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ciocnirea pa-

Un an, cînd au trecut atitea zile z 
Ața pe rînd, au dispărut subtile.
O clipă as dori să-l mai opresc 
Ca pentru totul ce-a-nsemnat să-i mulțumesc.

Iar peste timp aș yrea să pot privi 
Ce-ai să ne-aduci tu, anule ce vii ? 
Speranțele se-ndreaptă către tine 
Si-n cinstea ta ciontim pahare pline.

sfîrșițe:,
î

Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Pe-ai virstelor răboj am incrustat 
încă un an trecut, un an bogat 
In bucurii, mai mări și mai mărunte 
Și-n ginduri ce am adunat sub frunte.

gestul in a-

urare simplă, firească ca 
și gestul tradițional ce-1 
însoțește — 
harelor.

Și totuși, urarea și 
ceste. clipe tîrzii, ce încheie anul 
-r cînd se sting luminile 
moment, iar peste glasurile 
senilor se lasă tăcerea — au 
rea unei tulburătoare emoții 
nil de a pune fiecare om în fața 
întrebării : Ce ai făcut în anul ce 
a trecut, ce vei face ia anul ce 
vine pentru binele tău, pentru a- 
proapele tău, pentru colectivitatea 
noastră socialistă ?
' in aceste clipe nici o conștiință 

X oștită nu se poate sustrage răs
punsului simplu ce-l datorează sie 
înSuși, destinului.

’ LA MULȚI ANI, TOVARĂȘI !
In virtutea unei veritabile tradi

ții a' demnității statornicite aici în 
Valea noastră de-a lungul anilor, 
urarea ce străbate ip miezul nop- 

. ții care încheie anul, așezările mi- 
- utere de la poalele Retezatului și 
Parîngului reprezintă un salut spus 
răspicat Anului nou. E un salut ce-1 
rostim la fel de răspicat și cu sen
timentul plenitudinii ca și acel 
„Noroc bun" tradițional ce-1 adre
săm ortacilor la începutul fiecărei 
noi. zile de înfruntări cu lumea a- 
dîncurilor. Or, acum. în străfulge
rarea ascunsă a unei tulburătoare 
emoții, urarea noastră de an nou 
»e adresează întregii Văi, șe adre- 

. sează timpului ce ne-a devenit a-

pentru 
come-, 
valoa- 
ți da-

Hat in marșul nostru impetuos spre 
viitor.

Sîntem mineri, constructori, mun
citori și intelectuali ăi Văii Jiului, 
formăm un detașament brav în u- 
riașa coloană a poporului român și 
ne ocupăm cu demnitate locul pe 
marele șantier ai patriei socialiste, 
contribuind prin munca noastră la
borioasă- și entuziastă la- înălțarea 
grandiosului edificiu al societății, 
bunăstării, și civilizației.

Cum am fost în 1966 ? Am fost 
la înălțimea' exigențelor ce ni le-a 
pus în față ibtîîul an al cincinalu
lui ! In abataje și pe schele, în ha
lele uzinale, în fața planșetelor 
și a riglelor de calcul am lucrat 
stăruitor și cu patos și am pus la 
dispoziția patriei cărbune și lemn, 
energie si fire de mătase precum 
și alte bunuri 
aveam
cărui valoare se ridică la 21 000 000 
lei. In bilanțul faptelor noastre 
vrednice să mai amintim și cele 
20 000 000 lei economii, să amintim 
cetatea subterană ce pulsează din 
acest an în adîncurile Paroșeniu- 
lui, cetatea luminii, înălțată aici, în 
centrul Petroșaniului; să ne amin
tim flecare de ; roadele eroismului 
nostru cotidian, de faptele noastre 
ce le punem zi de zi la temelia în
floririi patriei. Ne despărțim, dar, 
de tine 1966 si ca la orice despăr
țire nostalgia ne încearcă și acum.

mai mult decît 
prevăzut, intr-un volum a

SCRISOAREA MEA

Cind se schimbă anii și se fac. urări, '
E prilej de vorbă și felicitări.
Celor de la „zi" și din subteran,
(ce-au înscris în grafic depășiri de plan)
Celor de la Cimpa pin-la Uricani
Le urez succese, le spun... La mulți ani I, 
Pentru toți ortacii — azi ridic- paharul
Le urez din suflet... Noroc bun, cu... carul!

Dar mai sint pe-alocuri, unii năzdrăvani, 
Cdre-și fac doar „planuri", insă...

la mulți ani! 
Relele exemple, dorind să se spele. 
Le spun... „La mulți ani" (însă-n ghilimele) 
Un bătrîn firav, cu părul de nea, 
in autobuz, n-are unde ca să stea 
in juru-i pe bănci, cîțiva băietani 
li oferă locul... dar tot „la mulți ani 
La restaurant comanzi, bunăoară,

să-ți vie u friptură 
■ n — Vine"... ți se spune.

Vine, doar din gură.
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Decembrie 31, ora 24. Iată-ne, la hotarul dintre pri
mul și, al doilea an al cincinalului. Gîrbovit/ nu itît 
de bătrînețe cît de bogăția roadelor ’recoltate’, 'anul 
1966 se pregătite să-și ia rămas bun pentru* a. ceda 
locul tînărului 1967. Anul -vechi-pleacă mulțumit. Hăr
nicia și entuziasmul oamenilor muncii din Valea, noas
tră și-au lăsat amprenta pretutindeni. Revelionul 1967 
este așteptat de 1 326 familii care s-au mutat în apar
tamente noi, spațioase și confortabili. Copiii din car
tierul Livezeni au primit o școală nouă cu 16 'săli de 
clasă și laboratoare bine utilate, Tinerii din Petroșani 
vor sărbători revelionul în frumoasa Casă de- cultură 
ciocnind pahare și felicitîndu-se pentru succesele tre
cute, anticipînd' De cele viitoare.

Anu.l e pe
Peste cîteva ore se va 
încheia-, primul 
cinci schimburi 
ne-am apucat 
Prin clepsidrul 
anului se scurg 
tone de' cărbune 
cele peste 5 975 000 date 
de harnicii mineri din 
Vale întru .prosperarea 
patrie,, socialiste. : •

In astp . seară, ăcolp 
in, labirinturile subpă- 
mîntene, încleștarea din
tre om și natură va cu
noaște un scurt răgaz 
ca să înceapă cu și mai 
mult elan în zilele clare 
urmează. Cupele . vago- 
netelor vor purta la ,^t“ 
ultimele tone ale . anu
lui, zgomotul sacadat al

din cele 
de care 
in ”66. 

uriaș fal 
ultimele 

din

Ciocanelor de' abataj se 
, • va ... transforma . treptat 

. in .clinchet de pocale, 
umplute ochi de seva 
aurie cu parjum de tă- 
rhîiodsă, ca răsplată a 

-’ strădaniilor de până a- 
cu'rhf și elixir pentru 
ceeă ce vrem să obținem 
de ' miirte.

