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deplină încredere in viitorul 
patriei întoarcem astăzi ulti
ma filă din calendarul anu
lui care se încheie Cu emo
ție și bucurie pentru că anul 
de la care ne luăm rămas 
bun a fost anul unor bogate 
mpliniri materiale și spiri
tuale, anul unor remarcabile 
succese in toate domeniile 
construcției socialiste. Cu în
credere deplină in viitorul 
patriei pentru câ anul pe 
care il întimpinăm astă sea
ră se anunță ca un an al 
unor și moi bogate împliniri.

Anul 1968 va rămine in 
istoria patriei ca anul înfăp
tuirii unor măsuri de impor
tanță hotârîtoare pentru per
fecționarea amplă și profun
dă a întregii vieți economice 
și sociale, pentru progresul 
’• ilateral al României So
cialiste. Datorită muncii pli
ne de abnegație depuse de 
ciosa muncitoare, de țărăni
me, de intelectualitate, Di
rectivele trasate de Congre
sul al IX-lea și de Conferin
ța Națională a partidului se 
înfăptuiesc cu succes. Eco- 
r o "ia naîionalâ se dezvoltă 
in mod susținut și pe aceas
tă bază crește necontenit 
nivelul de trai al întregului 
popor. Materializarea crea
toare a Directivelor Congre
sului al IX-lea și Conferin
țe Na’ionale demonstrează 
i 's<ețeo deplină și adincul 
pcrriotîsm al politicii partidu
lui, forța mereu înnoitoare a 
orânduirii noastre, capacita
te' ei de a soluționa știin- 
țif-c oroblemelc --nplexe 
of- dezvoltării socic

Deplin încrezători in desti- 
ne'e sale, ponorul »omân pă
șește in noul an hotărit să-și 
pună întreaga putere de 
muncă și capacitatea crea
toare in slujba politicii parti
dului, a înfăptuirii mărețului 
program al înfloririi patriei 
elaborat de partid. Anul 
1969 are un rol hotăritor in 
îndeplinirea obiectivelor ac
tualului cincinal și in pregă
tirea bazei materiale a viito
rului plan de cinci ani in 
curs de elaborare. Viața so
cială și politică a țării va fi 
marcată de evenimente de 
importanță excepțională : La 
începutul lunii martie vor a- 
ve~ loc alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională și 
consiliile populare ; in luna 
auqust vom aniversa 25 de 
ani de la eliberarea patriei ; 
ir. cursul acestui an urmea
ză să se tină cel de-al X- 
leo Congres al partidului.

Aceste evenimente vo- mo
biliza mai larg întregul po
tential material si spiritual 
al tării, vor conduce la ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii vieți so
ciale a patriei. Încă de pe 
acum în întreaga țară a pornit 
o mare întrecere Dentru în
deplinirea exemplară a o- 
biectivelor planului de dez
voltare a economiei națio
nale pe anul 1969. Această 
întrecere, care cuprinde 
toate organizațiile de partid, 
colectivele de muncă ale tu
turor unităților economice și 
instituțiilor, va da un nou
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Intilniri ale conducătorilor 
de partid și de stat 
la Comitetul Central 

al Partiduiui Comunist Român 
Cu reprezentanții organizațiilor

masă și obștești

Bilanț fructuos la U.R.U.M.P., perspective largi
pentru activitatea viitoare a uzinei

In anul care o pe terminate, co
lectivul Uzinei de reparat utilaj mi
nier Petroșani a avut de rezolvat o 
seamă de sarcini importante legate 
de perfecționarea producției și repro
filarea uzinei in vederea trecerii la 
fabricația mașinilor miniere necesa
re mecanizării minelor din Valea 
Jiului.

Harnicul nostru colectiv de con
structori de mașini a reușit in acest 
an să treacă in mod hotărit la în
sușirea de noi produse necesare in
dustriei miniere. In cursul anului 
s-au realizat in uzina o serie de pro
totipuri de utilaje miniere ca: as
censorul minier pentru săpat suitori, 
predat spre experimentare Întreprin
derii miniere Bihor; stilpi hidraulici 
cu pompă individuală de lipul SAH 
1, 2 și 3. din care primul lot do 
250 buc. este deja predat minei Lu
peni in vederea experimentării. S-a 
continuat, in același timp, să se con-
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In pragul 
timpului

Ne-au învățat strămoșii să 
schimbăm clepsidra la cum
păna dintre ani și să privim 
cu luare aminte făgașul pe 
care s-au scurs firele de timp. 
Să aruncăm în această 
noapte o privire in urmă și 
să căutăm cu ochii minții 
punctele de reper față de 
care să-i putem măsura tre
cerea. Vom găsi lespezi rîn- 
duite de Timpul Nostru ce 
vor purta în viitor mesajul 
acestor zile aidoma celor 
așezate în cerc la Ulpia Tra- 
ionă.

Vor trece peste timp ur
mașii noștri și de fiecare 
dată voi număra cu emoție 
filele acestui mirific calen
dar, una, două, trei, patru, 
cinci...

Vom ridica la miez de 
noapte pocale cu sevă ru
binie legindu-ne că miine, 
cu toții laolaltă, vom așeza 
incă o dată în șirul pe care 
l-am început cu un pătrar de 
veac in urmă.

T. KARPATIAN

Numărul 
at ziarului 
Rut roșu“

viitor
„Sfea- 
apare 

vineri 3 iasnnarse 
1969.

Ceaușescu, im- 
lon Gheorghe 

Maurer. Gheorghe Apostol Chlvu 
Stoica Virgil Trofin Constantin DrA- 
gan, Janos Fazekas șl Vasile Vilcu, 
s-au intilnit luni dimineața, la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu reprezentanții 
organizațiilor de masă și obștești 
din țara noastră.

In cursul inlilnirii au luat xuvin- 
tnl tovarășii Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, Va
sile Vilcu, președintele Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Ion Iliescu, 
prim-secrelar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Istvan Petcrfi, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate maghiară. Suzana "Gâdea. pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, Siraion Bughlci. președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, Angliei Alexe, președin
tele Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, Eduard Eisen- 
burger, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, Mircea Angelescu. 
iele Uniunii Asociațiilor 
din România. Dumitru 
vicepreședinte al Uniunii Central? a 
Cooperativelor Meșteșugărești, Vugil 
R idulian. președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, Ni
colae Cioroiu vicepreședinte al Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști. și Sanda Rangheț. secretar el 
Comitetului National pentru Apăra
rea Păcii.

Vorbitorii au exprimat atașamentul 
deplin al clasei muncitoare, țărăni
mii cooperatiste, intelectualității, ti
neretului, femeilor, al tuturor oamc-

Tovarășul Nicolae 
preună cu tovarășii

prcședin- 
studenților 
Simtilescii,

nilor muncii din România socialistă, 
fără deosebire de naționalitate, față 
de politica Partidului Comunist Ro
mân, hotărlroa lor de a dezvolta suc
cesele obținute pină in prezent in 
toate domeniile economiei, alo vieții 
soclal-culturale, de a milita neabă
tut pentru înfăptuirea mărețului pro
gram do desfivirsire a construcției 
socialiste, elaborat de Congresul ol 
IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R. Vorbitorii au subliniat c j de
votamentul oamenilor muncii fată de 
cauza socialismului iși găsește ex
presie in entuziasta in trecere care 
s-a declanșai in întreaga țară pentru 
depășirea planului pe 1969. In anga
jamentele lor. organizațiile de partid, 
sindicalo și do tineret, muncitorii,’ 
țăranii, inginerii și tehnicienii oa
meni de știința, români maghiari, 
germani și do alto naționalități dau 
glas voinței de a mobiliza tot mai 
bine rezervele economiei noastre so
cialiste, de a ridica eficienta activi
tății economice, folosirea cuceririlor 
științei pentru accelerarea mersului 
nostru înainte, pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului. Vorbito
rii au arătat că organizațiile de ma
să și obștești iși vor Intensifica ic- 
livitatca de mobilizare a oamenilor 
muncii in lupta pentru făurirea so
cietății socialiste pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre.

Cu prilejul Anului Nou și al Bul
versării Republicii, reprezentanții or
ganizațiilor do masă și obștești au 
fătul conducătorilor de partid si de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescj, 
urări fierbinți de sănătate și viată 
îndelungată, spre binele și feri<’r< 
poporului român.

Luind corintul in încheiere, tova-
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iecționeze lipodimensiunile SAU 2 
și 3 intr-un număr total de 2 000 
buc. Tot’ pentru susținerea in aba
taje, uzina noastră a realizat primul 
lot de 500 buc. grinzi articulate în 
consolă. S-a realizat prototipul nou
lui vagonet de personal, actualmente 
in curs de omologare, și care se va 
pune in fabricație curentă in cursul 
inului 1969.

Pentru transportul cărbunelui in 
abataje s-a obținut prototipul trans
portorului blindat TR-2 cu parame
tri caracteristici ridicați față de ti
purile mai vechi fabricate pină în 
prezent. Prin urmare, atenlia între
gului colectiv a fost Îndreptată că
tre specializarea în domeniul con- 
trucțitlor miniere.

Pentru a putea realiza toate "<le 
arătate, colectivul s-a străduit să u- 
lilizeze cu maximum de elicient.'i 
< apacitățile de producție existente 
-i să conceapă noi fluxuri tehnolo-

V(

gice, prin folosirea din plin a tutu
ror suprafețelor dc producție exis
tente și aplicarea micii mecanizări.

O atenție deosebită s-a acordat 
organizării științifice a producției și 
a muncii, prin folosirea mai tațio- 
nală a capacităților de producție, 
îmbunătățirea proceselor "tehnologice 
și eliminarea locurilor injuste

Reorganizarea sectorului de așchie- 
re, in special a compartimentului dc 
mecanică grea, organizarea atelieru
lui de montaj a știlpilor hidrau'ici 
organizarea transportului intern ex
tinderea mijloacelor de ridicat. rea
lizarea stației pilot pentru acoper’n 
galvanice, extinderea suprafețelor di
rect productive oe seama- celor au
xiliare. sini în această privință ■~î-
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Blocul turn nr. 107 din strada 
Republicii, Petroșani. (Pe plan
șele proiectanfilor era însem
nat cu .B 1 d"). Al treilea, 
din microraion, dat in folosin
ță in acest an de făuritorii de 
bucurii — constructorii șan
tierului nr. 1 Petroșani. Zilele 
liecute, apartamentele au pri
mit noii locatari. Stăruie incă 
miros de mortar și zugrăveală 
proaspătă. Din camere răzbat 
irinturi de melodii plăcute. 
De bloc se apropie o săniuța 
care transportă un televizor. 
O temele ținură și puțintică 
la trup se luptă să-și iacă loc 
prin ușa de la intrare cu un 
brati enorm In brafe.

Pulsează viata din plin
c.olo unde in urmă cu o lună 
acționau incă mistriile.

Un bărbat intre două 
ic urcă scările cu 
încărcată in mină.

— Cum \ ă simt iii 
locuință ?

Foarte bine. Dar 
numai In vizită aici,
meu, inginerul Popescu Dorin. 
Probabil II cunoașteți, e că
sătorit cu o cubaneză, Lazara, 
studentă in anul V — exploa
tări miniere. Am xenit să fiu 
prezent la bucuria lor...

Aparlamentu) nr. 20, locuit 
de unul din experimentalii 
tehnicieni de la mina Ani- 
noasa, Niculescu Vasile. Pri
mim explicații de la fiica sa. 
elevă intr-a /X-o.

— Facem pregătiri peste 
pregătiri. Sărbătorim doar trei 
evenimente deodată : revel io-

— Îmi permit o întrebare 
mai delicata: sinleli fericiți?

— Foarte fericiți! Vine răs
punsul prompt. Avem condiții 
excelente de invălat. ne im- 
pucăm bine, băiatul nostru e 
sănătos.

Bucuria de a mulai

a-

vîrs- 
plasă

in noua

cu sini 
Im Hui

Bucurii comune
nul. primul revelion in acest 
apartament. onomastica și 
ziua de naștere a lui tăticul

La un all apai lament, doi 
tineri se roiesc in jurul unei 
planșe. Sini sofii Margareta si 
Victor Oprea Student! El 
anul V electro, iar ea — anul 
H exploatări.

— Locuim cu părinții mei. 
explică sofia.

— Și Ia ce lucrați ?
— E proiectul soțului: .Au

tomatizarea unei instalații de 
extracție'. Am început de pe 
acum pregătirile pentru sesiu
nea de examene.

Enache 
Constantin șl 
Iralamenlisiuliil 

medicului 
lehnicienei 
turnătorii- 
maistrului 
strungarii*  

mecanicului

in casa nouă, tebra pregătiri
lor pentru inlilnirea cu Anul 
nou erau prezente și in apar
tamentele minerilor 
Stan. Tibulcă 
tiiro losii.
Arcz Alexandru, 
Breharu Mircea, 
Sandler F.lhabeta, 
nd Serban loan. 
Porotlel Gheorghe. 
lui Orban Andrei.
I a -zio Iul iu.

După ce la apartamentul 66 
ru a răspuns nimerii Iu apelul 
soneriei am urcat pe terasă.

De aici poli îmbrățișa cu pri- 
\ irea desfășurarea construc
țiilor de la l.ivezeni, din car
tierul Carpafi. de lingă 
orașului, din car 
st ruc torul.

Vasăzică acesla- 
colosul ridicat spre inăllimi de 
brigăzile lui Goia, Tides, Hor- 
\ arllt și Răducu. finisat de 
zidarii din echipele lui Moga, 
Rădulescu, Pălimaru și Roșu, 
mozaicarii lui Negpîfă parclic- 
larii lui lovan, zugravii lui 
■lenei, Crăciun și Sturzii. In 
această seară, atunci cind se 
vor auzi urările plugitșoriilui, 
pocnetul biciului, glasul tiros 
și vesel al buhaiului, cind se 
\ or inlilni neutru o clipă a- 
nul x e. Iii și Anul nou. loca
tarii gigantului dc 
tamehle \ or înc 
cinstea comlruch 
har de rubiniu.

