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Azi, desprindem ultima filă a calendarului anului 196'J. Ajunse la capotul unui an bogat 
in evenimente cruciale și cu semnificație istorică pentru destinele țării și ale poporului nos
tru _ Congresul al X-lea al P.C.R. și a 25-a aniversare a eliberării patriei — colectivele de 
muncă din Valea Jiului fac bilanțul inflăcăratei și patrioticei întreceri socialiste declanșate și 
conduse de organizațiile de partid pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor, in
tru cinstirea cu adevărat demnă a acestor mărețe evenimente. Așadar, sub rodnicia brațelor 
și inteligenței celor care, pe parcursul a 365 de zile, au smuls adincurilor cărbunele, au dat 
sens nobil valorii lemnului tăiat din parchetele forestiere, ori au inălțat pentru semenii lor 
case confortabile și semețe edificii social-culturale, se trage, azi, linia de adunare. In cele ce 
urmează punctăm și noi cîteva din principalele realizări cu care se încheie anul 1969 in eco
nomia municipiului nostru:

BILAIJ
ternului energetic național și 
o economie la consumul spe
cific de combustibil ecliiva- 
lînd cu cca. 11 000 tone de 
cărbune;

Unitatea de exploatare 
a lemnului Petroșani a rea
lizat peste plan 400 mc che
restea rușinoase și 100 mc 
cherestea fag. In același timp 
a depășit sarcinile avute la 
aproape toate sortimentele 
pentru export : + 600 mc la 
celuloză fag, + 350 mc la 
lemn construcții rurale, + 20 
tone la mangal de bocșă;

<£> In secțiile fabricii „Vis- 
coza" Lupeni au fost produ
se. peste plan, pentru indus

tria textilă 9.4 tone fire de 
mătase artificială, realizare 
la care se adaugă o tonă de 
sfoară de viscoză produsă în 
plus ca și cele 300 000 lei e- 
conomii la prețul de cost:

Uzina de utilaj minier 
Petroșani a depășit planul 
producției globale cu 4,55 la 
sulă iar cel al producției 
marfă cu 5.01 la sută, pro- 
dueînd. în plus 863 tone con
strucții metalice, aproape 
1 000 tone piese de schimb, 
108 000 mc oxigen industrial. 

Constructorii șantierului 
T.C.M.M. au realizat peste 
plan lucrări în valoare de 
un milion lei realizîndu-si 
angajamentul luat și predind 
131 obiective industriale de 
suprafață la minele din ba
zin. La rîndul lor. construc
torii Grupului II de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. au 
predat beneficiarului 1 285 a- 
partamente — cu 70 de apar
tamente peste sarcina de 
plan îndeplinind astfel inte
gral angajamentul asumat.

Tradiționalele urări de Inul hu 
adresate de pionieri și școlari 

conducătorilor de partid 
și de stat

lori dimineața, in fața sediu
lui Comitetului Central al Par
tidului Comunist Roman, un 
mare grup de pionieri și școlari 
bucureșleni a venit cu tradi
ționalul Plugușor pentru a ura 
conducătorilor partidului și sta
lului sănătate si fericire cu pri
lejul Noului An.

Ieșind in intîmpinarea urăto
rilor, tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Ion Gheorglie Mtfurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
■zil, Gheorghe Pană, Gheorglie 
Rădulescu, Virgil Trofin, ÎJie 
Verdoț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănalache, Constantin Dra
gan, Janos Fazekas, Petre Lupii, 
Manea Mănescu, Dumitru Po
pa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răulu, Gheorglie Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voilec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Vasile Palilineț, Ion 
Stănescu au primit cu multă 
căldură și dragoste pe repre
zentanții pionierilor si școlari
lor patriei.

în decorul alb al iernii au ră
sunat versuri dind glas simlă- 
mintelor de dragoste ale celor 
mai tinere vlăstare pentru ' pa
tria socialistă, recunoștinței fier
binți fată de partidul nostru 
comunist, caro le asigură o 
copilărie fericita, le făurește 
viitorul do lumină și bucurii.