Mune vor miji zo- 
,rUe, lui ’67. . Bate 
la. ușă cel de-al doilea 
mare schimb. .Așadar, să 

.așezăm pe masa timpu
lui un nou clepsidra, 

.pe măsura anului pe 
■ care-l întîmpinăm, după 
datina minierească cu 
NOROC $1 LA MULȚI 
ANI '.

T. KARPATIAN
•»

preajma oalei cu 
sarmale

Am ajuns cu pregăti
rile culinare, de reve
lion, la sarmale. încă-pu
țin și prerogativele mele 
de - ajutor-bucățar vor 
lua sfîrșit. Tocmai îmi 
pornise din piept un, of
tat de mare ușurare cînd 
nevastă-mea, > 
mare maestru 
din citi mi-a 
să văd la lucru 
uni ordonă:

— Mitică!!! 
varză din putină, pune-o 
puțin la desărat în apă 
rece și apoi pregătește 
foile. Dar vezi ai grijă 
să fie toate căpătînile 
de aceeași mărime..,;

Ce era să fac, m-am 
execiităt imediat. Asta

cel mai 
bucătar 

fost dat 
în viață,

Scoate

din două motive. De' 20 
de ani, de cînd sîntem 
căsătoriți, o ajut cu re
gularitate de revelion. 
Si apoi, maică-măiculiță, 
ce mai merge vinul du
pă Sărmăluțe, si am 
vin de la’ Alba, ulei 
alta!

Glasul neveste-mii 
trezi- însă din reverie.

Adu Carnea 
de
a-

Mitică !!' 
si dă-o prin 
tocat, alege 
rezul...

Nici n-am 
le termin și 
din nou- primesc ■ alte 
dine.

mașiiia 
Si spălă

un 
nu

mă

apucat 
pe-astea

să
Și

or-

In acest al doilea an al cincinalului orașele Văii 
Jiului vor cunoaște un ritm impetuos de dezvoltare. 
Dînd glas grijii’ partidului pentru continua ridicare a 
bunăstării, celor, ce muncesc, în acest an se va pune 
accent pe dezvoltarea rețelei comerciale. Eocuitorii 
cartierului „8 Martie" din Tetrilă,' spre exemplu, vor 
avea prilejul să-și facă cumpărăturile în noul aomplex 
comercial a cărui construcție a început. Și în alte lo
calități vor fi date în folosință spații comerciale. ca de 
pildă, în Iscroni și în cartierul Livezeni din Petroșani. 

■ Va începe copstrucția unui depozit pentru, legume șl 
fructe și a altuia de mobilă. Toate aceste.'clădiri se vot 
integra armonios , în arhitectonica modernă a noilor 
cartiere1 ce împînzesc Valea noastră. Să ridicăm deci 
paharul, pentru1 continua prosperitate a bazinului nos
tru. minier. ; ,

t*
1968 > i .

. , ’ ’ .1 .'

In cel de-al treilea ăn ăl> cincinalului, in care pășim, 
peisajul Văii Jiului se va îmbogăți cu un nOu cine
matograf la Petroșani, două școli în Lupeni și Vulcan, 
mărlndu-șe spațiul de școlarizare cu 24 săli de «l^să. 
Petroșaniul va fi iniestrai. cu Un modern centru de 
recoltare, și congelare a șîngelui. « ■

...3 • ».
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1

Va ti, ea de altfel și ceilalți ani, bogat în construcții 
de locuințe. Potrivit planului de perspectivă- stabilit 
pentru al patrulea an . al _ cincinalului, în 1966 se 
da în folosință 1631 apartamente. Uncaniul.se vă 
bcigăți cu 20.0 apartamente, Vuicăhul au 356 iar 
tiila cu ălte ‘325. *

1970

vor 
îm- 
Pe-

Călătoria noastră în anii cincinalului se apropie de 
. șfîrșit. Am întors în gînd și ultima filă a catLendaru- 

■lui. Să privim- retrospectiv, înfăptuirile acestor ani. 
Bilanțul : ește semnificativ: 7 9U0 de apartamente, 3
școli cu ’40 de săli de clasă, 3 grădinițe de copii a 
cîte 100 de locuri fiecare, o fabrică d* pîine cu o capa
citate zilnică de 40 de tone, ;2 cămine muncitorești 
care pot găzdui 800 de salariați, un complex comer- - ■ • • ’ - 1 ■ ’ ,

trecere în revistă a obiectivelor ce 
anii cincinalului'este departe de a 
ce se va înfăptui între anu,196Q-— 
Văii Jiului, pentru fericirea celor

cial la Vulcan si multe altele. 
' Aceaslă Succintă 

vor fi realizate în 
putea-'.'ogiindi ceea

' T97D'-în-:localitățile
ce muncesc.

(Continuare in pag. a 4-a)
Spre pîrtiiie de 
schi din Paring

(Continuare în pag. 4-a) .

anii

1. CUJBESCU — MAQA2IQNERU'

, Fiindcă sînt, pe-alocuri chelneri
sau bar mani

Ce-ți aduc comanda... azi și „ia mulți ani 
Mai găsim prin mină, jos în. galerii,
Unii ce ne -fac multe „bucurii"...
El văd prin cărbune șisțuri, -bolovani, 
Și-i aleg fîrtații la .anul și „la mulți ani" 
Intîlnim pe stradă oameni... preistorici. 
•Tu părul cit claia, mițoși și ironici.

. Acești tinerei se cred „Don luăni"
1st tund chica și perciunii tocmai

' ■ • „la mulți ani".
Nu mai smtind vorba și-mi închei

'' ' ’ scrisoarea
Nu vreau să vă pun, la încercări 

răbdarea.
S-ar putea să spună, cineva, din Lonea 

sau din Petroșani
Cd Cujbescu ăsta, ah ! . dar „la mulți ani"

I

Uncaniul.se
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„TRĂIM UN VIS ȘI NAZL1M SPRE El. 
NOI FAUNA SEMEAȚĂ A FURTUNII.
SA SUNE D1NTR-AL NOSTRU VIU OȚEL 

CURATUL SUNET AL PERFECȚIUNII' .

NICOLAE LABIȘ

QORNOVICEANU
ADRIAN, 

i rigiuer
Dorința de autoperfecțio- 

nare trebuie să înceapă, în 
primul rînd, cu perfectiona
rea în profesia pe care 0 e- 
xercip.

încă din anii de școală o- 
riontaxea personală mi-a test 
către științele exacte. Alege- 
tM profesiunii de inginer 
constructor a fost determi
nată de convingerea contri
buției efective pe care a- 
ceasta proiesie o aduce la 
opera uriașă de dezvoltare 
industrială, a tării noastre.

De la pregătirea teoretică 
pînă la permanența desăvâr
șirii profesionale, drumul meu 
înseamnă îmbogățirea expe
rienței prin activitatea prac
tică pusă continuu de acord 
eu principiile și metodele cele 
mai avansate, ca idee cen
trală fiind aceea de a face 
cât mai eficientă activitatea 
mea.