...La clfiva me' 
iși întinde leneșa brutul spre 
terasa altui glgnn' in deve
nire. Va li cel de-al patru
lea din mir uuaion. Altor 66 
tie iamrlii li se pregătește bu
curia de a se muia in casă

nii vin și trec. In scurgerea lui 
ireversibila, timpul ne-a adus 
o nouă cataractă. Și nu o 

cataracta oarecare. Pentru noi, cei
iinpăminlcniți aici intre piscurile Pa- 
ringului și Retezatului, cataracta a- 
nulul 1969 nu c doar o intersecție 
între ani. ci o intersecție intre două 
veacuri. O dată cu 1969, pășim pri
ma treaptă a celui de-al doilea veac 
de existență a bazinului carbonifer 
Valea Jiului. Iată de ce, fiind con
temporani cu centenara noastră Vale, 
iilnd legați prin mii de fibre de tre
cutul el glorios, de prezentul ei di
namic și de viitorul ei promițător 
de noi împliniri, înregistrăm mai pu
ternic vibrația timpului așa cum sim
țim mai bine fluviul in pragul ca
taractei. Acum cînd timpul iși dez
văluie mai precis traiectoria, viteza, 
densitatea, să medităm asupra desti
nului nostru comun, să privim si
multan in urmă și in față, să medi
tăm asupra valorii timpului din noi.

Valea noastră, după un secol de 
viață, de luptă și muncă e mai tî- 
nără ca oricînd și pășește Înainte, 
in timp, cu pași viguroșl, ținlnd ca
dența cu impetuosul ritm de edifica
re a patriei socialiste. Trecutul el 
glorios constituie o temelie sigură 
pentru un viitor de noi întemeieri 
și mai strălucite.

Dar Valea Jiului sinlem noi, con
temporanii ei.
• CE VALOARE AU AVUT PEN

TRU NOI ANII TRÂIȚI ÎN VALEA 
JIULUI 1
• CE NE-A ÎNVĂȚAT TIMPUL ?
• PE BAZA EXPERIENȚEI DE 

PfNA ACUM, CU CE ATITUDINI. 
CU CF SENT'MFNTE PÂSIM SPRE 
VIITOR ?

In dorința de a primi răspunsuri 
la aceste întrebări, am invitat la 
meditație cîțiva din oamenii Văii 
Jiului, oameni cu virste și îndelet
niciri deosebite. Răspunsurile lor au 
valoarea unor confesiuni cu adinei 
semnificații generale.

— Există o valoare mai mare de- 
.cit stima oamenilor ? Aceasta e va
loarea timpului ce l-am trăit in Va
lea Jiului.

Șl monologul continuă :
— Cu vreo 12 ani in urmă, pășeam 

pentru prima dată pe galeriile minei 
indemnat de un singur gind: să 
ciștig bani. Această dorință m-a a- 
dus de prin părțile Doljului la Lu
peni. Intii am lucrat ca cuplălor, apoi 
in abatajul bătrinului miner Cotroa- 
ză. Am devenit și eu miner, am cîș-, 
tigat și bani. Dar, o dală cu mineri
tul am mai invățat ceva de la iostul 
meu brigadier: că nu banii sînt to
tul, că stima și respectul oamenilor 
valorează mult mai mult, mai bine 
zis cel mai mult. Și năzuința mea, 
a suferit o transformare. Mi-am pro
pus să fac totul pentru a clștiga 
ma, respectul oamenilor.

— Și ați reușit ?
— Eu cred că da. In acest an 

trăit cele mai frumoase clipe 
viață, clipe la care nu am vi 
Pe tribuna marii întruniri din curtea 
minei cu ocazia sărbătoririi Cente
narului, mi-au strins mina conducă
torii stalului, iar secretarul general 
al partidului mi-a prins pe ptppt „Or
dinul Muncii".

Iată, deci, ce valorează pentru 
mine timpul trăit in Valea Jiului: 
am devenit OM. am o meserie cu 
care mă mindresc, iar prin munca 
mea mă bucur de stima și respec
tul semenilor mei.

Cu ce sentimente privesc înainte ? 
Cu hotărirea să nu mă las depășit 
de timp. Pentru că timpul e înver
șunat. ca și frontul de cărbune. Ești 
intr-o continuă întrecere cu el. Cum 
te lași mai... moale, te depășește. 
Or, așa ceva nu admit. Vreau să 
fiu mai tare; vreau ca brigada mea 
să fie tot prima pe sector sl in a- 
nul care vine...

■ ii urma sa" brigada pe care o con- 
duce Kalath Olto, brigadă speciali
zată in săparea de puțuri. Sini lu
crări, care dacă nu ar ii înfipte in 
pămint ci s-ar înălța pe sol, ar avea 
valoarea unor opere monumental»/. 
Inchipuiți-vă un turn înalt 'de 6T5O 
metri. Cu siguranță, ar întrece cel 
mai semeț zgîrie-nori new-york-ez^ 
Dar „turnul" săpat de minerii lui 
Kalath se-nfige în adincuri, cu <i(i>a 
metri chiar sub cota zero — nivelul 
mării. Acesta e puțul 2 est, săpat 
brigadă cu o viteză medie lunară 
25 ml, in 2 ani și 4 luni, pină la 
rlzontul XII — viitorul orizont 
bază al exploatării. E o lucrare 
va dăinui cit mina, va servi
rului multe decenii. Și nu e singura 
lucrare pe care a durat-o minerul 
Kalath cu ortacii lui. Nu sini aceste 
„opere" victorii categorice 
timpului ? Categoric — da ! Or,

de 
de 
o- 
de
ce

vlilo-

Sil

asupra 
o 

asemenea victorie se poate cuceri, 
cum ne spunea însuși brigadierul: 
„Numai atunci cind in fața durității 
stincii adincurilor, colectivul de oa
meni trăiește și se luptă în»r-o de
plină fuziune sufletească, <.i un 
singur om. Or, brigada noa-ar.i satis
face pe deplin acest criteriu al so
lidarității șl încrederii reciproce. Iaiă 
ce ne-a asigurat realizările de piuă 
acum șl ne va chezăsui «i înfăptui
rile viitoare".

la vis 
realitate
un interviu cu cel 

mai tinăr cercetător al Uni
tății de proiectări și cerce-

Poate valora 
ceva mai mult decît 

stima oamenilor ?

ffl rmătorul nostru interlocutor c 
s I un miner din Pelrila, KALATH.

E ilu de miner. Respectlnd 
tradiția a intrat in mină de la vîrsla 
de 19 ani. E de aceeași părere ca și 
ortacul lui din Lupeni.

— Timpul e un adversar necru
țător. II birui tu, sau te biruie el. 
Cum il birui? Prin faplele_ tale, prin 
ceea ce lași in urma ta...

Din discuția purtată cu șeful sec
torului de investiții unde lucrează 
interlocutorul nostru am reținut cl- 
teva amănunte despre „ceea ce lasă

lări miniere de la C.C.V.J., inginerul 
MARIAN ALEXANDRU, unul din 
fruntașii promoției 1968 a I.M.P. (a 
absolvit institutul cu media 9,30). 
Are 22 de ani și 5 luni „vechime" 
in cimpul muncii și 3 luni in.. că
sătorie. Ceea ce ne-a impresionat in 
mod deosebit in convorbirea cu ti- 
nărui inginer intervievat e neaslim- 
părul său tonic, pasiunea sa plenară 
pentru a apropia viitorul car- neu
tru dinsul înseamnă :

— Ridicarea mineritului no.Uru la 
nivelul ce l-a atins în țările cl o 
industrie extractivă avansată. Adică.

(Gonlinuare In pag. a 2-a)

a î n om in floarea vîrstei: mine-
Q I ml STUPARU IULIAN de la 

’ Lupeni. La prima noastră în
trebare răspunde lot cu o întrebare :

ION DUBEK

LA MULTI ANI!
Spor la muncă, sa

tisfacții depline ți fe- j 
ricire tn viata perso
nală urează ziarul 
„Steagu1 roșu" tuturor 
cititori or, coresoon- 
denfi'or și co abor fi
lon or săi.
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l’n punct turistic cu atracție putetnich printre «maiorii de drumeții — CABANA ClMPlJ LUI 
NEAG. An de an această cabană a lost gazda unor reușite revelioane.

Bilanț fructuos la U.R.U.M.P., perspective 
largi pentru activitatea viitoare a uzinei

(Urmare din pag- 1)

leva măsuri tare încep să-și arole 
roadele.

Obiectivul activității anului 1969?
In cadrul pregătirilor pentru pro

ducția anului viitor, un rolecliv din 
«adrul uzinei a executat proiecta
rea. in fază mică, a stilpului hidrau
lic lip Valea Jiului (SVJ) precum 
ti linia tehnologică de fabricație 3 
slilpilor hidraulici (care va ființa, 
deocamdată la Vulcan).

Larga acțiune de trecere pe ta- 
biicatin de mașini miniere. în anul 
1069. iși are asigurate premisele. In 
anul care vine, colectivul uzinal va 
avea sarcini sporite pe linia însu
șirii de noi produse ale căror grad 
de complexitate va crește de cea 4 
ori in raport cu media complexității 
produselor realizate in anii proce
deu ți.

BUN VENIT 1969»
(Urmare din pag II 

și puternic impuls dezvoltă
rii industriei, înfloririi agri
culturii- progresului științei 
și culturii.

Animați de puternice sen
timente patriotice, oamenii 
muncii din municipiul Petro
șani, asemeni colectivelor de 
muncă din întregul județ 
și-au luat angajamente con
crete pentru a realiza in 
noul an o producție supli
mentară, pentru ridicarea e- 
ficienței economice a acti

-

Joctl 1*1  
distractive

Șn jurul 
pomului de iarnă

ORIZONTAL: 1) Pomi de iarnă — 
i’e el se sprijină Moș Gorilă 2) Soa
re — Moș Eno 3) Iubire — Este în 
post de revelion 4) Tare — înmul
ții 5) Perioadă de timp — Zero 6) 
Tudor Arghezi — Servește 71 Cule!
— Din brazi! 8) Ce mîndru sună 
acest cuvînt ’. — Dinsa 9) Cimp — 
Metal prețios 10) Moșul somnului
— Petrecere cu dans 11) Entuziasm
— Dans.

VERTICAL: 1) Pădure de brazi
— Povara lui Moș Geriiă țpl.) 2) 
Brațele pomului de iarnă (sing.) — 
Nume de fată 3) Lecție — Zăpadă 
4) Grabă — Blrtc ' "l P« rie — Ex-

Povara 
lui Moț Geriiă

(Biverb i 5, 5)

Cripto
(4, 0, 1

Uzina de reparat utilaj minier și-a 
propus o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să asigure în 
deplinii ea sarcinilor de plan pe 196° 
Dintre acestea menționez: organiza
rea fabricii de stilpi hidraulici în 
orașul Vulcan,- reorganizarea tuturor 
suprafețelor tehnologice,- mărirea și 
reorganizarea atelierului de modoiâ- 
rie și folosirea de procedee tehnolo
gice noi. eficace. Se prevede — și 
acest fapt c deosebit de revelator 
pentru noua orientare — să obținem 
in anul viitor o valoare in plus față 
de anul 1968 de 15 000 000 lei, ceea 
ce reprezintă in spor de 115 "a 
sulă.

Sarcinile anu'.ui 1969 au m carac
ter mobilizator. Colectivul U.R.U.M.P. 
este holărit să le realizeze cu suc
cese de seamă, atil ca aspect valo
ric, cit și ca cel al complcxilâth 
produselor.

vității întreprinderilor. pen
tru sporirea aportului cer
cetării științifice la dezvol
tarea economiei, la progre
sul societății.

în clipa in care pășim in 
pragul noului ~ an ridicăm 
paharul in cinstea cititorilor 
noștri, a tuturor celor ce 
muncesc in Valea Jiului și 
o dată cu urarea de succes 
in muncă de sănătate și bu
curie, le spunem din toată 
inima

LA MULȚI ANI •

clamație de admirație 8) In vîrful 
pomului de iarnă — La telefon 9i 
Gust ușor amar — Divinitate 10) 
Moșul cu daruri — Anotimpul bra
dului.

Carte de vizită
(2. 5, 3, 8)

Prin anagramare se va aila urarea 
de Anul Nou, ce ne-o face tovarășa 
Luminița N. Petre din llia.

£ LUMHȚA K PETlî 
iliâ

Haruri pentru te!i(e 
ți băieți

înlocuind cifrele cu litere veți ob
ține pe orizontală citeva din darurile

Iw 6 10 1 11 4 12 d
15 14 12 6 6

1 2 3 15 6

1” 5 9 16 4 1 9 5 9

17 5 9 1 4 5 9

16 8 9 5 4 5 9
6 7 17 6 16 7 9

10 12 2 18 6

0 2 6 7 4 5 9
7 6 4 5 9

oferite de Moș Geriiă, iar centra! 
— pe verticală — urarea noastră 
pentru voi, dragi copil.

grafie
5)

Rubrică realizată de
A. S AIM AC

SORCOVA
(pentru fotbaliștii 

de la Jiul)

Sorcova, 
Vesela, 
Să trăiti, 
Să înfloriți! 
„Ozonificati”, 
Trepte să urca/i, 
Sus în clasament, 
in orice moment. 
Voi, apărători, 
Tari ca Herul 
Ș> iuti ca otelul, 
Cind sinteli „presați*,  
Poarta „betonati", 
Prin aglomerare.
Să laccli „armare" 
Tare ca TH-ui.
Ca să lie... „nașul",
Să He hotar 
Pentru adversar. 
Haitii — mijlocași 
(ca niște trăpași), 
Să nu stea pe loc, 
Sâ-și reverse-n joc, 
Verva „orizontul" 
Să-ntârească .frontul". 
De la apărare 
Pin-la-naintare, 
Naveta să facă 
Nici un meci in joacăf 
Iar înaintarea. 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Cu avinl total, 
S-atace „frontal" 
Să „meargă" in trombă. 
T răgind șuturi — bombă 1 
Ca merii, 
Ca perii, 
in mijlocul verii, 
Voi să fifi părtași, 
La un loc fruntaș. 
Azi, de bucurie, 
Pentru ce-o să fie. 
Caldă... „galerie" 
Jiului din Petroșani 
Noroc bun și 
,La mulți ani".

