilejul apariției in 
librăriile autriccc a volumului 
„România pe drumul socialis
mului'', cuprinzînd articole, cu
vântări și interviuri ale preșe
dintelui Consiliului dc Stat 
Republicii Socialiste România, 
Nicolac Ceaușescu, In Ambasada 
română din Viena, a avut loc 
miercuri o intilnirc a dr. Fritz 
Hodcigc. directorul cunoscutei 
Edituri „Rombach” din Freiburg 
(R.F.G.), cu ziariști austrieci și 
corespondenți ai presei străine.

Salutindu-i pe cel prezenți, 
ambasadorul român, Dumitru 
Aninoiu, a relevat însemnătatea 
lucrărilor incluse în volum și a 
amintit că aceasta se plasează

Lucrările Conferinței Uniunii
9

Comuniștilor
BELGRAD 26 — Corespon

dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite: La Belgrad au 
continuat miercuri lucrările 
celei de-a II-a Conferințe a U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia. In cea dc-a doua zi, s-au 
desfășurat discuțiile pe mărgi
nea dărilor de seamă ale orga
nelor executive ale U.C.I., dis
tribuite in scris delegaților, și 
a referatelor prezentate în ca
drul conferinței dc Veliko Vla- 
hovici și Kiro Gligorcv. 
membri ai Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., cu privire 
la dezvoltarea și sarcinile actu-

Element nou în desfășurarea 
crizei de guvern din Italia

ROMA 26 — Corespondentul 
Agerpres, N’colae Puicea, trans
mite * In desfășurarea crizei de 
guvern din Italia, elementul 
nou — intervenit miercuri du- 
pă-amiază — îl constituie con
sultările premierului desemnat,

Viscol violent 
în S. U. A.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Un viscol de o violență neobiș
nuită s-a abătut asupra unor 
regiuni întinse din estul S.U.A. 
La New York, datorită vîntului, 
care a depășit viteza de 100 km 
pe oră, peretele uneia din cen
tralele electrice s-a prăbușit, 
omorînd și rănind mai multe 
persoane. In urma prăbușirii u- 
nor stîlpi de susținere și a 
trunchiurilor de copaci smulse 
din rădăcină, circulația vehicu
lelor pe podurile care leagă 
Insula Manhattan de restul o- 
rașului a fost blocată. In zona 
golfului, locatarii „zgîrie no
rilor" au fost evacuați, după ce 
mai multe acoperișuri și mari 
bucăți de zid au fost smulse 
de furtună. Incidente asemănă
toare s-au semnalat în numeroa
se alte localități de pe coasta 
estică a S.U.A.

8 *

I Wellington o capitală la antipozi
II

(Urinare din pag. 1)
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I

nedin, ambele depășind 150 000 
locuitori.

Primul contact cu centura 
comercială, bancară și insti
tuțională a Wellingtonului, 
formată din marile artere 
Panama Street și Lambton 
Quay, dispuse paralel cu țăr
mul și în adîncime, îl poți 
lua chiar înainte de. debar
care. Partea temerară o con
stituie insă efectuarea unei 
plimbări prin oraș, ce adă
postește aproximativ 200 000 
oameni pe o suprafață de 
1 200 ha. Dispus pe un evan
tai de inălțimi cu deschide
rea spre ocean, uneori de o 
capricioasă formă geologică, 
orașul te obligă să escaladezi 
străzi înguste și accidentate, 
impracticabile pentru mijloa
cele de transport, deseori le
gate intre ele prin serii de 
trepte. Plasată aproape cen
tral, Government Building 
(sediul guvernului) — con
strucție cu trei etaje, din 
lemn, ridicată în 1876 — 
se află tn apropierea clă
dirilor ce adăpostesc, înce- 
pind din 1865, parlamentul 
țării. De pe espalanda 
de la Victoria University 
College (creat in 1897) poți 
zări traseul de sosire, estua
rul Hutt River, în jurul că-

I
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in contextul altor apariții simi
lare din Franța, Italia, Finlan
da, Japonia, Brazilia, ca o do
vadă a interesului crcscind 
față de politica Republicii So
cialiste România și a conducă
torului său, președintele 
Nicolac Ccaușcscu.