Munca organizată și perse
verentă va fi și in viitor 
resortul care lnn va dirija 
propria viață, propria activi
tate. Aceasta înseamnă pen
tru mine auțoperfecționareu 
Si scopul său.

r 
I BARTHA MIKLOS, 

miner
Ideea autoperiecțioriarii în 

profesia de miner m-a stăpi- 
nit întotdeauna. Am câteva 
realizări în viață - absolvi- 
rea liceului seral, faptul că 
sînt elev in anul II la Școala 
tehnică de personal tehnic — 
dar u-am pășit pragul șco
lilor decât pentru a rnă per
fecționa în meseria care a 
devenit o tradiție în familia 
noastră. Așa curii am învățat 
pînă acum carte fără a părăsi 
frontul din adîncuri, nii-aș 
dori sâ fac si facultatea de 
exploatări miniere. Sintem 
săpători de puțuri. Recordu
rile pe care le-am înregistrat 
noi în meserie au de acum 
nevoie de comparații noi. 
Dar ca sâ te compari eu rea
lizările obținute într-un do
meniu de a țară avansată e 
nevoie de oameni pe care-i 
Stăplnește ideea perfecționării 
continue. Și eu nu înțeleg 
altfel posibila perfecțiunea 
decât prin muncă si studiu 
continuu. Fiecare început si 
sfîrșit de an trebuie să mă 
apropie tot mai mult de a- 
ceastă țintă — perfecțiunea.

I AGHIRESCU OLTEA, 
profesoară

Această năzuință a oame
nilor spre perfecționare ar 
trebui să-l stăpinească pe 
frecare membru al societății 
noastre, in profesiunea mea 
de instructor și pedagog cred 
că nu se poate vorbi de o 
perfecțiune deplină. Noi a- 
vem de învățat din primul 
an de exercitare a profesiei 
și pînă în ultimul. Și mai a- 
ie» că lucrăm cu copiii, cu 
modele vii care cresc, se 
dezvoltă sub ochii noștri. 
Rezultatele lor bune la învă- 
tătuxă, comportarea lor civi
lizată, încadrarea lor ca oa
meni eompleți in societate, 
toate vorbesc despre măiestria 
noastră, a profesorilor, de 
ăimțul și tactul nostru peda
gogic, de perfecțiunea noas
tră în meserie în generat. Eu 
iubesc prea mult copiii pen
tru a-mi ti putut alege altă 
profesie decit aceea de pe
dagog. Și pentru că-mi sînt 
dragi caut să mi-i apropii. 
Atunci cind ii văd că înțe
leg, cind la seminar îmi ver- 
Mtc friHnoa, îmi dau seama

că metodele mele sînt cores
punzătoare, că pe linia per
fecțiunii in meserie îmi a- 
daug alte note, mereu mai 
bune.

î------- ---------------------------
I V1NTILĂ DUMITRU,
| student

Noul an în care pășim va 
fi pentru mine, ca si pentru 
colegii mei, un an de răspitt- 
tie. Intrăm din lumea studen
ției în examenul vieții. Sînt 
student in anul V al Facul
tății de electromecanică mi
nieră și am străbătut pinâ 
acum citeva etaje pe drumul 
perfecționării. E timpul să 
privesc înapoi : ucenicie, pro
ducție, ani de*tauncă cloco
titoare, apoi studii severe în 
cadrul institutului. Mi s-au 
conturat în minte elementele 

A TIMPUL IJ I

necesare autodepășirii : mun
că asiduă, încredere în pro
priile forțe. Viața nu e o glu
mă, e un exemplu serios, 
continuu in care dacă nu te 
depășești pe tine cel de azi 
te depășește ea miine. Atunci 
continuitatea în perfecționare 
e o condiție.

1BELDEANU FMIL, 
muncitor

Drumul spre perfecțiune e 
lung si sinuos. La capătul 
lui este greu de ajuns. Spre 
acest punct însă pot merge 
numai oamenii dîrji, hotărîți, 
care se dăruiesc cu toată fi
ința Ier cauzei spre care 

tind. Și eu consider .că mă 
aflu pe acest dram, Și de 
laultă vreme. Dar aș vrea să 
iau ca punct de plecare în-

o

cepului profesiei de electri
cian ia termocentrala Paro- 
șeni. Drumul meu a fost fără 
îndoială, ascendent, și pe 
parcursul lui am făcut pași 
însemnați in privința perfec
ționării în jneserie. Am stră
bătut periaade intense de 
munca, de frămitilări, de cău
tări. Mi-am completai studi
ile medii la liceul seral iar 
în prezent urmez iot la seral 
cursurile scolii de maiștri. 
Este si aceasta o perioada de 
perfecționare în meserie.

Sigur ea acum, la schim
barea anilor, oamenii își fac. 
bilanțul activității trecute, 
privesc cu încredere și opti
mism spre anul care vine. 
Numai scrulind cu încredere 
viitorul vom putea urca trep
tele perfecțiunii.

, CAZAN PETRE,
muncitor

De ta nivelul meu de pre
gătire (îu vara acestui an 
am absolvit Școala profesio
nală de meserii din Petro
șani) imi este cam greu să 
vorbesc despre perfecționarea 
111 meserie. Dar știu că acest 
atribut al zilelor noastre vi
zează oameni de toate vârs
tele și categoriile. Mă vizea
ză așadar și pe mine ca ro
tiță în angrenajul societății 
în care trăim. îmi dau seama 
cit de anevoios e acest drum 
al perfecțiunii, Știu oiță mun
că trebuie pentru a-1 par
curge. Faptul că pot da lu

crari de bună calitate și la 
timp, că rebuturile lipsesc 
total din activitatea mea pro
ductivă, <ă sânt înconjurat

„Vâ stâpînește ideea autoperfecționârii ?" 
„E astăzi o condiție umană"

• „Ce căi duc spre ea ?"
„Munca, dăruirea de sine"

• «Gît durează procesul autoperfecționSrii ?" 
„Toată viața"

cu stimă de colegii de ate
lier, că sînt prețuit de con
ducerea secției iu care lu
crez — toate îmi dau încre
dere în propriile-mi forțe, mă 
Îmbărbătează, mă fac să cred 
că trecerea timpului mă ve
hiculează tot înainte pe acest 
drum al perfecțiunii in me
serie.

1 CIORTAN LEONTIN, 
desenator tehnic

A discuta despre tendința 
de autedepășire mi se pare 
uri domeniu iu care discuția 
se poate purta după mai mul
te direcții. Aleg una din ele : 
aceea pe care o urinează pa- 
sionații după ceva în elar 1 
profesiei tor.

