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față în față cu ul- 
darului 
ineață 
noastre 
filă a

Moment ale cărei 
mult pentru fieca- 
entru întregul nos- 
i noștri", ani 

cu drag, ani
m fiindcă sînt 

rz sub conducerea 
nostru partid spre 

cu

pe anul 
vom mîn- 
bătătorite 

calendaru-
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A sosit Moș Geriiă

de
cu 

ani 
în- 
un 

HKr însorit, au sporit cu încă 
|mul. Lăsăm tot mai în urmă acele 
vremi cînd, încătușat în lanțurile 
robiei burghezo-moșierești, poporul 
nostru se zbatea în sărăcie, mize
rie, ruină și întuneric. Fiecare an 
nou înseamnă un uriaș pas înainte 
spre mărețul țel al desăvîrșirii 
construcției socialiste. Cu inimile 
încălzite de acest sentiment, 
luăm bun rămas de la anul pe ca- 
re-1 încheiem astăzi și pășim 
MjLj încrederea, cu hotărîrea 
H^Re a obține noi izbînzi, în Anul 
mow ale cărui bătăi Ie auzim deja 
la ușă.

Ne despărțim de anul 1962 ca de 
un prieten, pentru că pe filele zi
lelor lui, noi toți cei care muncim, 
am înscris cu mintea și cu brațele 
noastre, cu puterea unei munci 
pline de pasiune și entuziasm, vic
torii de seamă. Industria noastră 
socialistă în continuă înflorire a 
primit din abatajele minelor Văii 
Jiului, rod al muncii eroice a mi
nerilor, mai bine de 140 mii tone 
de cărbune cocsificabil și energe
tic peste plan. Orașele noastre s-au 
îmbogățit cu sute de apartamente, 
de la ferestrele cărora zîmbesc 
flori și obraji rumeni de copii să
nătoși. Munca în mine, pe șantie
re, în uzine și ateliere a 
mai
spor. An de an, patria noastră 
devine mai puternică, mai înflori
toare, viața noastră se înalță pe 
mărețul piedestal al socialismului 
victorios. Acum cînd, aflîndu-te 
față în față cu ultima filă a calen
darului, simți mai pregnant trece
rea timpului, te întrebi: ne vom 
simți oare mîine cu un an mai bă- 
trîni decît astăzi ? 
tru totdeauna de 
pîn pe destinele 
viață în care toți 
îsi văd împlinite cele mai înaripa
te năzuințe, poporul nostru își 
făurește prin muncă propria-i ti
nerețe.

Anul pe care-I încheiem astăzi 
va rămîne înscris cu litere de aur 

Jr> istoria poporului nostru pentru 
în zilele lui a fost încheiată co

lectivizarea agriculturii, cucerire 
care a consfințit victoria deplină a 
socialismului nu numai la orașe.

itului

ne

cu 
fer-

devenit
frumoasă, mai plină de

Nu ! Liber pen- 
exploatare, stă- 
sale, trăind o 
cei ce muncesc

ci și la sate. S-au creat astfel con
diții minunate pentru un nou și pu
ternic avînt al întregii economii 
naționale.

Optimismul încrederea în vii
tor, bucuria succeselor obținute în 
făurirea vieții noi ne vor însoți în 
noaptea de revelion. Peste cîteva 
ore se va lăsa înserarea și Valea 
Jiului va străluci de la Lonea la 
Uricani, de lumina feerică a noilor 
cartiere, de bucuria ce stăpînește 
fețele tuturor celor care muncesc. 
Ne pregătim să înlîmpinăm noul 
an, și minerii bazinului nostru 
rarbonifer, muncitorii întreprinde
rilor Văii Jiului îl primesc mîndrî 
că în abataje, în ateliere, uzine și 
fabrici l-au întî'nit cu multe zile 
■nainte, atunci cînd au raportat în
deplinirea înainte de termen a pla
nului pe 1962, atunci cînd au dat 
primele produse în contul Anului 
rou 1963 !

împreună la muncă, împreună 
noaptea de revelion ! In clipa 
care luminile se vor stinge, iar
rologiut va bate pentru a douăspre
zecea oară, vom ciocni pahare 
ne, pline asemenea muncii și 
iii noastre și ne vom ura:

— La mulți ani, 
mulți ani și spre 
munca 
slujba 
slujba

în 
în 
o-

pli- 
vie-

tovarăși ! 
noi izbînzi 

noastră nobilă, pusă 
fericirii întregului popor, 
păcii și socialismului!

La 
în 
în 
în
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Dorel a pornit alături 
de mă mea sa spre centrul 
orașului unde a răsărit 
un orășel fermecător, ui 
doma celor din povești. 
Pe portile-i larg deschise 
lumea pit.cilor a dat na
vală înlăuntru pentru a 

se intilni cu personajele 
basmelor și cu mult aș
teptatul Moș Geriiă.

Dorel este uimit de 
frumusețea ir.ciniatoare a 
acestei cetățui de basm. 
Ce se minunează 1 Nici 
nu știe unde să priveas
că mai intri. Și elfi co
pii sînt!... Sub o cupolă 
circulată care adăposteș
te pista automobilistică 
cițiva „curajoși" conduc 
cu măiestrie volanul fn- 
tr-o viteză... uluitoare 
Sus, pe platiorma tobo- 
ganuîui, un alt grup de 
curajoși iși așteaptă ria
dul la lansare. Apoi, u- 
i;ul cile unul se avintă 
în mirajul coboiișului a- 
mețitor. Alți copii au în
călecat pe căluții năzdră
vani și au pornit-o in 
qaloc spre palatul Ini 
Ve’de împărat. La cos-

mediem 
Tocmai 
Geriiă și acum, Încovo
iat sub povara sacului 
doldora de jucării, a por
nit prin orășel sd le Îm
partă nepojilor, daruri 
de io: telul. Patru „frați 
cosmic:" și-au ocupat lo
curile >n rachete și aș
teaptă semnalul de lansa
re spre spațiile siderale— 