Ion CUJBESCU

lUrmare din pag. 1)

atingerea unei productivități care să 
depășească cu mail actualul nivel. 
Aceasla înseamnă mecanizarea și au
tomatizarea intr-un înalt grad a pro
ducției și, pe această bază, perfec
ționarea continuă a tehnologiei de 
extracție. Știu, sini foarte multe lu
cruri de făcut. Dar, tocmai de aceea 
mă simt deosebit de satisfăcut că lu
crez in laboratorul de mecanizarc- 
aulomatizare, adică intr-un sector de 
activitate unde se cerc, se pretinde. 
Simt, adică, solicitările, mă știu în 
„prima linie". Or, Valea Jiului, imi 
oferă cu prisosința această ipostază.

— ...Deși unii ingineri mineri pre
feră „liniei a inliia" un locșor mai 
„călduț", adică, orice numai să fie 
intr-un oraș mai mare.

— Nu, eu mi-am legat soarta de 
Valea Jiului. Mulțumesc profesori
lor mei de la institut care mi-au tre
zit pasiunea pentru tehnica minieră, 
minerilor Văii Jiului de la care am 
învățat ce e dirzenia, bărbăția, cum 
se cucerește demnitatea. Iar aici, sini 
colaboratorul unor oameni minunați, 
dintre care port o deosebită stima 
șefului de laborator, inginerul Hin- 
doreanu Nicolae. De la el am însușii 
dorința de perfecționare, de afirma
re, neaslimpărul de a folosi timpul, 
îiecarc secundă, in mod util, de a 
Învinge ispita comodității. Și încă 
ceva: m-am căsătorit cu o fiică de 
m'ner din Anlnoasa. In acest lei, 
B-am legat cu totul de Valea Jiului, 
am îndrăgit oamenii de aici și do
resc să Ie ilu cit mai de folos, să 
ușurez munca minerilor.

— Ați reușit să faceți vreun pas 
înspre realizarea acestui vis ?

— Socotesc că da. Un prim pas. 
deși modest: sub îndrumarea ingine
rului Hîndoreanu, am proiectat o cii- 
fie de ramificație aniiqrizutoasă. E 
un aparat care s-a importat piuă a- 
cum din alte țări. Dar, cum v-am 
spus, avem multe de realizai. Iar 
în timpul de citeva luni de cind lu
crez la unitatea de proiectări și de
vize am reușit să-mi dau scama nu 
numai de ce trebuie să facem noi 
inginerii cercetători și prolectanțl ci 
și cum trebuie să trăiesc ca visurile 
să devină realitate. O primă invă-

Drsprr b«x|Ă|ia (czduruhii nostru 
!ol< lori, , despre Înțelepciunea 
ptpular*  românensi o. despre 

i-ostumalto uloosă si despre n-
biceîurWeț MrlinJo^MI vii. nealtora!**.  
ncMUfrato oare vor Incinta, vor 
i u< rri si vor rizbate In limp - a 
scris și se scrie. Pentru <â 1- 
ccftilă «omoai.itiH •..•slimabîlă dc n«.-!< -
mate se vn iA-i rsa Orii ind in po-
lid® dinnfnuii csiyr a vl.'ții noi
Ire modarne, f > luinea salului (si
nn numa| a «..ihi'ul), a<olo unde, m..i 
ales cu ocaziol săibălorilor. oamenii 
doresc fie t|esetL să Ir Mase 3 bu
curii inoTcn iwilonlico. nemărginite, 
să se manifeste, așa < unt știu el, 
așa cum au învățat din moși-ilră- 
moșl în zilele unor sărbători deve
nite tradiționale. De cue-l- s-jroători, 
și-n special de cele din timpul ierni:, 
de aceasta comoară strălucitoare, 
oamenii se apiopie cu sponlencila'e, 
cu o dragoste firească, sinceră.

Insă, aceste obiceiuri străbune, 
alit de unitare in ansamblu, .hi Ioj- 
mc din cele mai diverse, caracteris
tice geografici loturilor unde s-nu 
născut. In timpul sărbătorilor folclo
rice do iarnă, plugușorul. sorcova, 
jocul .caprei", cu întregul 'or alai 
de măști și travestiuri, colindă șa
lele (și orașele!) de la un copal la 
altul, îndeosebi in seara do Anul 
nou, urînd oamenilor, gospodarilor, 
mult belșug și fericire in viitorul 
an. Cine n-a văzut, in orice part? a 
țării s-ar fi aflat. » zilele sărbăto
rilor de iarnă, grupuri numeroase 
sau mai puțin numeroase de tineri 
colindători, cu .costumații pitorești, 
zăbovind pe la case, unde in sunete 
de tălăngi șl zurgălăi îșl desfășoară, 
cu o voioșie Indescriptibilă, jocu

Nu pui nici „frină", n-ai nici „stop” 
Lingă bărdaca fără dop.
Dar pololește-le, măi frate,
Că n-o să ai... vizibilitate.

UNEI MINIJt.PE-ISTE

Tot privind spre „mini-fuslă", 
Mă îndeamnă copilașul: 
(Șl părerea lui e justă), 
Prelungește-o cu... răvașul.

UNOR OSPĂTARI

Vă observ (și nu-i mirare); 
Cum scade temperatura 
Și vrea omul „ceva tare", 
Voi, II și serviți... friptura.

UNUI RESTANȚIER LA CHIRIE

Bucuros, primești poștașul, 
Dar, obraji-ți se incintă...
I.G.L. iți dă „răvașul".
C-ai făcut-o de... plăcintă.

UNEI GURALIVE

Acum, cind din plăcintă tragi răvașul. 
Și cauți, temătoare împrejur, 
Pernrile-rai să ți-o spun, fără-nconjur 
Că, (are-aș vrea să-l știe... lot orașul.

Maria DINCĂ

UNUI CHIULANGIU

Pe scaun văd c-ai adormit 
Nu-i pentru tine-un lucru nou, 
Uitași pesemne, c-ai venit 
La revelion, nu Ia birou.

UNUI GESTIONAR

Anul nou să iți aducă, 
Gestionarule, perucă 
Ca la orice deficit 
Să poți fi... acoperit.

Corvin ALEXE

UNUIA...

După vorbe, după fapte,
Luinea-i zice „papă lapte”
C-o modificare vin :
Astă noapte-i......papă vin" !

loan CHIRAȘ

lătura: timpul ți-1 poți face aliat 
dacă ești conștient de valoarea Iui. 
In față mi se deschide un cimp larg 
de afirmare dar, pentru a mă realiza, 
nu-mi ajung cunoștințele din insti
tut, trebuie să-mi formez gîndirea 
inginerească. Sistemele logice de 
calcul, electronica aplicativă, mașini 
de calcul — sini doar citeva din do
meniile noi in care trebuie să ajung 
să mă „simt acasă". Am început să 
învăț și a treia limbă străină.

— Deci, timpul vă împresoară. 
Familia vă ajută ?

— Da. Soția mea mă ajută foarte 
mult. De iapl învață șl ea. E in clasa 
a Xll-a la iără frecvență iar la toam
nă vrea să dea admiterea la „drept".

VALEA
— Pentru că sintem în prag de 

sărbători, ce doriți soției de Anul 
nou ?

— Ce poți dori omului drag ? 
Multă, foarte multă fericire, sănătate. 
Ii doresc să i se împlinească toate 
visurile, să ne înțelegem și să ne 
iim de folos unul alinia toată viața.

Pe tehnicianul VASIAN COR
NEL l-am intilnit la chioșcul 
de ziare din noul earlier Braia 

din Lupeni. Din discuția noastră des
pre trecut, prezent și viitor, am re
ținut următoarele :

— Mă uit in jur și mă gîndesc 
la rostuț meu pe aceste meleaguri. 
Tac aceasta de fiecare An nou. Am 
motive: am pus piciorul pentru pri
ma dată in Valea Jiului cu 19 ani 
in urmă : in noaptea de Anul nou — 
1950. Ara păsjt in noaptea aceea pe 
strada principală a orașului și visam 
cu ochii deschiși. Vedeam in jur 
construcții mari, semețe, cu geamu
rile luminate de feeria brazilor. Ul- 
ta!i-vă in jur. Visul meu e realitate 
și pot să afirm că n-am trăit cei 19 
ani degeaba.

19 ani din viața unul om I Timp 
scurt șl cil de dens ! Vasian Cornel, 

rile care șî Ic-au pregătit minu
țios < n săpiAmini înainte I

la noi, p<> tw osie meleaguri ilene, 

CANDOAREA
OBICEIURILOR
STRĂMOȘEȘTI
do la ( impa In Urlcani, din Bănlța 
Li Iscroni, se păstrează (și credem c.î 
timpul nu le va șterge), in alnra unor 
obiceiuri devenite generale, dar cu 
unele modificări impuse de spiritul 
lor ului ( copra a c ăpătai donum’.roa 
de .turcă', ..vicleimul" do „villaem", 
„irozii" se numesc „crai"), $ț citeva 
traclilll cu pronunțai caracter local, 
ardelenesc, jian. Cine trăiește de 
mulți ani pe aceste meleaguri, mun
tenii de pc Paring șl Retezat vor în
drăgi mereu jocul ..pițărăilor", o) a- 
celor feciori, descinși parcă din „Co
media dell'arte", care ne-ntorc a- 
nuntirea la exuberanta și multico
lora uliță a copilăriei, de neuitat 
pentru oricine. „Pițărăii” îșl dau In- 
liloire, o dală cu revărsarea peste 
crestele munților satului o primele:, 
timidelor raze ale dimineții. De la 
mereu aceeași casă, „pițărăii” por
nesc spre fiecare ogradă a satului. 
Pentru urările adresate. în „acord1’ 
de bite ridicale-n aer și de gesturi 
neordonate. gazdele aruncă-n „bătă
tură", drept mulțumire, mere, pere.

a trăit, s-a formal aici pe șantierele 
Văii Jiului, sub tensiunea implaca
bilă a termenelor ; viața lui a fuzio
nat cu aceste vechi localități minie
re, cu ritmul lor trepidant de înnoi
re. A fost normalor, azi e șef de 
lot. decorat cu „Ordinul Muncii”; e 
secretarul de partid al șantierului, 
deputat și lală a 3 copii. Fiecare 
an a constituit pentru el cite a 
treaptă pe scara de valori a afirmă
rii profesionale și umane. Pentru că 
comunistul Vasian n-a construit doar 
blocuri de la Lonea la Uricani ci a 
formal și contingente întregi de con
structori, dc oameni. Viața lui și-a 
împărțit-o între schele, sălile de cla
să ale cursurilor de calificare și dor-

JILJLU
mitoarcle căminelor de linerel, trans
formate in multe seri in adevărate 
școli ale educației civice. Au lost 
ani plini, de dăruire, de bătălie cu 
timpul, cu arșița și gerul, cu dife
rite caraclere. Probabil nu a fost 
ușor...

— Intr-adevăr, au fost ani grei. 
Dar asemenea ani nu te obosesc, 
dimpotrivă; mă simt la iei de pu
ternic ca și acum 19 ani. Munca nu 
mă obosește; obosesc cind stau, cind 
nu fac nimic, ceea ce nu se prea 
inlimplă. Iată ce mă face să trăiesc 
cu convingerea că voi realiza încă 
multe lucruri de valoare pentru se
menii mei. Doar omul, cil e conștient 
de valoarea timpului, se afirmă in 
continuu...

Un tonic permanent 
— patosul creației

alea Jiului e un vast șantier. 
In flecare colțișor al ci 1st 
ria spune prezent ! Construc

țiile din lier și beton îți incintă lot 
mal mult privirea. Dimensiunile șl 
valoarea timpului au aici puncte de 

bomboane pe «are le .curăță" ajvoî 
..pilărăii" colindători.

I'n alt obicei, dar cu multiple for
me de manifestare, este .Invergelo- 
tul' — o tradiție prin care, se '.re
de, porticIpanților F se prezice, in 
noaptea Anului nou, viitorul. Si. pen
tru fă obiceiul prezicerii pi in as
cunderea sub răni a obiectelor „glii- 
citoatc" alo viitorului este moi cu
noscut ne vom referi, in «ele ce ur
mează, la o altă variantă a „Inver- 
gelatirlnl Intr-o atmosferă de vese
lie. cintec, țo< șl... băutură, grupuri 
«Ic feciori pleacă, in miez dc noapte, 
numărind, In diferite direcții, parii 
gardurilor. Fiecare al 9-lea . stiomp1 
oslo legal < a o ață dc culori diferi
te. Dimineața, la „spartul" veseliei, 
flăcăii iși controlează parii legați. 
După conformația „știompilor' Însem
nați, fiecare iși formează Imaginea 
viitoarei tovarășă dc viață !

Un alt obicei este cel al alaiului 
mereu «rescind. » nul sau doi săteni 
moșeați, do multe ori ..înarmați" cu 
instrumente populare, se-ndreaptă 
spre geamurile unor vecini, cu care, 
împreună, apoi, după un „schimb1 
amabil de citeva pahare, pleacă mai 
departe. Și-așa, mereu, alaiul crește, 
zarva așișderea, plnfi «ind. in zori, 
„armata" veseliei va cuprinde aproa
pe tot satul.