Sînt un pasional ai ntivv 
rnodelismului, deși aceasta ar 
părea curio.s într-o regime 
de munte. Eu am simțit che
marea acestei ramuri sporti
ve de cind eram copil. De <<- 
lunci și pină acum au trecut 
ani si fiecare an a marcat o 
treaptă urcată pe suinul per
fecționării. Consider că una 
este aceea de a fi devenit 
maestru al sportului la navo- 
modelism. Asociația sportivă 
din care fac parte — prepa- 
ratia Pelrila — e de patru 
ani consecutiv campioana țâ
rii la navomodelism. Cum? 
Datorită unui mănunchi de 
inimoși pentru care navuwo- 
dehstriui a devenit parte in

La noapte, cind minutarele si se
cundarele ceasurilor se vor supra- 
pune pe cifra 12, votu li la granița 
dintre doi ani : unul care a trecut 
șl altul care vine. Cel trecut ne-a 
oferit atitea satisfacții ! Cele pe care
le așteptăm de la viitorul an vor 
avea cu siguranță dimensiuni de 
domeniul mărețului. In preajma 
sărbătorii v-am împărtășit (pudurile 
unor oameni despre posibilitatea de 
realizare a unei condiții esențiale 
a vieții noastre noi: autodepășirea. 
autoperfecționarea — drum greu pe 
care îl străbat cutezătorii, pasiona
lii. Cîțî din aceștia are Valea Jiu
lui I Ajunge să privești realitatea ca 
să-țf dai seama de numărul lor. Glo

durile împărtășite de ei dau dimen
siunile robustului romantism diti ca
re se nasc realități soc ialiste.

La noapte, cind se vor ciocni pa
hare pentru succesele trecute și 
viitoare, cind va izbucni ploaia de 
ioc a artificiilor, ni se va părea că 
licoarea din pahare și focul de ar
tificii au strălucirea pe care am ci- 
til-o in ochii acestor oameni.

Așadar, focul dorinței de periec- 
liune arde. E o ardere sărbătorească 
sau diurnă, sau și una și alta con ■ 
topite la această confluență a ani
lor ? E arderea din care s-a născut 
prezentul, dto care se va naște vi
itorul.

tegrantă din ființa lor. Ală
turi de ei, cu ei îmi parcurg 
drumul perfecționării. ®t 
timp trăiește pasiunea, ten

dința autoperfecționării are 
asigurată continuitatea.

IGORON DANIEL, 
student

Am ascultat confesiunea 
colegului meu. Dacă s-ar îm
bina in mine maturitatea Iui 
de gindire și entuziasmul 
meu exuberant aș fi foarte 
fericit. Dar, deși colegi de 
ud, eu încă n-am străbătut 
toate etajele pe care le-a 
străbătut el. Aștept ziua cind 
voi poposi într-o gară necu
noscuta avînd drept bagaj 
dorul meu de viață' eferves
centă, creatoare. Aștept ziua 
c ind voi putea spune 1 „aici 
e locul in care trebuie să mă 
desăvjrșesc, aici trebuie să 
pun în slujba oamenilor cu
noștințele mele teoretice". 
Oamenii aceia vor ti niște 
necunoscuți pe care va tre
bui să mi-i apropii ca pe niște 
frați. De acolo va începe 
drumul meu spre perfecțio
nare. Pășesc în noul an cu 
dorința aceasta : perfecționa
rea mea să însemne ușura
rea muncii oamenilor.

pregătire iu viitoarea profe
sie, de perfecțiune în mese
ria pe care mi-o doresc — 
profesoară de matematică.

I

Ipeșienarl mus,
maistru

Autupertecționare ? Ca să 
vorbesc despre ea trebuie să 
privesc puțin in urmă. Por
nisem bine pe drumul aces
ta. 0 „prietenie" care vicia 
< aracterul meu de om întreg 
a întrerupt o vreme acest 
drum. Răspîntia la care m-am 
aflat eu a rămas în urmă. * 1

I
I POPA LUCIA,
| elevă

Deși sînt eleva în clasa
Xl~a mă consider ia un punct 
de răspîntie. De fapt abia în 
vara lui '67 vei ajunge aici, 

nar eu îl văd, îi privesc cu 
seriozitate de acum. Voi ab
solvi liceul și privirile mele 
scrutează departe viitorul. 
Deocamdată, la ruine nu poa
te fi vorba de un proces de 
perfecționare. Acesta va în
cepe (u-aș vrea să' tiu con
siderată lipsită de modestie) 

■•t toamna anului viitor, cind 
>per să mă număr printre ad
mișii la Facultatea de mate
matică pe care vreau s-o ur
mez. Știu că va fi greu. Nici 
■a liceu nu-i ușor dar munca 
temeinică 'mi-a adus numai 
medii de 10 pe acest prim 
trimestru ut anului școlar. 
Vei învăța in continuare Ia 
fel de bine pentru ca visul 
meu să devină realitate. Fie 
ca răspîntia la care rnă voi afla 
în noul an ce se inaugurează 
miine să însemne pentru mi
ne începutul unui dram de

Am lua! iu primite o sec
ție nouă, cu procese tehnolo
gice noi. Și de aici se con
tinuă drumul meu spre auto- 
perfecționare. Am rnulți prie
teni care mă ajută sa-1 stră
bat : oameni, < arti. Dacă ar 
trebui să enumăr elementele 
care-i ajută pe orii iu acest 
proces complex as spune că 
sînt: dăruirea de sine, mun
ca conștiincioasă, ajutorul 
oamenilor, puterea de a te 
învinge pe line. Anul care 
bate ia u-.-i ma găsești *m- 
plicat < u toată ființa Hi ăc-est 
proces.

I POPA CONSTANTIN,
I electrician
| jcxistâ pasiuni si pasiuni. 
Pe mine m-a atras tucă din 
anii școlii elementare pictura. 
De Junei -â pîtiâ astăzi, cind 

lucrările mele de pictură au 
fost prezente în nenumărate 
expoziții, a trecui timp. Simt 
că m-am dezvoltat ca plash- 
cian amator. Observ cum, pe 
măsură ce tirarez mai mult, 
pe măsură ce studiez mai a- 
tent cârti de pictură ale ma
eștrilor acestui gen de artă, 
penelul aleargă mai repede, 
i.u mai multă siguranță pe 
șevalet. Văd cum îmbinarea 
de culori pe hirtie sau pe 
pinză da viață unor tipuri 
de oameni, le redă expresi
vitatea si sentimentalismul. 
Ce forța e iu stare de toate 
acestea? Pasiunea. In artă, 
i ,1 și iu alte domenii de ac
tivitate, de altfel, pasiunea 
este elementul numărul unu 
care-ti deschide calea succe
sului, care te conduce pe 
drumul greu al perlei țiuuiL

Ion CIOCLEI 
Dumitru GHEONEA 

Ilustrații : Iosif Tellmanu
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Aho.

Roată

C'-oiu

aho, copii 
și frați, 

mare 
v-adunați 

mine 
ascultați, 

începe
a ura

Precum cere
datina.