Orașul copiilor e In 
iletbere. Peste tot răsu
nă ^șefele voioase ale 
celor mici, strigăte de 
bucurie, de entuziasm. 
La unul din chioșcurile 
de dulciuri Dorel s-a In
timii. cu prieteni de pe 
strada lui, venifi și ei cu 
mămicile 
i au lăsat
rb.:tde în- voie 
trece
și coboară alene cortina 
peste ultimele raze ale 
zilei. Treptat insă orașul 
devine fee tic laminat de 
becurile cu vapori de 
mercur. Acum. orașul o 
de-a dreptul fermecător. 
Pe o estradă improvizată 
se înalță un brad falnic.

e mare forfotă, 
a aterizat Moș

lor. Mante'? 
singuri si 

Timpul 
repede, 1 nserarea

6e brad inimos! Ș: ci
te podoabe îi aiirnă de 
ramuri 1... In sclipiri . de 
diamant, cascada lumini
lor multicolore, palate'e 
cu ziduri crenelate șt 
castelele miniaturale pre
cum și complexitatea 
personajelor de basm în
tregesc imaginea ferme
cătoare a micului oraș 
Zarva, veselia, voia bu
nă nu mai contenesc. Nu 
se mai satură de joacă 
gălăgioșii. Protestează 
vehement la insistențele

părinților de a merge J 
ccosă. î

Pe iefele celor mici * 
se citește bucuria și J 
mulțumirea. E mulțumi- • 
tea copilăriei fericite pe ț 
care o trăiesc, ta des
părțire, copiii își dau din 
nou întîlnlre pentru sea
ra următoare in orășe
lul lor minunat. Ei știu 
că nici un obstacol nu le 
răgăzuiește azi pașii. Pe- 
îicirea și viitorul lumi
nos le aparțin...

DUMITRU GHIONEA

♦

4 .

: An nou în

J tării,

4

VULCANUL ÎN NOUL AN
anul 1952, 
minier

în vechiul 
Vulcan au po- 

prima oară 
Redeschiderea 

ca ur-

blocuri
numeroase

au fost 
magazi-

casa noua

In 
oraș 
posit pentru 
constructorii,
minei din localitate, 
mare a hotărîrii partidului, 
a trezit la viață, la o viata 
nouă, orașul ce parcă amor
țise.

Minerii Vulcanului renăs
cut au început să simtă tot 
mai mult grija părintească 
a partidului. Orașul, în de
curs de 10 ani și-a schimbat 
mult înfățișarea. In centru, 
pe așa-zisa stradă principa
lă, în locul prăvăliilor și a 
caselor mărunte, cu aspect 
mizer, au fost construite zeci 
de blocuri cu 3 și 4 etaje. 
Sute de mineri s-au mutat în 
apartamente 
confortabile, 
au fost date 
apartamente,

acestora ridicîndii-se ast- 
la peste 800. Tot în acest 
a fost terminată și 
folosință o școală 
16 săli de clasă. La

noi, moderne și 
Numai in 1962 
în folosință 138 
numărul total

al 
fel
an 
în
cu

dată 
nouă
par-

terul unor 
deschise 
ne care asigura aproviziona
rea în bune condițiuni a 
populației cu alimente și al
te mărfuri de larg consum. 
Alte unități comerciale 
luat ființă și în cartierele 
orașului. In centru și pe dru
mul ce duce spre mină a 
fost introdus iluminatul flu
orescent. Toate acestea re
flectă condițiile tot mai bu
ne de viață create 
lor. Tot în acest 
Coroiești, se înalță 
noua preparație de
— obiectiv prevăzut 
nul economic de 6 
cest obiectiv contribuie, de 
asemenea, 
voltare a 
nul viitor 
mai da în

’ de noi apartamente.
In

canului 
de un 
vantaj. 
1363 se

mineri- 
oraș, la 

falnic 
cărbune 
în pla- 
ani. A-

la continua dez- 
Vulcanului. In a- 
constructorii 

folosință încă

curînd locuitorii 
se vor bucura

Camionul se opri în fa- 
« ța unui nou bloc din Pe-
* trila și începu descărcatul 
J mobilei. Minerul șef de bri-
• gadă Croitoru Gheorghe, 
« din sectorul II al exploa-

dirija descărcarea.
Se mișca de colo pînă 
colo și privea cînd la 
mobilă cînd la clădirea 
impunătoare ce s-a înăl
țat în locul vechilor ma
ghernițe din oraș.

Soția sa, care aștepta
se sosirea camionului pri
vea cu bucurie fiecare 
mișcare, era bucuroasă 
că în preajma noului an, 
comisia de locuințe le-a 
repartizat un apartament 
confortabil, format din 
trei camere, bucătărie și 
alte dependințe.

Au aranjat locuința, au 
așezat lucrurile cum au 
crezut de cuviința.' După 
ce făau ordine, soția mi
nerului păși fericită în 
prima cameră și îmbrăți- 
șă totul cu privirea. Se 
așeză pe un scaun lingă 
apaiatul 
după ce 
trebăluia 
călărie, 
să așeze 
zul. In odaia în care era 
Rodica domnea liniștea. 
Nu se auzea nimic. Ei 
da I Focul să nu se stin
gă își aminti soția mine
rului și vru să se ridice 
să pună cărbuni pe foc. 
Se sculase dar... privirea-i 
căzu pe calorifer. Căldu
ra plăcută 
apartament 
zîmbească. 
nespus de 
chii ei citeai recunoștin
ță, multă recunoștință fa

cartiere în- 
blocuri de 
au schiirf- 
înfățișarea

ță de partidul clasei mun
citoare care a creat con
diții optim? de locuit e- 
roilor din adîncuri.

Plin grija partidului și 
guvernului construcția de 
locuințe în Valea Jiului 
a luat o mare amploare. 
In ultimii 12 ani peste 
7 000 de oameni ai muncii 
din bazinul nostru carbo
nifer au primit locuințe 
noi, confortabile. In ora
șele Petrila, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Uricani, 
în fiecare așezare minie
ră au apărut 
tregi de noi 
locuințe, care 
bat profund
Văii noastre dragi, au fă
cut ca cel mai mare ba- ' 
zin carbonifer al țării să 
capete aspectul de cen
tru muncitoresc socialist. 1