Sini multe și frumoase asemenea 
obiceiuri I Sint multe și vechi. Și 
vor dăinui încă. Pentru că aseme
nea pietrelor prețioase, aceste po
doabe folclorice subzistă timpului. 
Pentru că plac I Șl, pentru că cel 
care-o cunoscut vreodată bucurin o- 
biceiurilor de iarnă, nu va putea 
nici cind să le uite, să se desparlJ 
de aceste fermecătoare tradiții.

V. TEODORFSCU 
P. DREBEN

reper precise, etaloane exacte, mă
surabile în tone, metri liniari, kilo
wați, melrl cu bl.

— Să le dărui total marilor înte
meieri, să stăpineșli tonele de fier, 
ceasurile, chiar și minutele zilei să 
le supui voinței, puterii și inteligen
ței tale — aceasta e satisfacția ce te 
stăpînește continuu în Valea Jiului, 
ce te-ndeamnă Ia dăruire, la creație.

Ne vorbește un maistru de mon
taje de pe șantierul 1 est al T.C.M.M. 
WIESENMAYER ERV1N. Puterea lui 
de dăruire, neaslimpărul pasiunii și 
imaginației Iui iși găsesc materia
lizarea în numeroase instalații in
dustriale de la suprafața minelor. 
D«> citeva zile a predat o lucrare

100
deosebită: instalația de extracție 
inulticablu de la puțul 2 est Petrlla, 
puț despre săparea căruia am mai 
amintit în ancheta de față. Deși a 
fost o lucrare ce se executase în 
condiții grele și de periculozitate 
mărită, a lost terminată cu 5 ziJe 
înainte de termen, ca de alliel și 
alte obiective realizate sub îndru
marea maistrului Wiesenmayer. Pen
tru meritele sale în scurtarea terme
nelor, a fost răsplătit 5 ani Ia rînd 
cu steaua rubinie de fruntaș in pro
ducție precum și cu „Medalia Muncii".

cl.

zff*  i acum o discuție cu încă un 
’Wk creator, nu de obiective In- 

duslriale ci de frumos.
Pe artistul plastic FODOR KAL

MAN, distins de curînd cu ordinul 
„Meritul Cultural” cl. a V-a, l-am 
răpit din „lumea păpușilor" impro
vizată, sub pomul de iarnă, de „pă- 
pușlca” Iui de 2 anișori.

Interlocutorul nostru a venit in 
Valea Jiului cu 14 ani in urmă, îm
preună cu încă 3 colegi după absol
virea Institutului „Ion Andreescu”
din Cluj. L-a adus o dorință since
ră, comună : să se afirme, să contri

BILANȚ ANUAL
încheiat . cu ocazia punerii 

punctului Io anul căruia i-a 
venit dor de duca. Ana- 
lizindu-mi activitatea publicistico 
pe cele patru trimestre, redou p«J 
scurt rezultatele obținute.

TRIMESTRUL I

- Am cumpărat cafea boabe 
prăjite, din colț de la Autoservire 
și am criticat calitatea ei. Rezul
tatul : a doua zi, in loc de colea 
am primit fasole tărcată.

- Intrucit stau la etajul 10, om 
criticat mecanicul blocului pentru 
liftul care zace defect de trei luni. 
Rezultatul : după apariția artico
lului liftul a fost reparat, dor mer
ge pină la etajul 9.

- Am criticat condițiile de vin- 
zare a mobilei și de transport la 
domiciliu. Rezultatul : am cumpă
rat o garnitură de sufragerie de 
Io Hoțeg.

- Am publicat un foileton des
pre frizerii care iau bacșiș. Re
zultatul : om urmat un tratoment 
de chirurgie cosmetică.

TRIMESTRUL I»

- Am scris un articol pentru îm
păcarea dintre „ea și el". Am vrut 
binele lor. Rezultatul : ei s-au îm
păcat înainte de apariția articolu
lui. Acum eu ii spun lui „servus", 
el imi spune mie „noroc".
- Am scris un foileton despre 

un centru înaintaș care nu știe 
sâ tragă șuturi la poartă. Rezul
tatul : am primit o scrisoare de la 
respectivul centru, care mi-o pro
mis că-mi trage un șut. Mie. Am 
avut în proiect un articol critic 
despre un boxer. Am renunțat și 
am preferat să scriu un articol in
titulat : „De ce nu se găsesc mă
nuși îmblănite!".

— Am publicat o schiță umo
ristică in care am amintit de soa- 
crâ-mea. Rezultatul : de ziua mea 
am primit un buchet de scaieți.

- Am criticat casierițele de la 
cinematografe pentru că ou dat 
bilete pe ochi frumoși. Rezultatul : 
de atunci am vizionat toate super
producțiile pe ecran lat. din rîn- 
dul intii.

TRIMESTRUL III.

- Am scris un foileton despre 
transportul in comun. Rezultatul : 
peste citeva zile am scos abona
ment C.F.R.

— Am criticat atelierul de cură
țătorie și vopsitorie. Rezultatul : 
mi-au curățat de... tot un costum 
gri și mi-au vopsit negru, un pu
lover verde.

TRIMESTRUL IV

- Am criticat un croitor care 
mi-a cusut prost un costum. Nu 
i-am publicat numele. Rezultatul : 
încă nu mi-am terminal paltonul 
comandat în trimestrul I.

— Am publicat un foileton des
pre vinzarea necorespunzătoare a 
legumelor și fructelor. Rezultatul : 
a doua zi am cumpărat cartofi, 
dar am mîncat „pâmînt pai".
- Am scris un foileton desp-e 

lucrătorii de Io poștă. Rezultatul : 
bag mîna-n foc că nu primesc nici 
o felicitare de Anul nou !

La mulți ani !
Nicu POPA

buie la elevația spirituală a locui
torilor Văii Jiului. Materializarea 
pasiunii și talentului lor, mai bin«? 
zis a nucleului creatorilor de ini
mos din cadrul filialei U.A.P., le cu
noaștem prin lucrările decorative, Jc 
artă monumentală de la Casa de cul
tură, Institutul de mine, și unele lo
caluri publice. Altele au fost apre
ciate la bienalele de artă plastkâ 
din Capitală la care artiștii noștri au 
fost întotdeauna prozenți cu lucrări 
de o certă valoare, îndeosebi prin 
originalitatea temelor abordate

— Spre deosebire de alte centre 
urbane, Valea Jiului excelează prin 
dinamismul și intensitatea înnoiri
lor. Or, această efervescență îți men
ține o stare sufletească activă, dă 
impuls fanteziei, e un stimul perma
nent penlru creație. Atit eu cit și 
colegii mei ne-am format viziunea 
artistică tocmai sub inriurirea aces
tui mediu trepidant, a acestei reali
tăți dominate de forța de creație a 
oamenilor. Aici nu le poți veșteji, 
nu te poți plictisi. Viața te solicită, 
te îmbogățește sufletește, te face tot 
mai puternic, in stare să-ți „dilatezi 
timpul".

tîțiva oameni, cîleva confesiuni 
despre experiența trăirilor, 
despre semnificația năzuințe

lor. Toate converg spre aceeași con
cluzie : secretul împlinirilor noastre, 
colective sau individuale, constă in 
priceperea și puterea cu care ne stă- 
pînim timpul, in caratele idealurilor 
noastre, in soliditatea perseverenței 
cu care le înfăptuim.

Ajuns Ia cataracta Anului nou ne 
oprim penlru o clipă de meditație st 
după retrospectiva fugară ce o fa
cem în fața conștiinței noastre pă
șim în anul 101 încrezători, împre
ună cu efervescenta noastră Vale, 
cu înțelepciunea timpului din no! «ă 
munca, pasiunea și tenacitatea sini 
garanțiile victoriilor de miine.
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m intiot in obișnuința noastră, a oomenilo», co Io fie
care sfirșit de on să ne facem un oșa-numit bilanț, ex- 
primindu-ne in te.meni tehnici, a ceea ce am realirot în 
onvl core se încheie, o ceeo ce o pătruns mai mult in 
vioțo noastră, in inimile noastre, a ceea ce ne-a propul
sat moi sus pe scoro cu multe trepte o progresului și ci
vilizației.

A intrat in obișnuințe noastră, a oamenilo., ca Io fie
care sfirșit de on sâ privim pnn conul de lumină al vii
torului. spre moi mult, spre mai bine, spre moi frumos, 
să ne făurim vise, să dăm aripi fonteriei, să asDÎrâm 
spre fericire.

De oceeo, acum, cind '68. împovărat de iibinri, pre
dă ștafeta pruncului '69, am încercat să deschidem sipe
tele cu ginduri ole unor oameni, să le 
inimii, al cugetării și-al simțirii. Să le 
»ind

IGA \ IRGIL, student I M i’.. In 
•cest an, institutul nostru a împli
nit douâ decenii de xiață. Din cele 
PP d< toamne. 5 le-am trăit și cu 
•ici, in amfiteatrele unicului institui 
de mine din tară. Sini mindru că mă 
voi aii# plinire primii ingineri ai 
•nului 21 «i institutului petroșânean. 
f)c altfel, acest am. 1968. a fost cel 
•ai bogat din viața mea. In acest 
an am ajuns aproape de capătul lun
gului drum al -tudenției ; in acest 
an am avut satisfacția realizării 
multor sarcini obștești, ce mi-au re
venit în calitate de președinte 
Consiliului Uniunii 
deniilor

al
Asociației SLu- 

in acestdin LM.P.

nn mi-am alătura 
finără și de optimistă 
m-am căsătorit. Plivesc înapoi, in 
urma timpului, si văd curo, rind pe 
rind, visele mi-au devenit realitate. 
Cc va însemna pentru mine anul 
jo-'.nz Cine poate ști precis. Ceea ce 
știu dc pe acum este că o dată cu 
m—1 narea diplomei de inginer voi 
m-.i semna un aci ,• lot pentru pri
or 1 rară în viata mea: voi semna 
actul rle nașterg, al copilului meu, 
al copilului nostru. Voi fi inginer și 
fală. Apoi 1069 as x rea să însemne 
anul aiirm.tr:: mele profesionale,- 
ss pol spune că anii s-au luat la 
Întrecere între ei, că cu ro-am luat 
la inlreccTe cu mine însumi.

Biograf:a Mudr-nlului Iga Virgil, a 
viitorului ian’iuT minier Iga Virgil, 
c simplă. La tel sini și visele, nă
zuințele lui do viilor. In iunie, cind 
Virgil va pără< băncile institutu
lui de mine din Petroșani, in cali
tate de inginer, de la un capăt al 
firului de telefon, dintr-o comună do 
lingă Cluj, o femeie în alb îl va 
telicita și-l va invita la prima in- 
lîlnire cu propriul s ' fiu. Acea 
femeie in alb nu va fi alta docil 
medicul Ic ^olia inginerului Iga 
Virgil.

că

POSTOLAC HE DUMITRI 
șef de brigadă la Petrii a: 
spun acum, ’a schimbarea 
decîl că 
Î952 o

ascultăm pulsul 
dăm cuvintul pe

tor prețios pentru 
lennenului planificat a blocului ML 
Ce-mi doresc In noul an ? Să 
slruicsc mai mult și mai bine, 
singur, ci împreună cu brigada 
de 16 oameni în care sintem 
frali. trei veri, mai multi consăteni, 
împreună alcătuim o lamilie unită. 
\ rem ca primul bloc pe care-1 vom 
termina 
carențe 
în timp 
locatarii 
prevăzut. Vreau ■ a familia mea 
soția și copilul dc 14 ani — să 
ducă lipsă de nimic, să ne bucu
răm de pace și do fericire.

predarea înaintea

in 1969. B5. să nu prezinte 
la recepție, deși il lucrăm 
de iarnă, să-și primească 
mai devreme decit este

CUTA MIMAI, actor la Teatrul 
de stal: Anul 1968, al treilea pe
trecut pe scena de doua decenii a 
Văii Jiului.

perioadă
ontradicții 

fi mereu 
am jucat. Cred < ă în oarecare mă
sură am reușit. încurajat cu dragos
te $i înțelegere do colegii 
multă experiență in a 
liei, simt că am crescut, că m-am 
maturizat profesional. Sin! tinăr și, 
firește, îmi permit să visez, să nă
zuiesc spre lot mai înalt. Anul 1963 
a încheiat pentru mine un triunghi 
de actorie la Petroșani. A fost anul 
care mi-a adus satisfacția unor ro
luri izbutite, bănuiesc, fără a fi 
considerat lipsit dc modestie. Ce-mi 
doresc in 1969? Foarte puțin: ș<i 
jo< ; să joc teatru .■ să interpretez 
roluri care să mă „prindă". Aș vrea 
să dau viață pe scena unor oameni 
simpli ; simpli in aparentă dar com
plecși in gindire și-n simțire, oa
meni puternic ancorați in contem
poraneitate Mi-ar plăcea să joc in- 
tr-o piesă a poetului m"U preferat 
Marin Sorescu.

Nimic mai simplu. Nimic mai 
concret. Un om care-și iubește me
seria vrea s-o profeseze cu toată 
puterea conștiinței lui. Nimic mai 
simplu. Nimic mai concret. Un slu
jitor al Thaliei dorește să urce dc 
cil mai multe ori scena, să trans
mită oamenilor mesaje convingă
toare de înnobilare a sufletului, să 
contribuie la elevarea gustului 
sumatorului dc

Am redat în 
biografii 
s;mpli. modești, 
care n-au fost 

are munca și viața i-au 
□rimele 
le deschidem 

să urcăm cu

a însemnat pentru mine 
de febrile căutări, de 
cu mine însumi pentru 
altul in rolurile în care

artă.
linii sumare frinturi 

ale unor 
ale unor 

niciodată
m^ni 
meni 
dar pe 
dus de multe ori în
dur». Am încercat să 
sipetele cu ginduri : 
ei în timp și-n spațiu. De-am reușit 
intr-o măsură mai mică sau mai 
mate, meritul este al lor. Al acestor

- după
— d^r 
simțire.

oameni simpli in aparență 
cum afirma unul dintre ei 
complecși in gindire și-n 
oameni puternic ancorați i 
poraneitate.