Luiml cuvintul, in continua
re, directorul Editurii „Rom
bach" a spus: Decizia noastră 
dc a tipări acest volum a por
nii din dorința dc a oferi citi
torilor posibilitatea de a se in
forma direct despre România 
și conducătorul ci. El a făcut 
apoi o largă prezentare a volu
mului și a personalității preșe
dintelui României, și a subli
niat impresiile culese cu ocazia 
vizitei sale in (ara noastră.

din Iugoslavia
ale ale U.C.l. și în legătură cu 
situația social-economică actu
ală și sarcinile U.C.l. Partici
panții la discuții au făcut, do 
asemenea, aprecieri în legătura 
cu proiectul programului de 
acțiune difuzat, în prima zi, 
delegaților.

In cadrul discuțiilor, printre 
alții au luat cuvintul Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal și Veliko Mi- 
latorici președintele Conferin
ței federale a Uniunii Socialis
te a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

Emilio Colombo, cu reprezen
tanții tuturor partidelor repre
zentate în parlament. Progra
mate ințial pentru miercuri di
mineața, discuțiile lui Colombo 
cu delegațiile partidelor repu
blican și social-democrat au 
trebuit să fie amînate pînă du
pă amiază, întrucât primul mi
nistru, Colombo, a luat parte 
la o întrunire comună a grupu
rilor parlamentare ale Partidu
lui democrat-cre.știn din Came
ra deputaților și Senat. Pînă 
în prezent nu se cunosc amă
nunte privind conținutul și re
zultatul acestor convorbiri.

Val de procese și condamnări 
în Rhodesia

SALISBURY 26 (Agerpres). 
— In mai multe localități 
rhodesiene au început, sau ur
mează să înceapă zilele acestea, 
procesele a peste 300 de afri
cani arestați în cursul recente
lor incidente dintre poliție și 
demonstranți, al căror bilanț 
se ridică la 15 morți.

In orașul Gwelo au și fost 
pronunțate sentințele împotri
va unui grup de patrioți atri- 

ruia s-au așezat, in 1840, pri
mii coloniști. Un localnic, e- 
ventual descendent al pionie
rilor din 1840, nu va uita 
să-ți amintească că. la numai 
doi ani, aici s-au desfășurat 
primele alegeri municipale, 
că in 1871 orașul era deja 
iluminat cu gaz, iar in 1889 
a fost introdusă electricita
tea.'

Din funicularul care te 
transportă direct in centrul 
orașului, poți încă să distingi 
clădirile ce adăpostesc Otari 
Plant Museum, National Art 
Gallery și War Memorial, în
chinat celor cazufi pe fron
turile primului război mon
dial.

Un procent substantial al 
populației active a Wellingto- 
nului este legat de activita
tea modernului său port. Cu 
o lungime, a cheiului de 8,4 
lem, puțind primi anual cir
ca 8 milioane tone mărfuri 
?i 40 000 pasageri și dispu- 
nirui de macarale hidraulice 
și flotante de 20 și 80 tone, 
acesta este și principalul 
punct de pornire al exportu
rilor industriale ale capitalei.

Nedispunind dc o' industrie 
grea sau minieră, orașul s-a 
specializat in industria linii, 
cărnii, untului, fesfiturilor.

Teritoriul
R. D. Vietnam 

atacat din nou 
de avioanele S.U.A.