In aceste zile pe fețele 
minerilor Socoliuc Mihai, 
Stanciu Ioan, Diciuc Ște
fan, Rotaru Ioan, Murzea 
Aurel, Firoiu loan, Zaharia 
Vasile, Dima Mișu, Sza
bo Martin și altora citești 
fericire, multă fericire. 
Fiecare din ei e bucuros 
că revelionul anului 1963 
îl va sărbători în locuin
țele noi care le-au fost 
repartizate. Anul nou va 
fi sărbătorit în case noi 
de 102 familii de oameni 
muncitori din Petrila, Pe- ț 
troșani-Livezeni și Lupeni 
care în aceste zile au pri
mit ca dar de la cons
tructori cheile celor mai 
noi apartamente. Bucu
roși vor fi și alți zeci 
de mineri din Valea 
noastră care în primele 
săptămîni ale noului an 
se vor muta în case noi.

tapă de termoficare a orașu
lui. Lucrările și instalațiile 
necesare tefmofijcării, care 
au început în acest an, 
sînt pe sfîrșite. Ele sînt exe
cutate de muncitori din ca- 

au . drul Trustului de construe ■ 
ții și montaje electrice Bu
curești. Pe două 
mari, care duc de la uzina 
electrică în centrul orașului, 
va circula în curînd apă cal
dă cu temperatură înaltă, 
care va asigura parțial în
călzirea blocurilor.

Aceasta este o nouă 
dovadă a grijii partidului și 
guvernului pentru ridicarea 
nivelului de viață al oame
nilor muncii. Dezvoltarea 
continuă a orașului, condi
țiile tot mai bune de lucru 
și de trai asigură vulcăneni- 
lor un viitor fericit. Iată nu
mai un singur fapt care în 
anul 1963 va aduce bucurii'? 
în multe case de mineri.

conducte de radio. Gică, 
se spălă în baie, 

ceva prin ba
se gîndea cum 
mai bine araga-

vor
500

Vul- 
încă 

nou și însemnat a- 
La începutul anului 
va termina prima e- ȘT. EKAKT

i
răspîndită în 
o făcu să
Era fericită, 

fericită. In o-
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lumai izbînzi
în munca, bucurii

ir cu încredere în noul ast
fr~. Trecînd pragul 

unui an 
gîndul ni se în
dreaptă spre pers
pectivele ce ne 
stau în față, spre 
împlinirile către 
care tindem. Ce 
să li se împlineas- 
minerii, tehnicienii

nou,

muncito- 
maga- 

nouă a vechiu-

deosebit de bo- 
800 apartamente 
Braia, un cine- 

locuri, șeoală

dorinți ar 
că în noul an ______
și inginerii minei Lupeni? Firește 
să îndeplinească sarcinile de plan 
simțitor sporite ee Ie revin pe 
1963 și noile angajamente. Pro
ducția va trebui să crească față 
de planul din anul ae a trecut cu 
80 009 tone de cărbune, producti
vitatea muncii cu 5,6 la sută, iar 
consumul Specific de lemn să sca
dă cu 2,14 la sută și de cherestea 
eu 23,9 Ia sută. Ne stau în fată 
sarcini mari dar noi pășim cu op
timism în aoul an de muncă. Hăr
nicia și priceperea minerilor noș
tri, tehnica modernă cu care sînt 
înzestrate abatajele exploatării, 
condițiile tehnico-materiale pe ca
re le avem asigurate ne 
încrederea că anul 
colectivului nostru 
în munGă, bucurii.

Ing. NICOLAE
șeful exploatării miniere — Lupeni

cinematografe, cămine 
rești, școală profesională, 
zine — iată fața 
lui oraș.

Noul an va fi 
gat în realizări : 
noi in cartierul 
mațograf cu 500
cu 16 săli de clasă, grup comer
cial — iată ae aduce el minerilor 
lupeneni.

Vom lupta cu hotărîre pentru 
ca în anul 1963 să obținem reali
zări frumoase în munca noastră, 
să facem tot mai frumos orașul 
Lupeni.

6000 tone. De asemenea, am eco
nomisit 307 tone de combustibil.

In anul 1963, mă voi strădui să 
obțin o economie de 15 la sută 
la combustibil și de 5 la sută la 
lubrifianți, folosind cît mai bine 
forța vie a locomotivei. In același 
timp voi remorca, cu locomotiva, 
cel puțin 200 trenuri cu tonaj spo
rit contribuind astfel la asigura
rea transportului pe calea ferată 
a rodului muncii harnicilor noș
tri mineri.

AUREL MARCU 
mecanic — Depoul C.F.R. Petroșani

de întreprinderi și uzine, zeci șl 
sute de mii de locuințe noi vor 
primi energie și lumină. Astfel va 
contribui colectivul nostru la rea
lizarea mărețelor 
de Congresul al 
dului.

ing. VASILE
directorul termocentralei Paroșeni

sarcini trasate 
Hl-lea al partl-

CĂPAȚÎNA

inspiră 
1963 va aduce 
numai izbînzi

NICORICI

Aproape de împlinirea 
visului

Cu ani în ur- 
mă mă număram 
printre muncito
rii mi,neri de la 
Filipeștii de Pă
dure. Aici, alături 
de ortacii mei 
mineri, mi-am fă- 
școala vieții. Am

lucrez, să prețuiesc 
pe cei ce muncesc. La 
ortacilor am frecventat 
școlii medii serale. Do- 
devin inginer miner. Și

cut ucenicia la 
învățat să 
nuuica și 
îndemnul 
cursurile : 
ream să 
iată că azi mă aflu aproape de 
împlinirea visului. Sînt student în 
anul IV la I.M.P.

Pășind în noul an, dorința 
noastră este să devenim ingineri 
mineri bine pregătiți pentru a pu
tea face față sarcinilor pe care le 
pune partidul în fața 
miniere în continuă 
re, ca astfel să răsplătim grija și 
dragostea eu care sîntem încon
jurați.

industriei 
dezvolta-

SAVU HANDA 
student anul IV — I.M.P

vom îndeplini
sarcinile

Anul nou

S. TUDOR
zidar șef de brigadă 

șantierul Lupeni

în numele vieții
vremuri

Sub 
înte-

Trăim 
minunate, 
conducerea 
leaptă a partidu
lui, oamenii mun
cii au transformat 
patria noastră în- 
tr-o grădină înflo- 

medicilor, partidul 
misiunea nobilă de

sănătatea tuturor ce-

Bocor-baci se mulțumi d 
petreacă cu privirea, din 
casei, pe cei doi tineri < 
nă in mină se îndrepta 
sediul sfatului popular. Șl 
malt ar fi dorit sd poată 
de iată ic căsătoria celu. 
optulea fiu al lui. Dar ct

DRUM BUN

Teatru? nostru
ca anul 

aducfl 
nostru

ritoare. Nouă 
ne-a încredințat 
a apăra 
lor ce muncesc. In anii noștri nu
mărul spitalelor, policlinicilor a 
crescut simțitor. In Valea Jiului 
astăzi sînt spitale încadrate cu 170 
de medici și 450 cadre medii bine 
calificate, policlinici, dispensare 
circumscripții sanitare.