Română, 
o îndrumă

Pentru patria 
Pentru cel ce
— Drag Partidul Comunist 
Care-a șters tot ee-a fost trist. 
Și pentru poporui drag. 
Azi, pe-al anului nou prag. 
Să 
Și 
Ia 
Să

*

strigăm : Să ne trăiască 
mereu să înflorească ! 
sunați din zurgălăi.
se-audă peste văi.

Și pocniți din bici flăcăi
Hăi. băi!..

Dar tot eolindind. spre seară, 
Plăvanii cu plugu-o luară 
Spre țara cărbunelui. . 
Mindra Vale-a Jiului.
Cu belșugul minelor. 
Sub poalele munților.
Haideți deci la drum plăvani.
De la Cimpa-n Uricani 
Că avem cui colinda 
Și pe cine a ura: 
Pentru harnicii mineri 
la urați din răsputeri

Și pocniți din bici flăcăi 
Hăi, hăi

Tâiați brazdă bouleni 
Pînă-n orașul Lupeni 

să le strigăm din poartă 
ne-audă mina toata : 
opriți pikhamerele, havezele, 

crater*

Si 
Să 
la 

Și

luni, 
elanul

plăvani.

t

turnaține-n pahare, 
Să-nchinăm pentru sectoare.

,, Precum și fruntașilor.
4 Ce s-au străduit cu spor 

Să dea tone de cărbuni.
I Xi de zi. luni după

3-au muncit cu tot 
Să realizeze pianul. 
Și mai trageți, măi 
Plugușoru-n Uricani
Că și-aici avem fruntași 
Ce-au stat pentru plan ehezași 
C-au avut sarcini trasate,

' Sarcini mari și însemnate. 
Și acum dragi bouleni, 
Spre loneni și petrileni. 
Și opriți puțin în drum 
Că și lor vreau să le spun 
La mulți ani, cum se cuvine 
Colo, jos, în adîncime 
C-au tăiat cărbunele 
Ca să „crească" tonele.
Acum, hai. să ne-ndreptăm 
O urare să strigăm.
Spre-Aninoasa și Vulcan 
Unde cu avînt și-elan 
Au muncit la fel mineri, 
Și fruntași și brigadieri

Îndemnați flăcăi
Hăi, hăi!...-

Dragi 
Cnii, 
Și se
(deși
Că la
Planul a cam
Și-a cam

mineri, vă felicit, 
bine ați muncii 
vede-acuma „rodul" 

n-ați umplut „tot podul")
Paroseni si Diija 

mers eu cîrja,
„șchiopătat", imi pare.

Cit a fost anul de mare. 
Dar în anul ce s-arată, 
Sarcini și mai mari ne-așteaptă. 
Si v-aș pune o-ntrebare ■ 
Tot așa veți merge oare ? 
Neglijind ritmicitatea, 
Și la cărbuni calitatea ? 
lată, anul vechi se duce. 
Dar acuma, la „răscruce". 
Din bilanț, parcă reiese, 
C'-ați avut și lipsuri dese. 
De-aia luați aminte bine. 
Pentru anul care vine — 
Plinind sarcini cu soroc — 
Să Ie ndepliniti în bloc. 
De fa mie pîna Ia mare, 
('ft pe-ntreaga exploatare 
După cîte mi se pare 
(Și pe șleau cat a vă spune)

„Șistul" vostru piedici pune. 
Luați deci aminte bine 
Pentru anul care vine 
La indicatori procentul 
Să arate : „randamentul*1. 
C-atît timp cit sînt fruntași, 
E păcat lucrul să-l lași 
Făcut numai pe jumate 
Și de proastă calitate. 
Pentru harnicii mineri 
Șă uram din răsputeri

Sunați măi, din zurgălăi 
Hăi, hăi !...

Preparațiiior. toate. 
Le urăm cu sănătate 

dea cărbune spălat 
mai mult „recuperat" 
să 
în

Să 
Și 
Și 
Și

stea tot la înălțime 
anul care vine

Spor la treabă măi flăcăi
Hăi, băi

de la CombinatCelor
Le dorim un an bogat; 
Că în anul ce-a trecut 
Sarcini mari ei au avut. 
Dar pășind în noul an 
Știm că sarcina de plan 
E mai mare-îmbogâtită, 
Și o vrem deci împlinită. 
Fiindcă știe orișicine : 
..Azi mai mult, mîine mai bine" I 
Pentru mine utilate. 
Cu-naltă tehnicitate. 
Personal ingineresc, 
închin astăzi și cinstesc.

îndemnați flăcăi,
Hăi. Isâi

Hei ! și-acum în trecere. 
Pe cei din E.D.M.N., 
Să-i cinstim eum se cuvine 
Pentru noi deschise mine. 
S-aplice modernizări, 
Iot mai trainice lucrări. 
De-naltă tehnicitate 
Și de bună calitate.

urați măi 
Hăi, hăi

flăcăi
i

Iar pentru
I.C.S.M. -

Cei eu 
cercetările

Vrem, ca-n anul 
care vine

Să se prezinte 
mal bine 

lucreze,Mai științific să 
Gazele sa le capteze. 
Și-am mai face o urare :
Spor la treabă, cu elan 1 
Și mai des... în subteran !

Faceți roată mâi flâeăi
Hăi. băi

Si
Să
La
Și

Iar T.C.M.M.-ului 
Care-n Valea Jiului 
A montat, svîcniud spre soare. 
Puțuri mari, funiculare, 
Decantoare si conducte

1 rase pînă-n virf de munte 
Pentru anul care vine 
Ii urăm un „spre mai bine !" 
Că deviza lor, prin care 
Amînau eîte-o lucrare, 
E de-acuma perimată. 
Și mai trebuie schimbată. 
Deci, pe anul viitor, 
Le urăm la muncă spor 

lucrările pe toate 
le dea de calitate 
data contractului 

conform devizului.
Să se-audâ măi flăcăi 

Hăi. hai l...

porniți, flăcăi, la rale.Ia
Colea printre macarale. 
Lingă blocul în glisare 
( a să facem o urare 
Constructorilor, cei care 
’nalțâ-într-una ca-n poveste. 
Fină hăt în sus spre creste. 
Bloc cu bloc, casă cu casă 
Și fac Valea mai frumoasă. 
Pentru munca lor cinstită. 
Pentru sarcina-mplinită, 
Le urăm ciocnind paharul 
Să „scurteze" calendarul

Hăuliti spre blocuri măi.‘
Hăi, hăi !...