SAIGON 20 (Agerpres). — 
Avioane ale forțelor S.U.A. au 
efectuat un nou raid asupra 
R.D. Vietnam. După cum trans
mite agenția Reuter, citind co
mandamentul american din 
Saigon, aparate „F-lOj Thuder- 
chicf“ au lansat marți rachete 
asupra unor puncte situate la 
aproape 100 km nord-vest de 
zona demilitarizată,■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Pt $M
• In cursul anului 1971, nu

mărul membrilor Partidului Co
munist din Uruguay a crescut 
cu peste 11 000, iar cel al Uniu
nii Tineretului Comunist — cu 
8 000, scrie ziarul „El Popular", 
organ al C.C. al P.C. din Uru
guay. Ziarul subliniază că a- 
ccastă creștere constituie o do
vadă grăitoare a popularității 
ideilor partidului în rîndul ma
selor și a legăturii sale cu po
porul.

9 In 1971, Statele Unite au 
înregistrat un deficit al balan 
ței comerciale care se cifrează 
la 2,047 miliarde dolari, a anun 
țat Ministerul Comerțului a 
S.U.A. Aceasta reprezintă c<m 
mai deficitară balanță comen i- 
ală anuală din istoria S.U.A.. 
fiind, dc asemenea, și prima ba
lanță deficitară înregistrată în 
decurs dc aproape un secol — 
adică din 1888, cînd pasivul a 
fost de 33 milioane dolari.

& Shirley Chisholm, membră 
de culoare a Camerei Repre
zentanților, a anunțat oficial 
marți că își depune candidatu
ra pentru obținerea învestiturii 
Partidului democrat în vederea 
alegerilor prezidențiale ce ur
mează a avea loc in S.U.A. în 
acest an. Ea a declarat că hotă- 
rirea sa este rezultatul decep
ției resimțite în legătură cu po
litica generală urmată de actua
la Administrație.

• In Norvegia se amplifică 
mișcarea de protest împotriva 
aderării țării la Piața comună. 
Astfel, la Oslo a avut loc o 
conferință a reprezentanților 
sindicatelor norvegiene. Reafir- 
mînd hotărîrea sindicatelor dc 
a-și uni forțele în acțiuni dc 
amploare anti-C.E.E., partici
panții au adoptat și o rezoluțio 
în care, printre altele, se afir
mă că intrarea Norvegiei în 
Piața comună lezează interesele 
fundamentale ale clasei munci
toare.

câni, dintre care unul, în vîrstă 
de 15 ani, a fost condamnat la 
primirea a „opt lovituri de 
baston", pentru a fi participat 
la amintitele demonstrații. Alți 
trei africani, în vîrstă între 
17 și 19 ani, au fost condam
nați la pedepse variind între 
9*luni și un an. In orașul Port 
Victoria, 13 africani au fost 
condamnați la cile 2 ani închi
soare fiecare.
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Wellingtonul este legat de 
celelalte. orașe ale ță
rii (orașele neozeelande
ze cuprind circa 67 la 
sută din popul, if ie) print r-o 
importantă rețea de șosele 
și căi ferate. Un rol deosebit 
pentru circulația internă a 
pasagerilor și mărfurilor îl 
joacă aeroportul de la Ron- 
gatai, aflat la numai 5 lem 
de oraș.
Orice vizitator trebuie să se 
conformeze severului obicei 
local de odihnă, ce începe 
foarte devreme, și, fără vreo 
recomandare amicală, riști să 
rămii neaprovizionat cu cele 
necesare claustrării in vreo 
cameră de hotel, deoarece 
numai in mod excepțional 
mai găsești sîmbăta un ma
gazin deschis. Nu rareori a- 
siști la o busculadă între, cei 
ce așteaptă să efectueze cum
părături și admiratorii ace
lor KMarching Girls", tinere 
fete în uniforme pestrițe, ce 
defilează și execută mișcări 
gimnastice in ritmul muzicii 
de fanfară. Singura concuren
tă serioasă pentru aceste paș
nice demonstrații feminine o 
reprezintă cursele de cai cu 
mii de pariuri și meciurile 
de rugby ale echipei națio
nale care stirnese fulminante 
pasiuni și contestă radical 
renumitul calm anglo-saxon.
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