In anul care a trecut, colectivul 
spitalului din Petroșani a desfă
șurat o muncă organizată, punînd 
accent pe medicina preventivă și 
igiena muncii. Pășind în noul an, 
în fața noastră stau sarcini și mai ‘ 
mari. In numele vieții și sănătății, 
ne vom strădui să muncim în așa 
fel îneît să merităm încrederea 
ce ne-a fost acordată de a apăra 
sănătatea oamenilor

Doresc 
63 să 

teatrului 
încununarea a 15 
ani de activitate, 
prin noi 
care să 
tot atîtea 

Doresc ca noul an să 
munca noastră creatoare 
nivel mai înalt, pentru a 
reprezentanți pe tărîmul artei 
minerilor Văii Jiului, constructori 
de frunte ai vieții noi.

Doresc ca spectacolele 
bogate în Idei, să contribuie 
mijlocit la ridicarea conștiinței 
tățenești a oamenilor muncii 
orașul și regiunea noastră.

Si mai presus de toate, doresc 
ca anul 1963 să consolideze pacea 
in lume, chezășia fericirii noastre.

Urez tuturor spectatorilor tra
diționalul „La mulți ani".

realizări 
însemne 
succese, 
situeze 
la un 

fi demni 
ai

noastre,
ne- 
ce- 
din

ANA COLDA
— Teatrul de stat

Jiului"
actriță

„Valea

muncii.
Lumina, energie

dr. DUMITRU 
directorul spitalului

PASCU
din Petroșani

de bucurii
momentul 

pășești 
an

ln- 
nou, îți 

in mod 
gîndurile 

ce al 
anul

Paroșeni 
nouă stea 
harta patriei. Floa
re minunată răsă
rită în 
publici! 
centrala 
tuie un

de lumină și energie.tr-un 
întorci 
firesc 
spre ceea
realizat în 
care s-a scurs. In 
multe bucurii în 

de ceferist. Cu lo-
1962 am avut 
activitatea mea 
comotiva pe care o am în exploa
tare am remorcat peste 100 tre
nuri cu un supratonaj de aproape

a
pe

alimentare

an se va 
mărfuri

pe două

desface un 
cu peste

Tot mai multe bunuri 
de larg consum

Anul 1962 
constituit și
linie comercială 
un an de bogată 
activitate. Au fost 
înființate în Va
lea Jiului 12 uni
tăți comerciale

noi, utilate corespunzător. In sco
pul unei cit mai bune deserviri a 
consumatorilor au fost organizate 
12 unități 
schimburi.

In noul 
volum de
55 000 000 lei mai mare de cit în 
anul 1962. Printre alte mărfuri de 
larg consum se vor desface anul 
viitor cu 220 la sută mai multe 
frigidere, cu 60 la sută mai multe 
mașini de spălat și cu peste 
la sută mai 
dio decît în

multe aparate de 
anul 1962.

16
ra-

taci; bătrinefea...
...In registrul stării civile 

Aninoasa se Înregistrează < 
dc-a 63-a căsătorie din acest 
Un „da" pronunțat de cei d 
tineri. Nicolae Bocor și Irina Pa 
kaș. pecetlui o nouă familie, < 
lima Întemeiată in localitat 
acest an. Conștienți de marei 
punedere ce și-au luat-o, ii 
celor doi 
bucurie.
felicitările și urările de fer' 
nu mai conteneau. Braț Ic 
se îndreptau spre noul lot

Nicolae este vagonetai 
gada minerului Kiss D 
din sectorul de investiții 
Aninocsa, brigadă co’ 
ritmic sarcinile de p 
economii și random 
un tind’ harnic.

...Sînt tineri amin 
le este deschis. . 
bun in viată...

tineri se umpiurc 
In drum spre cc

C. SCOROȘAN
șeful Secției comerciale Petroșani

*

anii Re- 
-— termo- 

consti- 
izvor con-

tinuu
1963 — noul an în care pășim, 

va constitui un jalon însemnat în 
activitatea noastră. Prin montarea 
unei noi turbine de mare capaci
tate trimisă de Uniunea Sovietică, 
instalarea de două cazane și alte 
utilaje și aparataje, capacitatea 
de producție a centralei Paroșeni 
se va dubla. Ca urmare, alte zeci

Din anul 1962 au mai rămas cltevo ore. Get patru mineri dfntr-n 
schimb al brigăzii Iui Szekely Sigismund de la mina Uricani au io: 
surprinși de fotoreporterul nostru intrlnd fi, ultimul șut. Incheier 
socotelile cu vechiul an și apoi bun venit 1963, la mul fi ani I — is
spun ortacii Înainte de a intra în mină. Dar să ne grăbim cu i»’ 
cu felicitările Diseară ne intîlnim Ia revelion I
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Regăsind, tăcui din gură, 
prinzînd acum momentul 
servesc o... (m)urăturâ !

Cabinele telefonice de 
oficiul central din Petro
șani nu sînt izolate fonic, 
ușile sînt neetanșate, in
cit convorbirile pot 
auzite de cei prezenți 

In sală.
cîte ori telefonez 
cei din Jur fi deranjez, 
data asta însă-aș vrea 
deranjez... pe-altcineva.

Firma PECO de la 
tribuirea benzinei și 
trolului din Piața Victo

riei nu luminează în 
ultimul timp.

Un client (cit de modest) 
Dacă intră-n frizerie
Pleacă tuns și ras de... rest !

Așa economii, mai zic. 
Să Ie obții e o mindrie.
Dar sper că de revelion. 
Nu faceți... economie 1

în 1963 
material

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la U.R.U.M. 
Petroșani au realizat pla

nul anual in 11 luni.

Combinatul carbonifer Va
lea Jiului a dat 140 000 
tone cărbune peste plan 
și 15 milioane lei econo

mii la prețul de cost.

celelalte 
cu con-

mai de- 
de cît a- 
calendarul.