De atita ură tură 
Și prea deasă pocnitură

Tocmai la U.R.U.M.P. în poartă 
M-a lăsat și biciul baltă.
Dar o să-I repar îndată 
Fără nici un fel de plată. 
Că aici muncesc, măi trate, 
Colective minunate.
Și întregul utilaj,
Din al minei angrenaj, — 
Harnicii l-au reparat 
Si producției redat. 
In timp scurt, pe cît se poate. 
Și de bună calitate.

la sunat! din zurgălăi...
Si pocniți din bici

Hăi ! Hăi f

Dați în jos, măi. semaforul, 
C-am sosit cu plugușorul 
Urînd C.F.R.-iștilor.
Pentru toată munca lor.
Si la anul care vine,
Din mai bine, în mai bine.

Minați plugul măi
Hăi I Hăi

flăcăi
i

Trageți brazda mal adincă, 
Coio-n munte, lingă slineâ, 
Să urăm, din plin, mai vere, 
întreprinderii forestiere, 
Cînd o fi ș-o fi la anul 
S-aibu-ndeplinit iot planul. 
Nu pe „sponci" cum e momentul. 
Ci de-a-ntreg. tot sortimentul. 
Si pe cei ce poartă vina 
Să-i mai miște cu... țapina.

Și. urați cu toți spre văi 
Hăi 1 Hăi I...

Mai departe 
să pornim 

Plugușorul 
să oprim 

'la mindra 
Termocentrala 

a Văii Jiului tală-
Că aici se plămădesc 
Kilowații ce pornesc 
Să dea forță și lumină 
Din uzină in uzină. 
Trageți toți cu bicele 
Fulgere electrice 
Și aici Ia Paroșeni 
Către energeticieni 
Sus paharul ridicăm 
Și-n urare precizăm : 
Că mai multă chibzuială 
Nu strică 1-atîla fală !

Hăuliți cu toți flăcăi
Hăi ! Hăi '...

Mai opriți măi bouleni 
La „Vîscoza", în Lupeni 
Unde, intr-o niindră iasă, 
Curge firul de mâtasă: 
Umpiind sute de mosoare 
Harnice mîinj muncitoare. 
Și trageți adine cu plugul, 
Ca să crească mult belșugul 
Muncitoarelor, flăcăi, ia urați-Ie...

Hăi ' Hăi !

Hei I dar brăzduind pe Vale 
am „rămas" cu plugu-n cale 
(Nu știu cum, dar am uitat. 
Să spun ca-i mecanizat ?!) 
Nu' Nu-i oportun momentul. 
Dar precis a luai curentul 
I.R.E.H.-ul cum e el, 
Șugubăț, de al lui fel.
Dar așa. Ia ..luminare” 
Tot le-as face o urare. 
Pentru noul an : lumină I 
liniile să-ntrețină.
Că. de mi-o porni ..motorul" 
Am să-i „calc" cu plugușorul 
și să-mi sprite ei secretul
Pe unde-o să scoată... becul ? 

la mai hăuiiți copii 
(că ponte ne-or auz 
Și sunați clin zur 

Hăi ' Hăi 
t

Hai flăcăi, sa mai urăm.
La I.C.O. să-i colindăm 
Că în anul ce-a trecut
Si ei planul au făcut.
Dar și pe la dumnealor, 
aspectul orașelor.
Vara, lasă de dorit.
Caldarîmul nestropit. 
Parcurile ne-ngrijite.
Florile buruieuite.
S-apoi ee să să mai spun 
De transportul în comun ?s 
Că de multe ori, ai vrea, 
Car cu bai. în fața ia, 
Cînd vezi autobuzele

Cura se-nsiră, bietele.
Pe la ,.eap" și stau mereu 
Cîte 4-5, ,șî-i rău
Că și-n stații călătorul
Stă, cînd i-e mai mare zorul. 
Și-uneori /nu cat’ pricină) 
Duc și lipsă de benzină. 
Haideți frați să le urâm
In muncă să-i ajutam 
Ca in

le
anul ‘67
meargă: ca „pe roate".

Trageți plugul mâi flăcăi 
Hăi ! Hăi I

să ne îndreptămAcum
Și-o urare să strigăm
Spre cei de la O.C.L. 
S-aducă produsele
La timp si de calitate, 
De nevoi, sezon, legate.
Și-am vrea, Ia „periferie", 
Mărfuri proaspete să fie.
Si-o propunere le fac ;
Pentru a ne fi pe plac.
Să consulte uneori
Și pe cei cumpărători.
Pe cel de „după tejghea" 
vînzător atent l-am vrea.

Faceți roată măi flăcăi
Hăi I Hăi '

aia ceva
să le spun, 

să nu-i apuce 
„zorul" I

Ei. dar

Toate unitățile, 
îmi iasă 
colea-n drum,

C-am sosit cu plugușorul. 
Ca tot anul, stînd la masă, 
Ne-au servit eu... „nu îmi pasă"; 
Cînd rugai pe ospătar 
Să-ti aducă un pahar.
El, de Colo : Vine ! Vine ! 
Tu răbdai cum se cuvine 
Dar de nemiloasa-i „grabă" 
Simțeai cum îți crește barbă. 
Iar, apoi, cînd in sfirșit 
Te vedeai și tu servit, 
La pahar privind mirat, 
Observai că nu-i curat.
Și de multe ori, din el. 
Mai lipsea cîte „nițel" 
Acum insă ușurat, 
(Pentru cite-am îndurat) 
Le urez la toți și toate 
Cu clienții să se poarte 
Mai civilizat, mai bine 
Si atunci cînd auzi : „vine 
Să-1 și vezi venind. îndată. 
La „comandă" si la ..plată". 
Și exemplu viu să ia 
De la cei ce fac asa.

Hăuliti cu toc flăcăi 
Hăi ! Hăi !

Anul inou sosește ratine. 
Deci la Fabrica de piine 
Brazdă nouă să tăiem
Si din plin să le urâm : 
Sortimente mai bogate, 
gustoase și bine coapte 
Calitate la-nălțime.
Pîine câldă-n magazine. 
Trageți mai adine cu plugul 
Și să „crească" mult belșugul.

.Si urați-le flăcăi 
Hăi I Hăi I

Trageți brazda bouleni 
Colea-n jos. spre Livezeni 
Să oprim în astă-noapte 
Și la Fabrica de lapte.
Să urăm (ea la-nceput)
Lapte gras, dar ..nebătut". 
Produse de calitate.
Să fie des cumpărate.

Hăuliti flăcăi
Hăi I Hăi

O brazdă să mai tăiem 
La I.O.I.L.. să urăm 
Pentru fabrica de vată, 
Carierele de piatră, 
Binale și timplării 
In anul 
Să aibă 
Dar... să

care-o veni 
multe contracte 
fie respectate.
la pocniți din bici flăcăi

Hăi! Hăi I

Institutului de mine 
Care pentru „adînclme" 

Pregătește cadrele — 
Ingineri eu sutele — 
Le urâm studenți fruntași 
Iii muncă „înaintași". 
Și-uehiiiăm acest pocal 
Corpului profesoral 
La 
Să 
Că 
Ei.

multi ani cu sănătate 1 
ue-nvețe pruncii carte, 
prin anii ce sosesc, 
prin școală-i întregesc.