Caldele urări sini însoțite de 
alaiul Plugușorului : clinchoi de 
clopoței, sunetul buhaiului, 
pocnete de bici. Luind locul 
Plugușorului tras de boi, trece, 
simbolic, un tractor miniatură, 
pe măsura micilor lui „mecani
zatori".' Este o manifestare e- 
motionanfă de draqoste fată de 
partid, fală de palria noaslră 
mereu mai înfloritoare, un emo
ționant legăminl al pionierilor 
de a fi demm continuatori al 
operei părinților lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat calde cuvinte de mul- 
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Bun venit, '70 I
Cu emoție și bucurie, cu piine și sare, 

după vechea datină strămoșească, cu op
timismul specific poporului nostru, îți ieșim 
în întîmpinare.

Es* le firesc, doar ne despărțim de un an 
care a înscris în cartea de aur a partidu
lui și poporului nostru evenimente de o 
covîrșitoare însemnătate pentru viitorul pa
triei. Anul 1969, anul Congresulai al X-lea 
al partidului, care a trasat jaloanele fău
ririi României socialiste multilateral dezvol
tate, încărcat de roade, predă ștafeta 
noului an, hotărîtor în realizarea prevede
rilor cincinalului actual. Bogăția de fapte, 
de depiine împliniri, constituie temelia 
trainică ce anticipează viitoarele înfăptuiri 
în toate domeniile de activitate. Mobiliza
toarele Directive ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. au declanșat noile energii crea
toare ale națiunii noastre în drumu-i im
petuos spre bunăstare și prosperitate. În
crezător în forțele sale, poporul nostru 
pășește în noul an hotărit să înfăptuiască 
mărețele sarcini puse în fața sa de către 
marele for al comuniștilor - Congresul al 
X-lea al partidului.

$ Minerii din Lupeni au 
extras, peste plan, mai mult 
de G5 000 tone de cărbune în- 
trecind cu 30 000 tone anga
jamentul luat și realizînd 
totodată economii la prețul 
de cost, care, calculate pe 
11 luni, însumează 2 015 000 
Iei:

5 O La rîndul lor, prepara-
I Lorii din Lupeni au încheiat

anul cu un bilanț rodnic : 
depășirea planului cu 45 000 
tone cărbune spălat, 0,4 punc
te depășire Ia recuperarea 
globală și 0.7 puncte la re
cuperarea în cărbunele spe
cial pentru cocs, o îmbună
tățire de 0,4 puncte a cali
tății cărbunelui livrat iar a 
cărbunelui pentru cocs cu 
0,1 puncte față de STAS, 
precum și o economie la 
prețul de cost de 1,5 mili
oane lei;

4» Colectivul cnergeticieni- 
lor de la termocentrala Paro- 
șeni raportează la sfîrșit de 
an : 2,08 miliarde kWh ener
gie electrică furnizată sis- 

<___________________

Noroc bun '70 I Bun venit pe meleagu
rile jiene, în țara cărbunelui !

An nou. An plin de promisiuni, de noi 
împliniri, de făgăduințe, de belșug și viață 
fericită. De la un capăt la altul al acestei 
țări a „diamantului negru", între Paring și 
Retezat, în universurile tale din adincuri și 
din lumină, pline de neastimpărata frămin- 
tare creatoare a muncii, dăruirii și cău
tărilor, oamenii acestor străvechi meleaguri 
românești te întîmpină cu rodul bogat al 
brațelor și minții ior.

An nou, în intîmpinarea ta ies urindu-ți 
bun venit, veseli și încrezători in forțele 
lor, minerii Văii Jiului. în anul ce inaugu
rează deceniul al șaptelea al acestui fră- 
mîntat veac, Țara și Partidul încredințează 
lucrătorilor din adîncul minelor din aceas
tă Vale cu atitea demne tradiții de muncă 
și de luptă mandatul de a smulge întune-

ricului erelor geologice sporite carate ale 
bogăției lui tăinuite de milenii. O treime 
din cele 23,2 milioane tone de cărbune cît 
măsoară întregul fluviu de negre diamante 
izvorite din adîncurile țării, stabilite de 
partid, nu e de loc ușoară pentru minerii 
Văii Jiului. E insă un mandat de încredere 
acordat minerilor pentru viitorul an, pe 
măsura vredniciei, puterii lor de muncă. 
Abnegația, hărnicia, priceperea, compe
tența minerilor și cadrelor tehnico-ingine- 
rești — întregul potențial uman și tehnic 
ridicat la rangul suprem al eficienței lor - 
se cer reunite într-un angrenaj complex, 
capabil de sporite realizări. Cărbune mai 
mult, mai de calitate, mai ieftin — este 
înălțătoarea deviză, care exprimă ferma 
hotărîre de muncă și luptă cu care mi
nerii pășesc peste pragul ultimului an al 
cincinalului actual.