R A V

lună 1

EU: -

nu a 
apro-

Pentru voi ridic paharul, 
Urîndu-vă la toți astfel: 
„La multi ani" și revelionul 
La anul să-l serbați la iei I

Răvașul meu a-ntîrziat 
(Am 
Prea 
C-ați

și eu clte-o lacună) 
tîrziu am sesizat 
scurtat anul... c-o

la

a 
venit în sectorul 
nostru forestier cu 
19 zile 
vreme 
rata
deoarece la data 
de 12 decembrie 

a. c. forestierii din Lonea și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
1962.

La succesele obținute de colec
tivul sectorului un aport l-a adus 
și brigada complexă cu munca în 
acord global pe care o condus. In 
noul an avem sarcini sporite : Bri
gada noastră va exploata 
mai bine de 12 000 m. e. 
lemnos.

In noul an, alături de 
brigăzi din sector, pășim
vingerea eă rezultatele pe care le 
vom obține vor fi mai bune, vor 
fi la înălțimea sarcinilor 
ne-au fost trasate de partid.

GHEORGHE BO1CIUC 
șef de brigadă 

sectorul forestier Lonea

Oraș vechi 
față nouă

Lupeniul 
vechi centru 
eitoresc dii 
lea Jiului 
noaște în 
noștri luminoși o 
viață nouă. Zeci 
de blocuri au 

de apartam®’"*' noi,

Minerilor fruntași Ghioan- 
că Sabin (Lupeni), Nico- 
lae loan (Uricani), Domo- 
kos Andrei (Vulcan), 
Cristea Aurel (Aninoasa), 
Laszlo Ștefan (Petrila), 
Blrluț Clement (Lonea), 
Demeter Augustin (Dîlja) 
și altora cu care exploa

tările respective se 
mlndrese.

O.A.D.L.F. Petroșani 
luat măsuri pentru 
vizionarea cu zarzavaturi 
(morcovi, pătrunjel etc.) a 

unităților de desfacere 
din oraș.

Vrînd să cumpăr zarzavaturi

TUNS

fcASSĂ 8
8Echipei de fotbal 

„Jiul" Petrila .
comportați la tel 

returul o să-nceapă) 
mergeți tot ca racul

De vă
(CInd
O să
Din etapă, in etapă.

Văzînd firma mereu stinsă
Am făcut firește haz: 
Cum puteți sta pe-ntuneric 
Cînd aveți atîta... gaz ?

La frizeria unitatea nr. 12 
din Petroșani casierița 
Măgureanu Elena nu obiș

nuiește să dea restul 
la clienți.

Dînsa fiind la casierie.

Constructorii șantierului 7 
Lupeni nu au predat nici 
un apartament în cartie
rul Braia II, rămînînd res- 

» tanțieri cu 239 apartamente. 
Mi-am zis, pe bună dreptate. 
Auzind această veste:
Parcă v-ațl luat la „cursă" 
Cu... Manole din poveste.

IOAN MARA

8
8
8
8
8
8
8
t

w
8r oc oooooooooooooooooococooooooorxjooooooooooooooooooo



*
ialt plug mecanizat, 

frontalul unul strat, 
mina Lupeni, și-i cazul, 
schimbăm și noi macazul.

face la somații, 
multe explicații : 
plătești la timp chiria,

hîrtie 1
măi,

Hăi, hăi I I
discuții

La mulți ani cu sănătate 
Bucurii nenumărate!
Am pornit iar, dragii mei, 
Să urăm în „șalzecișitrei" 
De-astă dată plugușorul, 
Nu-I pornirăm cu tractorul, 
Anul ăsta am venit, 
Cu o navă-satelit.
(Mai modern ca altădată 
Căci în știința-naintată 
Astăzi sînt valabile, 
Doar viteze cosmice). 
Tehnica are cuvîntul 
„Sputnicii"-ocolesc pămîntul. 
Pe orbite-ndepărtate 
Mergînd spre planeta Marte 
I-a mai minați, măi,

Hăi, hai I .’ 
Anul vechi „șaizecișidoi" 
A fost rodnic pentru noi 
Azi pornind cu plugușorul 
Fără haturi ni-e ogorul; 
Țara mîndră și bogată 
Este-acum colectivizată.
Zi de zi pe noi făgașe 
Satele devin orașe
V pe-ntreg cuprinsul zării 

Jje forța nouă-a țării.
să crească măi flăcău 
bine-așa !

Hăi. băii 
ortaci, vă faceți roată,

LA M

cu rost 
de cost.

ajunși
a calei, 

di»

acum să ne-ndreptăm

urăm, mulți ani, flăcăi, 
tot sufletul.

ce-a trecut 
după șut. 
pare-mi-se, 
Dionise 
mai prejos

Iată-ne 
lima îilă 
1962. Mîine 
glia cu degetele

’ ’Por. '•An 1 
<e aminti /

i voi am o „socoată".
la-nceput de an. 

munca în cărbune,

a» muncă prim.- 
' nului nou.

înseamnă : 
*»« noi, !*»■| An m,

A’k

ne mîndr ândrit mereu cu voi — 
,iarș ataărindu-vă-n ziare 

, (Nu vă pară de mirare)
C-azi știm pe fiecare: 
Moisiu Remus cu brigada 
In frontal făcu dovada 
Că și-n anul 
A muncit șut 
Și ca dînsul 
E și Marton 
Nu s-a lăsat 
Și a dat cărbuni vîrtos. 
Nicolae Ion. la fel. 
N-a fost lipsă la ape1 
Domokoș de la Vulcan. 
Și Țărînă Valerian 
Fiind în întrecere tot anul. 
Și-au făcut cu cinste planul 1 
La Petrila-n acest an 
Minerul Laszlo Ștefan 
(Un priceput brigadier) 
Armînd cu lemn și fier 
Și brigada Iui Clement 
Au obținut randament, 
Reducînd lemn cu 
Că-s rezerve și la 
Ia mai mînati. măi.