Pentru mediei si surori 
(Ce ne-ngrijesc. uneori) 
I.e urez Ia toți și toate
Mâi multă... „umanitate". 
Să fie-n profesiune 
Tămăduitori, și-anume ;
Consultat amănunțit 
Să te simți... înzdrăvenlt,

Faceți roată măi flăcăi 
Hăi ! Hăi U

S-acum, dragă cititor, 
Stînd lingă televizor.
Te rog să-I închizi puțin 
Și să torni în cupă vin 
Sâ-nehinâni pentru artiști 
Ce pe scenă „veseli", „triști". 
Ne-au dat clipe minunate 
Rupte din realitate.
Pentru ei și arta lor
Să urăm deci, tuturor. 
Pentru anul care vine 
Să joace doar in... săli pline.

Trageți brazda măi flăcăi
Hăi .' Hăi '

Ia faceți o 
urătură, 

Lingă Casa
de cultură
nouă, 
luminoasă,

Și-n Vale cea 
mai frumoasă. 

Dar păcat de așa casă
Cînd activitatea lasă 
De dorit; și o știm bitie 
Că nu-i ce. i se cuvine.
Ivem foto-amatori, 

Muzicanți și dansatori 
Ș-avem cercul literar 
(Dar le vizităm prea rar). 
La instructori le urăm 
Și-n noul an așteptăm 
Muncii multă, culturală. 
Și mai... multilaterală.

ta pocniți din bici flăcăi
Hăi ! Hăi '

Iar U.C.F.S.-ului
Precum și membrilor Iul 
Pentru anul care vine. 
Le urăm : la discipline, 
Sportul să fie-activat 
Și mai „popularizat". 
Pentru echipa „Jiul* car» 
Anul asia a „tras" tare 
Strigați : bravo, iraliior 1 
Și ta anul viilor 
In oricare situații 
Să creeze „combinații". 
Vreo „surpriză" să uu facă 
Și cumva-n „aut" să trăgă 
Cu mai mult antrenament. 
Printre primiri clasament. 
Iar „Minerul" care (bietul) 
Acu-nvața „alfabetul" 
Sa asculte — (am cartea-u față :) 
După „B" și „C" se-nvață... 
Dar in fotbal am dori, 
Invers dacă s-ar „citi".

Ia urați sportivilor 
Succese iu viitor 
Și sunați din zurgălăi 

Hăi*.

,;!t UMUWtie

Uite acum s-a
inoptat

De urat am tot 
urat 

Dar v-asteaptă 
mese-utinse, 

Bradul cu lumini 
aprinse,

copii(Prieteni, rude și
Ore plitie-o bucurii.
De aceea-n încheiere.
Precum datina o cere,
Vă urăm la toți și toate :
LA MULȚI ANI, CU SÂNÂTATE:

Din toi sufletul flăcăi
Hăi I Hăi I

ADAM IRJNIQÂ
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ani I
(Urmare din pag. 1)

Doar am îmbătrînit cu un an... Dar 
nostalgia e efemeră, nu are temei. 
Imbătrînim ? E impropriu spus ! 
Prin creația noastră ne-am sporit 
vigoarea, ne-am înzecit potențialul 
de făurari, ne-am mai îmbogățit in 
tinerețe.

Dar prin tot ce am înfăptuit, 
n-am isprăvit încă, dimpotrivă am 
anticipat un viitor de întemeieri 
Si victorii si mai strălucite.

Să ridicăm paharul pentru bună
starea ce o resimțim în fiecare zi 
ca o încununare a roadelor mun
cii. In acest an, unitățile comerțu
lui nostru socialist au desfăcut 
populației cu peste 54 milioane Iei 
mai multe produse de larg consum 
decît în anul trecut. Au fost mai 
mari cheltuielile pentru cultură, să
nătate, prevederi sociale si învăță- 
mîut. In anul ce îl încheiem zes
trea urbanistică a așezărilor noas
tre s-a îmbogățit cu încă aproape 
1 800 apartamente. De cîteva luni 
ne adunăm în serile de tihnă fa
milială în fața micului ecran care 
ne mijlocește legătura cu pulsul viu 
al vieții patriei. Argumentele sta
tistice sint inoportune in acest e- 
tern moment din cumpăna nopții 
cînd anul vechi predă ștafeta ur
mașului său. Argumentul suprem 
ce atestă fericirea noastră e senti
mentul plenitudinii ce sălășluiește 
fn sinea noastră, în 
trăi într-o societate 
umane.

Urarea noastră la
bătaie a orologiului sună ca 
mare Ia noi înfăptuiri, sună 
angajament solemn câ în al 
an al cincinalului roadele noastre 
vor fi pe măsura dimensiunilor va
lorice jalonate de partid. Ciocnim 
paharele pline de vin 
optimism pentru viața 
nă de bucurii, pentru 
mănos ce e sinonim

bucuria de a
demnitățiia

cea
o cbe- 
ca un 
doilea

DIN EVENIMENTELE INTERNAȚIONALE

împotriva politicii 
agresive

Sporirea efectivelor corpului ex- 
pediționar american în Vietnamul 
de sud și intensificarea escaladării 
războiului spre nord au scos în 
evidență — pe lingă refuzul. Sta
telor Unite de a renunța la orien
tarea agresivă — si neputința 
tora de a-și atinge țelurile 
puse.

Anul ce se sfîrsește a fost
torul unei uriașe dezvoltări a 
mișcării de solidaritate cu lupta 
dreaptă â poporului vietnamez îm
potriva agresorilor, pentru inde
pendență, 
triei sale, 
poare ale 
care din 
americane
sprijinul poporului vietnamez, își 
reafirmă hotărîrea de a acorda în
tregul său sprijin politic, material 
si moral poporului vietnamez, pînă 
Ia victoria definitivă asupra agre
sorului.

aceste • principii, apărate cu fermi- • , 
tate de. partidul si guvernul nos
tru, devin tot mai • mult un cod de 
conduită îh relațiile internațio
nale.

Prestigiul 
socialismului
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Cu prilejul Anului
non

rubiniu, cu 
noastră pli- 
viitorul lu- 

cu propria
noastră fericire sl spre care 
tem hotărîți să înaintăm cu 
Si mai vigurosi.

sîn- 
pasi

LA MULȚ1 ANI, TOVARAȘ1 >

LA MULȚI ANI, OAMENI Al

VĂII JIULUI I

Toastăm pentru înfăptuirile noas
tre de pînă acum, pentru ceie vi
itoare, pentru sănătate, tericire în 
tiecare familie si pace.
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— Bin^ măi omule, dar atu- 
mătura n-ai adus-o ? Dar untura ? 
Si-apoi unde să pun sarmalele 
dacă nici pala nu te-ai gîn.dit s-o 
aduci. Măi, mâi, nu știu unde-ți stă 
capul, ori ai si uitat cutn te-am în-
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tn T9B6. țările socialiste șî-au a- 
firmat tot mai mult ponderea în 
relațiile internaționale. Biruințele 
obținute de ele în dezvoltarea e- 
conomică și cultural științifică au 
determinat sporirea prestigiului so
cialismului 
înregistrate 
pe drumul 
și social, al înfloririi culturii și al 
ridicării nivelului de trai.