La multi ani lor și tuturor!

t

zidar 
Ce sâ 
anilor,

drumul meu a urmat din 
endentă.

Dumitru GHEONEA

H’ls'.si’f» 
un??:,»»? ~

După doi ari de muncă la Bicaz, 
apă din Jiu.

construiesc 
aici; pentr u 

din Petroșani, din 
înfrății prin

1951 am venit să beau 
Si iată că de 14 ani 
case pentru m:neni de 
cei din Lupeni,
P' trila. M-am infrulît prin munc i 
ir o de zidar u ace-jti cuceritori 01 
adfncurilor, cu minerii. De-aș fi stat 
să număr cărămizile pus»? una peste 
alta in acești 14 ani in Valea Jiu
lui, cred că a> fi înălțat un zid de 
mulți kilometri. Dacă aș fi stat -a 
număr pe tencuiala cilor apartamen
te mi-am lăsat amprentele, cred < ă 
numărul lor ar fi de ordinul 
lor. Si voi construi mereu; 
face mereu case spre bucuria 
«renilor. Mie. personal, anul 
mi-a adus numai buturii. A1 
montele ieșite d:n mi 
ele colegilor din bri-i 
numai calificative i- 
fn vară am dat Li 
D5 cu 10 zile inain 
de curînd, în ci, >a 
jud'-len-- de partid, .m dai un aju-

sute-
voi

1 oa- 
1968 

parto- 
lîinil? mele și 
• dâ au primit 

l < r •« epție, 
^ințfi blocul 

iș lermi'O. iar

A

I'li ait

SCHIȚA

II cheamă insă 
pe mine. Numele mic nu con- 
Pe ‘^râ-rrea o rheemă Mo- 

Asia contează, că despre ea 
sc vorbesc aici. ,'‘Ionica xr-.a 

se mărite. De iapl. parcă de 
cind e lumea, AL nica a vrut să se 
mările! La sini mai mic decit ea. 
Așa o ii vrut mama I Mie parcă 
mi-ar ii plăcui sa iiu mai mare Ce
cil ea. So bal eu. Așa, mă bate ca. 
Acum nu mă mai bale, că vrea sâ 
pară sedoasă I Mai demult, Monica 
umbla cu unul scund, un contabil. 
Tuia s-a jucat c-o pilă, și contabi
lul a devenit... șei sa rx ic iu planifi
care. Apoi n a mai 
Monica a plins, dai 
sini ielele!

Pc (I

(lai nu prea scîrbos. 
niște crete colorate, 
iual din laboratorul școlii! 
mi i plăcea 
era nebună 
ml cretele 
dumirit că 
pe la noi...

Intr-o primâx ară,
drăgostil de un fotbalist. Și el de ea. 
El era rezervă de bec. ea lupta să 
devină titulara inimii lui. Tata l-a 
lăudat de sus in jos și pigmeul a 
ajuns Gulliver. Dur echipa i-a picat 
din divizie. Monica a picat hăt de
parte din inima lui, din ochii mu
mei au picat lacrimi, iar eu am picat 
din pat, (d m-a bălul Monica ilind-

lează. 
nica,

flat pe la noi. 
i-a trecui. Așa

i-a împrietenitmă, Monica
prolesor. Era de aritmetica. 

Mie m:-a adus
Probabil le-a 

Tatei 
de profesor, dar Monrca 
după el. Odată mi-a ce- 
i napoi.

tur mai
Și-aiund m-nm 
venise de m HI

Monica s-a in-

Aho ' nha 
pil și frați. 
Sinii in loc f 

nu minat)..
TrrrqeH plugul 

lingă mine.
Sg uram

pHrnihli*,  
Pentru \ ulea Jiului 
P-'iigușor în pout 10 zâtfl 
Pes'c nfml.i I plai al tării.' 
la pocniți din bh i 
SI urali

Anul nou. cu sănătate, 
Furnali vinul in pahare. 
Sânlnnum caldă urare: 
Pentru scumpa Românie 

plină de mindth'; 
cel conducător 

nartid ot .old' i • 
toți care-am muncit, 

1:111 ce-am inlâpluil. 
Pentru cinste .și frăție :
' >i multi ani, cu bucium!" 

Și mu ridicați paharul, 
Sâ cinstim și Ccnlcmtul 
Unui \ coc de cărbunari. 
Unu- ' coc de lapte mori! 
Iar sub steaua lui cea nouă, 
Sâ pășim și-n '69 f 
Pvn.'ni veacul nou hă.-âi 1 
Să cinstim cu lojii!

IIAL., 
a ura. 

Prin Vale a colinda.. 
Ș-om purcede prima brazdă. 
La lupeni, c-aicca gazdă 
Avem mina cea de frunte, 
Cu căi bunii cil un munte. 
Ridicați, (in plus, pe mină. 
Tone șaizecimii - lumină). 
Și-n economii, jalonul 
Ne Indică milionul, 
iară sarcina de plan, 
Realizulâ-n acest an — 
Pentru simbolul din steme 
lreiș 'pc zJle mai devreme. 
Deși, calitatea, — zic — 
Putea ii mai bună-un pic. 
Iar cenușa, mineri buni, 
Mai redusă, in cărbuni, 
la-ndemnați flăcăilor. 
Pentru colectivul lor, 

sunați din zurgălăi I
Hfii, băi...

Acum, cușma :>c sprinceană... 
Și-nsprc mina pclrilcană. 
Plugușcr cu trei brăzdate, 
Să urăm pentru seci oaie. 
Că ș-aici ortaci dc frunte, 
Au muncit, tăind sub munte, 
Și-au adus, din neguri, 
Douăș-una mii

'(i-tHcpcni

SU3. 

in plus -

Tone de căr
buni, curate, 
Economisind, 

mâi frate, 
prețul de 
cost, și ei, 

Nouâsutemii de

Câ-i pe fruntașă.
Pentru anul viilor 
Le urăm și mai mull spor. 
Și pocniți din bice măi I

Măi, băi...
omătul 'nall cil caca, 

Hai plugut la Aninoasa, 
Să le urăm, in lumină. 
Pentru „sporul’ scos din mină 
Peste plan, (dar ce folos. 
Cind cu „pierdere" l-au 
Dragi mineri, vă felicit 
Pentru planu-ndeplmil. 
Dar, cărbunele (insisl), 
Mul! mai mult, și... fârâ 
(lor prețul de cost, l-am 
Să fie... așișderea) I 
Peniru-un „spor ce ca.'i<ale' 
\Lt urâm, zile bogate 
Mai cu suflet, măi uăcăi. 
Chiot, cu avinl !

scos).

Hfii, băl... 
brăzdate, 
urare 
loneni.

Plugușor cu trei 
Hai. să facem o 
Și la cei mineri 
Jieleni, paroșenenî.
Că în anul ce s-o dus, 
Au muncit și... nu-ndeajuns. 
Dar adincili brazdele.
Sâ ne-audă gazdele:
Vă urâm, din .plin" la anul 
Sâ vă realizați placul. 
..Plus". la tonele extrase. 
Și economii mai „grase". 
Iar la productivitate.
Vrem procente mai

Ju mai minali, mai, flăcăii
Hăi, ML..

aho, frumoși plăvani.
n pornii! spre Urlcani, 

Și trage plug năzdrăvan 
inc-o brazda .și-n Vulcan, 
Colo-n poartă, sub lumină 
Să-mi opriți, apoi, la mină. 
Turnafi x inul in pahare, 
Că urâm pentru sectoare ; 
Pentru planu-ndeplinil : 
„La multi ani, și bun găsii /' 
Dar, am vrea, (așa-n lira re). 
Să le tăcem o-ntrebare: 
Fraților I ce-aveți de glnd, 
De-o lineli, așa... la rind ? 
Aii muncit și-aici, trot spune. 
Pentru plan, penltu cărbune, 
Insă, precum știm, slafi prost 
Doar cu prețul lui... de cost. 
De-aia-n anul ce sosește. 
Plugușorul vă dorește 
Mai științific să lucrați. 
Și sâ vă organizați, 
Daji cu bicele. Ilăcăi 
Și mai hăuliti I

Măi, hăî... 
Ș-acum, hai, peste poieni, 
Brdzdind neaua, spre diljeni, 
C-au „tăiat" adine, sub munte, 
Și aici ortaci de irunte. 
Dar in muncă au (se spune), 
Un Ici de „șist", ca-n cărbune, 
l-a lăsat sub plan. Urlate, 
Slaba productivitate. 
Și-au pierdut, in unș'pe luni, 
Trei milioane (bani buni!). 
Pentru astea, in urare, 

pun și Jor o-nlrebare : 
Prea cinstifi mineri din Dilja, 
Cil o sâ mai țineți „cirja ?“ 
Cind o să vă văd „porniți’, 
Planul să-l îndepliniți ? 
Uite, anu) nou așteaptă. 
Să urcați din Ireaptd-n 

treaptă, 
Din adine să crească „sorii", 
Dar. la lofi indicatorii! 
Fraged din buhai, flăcăi, 
Să s-audă-n mind I

Plugușor dc lingă brad, 
Taie cale și-un nou vad, 
Că mai avem de urat 
Celor de la Combinat, 
Cei ce-n Valea Jiului 
Deschid drum r.ărhunelui ■ 
Pentru anul nou,, pc-alese, 
Sarcini noi și n’b'i succese ! 
Să răsară numai spor, 
Din „mănunchiul" minelor, 
Sprijin efectiv le riali, 
Modern să le utilafi. 
Mai multă rilmicilate. 
Și cărbuni, rle calitate! 
Ridicind „pline’ pahare, 
Vă spunem un „fa . mai 

mare 1“ 
Și in anul care vine, 
S-auzim... numai dc bine 1 
la mai minați, măi!

I-Iăi, băi...
Tiacjc plug, i:i trecere, 
Prazdă la E.D.M.N. 
Că in anul ce-a trecut, 
Lipsurile au crescut, 
(Ca și apele-nfiltrale 
In lucrări neterminate). 
Și-au rămas, precum se știe, 
Ixi „mijloc", pe galerie. 
Dar în anul care vine, 
Pentru noi deschise mine, 
Pentru cele „in săpare' 
Să le tăcem o urare 
„Drumurile-n subteran 
Crească, cu mai, mul^ elan. 
Trainic lie betonate, 
Și la termene predate. 
Iar pentru S.C.S.M. — 
Cei cu cercetările — 
Pentru anul care vine 
Ic urâm numai de bine.

că i-am spus ea „becul s-a stins".
Pc urmă, lata a venii la masă cu 

un procuror, înalt tare, dar c-o (iră 
dc burtică. Vorbeau amindoi poli
tică. Monicâi i-a placul și <le ăsta, 
fia le aducea apa, că lata nu bea 
allc.eva, ba intreba dacă poale să 
tragă pedeicle, sâ aprindă lumina, 
.s-o stingă, să dea drumul la radio, 
sâ nu-i deal In line, ca il iubea, iar 
el minca arahide cu fala, că latei, 
crescut la fără, ii plăceau mult bom
boanele agricole. Pe alunei avea și 
dinfi lata, nu era cu acum Procu
rorul I-a zis. Monicâi că are nume 
irumos. Dar eu cred că se referea 
la renumde lui fala / Intra zi. om- 
curorul i-a adus Monicâi un tran
dafir alb. frumos, hi m-am prins că 
Păsărilâ a 
și a luat 
v ec inului.
dar ea mi-i 
ce știu eu, câ

Cind procurorul n-a 
la noi, 
certat < 
lie cont(«/)■■. 
dinduse, c â 
și bună câ 
fini leneșe, 
multe cau'e 
e sărac, dar

intins mina peste gard 
trandafirul din grădinița 

l-am spus lui soră-mea. 
-a dat o palmă și a zis că 

.gestul contează’ I
1 mai dat pe 

eu am știut precis câ s-a 
u fata, câ tata nu suferă sa 

Și eu i-am auzit stă- 
procurorul o tinea una 
toate popoarele sărace 
iar lata zicea că sini 
pentru care un popor 
nu lipsa voinfei de a 

munci. Al dracului procurori Bine 
câ s-a dus I Monica a pliris și după 
(ista. Și-a gâsit insă repede un altul. 
Asta e... uri lei de nimic. Șlie doar 
■ă cinte la chilară. Mic insâ nu-mi 
place, cu-l văd mereu pe stradă șl

\<ale labtiialoarc,
Să intre-i. „hincjionarc 
Securilale — deplină 
Pinâ in adine de mina I 

mai cu viată, măi, 
răsune I

Ș/ 
‘id

Și
I lai, băi, lifil... 
peste spafll, 
Preparații,

mai zboară, 
Plugușor, spre 
Sâ urăm, și-aici, cu drag, 
Azi, pe-ol anului nou prag : 
Doai cărbuni de calitate, 
Că-i așteaptă (ara, Irale. 
Randament mărit și slabii. 
Și mai mull 
Par. mai am ceva de spus, 
Cu prețul de cosi... reduși 
iPer global. — sâ nu \â mire 
Aveți la el... depășire), 
fa uia(i acum feciori 
Și pentru preparatorii 
Și sunați din

.cocsificabil",

zurgălăi I
Măi, Mi...

Mal brăzdează, 
plugule, 

Brazdă la 
T.C.M.M.