Hăi, hăi,! I
Dragi ortaci, dacă am sta
Toți fruntașii-ai ura 
Plugușorul, mi se pare, 
L-am găta prin... februarie. 
Că sînt mulți și vrednici toți 
Și nu-i chip ia cap s-o scoți. 
Cu tot ce-au făcut și-au dres. 
Dar nu-i greu de înțeles 
Că muncind cu tot avîntul
Ei își țin mereu cuvîntul: 
Dai cărbune peste plan 
(Tot mai mult din an în an). 
Tehnica nouă deschide 
Prin metode noi, rapide. 
Perspective uriașe. 
Iar brigăzile codașe 
Astăzi sînt atit de rar»

, Că de le cauți cu luminare.
Ziua în amiaza mare
Le găsești doar la-ntîmplare t 
Graficul ciclic. în toi. 
Bate azi recorduri noii 
Mina Dîlja nou născută 
A ajuns neîntrecută.
In piatră, la-naintare. 
Bazat pe mecanizare 
Demeter c i a lui brigadă 
A lucrat fără zăbavă. 
Au minat în ciuda pistril 
250 Je metri!
Cu Bartha se încadrară
Printre recordmeni pe țari 
Hai ortaci, cu totii-n cor, 
Să urăm fruntașilor :<L

viitc 
i”

toptanul 
anul

Metri mulți în viitor <
Minați, măi, hăi, hăi! I 

Mîlne anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește. 
Dar să vezi lucru ciudat 
Că-nainte ne-a luat 
Un 
In 
La 
Să
Adoptînd metoda bună 
Cu „50 metri" pe lină. 
Ca să meargă treaba-n plin 
Muncind ca Ghioancă Sabin. 
—- Randamentele să crească. 
Tonele mult să sporească 
Să deprindem meșteșugul. 
„Arînd" în frontal cu plugul. 
Eforturi cît mai puține. 
Multe vagonete pline. 
Cu armări fără efort. 
Cu stîlpi hidraulici în ort, 
Iară ștaigăru-n „țidulă" 
„7 tone de căciulă" 
Să ne treacă-n orice șut — 
Randament pe post, flăcăi. 
Să obținem! zilnic,

Astăzi cînd aniversăm 
15 ani — ne bucurăm. 
Că Republica iubită 
E din plin gospodărită. 
Înflorește 
Și rodește. 
Zi de zi, se întărește. 
De acea și-n cărbune 
Avem rezultate bune. 
Pe întregul combinat,
Peste plan minerii-au dat 
Tone : 140 de mii 
Făcînd șj economii 
Folosind timpul 
Astfel la prețul 
Rezultară dragii 
15 milioane lei.

Tot pe-atîtea milioane 
Cite și Revelioane
Le serbează-n astă seară 
Republica Populară!
Să-i 
Din

ateliere.
de aici,
niște furnici, 
brut au scos

Hai
Și la alții să urăm. 
Fiindcă timj il este scump 
Să grăbim către U.R.U.M.P. 
Căci aici simți o plăcere 
Să intri-n 
Muncitorii 
Harnici ca 
Din oțelul
Mii de piese de folos: 
Segmenți, axe, roți dințate 
Ori șuruburi complicate.
Au pornit de-aici spre mine 
Și motoare și bobine, 
Pompe, crațere uzate 
Toate la timp reparate, 
— Le urăm și-n viitor 
La toți meșterii mult spot 
Și-am dori dacă se poate 
Să toarne un tip de roate 
Fără spițe sau găurele 
(Să nu intre bețe-n ele) 
Ca să le facem cadou 
La I.G.O. de anul nou! 
Turnați roate, și nu stati 
Și la I.G.O. le 
Mînati. măi.

livrați

iar din 
Jii, la

Să ne-abatem 
Mergînd către 
La o altă unitate 
Care în activitate 
Se întîmplă de o scaldă 
(Fără-un strop de apă caldă 1) 
Cred că ați ghicit, că e. 
Unitatea I.L.L.

Care 
Fără 
Să-ți 
(Cic-atît, li-e datoria I)
Dar noi, uite că-ndrăznim, 
Ca urînd să le-amintim;
Că încălzirea centrală 
Nu prea e o... pricopseală 
Instalația e bună,
Plătim și cărbuni pe lună, 
Și-ar putea să meargă strună. 
De e vorba de căldură
Să se ia urgent măsură 
Ca într-adevăr să fie 
Cald în bloc nu pe... 
Deschideți robinetele,

Să n-avem prea mari
Hai să trecem la construcții. 
Este bine să se știe,
'ă dînd zor cu-a lor mistrie, 

Peste tot de-a lungul Văii, 
Au clădit vîrtos flăcăii;
La Petrila au-nălțat.
Două blocuri deodat.
Budică Ghiță în acord.

A clădit în timp record. 
Cu zidari harnici și buni. 
Blocul „A" în patru Îmi. 
Insă la Lupeni, în Braia, 
A mers treaba, vorba aia. 
Ca și racul, înapoi 
Dînd puține blocuri noi. 
Luați exemplu fraților. 
De la șantierul 6 
Ce muncind intens, cu spor, 
A predat studenților 
Un corp nou la institut, 
Mîndru și impunător. 
Dar voi ați rămas datori 
Cu multe apartamente 
(Deci, accent pe randamente 1) 
Căci la anul sint cerute 
Inc-o mie patru sute 
De apartamente, care, 
Cu restantele se pare, 
Ating cifra „2000" 1 
Plus și alte zidării: 
Ca : un cinematograf, 
(Cu locuri 500-n capi). 
Ce așteaptă, măi fîrtați, \ 
La Lupeni să-l ridicați; 
Ca-n curînd în sala nouă 
„Lupeni douăzecișinouă". 
Film, turnat în vechiul an. 
Să apară pe ecran 1 
— Deci la 
Cînd vom 
Să vedem 
Toate cele
Spor la muncă, dragii mei. 
Construcții multe, cu temei

Hăi, hăi!i 
Aho, aho, tovarăși stați, 
Stați o clipă și-așteptați. 
Că s-a întrerupt curentul 
Semnalînd evenimentul 
începutului de an, 
Acum sîntem la Vulcan 
La doi pași doar de uzină 
(Nu-i problemă de lumină) 
Dacă nu au vulcănenii, 
Conectăm cu Paroșenii.

anul neapărat 
veni la urat 
realizate 
înșirate.

Hăi, hăi ti
Pînă să ne dregem tonul 
Gata: s-a aprins neonul, 
Salutînd revelionul 1 
Salutați-1, măi fîrtați, 
Si în 63 să dați. 
Miliarde kilowați 
Peste tot să luminați. 
Luminați intens, flăcăi.