Țara noastră încheie un nou an 
de pregnantă afirmare ca factor 
activ pe arena internațională. Se 
vorbește cu tot mai multă insis
tență în ultima vreme în presa in
ternațională 
descoperirii 
meridianele, 
tuie obiectul 
cedent. Un 
blșnuit de cărți, impresii .de călă
torie, studii sintetice, articole și 
comentarii de presă îi sînt dedi
cate pretutindeni . Toate acestea 
sînt un ecou al prestigiului deose
bit pe care România socialistă șl 
î-a dobîndit 
națiuni.

în lume. Rezultatele 
șe dovedesc rodnice 
progresului economic
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în rîndul celorlalte

despre „fenomenul 
României". Pe toate 
țara noastră consti- 

unui interes fără pre
număr cu totul neo-

libertate și unitatea., pa- 
Alături de celelalte po- 
lumii. poporul român, 
prima zi a agresiunii 
și-a' ridicat glasul în
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Colaborarea 
Est-Vest 
cîștîgră teren

In 1966. relațiile in.tețnațiopale 
au cunoscut o diversificare consi
derabilă și o ameliorare promiță
toare a climatului în care se des
fășoară. Cu deosebire s-a simțit 
aceasta în Europa, unde amplifica
rea colaborării multilaterale între 
Est și Vest se afirmă ca o per
spectivă reală și avantajoasă tu
turor statelor Șansele unei aseme
nea evoluții depind în primul rînd 
□ e măsura în care la baza relați
ilor între state . vor fi așezate te
meinic principiile independenței si 
suveranității naționale,. ale egali
tății în drepturi și neamestecului 
in 
te

treburile interne ale aitpra.. Es- 
îmbueurător de remarcat că

In pragul 
război de pe 
privit cu îngrijorare 
proteste împotriva >ooliticii. agre
sive americane, exprimă voința po
poarelor ca pacea să fie instaurată 
în întreaga lume.

Voința de pace a popoarelor și 
acțiunile hotărî te pentru înfrîna- 
rea- agresorilor sînt în. măsură 
realizeze aspirațiile omenirii.
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lui 1967. focarul 
solul vietnamez este 

iar-: valul de
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MUNCA SILE UREA2A NOI 
SUCCESE IN ANUL 1967

• FRIZERILOR
Moș Gerilă-a vrut, in gTabă, 
Să-si mai taie-un pic. din. barbă 
Insă a plecat năuc,
Că I-ati ..ras" fără... ciubuc.

• PLETOȘILOR
Teoria darvinistă
Astăzi voi o „confirmați", 
Nici un dubiu nu există : 
Cu maimuța sînteti . ..frați".

FELICIA Cal Du ROS COLECTIVUL

SAU DE MUNCA PENTRU SUCCESELE 

QSTlNUTE IN PRODUCȚIE SF! UREAZA TZBTRZI 

TOT MAI MARI IN ANUL

• MONDENELOR
Fetelor, lăsați parada.
Numai umblați cu .șarada" 
Cocul, oricît înalțați. ■ • -
De nirriie. sub el. nu dați.

• CENTRALELOR TERMICE
Mulțumindtl-vă frumos.
Că sportiv „călit"’ m-âți scos.
Vă comunic • — cum se cade —
Baie, foc la... zero grade

CU PRILEJUI ANULUI NOU

CcvuUuMm

• GOSPODARILOR ORAȘULUI
PETROȘANI

Toată toamna (în piață) .
Numai apă și nproi. -
Dar, s-a-ndurat de noi
Iarna, cu-n asfalt... de gheață.

• P.T T R.-ulul
Astăzi, o felicitare 
Vă trimit, la fiecare, 
Dacă n-o primiți?! Apoi 
Cătitați-o... tot la voi.
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Asta-i specialitatea mea. Ung oala 
de jur împrejur .cu grăsime, așez 
un strat subțire de varză, inter
calat cu unul de sarmale dolo
fane ca niște purceluși de lapte, 
ceva afumătură. șuncă, și operația 
se repetă pînă ia umplerea oalei.

Pînă să termin această operație,

reajm 

sarmaleu

vățat anul trecut...
Am tăcut mile și am făcut 

nou naveta bucătărie-cămară 
retur. Bătrina noastră oală 
pămînt, în care încap fix 50 
sărmăluțe, am chemat-o din 
ia datorie.

— Păi oala asta ai adus-o ? 
nu știi că am cumpărat una 
o dată pe arîta? Aven- doar 
safiri, știi bine...

Fac schimbul de oale la fața lo
cului și încep să așez sărmăluțele.

din
și 

de 
de 

nou

Nici 
încă 
mu

singura, in care 
--pecîalizez 
ani, 
cras

am reușit să mă 
ca bucătar în 20 de 

nevastă-mea s-a îmbrăcat de

Eu merg pe la croitoreasă, 
apoi pe la magazin să cumpăr 

si 
în
de

trec
portocale, măsline, cașcaval 
ceva sardele, iar tu, pînă mă 
torc te ocupi foarte serios 
'îertul sărmăluțelor.

Asta-i o altă ocupație care-mi 
place grozav. Stau lingă foc, în 
preajma oalei cu sarmale, si me-

ditez adine. La ce mă gîndesc ? La 
multe. Casă faină am. frigider, te
levizor. radio, mașină de cusut, 
mașină de spălat, de bărbierit, din 
aceea electrică, aspirator. Ce mai, 
întreaga mecanizare gospodărească 
s-a mutat la mine în casă iar la 
anul mi se împlinește și marele 
meu vis. O să-mi cumpăr mașină. 
Una de culoare gri-petrol că așa-i 
place neveste-mi.

M-a trezit din meditație un 
miros plăcut de sarmale. Am prins 
oala de cele două toarte și am în
tors sarmalele cum numai eu știu 
să le întorc. Mirosul mi-a. deschis 
poftă de un pahar cu vin. Intru în 
căinară-, și pun mina pe o dami- 
reană pîntecoasă. Cum mă plicti
seam singur am luat-o cu mine în 
bucătărie. Toropit de căldură si de 
tăria vinului . am ațipit un pic. 
Oala cu sarmale clocotea molcom 
pe foc. Cînd rn-am trezit se lăsase 
inserarea. Sarmalele erau fierte 
de-a binelea cînd mi-a sosit so
ția. Damigeana stătea însă cuminte 
la locul ei în cămară, doar că mai 
scăzuse ca de un lat. de p.almă la 
conținut, iar eu stăm si meditam 
pe scăunelul de lingă sobă.
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