Grup cu patru 
șantiere, 

Să urăm, pre
cum se cere : 

Hei I Așteaptă minele. 
Să-și transporte „plinele", 
Și, v-așleaplă (pină-n munte) 
lucrări mari și mai' mărunte I 
Și-așteptăm și noi... elanul, 
Cu care sâ faceți planul. 
Că din cei măreți fruntași, 
Astăzi, afi rămas... codași. 
Dar in anul ce sosește, 
Vă urăm — și-am vrea, 

firește — 
Sarcina s-o-ndeplinifi, 
Plinire primii iar să fiți. 
Obiective noi, și toate 
/ a timp și de calitate. 
Pentru noul an Uăcăi, 
la urafi succese !

Hăî...
Hai, să ne oprim acum, 
Plugule. că-i tot in drum. • 
.Să mai facem o urare 
Minărilor constructori, care 
Planul ș:-au iacul, cu cinste, 
(Cinș'pe zile mai 'nainte), 
Dind apartamente-n plus, 
De -a cincizeciși-unu-n sus, 
Real izindu-le pe toate. 
Doar min productivitate. 
Și-au tăcut economii, 
Peste saptesule mii. 
Mărturie, stau pc-alocuri. 
Douăzecișitrei noi blocuri. 
Pentru anul care vine. 
Din mai bine, in mai bine. 
Sus. pe macara, flăcăi. 
S-audă cu lofii!

Harnicilor muncitori 
Să urăm pentru noi zori. 
Că. uzina lor, vibrează, 
Fiindcă se reprofilează 
Pc construe)» (românești) 
Dc-ulilaje minerești. 
Umpleți cupele cu vin, 
Ridicați paharul plin, 
Să urăm noii uzi ni 
Construcloare de mașini 
Și-ulilaje: tot așa. 
Să-mplinească sarcina 
Ca și pin-acum. Flăcăi, 
la pocniii cu biciul I

Hăî... 
mai tragefi brazde, iară, 
oprim colea. in gară I 

lingă luciul șinelor, 
Urăm C.F.R.-iștilor: 
Mline, ca și azi, co ieri,

Ș) 
Să

J renuii lară-nlirzierl I 
„Morș-ruie"-n tonaj sporii, 
Cârbunc-economisll I 
$1 urâm, ca-n anul nou. 
Cu „plecarea’ din depou, 
Pe drum de realizări, 
Numai „liber’, pină-n zări. 
Lingă semafor, flăcăi, 
Să răsune mun|il I

Hfil...
Plugușor cu brazde multe, 
Taie-ți drumul către munte. 
Pentru lo/l forestierii, 
Sâ urăm fn pragul serii! 
Și-acolo, llng-un buștean, 
Să-nchlnăm șl pentru plan 1 
Câ si-n ăst-an au lucrai 
Șl pentru export, și-au dai 
'emnul, bun, de calitate, 
la sortimentele toate.
(Dar, au „tapinal’, fn loc, 
fa bușteni șl lemn de foc). 
Pentru muncă șl elan, 
la urafi, fn noul an. 
Realizări, mai bogate, 
Și mai... rentabilizate.
l ipsurile, să polleascu, 
Să ml le mai „corhănească*.  
Chiuiti, spre munte, mâi!

Hfii, hâi.. 
Peste munte să pornim, 
Plugușorul să oprim, 
la mindra termocentrală, 
A Paroșenilor fală.
Și-aici. 
Pentru 
Pentru 
Pentru
Peste șesurile line, 
Pesle creste carpatine, 
Ducă razele urării, 
Peniru-niinsul larg al tării, 
Mii de kilowați pe oră 
Peste slilpii prinși ca-n horă, 
Fulgerați din 
Noi realizări 1

^i-un spectacol, (nu ot care) 
Stal â-l „vc/l" la luminare. 
Sau cind geme geru-alara, 
Șl tu Irale Iaci... ca-n \ 
Slind apoi, in așlernul. 
Numa-n tuse și-n strănut. 
Nu-i firesc să urez, vouă, 
Tot ce ne facet! voi nouă f 
Iar fruntașilor, llăcăi, 
„la multi anii". Urali I

Hfii, hfil...
Mai indreaptâ-ll plugule 
Brazda la T.A.P.f , 
Să facem orație. 
Căi re cooperație.
Pentru cei din O.C.L. 
Ș: cei de la C.I .F.
Funlnd în urări „elanul" 

arc-aii „sen H" lot anul, 
avut unul ., islet" 
Irului cu... supraprel. 

pe una, ce-avea „gaj", 
Dind cu lipsă la gramaj... 
și-npol, unele locale 
Sini necorespunzâloare 
l i I la puneli apă-n viii. 
Sâ le-ntind paharul plin, 
Să-l ..deguste", rind pe rind, 
Toți, cei-ce astfel il 
la mai minați măi'

Măi, hâi... 
Șl-am moi leoc o urare 
Fabricii de lapte, (care. 
Și-a „sporit" planul, cu...

„darul" 
Ce i-a dat fn plus... Polarul). 
Pentru anul ce-a venit, 
lapte bun (nu covăsit). 
Sorlimenlele. anume, 
Șl mai multe, șl mai bune I 
Adlnciți cu brazda, mâi. 
Și urațl-le I

tară Fabricii 
Pentru zilele 
Urăm: făină 
Pi ine bună-n 
Fortimenle-mprospălale. 
Câ avem de unde. Irate!
(Și să-și mai repare „vatra1 
Câ iese plinea ca piatra). 
Și mai roată, mâi. țjăcăi I 
Dați cu bicele!

tie 
de

să urăm, mâi ft aii, 
mii de kilowați, 

depășiri de plan, 
munca cu elan I

bici. flăcăi,

Hai, băl... 
și-ndemnaji, 
haidem, frați, 

Unde-au îndeplinii planul,
Scurtinrl unș'pe zile — 

anul.
de mosoare, 
o urare •

an. mări,

Porniți plugul 
la „Viscoza"

Și in cintec 
Să le facem 
Aii luai din ăst 
Calea rentabilizării, 
Din dotafia de stat, 
Un milion — 'napoi afi dat. 
Din resursele interne. 
„Sita", economii cerne. 
Și dorim anul ce vine, 
Sâ vă lese zile pline. 
Cu lire de calitate. 
Numai rentabilitate I 
la urafi iruntașelor, 
Voie bună și mult spor. 
Și sunaH din zurgălăi!

(lai, hăî...
!a-n trot nt/i din nou acum, 
Să mai poposim in drum, 
lucind unele „mici slalii“ 
i a unită li de prestai ii, 
De-a lungul orașelor. 
Urind gospodarilor : 
Case noi, sini consl/uite. 
Vara, parcuri inllorite, 
(Dar mai sini străzi delăsale, 
Porțiuni neasfallale. 
Șanțurile destupate, 
Gunoaie neridicate). 
Și transportul in comun, 
I.asă de dorii, v-o spun. 
Iar pc cei de la sectoare 
(Care-ar trebui, îmi pare, 
Liniile să-nlretină, 
Ca s-avem curenl-luminâ), 
l-aș mai întreba: măi 
Dece-n unele-carliere, 
Cum se lasă beznele. 
Număr toate... gropile ?
Și cind plouă-n cite-o casă, 
Sau mașina-11 drum te lasă

Hui. hăi...
Și mai urâm cu a\ ini. 
Spre cei din in\ ăfăminl. 
Cei ce-n pragul dimineții. 
Aprind flacăra x iefii 
Celor ce-o impari, din carte. 
Spre-a li dusă mai departe: 
Numai succese frumoase 
In Institut și in clase! 
Și-arâ plugușor, pe grui. 
Că mai vreau ceva, sâ, spui, 
Și sâ-nchin acest pocal 
Pentru corpul medical: 
Azi. in prag de alte zări, 
Multe, dragi felicitări. 
Grijii pentru sănătate 
la orașe și la sate.
Și mai avem de brăzdat, 
Și pe la Teatrul de slat, 
Penlrii-artișlî, urind așa. 
Precum cere datina • 
Public mult sâ număraji, 
Roluri bune :â creați, 
la nivel înalt, precum 
Aii lăcut și pin-acum! 
Apoi, Casei de cultură, 
Ră-i tragem o urătură: 
(C-au pus la „punct" lipsurile 
Și le „merg" formațiile). 
Pentru gust artistic, măi, 
iu sunai) din zurgălăi!

Măi, hăî...
Dar. hai plugule, la drum, 
Câ
Și 
Sâ 
Să 
Că 
Să 
Spor la muncă-n viitor!
Și ciocnind pline pahare 
Sâ nchinăm. cu fiecare. 
Sub cuprinsul larg al zării, 
Pentru 'înflorirea tării. 
Și precum datina cere. 
Să urâm, in încheiere, 
P.raxului nostru popor. 
Să urce spre viilor, 
Cu pași siguri, de titani... 
„La anul și la multi ani I"

s-a inoptal acum, 
ar vrea cei cit Hori, 
petreacă pină-n zori, 
răsune larg ecou, 
intrăm in anul nou. 
urăm deci tuturor:

M. DINCA

i

Cel mal tineri „reprezentanți 
ai fondului locativ nou creat 
în Petroșani in anul ce se 
slirșeșfe de către harnicii con
structori.

Sl plete 
si liiosili 
seara cu 

suie

cu altele. Dar, lui Monica 
că cică are perciuni mari 
și nu e pedant ca aljii. 
cum le zice ea. Asia vine
„capra", adică cu molgrela,. o 
pe Monica la spate și pleacă cu ea. 
Nu știu unde se duc. Dar nici nu 
mu inlerescazâ, că Monica e iată 
mare și știe ca ce face, l-am spus 
eu Monicai să-l lase dracului că nu 
face de ea. dar iar a 
bală. Treaba ei I 
șoptii, săplămina 
aștepta pe AV-nica și eu ii priveam 
„capra", că Monica c lată bună, de 
comitet, dar e tare neserioasă. Și 
că n-o să mai vină pe la noi... Asta 
mi a spus-o mic, câ el' i-a spus c-o 
lacc mireasă dc revelioh'. Ea ‘s-a bu
curat și s-a certat cu mama, 
mama n-o lasă să se rhârite 
lerchea-berchea. 
brează I

Astăzi,
b/acă in 
pe dl cu 
unde vor 
simt că n-o 
ce-o sâ rid de ea disedră, cind s-o 
așeza lot lingă mine lâ masă. Și-o 
să-l zic: „Monica, nu-i așa că... la 
anu' te mâri(i ?“

Și pe urmă tata va ridica pahaiul 
și va zice „La multi anii"

Ha. ha, ha.

irul
Chitaristul 
trecută, cind

după masă, Monica se-rn- 
rochie noua și-l așteaptă 
„capra" s-o r/ucâ undeva, 
să Iacă revelionul. Dar eu 

nî vină, ^i sâ vedeți

Nicușoi, fratele MonJcăl 
pir. conformitate 

V. TEODORESCU

Vînătorească, dar
...adevărată

Valea 
de la

cap, incit, mai, mai să 
ciulile. In tăcere, am 
spre poala pădurii. Haita ne urmă
rea. Ne-am dat seama că tăcerea 
noastră nu sperie lighioanele,
rezemaseră în cozi în fața noastră. 
Ne adulmecau cu bolul întins.

strigăm 1 — zise unul din-

ne cadă că- 
luat-o mal

Se

Povestea pc care o voiu reda mai 
jos este vînătorească, dar... adevă
rata. Am aflal-o de la unul din cei 
mai pasionați vinăîori din 
Jiului: Todea Panlelimon
Cîmpu lui Neag.

„...Era în noaptea de Anul nou. 
Împreună cu alți săteni, stăteam la 
conace în Dealul Bula. Vedeam de 
oi și de vaci. Ne vorbisem din timp 
ca in seara zilei de 31 decembrie să 
dăm vitelor mincarea de seară mai 
devreme și să plecăm în saț 
vergelat. Aproape dc miezul 
am pomît-o spre sat. Fără 
Doar mergeam să ne distrăm,
vînăm. Am luat cîte o bilă Î11 mină 
și-am pornit-o spre sat. Mergeam 
unul după altul, „tăind" cărare prin 
omătul gros pînă deasupra genun
chilor. Iuțeam pasul pentru că era 
un ger de trosneau copacii. N-am 
făcut noi cale de citeva minute, 
cind după coliba lui Bacon, au apă
rut șase pete negre.

Ce să fie ?
?!

Cele șase pete negre se măreau 
contir^iu. La scurt timp, aveam in 
față șase matahale. Erau lupi. Ne 
închideau calea ca o barieră. Ce să 
facem ? Pentru un moment glasul 
ne pierise. Amuțiserăm cu toții. 
Simțeam cum ne „crește" părul în

la in- 
nopții 
arme, 
nu să

— Să 
tre noi.

— Să
— Să 
Ca la 

a chiui, 
ta s-a îndepărtat încet, 
în pace. Nu definitiv, 
noi, cei trei oameni, nici o sulă de 
pași, cind lupii au 
De astă dală erau 
util de apreape de 
drăzneam să mai
După alte chiuituri, lupii au plecat. 
La scurtă vreme au reapărut. Ne-au 
„insolil" pTnă am intrat în sal. In 
semn de „răzbunare", lupii au urlat 
toată noaptea. In dimineața de Anul 
nou, cind ne întorceam de la înver- 
gelat, era insă liniște. Doar cărarea 
pe caic ne întorceam mai păstra 
urmele labelor celor șase jivine.