La Viscozu fraților 
Unde s-a muncit de zor 
Urăm filatoarelor :
— Ca la anul care vine 
Cele-o-mie de bobine
De mătase artificială

Să fie totuși... reală!
Cu nici un rest la ..mie" '
Și le mai urăm să fie 
Fir de bună calitate —• 
Rămîneți cu sănătate, 
Minați mai departe, măi,

Hăi, hăi! 
ia drum acum, 
dar n-avem cam. 
Petroșani. în sus, 
un autobuz

Am porni 
Am porni 
Căci spre 
Nu e nici
Deci, pornim cu plugușorul 
Către I.C.O. cu piciorul.

aștepți ori nu ? 
acu-acu.
o oră-n drum, 
nici de cum. 
ivește-n zare 
iar pe picioare.

Te pomenești, frățioare, 
La stația următoare I 
Aici iarăși te oprești, 
Stai puțin și te gîndești: 
Ce să faci. 
Poate vine 
Și mai stai 
Dar mașina 
Nu se mai 
Și pornești
— Ia mai minați, măi flăcăi, 
Către I.C.O.-ncet —

Hăi, hăi! 1
Ține ți-vă după mine, 
Un „revir" prin magazine 
Să facem încetișor
Că în mod întîmplător. 
Mai e cîte-un vînzător
Ce „ciupește" cite-un gram 
Din orez ori din salam
Iar la aprozar, firește, 
Cite unul cîntărește
Cu așa viteză mare
C-ar putea să se strecoare

Pe aici, colo o... eroare! 
Eu unul vă spun cinstit, 
Că nu mă tem de „ciupit 
(Sînt și eu aprins din fire) 
Dar la autoservire
Nu am cui să-i fac reproș 
Aleg marfa, o pun în coș 
O achit și-apoi: „Noroc" I 
Coșul îl predau la-casă, 
Pun cumpărătura-n plasă 
Frumușel și am ieșit 
Fără să fi fost „ciupit". 
Dar nu-i peste tot la fel, 
Uite să intrăm nițel 
La bufet alăturea
Și să comandăm ceva. 
Dar turnînd „țoiul" pe gît. 
Observai numaidecît 
Că coniacul ce-am servit 
E... cu apă îndoit I 
Deci cum am plătit paraua 
Noi plătirăm și... cișmeaua I 
Mi-amintii pe loc că zelul 
De-a ne „spăla păhărelul" 
Depus de barman, n-a fost. 
In mod practic, fără rost 
Căci a rezervat în el 
Apă cam... de-un degețel! 
Poți să-i zici că te-a „ciupit" 7 
Cînd în fond el „a-nmulțit" ? I 
— Ăstora, deci le urăm 
Că atunci cînd consumăm, 
Și-or avea cu noi de-a face. 
Să lase cișmeaua-n pace I 
Fără apă chioară, măi.

Să urăm cum e normal 
$i pe tărîm cultural 
Ține ți-vă după mine 
Prin biblioteci șl cămine 
Căci în anul '62

Și aici iu munca-n toi. , 
Cei de la „clubul central" 
In teatru uu au rival
Se mîndresc, pe drept pot spune, 
Cu „premiu-ntîi" pe regiune. 
Cei din Cimpa, pot să spun, 
Că-s și ei pe drumul bun. 
La anul muncind cu spor 
Urăm „amatorilor" :
— S-avem echipe din Vale 
Cu premii regionale
Mai multe ca-a „șaișdoi" 
Din Lonea, Cimpa, Petroșani 
Aninoasa, ori Lupeni 
Unde sînt formații bune, 
Dar și unele lacune: 
Repertoriu-i prea sărac, 
Dansurile-s vechi, de-un veac, 
O fi și el, jocul, joc. 
Dar de-1 bați mulți ani pe ies 
Nu-i mai atractiv de loc 1. 
Pune ți hotărît accentul: 
Arta în pas cu prezentul 
înainte, măi flăcăi,

Hăi. hăiîl
Astăzi, de revelion 
Trecînd pe la stadion 
Am privit tăcut, terenul 
Și am fredonat refrenul i 
Măi, la anul tare-am vrea 
Să vedem meciuri în „A". 
Urcați, măi, pe Jiu în sus 
Că de-o luati în jos, v-ați dust 
Face ți saltu-n „A"-napoi, 
Că în „B", așa cum stăm. 
Nu putem să suportăm 
Cînd unii, cum sînt cu toane. 
Ne iau pe noi în... baloane! 
Antrenați-vă, flăcăi, 
Să intrăm în „A"

Hăi, hăH I 
De urat an» tot urat 
Dar pe ici colo-am scăpat 
Cîte unul, doi și-am vrea 
Și ăstora a ura 
Să le zicem cam așa i
— Hai, treziți-vă fîrtați,
De prin colțuri pe-unde stați, 
Scoate ți „vata" și-ascultați, 
Că din cîte-am priceput 
Voi le cam dormiți în șut I 
Și poate că nici nu știți 
Că-ntr-un nou an azi, pășiți ti 
De-aia noi cu plugușorul 
Vă trezim cu binișorul 
Pe toți ăștia ce tot anul 
Ați stat în coadă cu planul, 
Ați lipsit nemotivat.

Ați dormit buștean, ori poate, 
Le-ați făcut pe rînd pe toate 1 
Sculați-vă binișor
Și intrați în anul nou 
Cu pichamerele-n mină 
Cu mai multă disciplină I 
Sculați, măi,

Hăi, băii!
In concluzie, fraților.
Anul vechi '62
A fost rodnic pentru noi. 
Azi, la-mbelșugate mese 
(Cu vinuri bune și alese) 
Se lnlmpină în prag 
Oaspetele scump și darg. 
Vă urăm ca-n '63
Să alerge trenurii mii ‘ 
Cu cărbuni peste cîmpii 
(Peste tot cît ține țara) 
Din Galați la Hunedoara. 
Cărbune de calitate 
Fiindcă oțelari, frate 
Hotărtți pleacă și ei 
Ca să scoată-n ’63 
Alte șarje mai rapide, 
Furnale noi vor deschide 
Ce vor cere cocs mereu / 
Să topească minereu 1 
Iar la anul cînd venim 
Mîndri, că v-ați făcut planul. 
Iar acum cu tot elanul 
Să strigăm ortaci de zor. 
Și să urăm tuturor :
— An nou, multă sănătate. 
Vouă dragi ortaci mineri, 
Ceferiști > forestieri
Un vin vechi de cîțiva ani 
„Noroc bun" șl 
La mulți ani 1

pentru conformitate. 
I. SÂSÂRAN



MAI IUNIE IULIE AUGUSTholetari din toata țările, uniți-vă I

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE

1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
4 Vineri
5 Simbătă
6 Duminică
7 Luni
8 Marți
9 Miercuri

10 Joi
11 Vineri
12 Simbătă
13 Duminică
14 Luni
15 Marți
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Simbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Simbătă
27 Duminică

28 Luni
29 Marți
30 Miercuri
31 Joi

1 Vineri
2 Simbătă
3 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Miercuri
7 Joi
8 Vineri
9 Simbătă

10 Duminică

11 Luni
12 Marți
13 Miercuri
14 Joi
15 Vineri
16 Simbătă
17 Duminică

18 Luni
19 Marți
20 Miercuri
21 Joi
22 Vineri
23 Simbătă
24 Duminică

25 Luni
26 Marți
27 Miercuri
28 Joi

1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Miercuri
7 Joi
8 Vineri
9 Simbătă

10 Duminică

11 Luni
12 Marți
13 Miercuri
14 Joi
15 Vineri
16 Simbătă
17 Duminică
18 Luni
19 Marți
20 Miercuri
21 Joi
22 Vineri
23 Simbătă
24 Duminică
25 Luni
26 Marți
27 Miercuri
28 Joi
29 Vineri
30 Simbătă
31 Duminică

1 Luni
2 Marți
3 Miercuri
4 Joi
5 Vineri
6 Simbătă
7 Duminică

8 Luni
9 Marți

10 Miercuri
11 Joi*
12 Vineri
13 Simbătă
14 Duminică

15 Luni
16 Marți
17 Miercuri
18 Joi
19 Vineri
20 Simbătă
21 Duminică

22 Luni
23 Marți
24 Miercuri
25 Joi
26 Vineri
27 Simbătă
28 Duminică

29 Luni
30 Marți

1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Simbătă
5 Duminică
6 Luni
7 Marți
8 Miercuri
9 Joi

10 Vineri
11 Simbătă
12 Duminică
13 Luni
14 Marți
15 Miercuri
16 Joi
17 Vineri
18 Simbătă
19 Duminică

20 Luni
21 Marți
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Simbătă
26 Duminică

1 Simbătă
2 Duminică

3 Luni
4 Marți
5 Miercuri
6 Joi
7 Vineri
8 Simbătă
9 Duminică

10 Luni
11 Marți
12 Miercuri
13 Joi
14 Vineri
15 Simbătă
16 Duminică

27 Luht
28 Marți
29 Miercuri
30 Joi
31 Vineri

17 Luni
18 Marți
19 Miercuri
20 Joi
21 Vineri
22 Simbătă
23 Duminică

24 Luni
25 Marți
26 Miercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Simbătă
30 Duminică

1 Luni
2 Marți
3 Miercuri
4 Joi
5 Vineri
6 Simbătă
7 Duminică
8 Luni
9 Marți

10 Miercuri
11 Joi
12 Vineri
13 Simbătă
14 Duminică

15 Luni
16 Marți
17 Miercuri
18 Joi
19 Vineri
20 Simbătă
21 Duminică

22 Luni
23 Marți
24 Miercuri
25 Joi
26 Vineri
27 Simbătă
28 Duminică
29 Luni
30 Marți
31 Miercuri

1
2
3
4

Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

5 Luni
6 Marți
7 Miercuri
8 Joi
9 Vineri

10 Sîmbătă
11 Duminică
12 Luni
13 Marți
14 Miercuri
15
13

Joi 
Vineri

17 Sîmbătă
18 Duminică
19 Luni
20 Marți
21 Miercuri
22 Joi
23 Vineri
24 Simbătă
25 Duminică

26
27

Luni 
Marti

23 Miercuri
29 Joi
30 Vineri
31 Sîmbătă
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DAT
24 ianuarie 1859 —<■ Unirea Țărilor Romîne.
15--16 februarie — Aniversarea a 30 de 

ani de la eroicele lupte ale muncitori
lor ceferiști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933, conduse de P.C.R.

iebruarie — Ziua ceferiștilor.
martie 1945 — Instaurarea puterii demo- 

crat-populare in țara noastră.
martie — Ziua internațională a femeii. 
aprilie 1961 — U.R.S.S. a înfăptuit pri

mul zbor al omului în Cosmos.
aprilie 1870 — S-a născut V. I. Lenin.

17
6

8
12

22
27—30 aprilie 1962 — Sesiunea extraordi

nară a Marii Adunări Naționale con-

1
11

16

iunie — Ziua internațională a copilului. 
iunie 1948 — Naționalizarea principale

lor mijloace de producție în țara 
noastră.

iunie — Ziua aviației R. P. Romîne.
20—25 iunie

IlI-lea
august —
august — 
august —
August 1944 — Ziua eliberării patriei 

noastre de sub jugul fascist.
octombrie 1957 — U.R.S.S. a lansat pri-

4

11
15
23

1960 — Lucrările celui de-al 
Congres al P.M.R.
Ziua
Ziua
Ziua

marinei R.P. Romine, 
minerului.
presei romîne.

4

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

1 Duminică

2 Luni
3 Marți
-1 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Sîmbătă
8 Duminică

9 Luni
10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică

16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri

1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
4 Vineri
5 Sîmbătă
6 Duminică

7 Luni
8 Marți
9 Miercuri
10 Joi

11 Vineri
12 Sîmbătă
13 Duminică

14 luni
15 Marți
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Sîmbătă
20 Duminică

21 Luni

1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Miercuri
7 Joi
8 Vineri
9 Sîmbătă

10 Duminică

11 Luni
12 Marți
13 Miercuri
14 Joi
'5 Vineri
16 Sîmbătă
17 Duminică

18 luni
19 Marți
20 Miercuri

1 Duminică

2 Luni
3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Sîmbătă
8 Duminică

9 Luni
10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică

16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Sîmbătă