Atunci, la acea oră lirzie 
noapte, in tata celor șase lupi, 
credeam că vum mai apuca alt 
vergelat.

chiui in!
ne apărăm 1
o comandă, am început toți 
Dar nu de voie bună. Hai-

, lăsîndu-ne 
N-am făcut

apărut din nou. 
numai doi, insă 
noi incit nu in- 
facem un pas.

din
nu 
in-

Petru BREBEN

aiirm.tr


STEAGUL ROȘU WHMNHRnMMI sv
MARȚI 31 DECEMBRIE IOU

Intilniri a!e conducătorilor 
de partid și de stat 
la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
■ Nicolae Ceaușescu a arătat: 

Anul 1968 — care a cerul eforturi 
serioase din partea tuturor oameni* * 
lor muncii pentru realizarea prngra- 
m Hui elaborat de Congresul al IX- 
lea si do Conferința Națională — a 
fost un an de mari succese. Progra
mul partidului nostru a prins viața, 
a lost depășit la toate aceste rea
lizări fiecare dintre organizațiile 
prezente aici și-a adus contribuita. 
Un rol Însemnat au avut și au sindi
catele — in mobilizare. în unirea e- 
forturilor clasei muncitoare, care a 
jucat și joaca rolul principal in în
treaga activitate de construcție sc
ria -ta O largă si rodnică activitate 
r - -al Uniunea Națională a

concedieri în masă, iar în cazul în 
care lucrul nu va Ii reluat va Ii 
declarat un „lock out" total pen
tru o durată de 15—20 de zile.

Pe de alta parte, presa madrilenă 
anunță că a fost formală o comi
sie interministerială, care va exami
na proiectul unei legi privind secu
ritatea socială în minele de cărbuni. 
Unul din motivele pentru care mi
nerii din Asluria se află în grevă il 
constituie lipsa unor măsuri de se
curitate a muncii și de îngrijire me
dicală pentru minerii bolnavi.

• PARIS. — Vremea nefavorabilă 
continuă să se mențină în Franța, 
mai ales pe coasta de Azur. Luni 
dimineața, circulația rutieră a fost 
grav perturbată la Nisa, din cauza 
zăpezii și poleiului. S-au înregistrat 
numeroase accidente de circulație.

fermității pe care o investește in c- 
forlurile de a-și aduce contribuția, 
alături de toate popoarele, mari sau 
mici, la clădirea unei lumi a păcii, 
legalității și înțelegerii. Desigur, a- 
cest prestigiu se datorează în egală 
măsură realizărilor obținute de po
porul român pe drumul progresului 
și civilizației, imaginii pe care o re
prezintă România astăzi în lume — 
de țară in plin avînt economic, ști

ințific, social și cultural, cu un po
por ferm unit in holărirea de a-și 
apăra independenta și cuceririle sale.

Și in acest an. delegația României 
și-a adus din plin contribuita la dez
baterea și strădaniile'de soluționare 
a problemelor care stau în fala Or
ganizației Națiunilor Unite, inițiind 
o serie de acțiuni care s-au bucurat 
de un sprijin unanim.

Pornind de la convingerea că una 
din condițiile esențiale ale progresu
lui este accesul la cele mai noi cu
ceriri ale șlirtiței și tehnicii și apli
carea lor de către toate statele în 
folosul dezvoltării, delegația României 
a inițiat elaborarea unei rezoluții 
privind „cooperarea internațională 
pentru folosirea calculatoarelor elec
tronice și a tehnicilor de calcul in 
scopul dezvoltării". Apreciata in 
O.N.U. ca o contribuție substanțială 
la acțiunile vizînd depășirea punctu
lui static al declarațiilor de bune 
intenții in ce privește problemele 
dezvoltării, rezoluția prevede, in e-

Cooperativelor Agricole de Produc
ție. organizația țărănimii noastre 
muncitoare, Uniunea Cooperativelor 
de Consum, Cooperația meșteșugă
rească organizații care au și un im
portant rol economic. Cind vorbim 
de sindicate, de cooperația agricolă 
de consum seu meșteșugărească — 
a spus apoi tovarășul Nicol 12 
Ceaușcscu — ne gîndim la toți mem
brii lor. inclusiv la masele largi de 
femei. Apreciem in mod deosebit a- 
portul femeilor, precum și aportul ti
neretului, în toate domeniile de ac
tivitate. Succesele obținute in acest 
an sini rodul eforturilor tuturor ce
lor ce muncesc din patria noastră, 
xi.-Iniei și tineri, bărbați și femei, 
cct i'.eni fără deosebire de naționali
tate. Eforturile lor stau la temelia 
succeselor pe care le-am realizat.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că organiza
țiile de masă și obștești desfășoară 
o bogată activitate internațională 
pentru dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu organizațiile de masă 
din țările socialiste, cit și a colabo
rării cu organizații similare din în
treaga lume. Această activitate se 
soldează și în acest an cu rezultate 
bune. Organizațiile de masă și ob
ștești își aduc contribuția la înfăp

Cu reprezentanții colectivelor 
de oameni ai muncsi 

din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășii Ion Ghcorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica. Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin și Dumitru Popa,.s-au intilnit 
luni la amiază, la sediul Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. cu reprezentanți ai oamenilor 
muncii din marile întreprinderi in
dustriale și șantiere de construcții 
ale Capitalei.

In cadrul intiluirii au luat cuvinlul 
tovarășii Dumitru Popa, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. Aurel Bozgan. direc
torul general al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate București, Marian 
Avram, muncitor la Uzinele „23 Au
gust". Jan Beiu, directorul Uzinei de 
utilaj chimic „Grivița roșie", losif 
Steinbach, director general al Fabri
cii de confecții și tricotaje Bucu
rești, Constantin Popa, directorul În
treprinderii de construcții și montaje 
nr. 2, Nicolae Angliei, maistru la 
Uzinele ..Vulcan", Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București. Maria 
Diaconu, președinta Comitetului sin
dical de la întreprinderea „Dacia", 
Emil Bâlătică, inginer la Uzinele 
, Laiomet", Doina Didiv, inginer la 
Fabrica de piese radio și semicon
ductor! Băneasa, Nicolae Dragomir, 
directorul general al Uzinei . Electro
magnetica".

Vorbitorii au relevat succesele în
registrate in anul care se încheie in 
diferitele sectoare de activitate ale 
Capitalei, acestea constituind o do
vadă a realismului planului cincinal, 
a faptului că programul elaborat de 
Congresul al IX-lea al paitidului co
respunde pe deplin condițiilor și po
sibilităților țării noastre. Ei au ex
primat totodată holărirea fermă a 
colectivelor în care lucrează de a 
munci neobosit pentru traducerea in 
fapt a politicii interne și externe a 
partidului, pentru realizarea sarcini
lor planului celui de-al patrulea an 
al cincinalului. Vorbitorii au scos in 
evidență entuziasmul cu care colec
tivele răspund în aceste zile chemării 
partidului, antrenindu-se în întrece
re pentru a cinsti cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al X-lea al partidului cu noi 
realizări, menite să contribuie la ac
celerarea ritmului de dezx'oltare mul
tilaterală a patriei. Subliniind con
ținutul major al angajamentelor pe 
care oamenii muncii și le iau. ei au 
relevat că acestea au fost dezbătute 
și elaborate cu un înalt spirit de

TELEVIZIUNE
MIERCURI 1 IANl ARIE 1969

13.30 Telex Tv.
13,40 La mulți ani, copii !
14.30 Concurs internațional de sări

turi de la trambulină.
16.30 Selecțluni din programul de 

Revelion.
19,00 Telejurnalul de seară. Edrjle 

specială. 

tuirea politicii partidului și statului 
nostru de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, cu țoale țările lu
mii. la promovarea principiilor poli
ticii noastre externe, caro se bucură 
de un larg prestigiu in întreaga 
lume.

As dori să folosesc acest prilej 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru a exprima con- 
v ingerile conducerii partidului și 
stalului noslru efi in anul viitor or
ganizațiile obștești își vor intensifica 
eforturile pentru înfăptuirea pollii- 
oii interne și externe a Partidului 
Comunist Român.

Arătînd că angajamentele luate de 
organizațiile județene de partid, do 
întreprinderi și institute de cercetare 
și proiectare, in cadrul întrecerii 
pornite in întreaga țară pentru de
pășirea planului pe 1969, se ridică — 
in ceea ce privește producția glo
bală industrială — la circa 3 mili
arde de lei, precum și importante 
cantități suplimentare do produse a- 
gricolc, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus că pentru realizarea acestor 
angajamente un rol însemnat revine 
sindicalelor, uniunilor agricole coope
ratiste. organizațiilor de tineret, de 
femei și celorlalte organizații de 
masă și obștești. Ele trebuie să mo
bilizeze toate forțele pentru a des
coperi rezerve economice noi; avam 
convingerea că alil planul cit și an
gajamentele asumate vor li pe de
plin realizate, ceea ce va întări e- 
conomia țării noastre, va asigura ri
dicarea bunăstării întregului popor. 
" In încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: „Acum, în aju
nul noului an. urez tuturor membri
lor organizațiilor de masă, tovarăși
lor care lucrează in conducerea a- 
cestora, succese lot mai mari în 
munca lor, multă sănătate și feri
cire. Să facem în așa fel ca organi
zațiile de masă să aibă un rol tot 
mai important in activitatea de des.î- 
vîrșire a construcției socialiste în 
România, in ridicarea bunăstării ce
lor ce muncesc".

răspundere, ceea ce garantează în
făptuirea lor. Au fost relevate cu 
satisfacție și mindrie perspectivele 
anului 1969 în dezvoltarea industrială 
a Capitalei, în ridicarea nivelului 
urbanistic și edilitar al orașului.

Vorbitorii au adresat conducăto
rilor de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. calde felicitări 
și urări de sănătate, viață îndelun
gată și putere de muncă, spre binele 
și propășirea patriei noastre.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a mulțumit 
în numele conducerii de partid și de 
stal pentru urările adresate de cei 
prezenți.

Nu doresc să mă opresc asupra 
realizărilor din 1968 — a spus se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român - 
deoarece acum o săptamină confe
rința organizației de partid din Ca
pitală a făcut o amplă analiză a 
acestor rezultate, relevînd că oame
nii muncii din București reprezintă 
un detașament puternic al construc
torilor socialismului din România. La 
toate marile realizări obținute de po
porul noslru in edificarea socialismu
lui, în îndeplinirea planului pe 1968, 
oamenii muncii din Capitală au adus 
o contribuție de mare însemnătate.

Referindu-se la afirmațiile făcute 
de vorbitori, că în întreprinderile 
Capitalei, pe baza chemării organiza
ției municipale de partid, au fost 
descoperite noi rezerve economice, 
posibilități de realizare a angajamen
telor luate la conferință și chiar de 
depășire a lor. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Sint convins că 
aceasta corespunde realității; cunosc 
și eu multe din întreprinderile din 
Capitala, cunosc comuniștii din mu
nicipiul București, oamenii muncii 
de aici și știu că atunci cind pornesc 
la treabă sint în stare să facă ade
vărate minuni. Am convingerea de
plină că organizația de partid din 
București, toii oamenii muncii din 
Capitală, vor depăși planul și sarci
nile pe care și le-au asumat. Aș dori, 
acum in pragul noului an, să urez 
tuturor comuniștilpr, tuturor oamen'- 
lor muncii din București, succese tot 
mai mari in realizarea sarcinilor care 
ne stau in față în anul viilor.

Vă urez dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră tuturor colectivelor 
din întreprinderile Capitalei. Comite
tului municipal București al partidu
lui tuturor comuniștilor realizarea 
năzuințelor și dorințelor de mai bi
ne, mulla fericire. La mulți ani 1

19,30'Filmul artislic „Răpirea fe<ioa
nelor".
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După atacarea aeroportului din Beirut

Ședința extraordinară 
a Consiliului de Securitate

al 0. N. U.
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite s-a întrunit 
luni la ora 1,45 (G.M.T.), intr-o șe
dință extraordinară, pentru a lua in 
discuție plingerca libaneză împotri
va Isiaelului in legătura cu ataca
rea aeroportului internațional din 
Beirut de către unități înarmate is- 
raeliene la 28 decembrie. Pc ordi
nea de zi a Consiliului do Securi
tate se află și o eoniiaplingere a 
Israelului, cu privire la atacurile 
comise do forțe arabe neregulate 
împotriva teritoriilor, populației și 
bunurilor isiaeliene.

Reprezentantul libanez, Eduard 
Ghorra, a cerut Consiliului de Se
curitate „să adopte măsuri eficace 
împotriva Israelului" in cadrul 
sancțiunilor obligatorii prevăzute în 
ari. 7 al Cartei O.N.U. De asemenea, 
el a menționat că guvernul Libanu
lui cere compensații pentru daune
le provocate de atacul forțelor ae
riene israeliene.

La rîndul său, reprezentantul - is- 
raelian, Shabatay Rosenne, a acuzat 
Libanul de a fi sprijinit unele ac
țiuni de luptă ale forțelor arabe 
neregulate împotriva teritoriului, 
populației și bunurilor isiaeliene.

James Wiggins, reprezentantul 
Statelor Unite, condamnind atacul do 
la 28 decembrie, a subliniat în in
tervenția sa că nimic nu poate jus
tifica represaliile israeliene. Din 
partea Marii Britanii, Leslie Glass, 
a declarat că raidul israelian împo

S?. E). Vietnam

Mesajul președintelui 
He Și Min 

de Anul hu
HANOI 30 (Agerpres). — Preșe

dintele R.D. Vietnam, Ho $i Min, 
a adresat cu ocazia Anului Nou un 
mesaj de felicitare prietenilor ame
ricani care luptă împotriva agresiu
nii imperialiste a S.U.A. în Vietnam, 
în cursul anului 1968, se arată în 
mesaj, guvernul Statelor Unite a 
fost nevoit să înceteze necondiționat 
bombardamentele asupra R.D. Viel- 
tan. Aceasta este o mare victorie a 
întregului popor vietnamez, a oaine- 
niloi progresiști din Statele Unite 
și a forțelor păcii din lumea în
treagă.

Poporul vietnamez, se spune în 
continuare în mesaj, care a cunoscut 
peste 20 de ani de război neîntre
rupt, aspiră profund la o pace in 
condiții de autentică independență 
și libertate. Dar, atit timp cît țara 
sa va continua să fie victima agre
siunii, el este hotărit să lupte pînă 
la victoria deplină. Poporul vietna
mez va realiza obiectivele • pe care 
și le-a propus: de a elibera sudul, 
de a apăra nordul, de a păși spre 
reunificarea pașnică a pătriei, con
tribuind astfel la mențineiea păcii 
în Asia și in lume.

Republica Socialistă Romania la cea de-a Illll-a sesiune a 0. N. il.
Cea de-a 23-a sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U. a constituit o re
afirmare a prestigiului și respectului 
de care se bucură România pe plan 
international, a dinamismului si jus
teței politicii sale externe, consacra
te consolidării păcii in lume, promo
vării înțelegerii și colaborării intre 
state, pe baza respectării neabătute 
a principiilor consfințite in Carta 
Națiunilor Unite.

Devotată sincer, fundamental, aces
tor principii, țara noastră s-a situat 
constant, in cursul actualei sesiuni, 
de partea forțelor păcii și progresu
lui, de partea forței dreptului și îm
potriva dreptului forței, s-a pronun
țat cu fermitate pentru apărarea le
galității internaționale, eliminarea fo
carelor de încordare, împotriva agre
siunii, a rasismului și asupririi co
loniale. pentru îmbunătățirea clima
tului politic internațional, realizarea 
destinderii și a coexistenței pașni
ce. „Înfăptuirea țelurilor formulate 
in Carta O.N.U. — sublinia in șe
dința inaugurală a sesiunii ministrul 
Afacerilor Externe al României. Cor-

12,00 Concert simfonic.
13,00 închiderea emisiunii.
17.30 „Călătorie muzicală pe... 16

mm".
19,00 Telejurnalul de seara.
19.30 Certitudini — ancheta Tv.
20,00 Film artistic: „Scrisori miste

rioase".
21.30 Selecțluni din programul de 

Revelion.
22.30 „Takaraszuka — decembrie 

1968".
23,10 închiderea emisiunii. 

triva aeropoltului din Beirut repre
zintă un ac l grav" și constituie 
un impediment in reglementarea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat. Reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Iakov Malik, s-a pronun
țat" pentru sancțiuni împotriva Is
raelului și a (■•nit guvernului de la 
Tel Avîv să p'‘(lep*.oascu  pe cei care 
s-tiu făcut vinovați de atacul îm
potriva aeroportului internațional li
banez. ", însăși idoea represaliilor 
este inacceptabilă", a declarat dele
gatul Franței, Claude Chyel, sub
liniind că raidul din 28 decembrie 
este „inadmisibil și condamnabil". 
Consiliul de' Securitate, a adăugat 
reprezentantul francez trebuie să de
pună eforturi pentru a se pune capăt, 
actelor de violența caro nu pot de- 
cît să compromită posibilitatea re
glementării pașnice a conflictului.

Consiliul de Securitate și-a aminat 
lucrările -pentru marți ora 2,00 
G.M.T., pentru a da posibilitatea mem
brilor sgi să>s> con-uite.

BEIRUT 30 (Agerpres). — După 
cum rcleteazji agenția France pres- 
se, Aeroportul internațional de la 
Beirut și-a reluat activitatea nor
mala : mai multe avioane ale com
paniilor străine au decolat și ateri
zat luni pe |)islele sale.

O PNOM PENH. După cum anunță agenția Khmer Press, 
in anul 1968 trupele americano-saigoneze au săvîrșit -12 de 
acte de agresiune la frontiera Vietnamului de sud cu Cani- 
bodgia, în provincia Svairieng. In urma acestor acțiuni pro-*~  
vocaloarc, au fost uciși 42 de cetățeni cambodgieni, iar alți 
66 răniți. S-au înregistrat importante pagube materiale.

Agenția de presă citată precizează că avioane și elicop
tere aparținind forțelor militare americano-saigoneze încalcă 
zilnic spațiul aerian al provinciei Svairieng.

28 de mine paralizate de greve 
în Spania

MADRID. — Greva celor peste 
5 000 de mineri din Asluria, declan
șată în urmă cu două săptămini,^ 
comlinuă să paralizeze activitatea Ia 
cele 28 de mine afectate. Direcția 
minei l-lunos.i ", una dintre cele mai 
mari, a anunțat că va proceda la

© LONDRA. — Succesul realizat 
de exploratorii cosmici americani la 
bordul capsulei spațiale „Apollo-8" 
l-a determinat pe agentul imobiliar 
John Harrison din Londra să se a- 
dreseze oficialităților cu cererea de 
a i se; indica posibilitățile de achi
ziționare a unor parcele... în Lună. 
Precizind că pune această întrebare 
cu toată seriozitatea, cumpărătorul 
grăbit a declarat „poale că nu voi 
obține un avantaj material imediat, 
achiziția insă poate constitui o in
vestiție fructuoasă pentru nepoții 
mei și urmașii lor".

neliu Măneseu — presupune menți
nerea 'vie a credinței in progres și 
in cursul ireversibil spre civilizație 
al omenirii, fermitate și perseveren
tă. în- înlăturarea obstacolelor care 
stau in cale desfășurării normale a 
relațiilor internaționale. Este o da
torie a noastră, a fiecărui stal mem
bru, iiidiffrent de mărimea sa, do 
a conlucra pentru a conferi vigoare 
Organizației Națiunilor Unite, pentru 
ca ea să-și îndeplinească in mod 
eficace roldl ce îi revine in înfăp
tuirea’ deslihdcrii, in dezvoltarea co
operării intre națiuni".

A fost un prilej de ’îndreptățită 
mindrie pentru diplomații și comen
tatorii de presa români să constate 
acum, in cursul dezbaterilor gene
rale, că aproape toți șefii delega
țiilor țărilor membre ale O.N.U., a- 
ducînd un omagiu activității preșe
dintelui sesiunii precedente, au folo
sit acest prilej pentru a exprima cu
vinte pline de respect și admirație 
față de țara noastră, față de politica 

externă- principială, profund ata
șată ț leii -L dreptății. Nu mai puțin 
semnificativ a fost modul în care au 
fost rntimpinale, in timpul lucrărilor 
sesiunii, inițiativele delegației româ
ne, atenția cu care au fost urmărite 
intervențiile reprezentanților români, 
simpatia cu care aceștia au fost în
conjurați, sprijinul și colaborarea 
care "le-au lost solicitate de către nu
meroase delegații in concretizarea 
diferitelor acțiuni.

Din acest punct de vedere se poa
te scurte, că recenta sesiune a Adu
nării Generale a confiimat o dată in 
plus că România are astăzi mai mulți 
prieteni in lume decit oricind altă
dată in istoria sa. că este respectată 
și prețuita pe măsură sincerității și

Cu prilejul 
celei de-a 21-a 

aniversări 
a Zilei Republicii 

Socialiste România
LONDRA 30. — Corespondentul A- 

gerpres, Li viu Rodescu. transmite: 
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a Zilei Republicii Socialiste Ro
mânia, asociația de prietenie brilano- 
română a organizat duminică la 
Londra o seară românească la care 
au participat numeroși membri ai 
Asociației cu familiile lor. Au luat 
parte, de asemenea, membri ai Am
basadei române la Londra.

Comandorul Edgar Young, preșe
dinte al asociației, a rostit o cuvin
te in care a subliniat semnifica
ția acestui eveniment istoric in via
ța poporului roman, marile realizări 
și succese înregistrate in decursul 
celor 21 do ani de la proclamarea 
republicii.

JAPONIA : Aspect din tim
pul marii demonstrații a pro
fesorilor la baza americană 
Kadena împotriva existenței pe 
teritoriul Okinawei a bombar
dierelor gigant tip „B-52"; de
monstrația a fost însoțită de 
o grevă de 12 ore a corpului 
profesoral.

La încheierea anului politic 1968

® HOUSTON. — După ce și-au 
petrecut cîteva ore în sinul fami
liei, cosmonauții americani Frank 
Borman. James Lovell și William 
Anders s-au reîntors duminică la cen
trul spațial din Houston, unde vor 
rămine cel puțin zece zile. Ei vor 
fi supuși unor examene minuțioase 
și vor ielata amănunte in legătură 
cu misiunea îndeplinită la bordul 
navei „Apollo-8".

® CAIRO. — Duminică seara, la 
Palatul prezidențial de la Cairo, a 
avut loc o reuniune a Consiliului 
de Miniștri prezidată de Gamal Ab
del Nasser, anunță postul de radio 
Cairo. La încheierea ședinței Con
siliului de Miniștri. Mohammed Fa- 
yck, ministrul orientării naționale, a 
declarat că „in cadrul acestei reu
niuni Mohamed Favzi. ministrul a- 
părării al R.A.U., a prezentat un ra
port asupra actualei situații militare 
din R.A.U. Miniștrii au examinat apoi 
o serie de aspecte ale situației in
ternaționale''.

• TFHERAN. — Duminică, pe șo
seaua Tabriz — Rezaieh din nordul 
Iranului, un autocar s-a ciocnit cu 
un autocamion. In urma accidentu
lui 14 persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 20 au fost rănite.

sențd, amplificarea acțiunilor Organi
zației Națiunilor Unite in direcția 
sprijinirii eficiente, concrete, a efor
turilor țărilor din întreaga lume — 
și in special a celor in curs de dez
voltare — îndreptate spre însușirea 
tehnicii și tehnologiei calculatoare
lor electronice și folosirea 'lor pentru 
rezolvarea sarcinilor dezvoltării eco
nomice .și sociale, imediate și de 
perspectivă, pentru că numai condiții 

egale de acces la cuceririle științi
fice contemporane pot înlesni șanse 
egale de progres și dezvoltare.

Un alt document inițial de dele
gația țarii noastre care atestă con
tinuitatea acțiunilor României pentru 
extinderea sferei preocupărilor O.N.U. 
asupra problemelor tinerei generații 
— se referă la educarea tineretului 
lumii in spiritul demnității umane, 
a egalității în drepturi a oamenilor, 
indiferent de rasă, culoare, limbă, 
sex sau credință, in spiritul întări
rii respectului pentru drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului. 
Așa cum a subliniat in intervenția 
sa reprezentanta României. Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii .Adu
nări Naționale, „pentru ca linfira ge
nerație să descopere și să înțeleagă 
vocația sa, statele, comunitatea in
ternațională în ansamblul ei și so
cietatea in general, trebuie sfi des
fășoare o vastă activii tic de edu
cație. Soluția de viilor j marilor 
probleme ale omenirii depinde intr-o 

Un eveniment 
așteptat 

cu interes 
în 5= U. A.

WASHINGTON .» {Agerpu-H. — 
Cel de-al 9I-lea Congres al S.f 
se întrunește in prima sa ședință 
vineri 3 ianuarie 1969. Eveniment! 
este așleptal cu interes de observ 
torii politici din capitala amorb <i 
întrucit. după cum s-a mai anunțul, 
majoritatea in a-ost Congres < 'e 
-1 ținuta de Partidul democrat si mi 
de Partidul republican al președin
telui nou ales, Richard Nixon. Deși 
nu se așteaptă din prima zi o 
confruntare intre puterea executivă 
și cea legislativă, mulți comentatori
sint de părere că in timpul exerci-
tării mandatului său do patru
ani. președintele ales va tre- '
bui să dea dovadă do multă
abilitate pentru a obține spriji-
nul Congresului în aplicarea progra-
melor pe care intenționează să le 
elaboreze. Potrivii • «mentatorului 
agenției Reuter. Michael Kraft, Ri
chard Nixon încearcă să stabilească 
un contact amical cu principalii li
deri democrali din Congres, cum 
ar fi senatorul William Fulbright, 
președinte al Comisiei senatoriale 
pentiu problemele externe, si Wilbur 
Mills, șeful Comisiei pentru alocații 
al Camerei Reprezentanților.

mare măsură de modul in care tine
retul va fi educat".

Totodată, România se numără prin
tre coautorii a numeroase alte rezo
luții adoptate de Adunarea Generală, 
printre care cele privind Intensific a- 
rea eforturilor Comitetului color l<! 
de la Geneva in scopul realizării u- 
nor progrese in elaborarea unui a- 
cord de dezarmare generală și totală, 
folosirea in scopuri pașnice a teri
toriilor submarine situate in afara 
limitelor jurisdicției nalionalo. pro
clamarea anilor 1970—1980 drept 
„Deceniu international al exploatării 
oceanelor", adoptarea unor măsuri 
de prevenire a poluării apelor mă
rilor. împiedicarea deteriorării mediu
lui in care își desfășoară omul c- 
xislența, precum și o serie de re
zoluții privind diferite aspecte alo 
codificării dreptului international, 
continuarea lucrărilor Comitatului 
special pentru definirea agresiunii 
și altele. România s-a numărat, de 
asemenea, printre coautorii proiecte
lor do rezoluție in legătură cu resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze in O.N.U.. retragerea trupe
lor americane și a celorlalte trupe 
străine din Corcea do sud, dizolva
rea a=a-numitei Comisii O.N.U. pen
tru unificarea si refacerea Coreei, 
înșelarea discutării in Organizația Na
țiunilor Unite a problemei coreene, 
folosirea spațiului cosmi< in scopuri 
pașnice.

I a capătul celor trei luni ale pri
mei puii a actualei sesiuni, Româ
nia se prezi I •. ișadar, cu un bilanț 
rodnic de a.'Jvitxtc afirmindu-și tot 
mai mult pro.-enta prestigioasă iu 
viata internațională.

N. IONESCU.
Trimisul special Agerpres la O.N.U.

REDAGTIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 9U. Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.J Tiparul l.P.H. Subunitatea Petroșani 4UJ69