An nou, '70. între frunțile acum înălbite, 
semețe și viguroase ale Parîngului și Rete
zatului, în chiote de veselie, de voie bună, 
în clinchet zglobiu de zurgălăi, în poc
nete tradiționale de bice și în ritmurile ro
mâneștilor colinzi ce vestesc un an bogat 
și plin de bucurii, alături de mineri, toți 
oamenii muncii din municipiu te întîmpină 
AN NOU '70 cu un călduros BUN VENIT I 
Bun venit îți urează și constructorii ce vor 
dăitui din beton, oțel și sticlă, cu puterea 
brațelor și a minților lor noile tale edificii. 
Bun venit iți urează energeticienii, meta- 
lUrgiștii, lucrătorii forestieri, filatorii, „că
răușii" feroviari și rutieri ai roadelor Văii 
Jiului, ceilalți oameni ai muncii din unită
țile de deservire publică, unitățile medico- 
sanitare, de învățămînt și de cultură — toți 
locuitorii, de la mic la mare, ai acestui 
colț de țară cu tradiții deopotrivă mioritice 
și muncitorești.

Bun venit din partea tuturor, an nou '70 
ce te înscrii pe a 26-a filă din cartea de 
aur a vieții libere, independente și pros
pere a României, pe drumul glorios al edi
ficării socialismului trasat de partidul co
muniștilor.

Bun venit, An nou '70 !

RODNICIE
ultimele secvențe

r Macheta ziarului era în
tocmită, urmînrl să ia dru
mul tipografiei, cind un te- 

! lefon de la Lupeni, și o con
vorbire de la Petroșani, ne 
incunoștințau despre ultimele 
realizări importante ale a- 
nului.

Cuprinși de emoție, parti
cipant! sinceri la bucuria îm
plinirilor lor — a minerilor 
și a constructorilor căci des
pre ei e vorba — n-am ezi
tat vreo clipă : închinate zi
lei Republicii, făptuirile lor 
trebuiau să fie cunoscute cit 
mai curind.

o
...Sus, la suprafață, fami

liile brigadierilor Petru Bor- 
bingeac și Mihai Lorincz și 
ale ortacilor lor pregăteau 
revelionul. Jos, la orizontul 
409 al minei Lupeni, in di
mineața zilei de HO Decem
brie, minerii pregăteau un... 
revelion deosebit. Străpun
geau galeria de legătură din
tre puțul Ștefan și puțul Ca
rolina. Mai oi\-'.'u o jumă
tate de metru. In spatele lor, 
cele 18 ventilatoare se au
zeau vuind asurzitor. Curen
tul de aer era deranjat. Nu 
se putea insă altfel. Concen
trația de metan era deose
bit de mare in această por

țiune. Se lucra doar cu cio
canul de abataj. Gresia dură 
se lăsa cu greu învinsă. De 
trei luni se lucra așa, ina- 
intind zi de zi, in cursul ce
lor patru schimburi, cite 4 
metri de galerie.

Deodată șpițul a intrat din
colo. Un strigăt de bucurie 
se auzi din pieptul mineri
lor. 1200 metri de galerie 
(800 in „dublu" și 400 in 
„simplu") au fost terminați.

...Ora 12 a aceleiași date, 
la „ziuă". Pe Petre Borbin- 
geac, Mihai Lorincz și ortacii 
lor. inclusiv lăcătușii și elec
tricienii. ii aștepta o bucurie : 
50 000 lei primă pentru fap
tele lor din adincuri. O me
ritau din plinI

o
Cu o zi mai devreme decît 

la mina Lupeni, pe șantie
rul din Petroșani al noului 
cartier de locuințe Aeroport 
V — extindere, avea loc tot 
o „străpungere"... de plan.

Comisia de recepție pentru 
obiectivele social-culturale « 

municipiului, trecea din ca
meră in cameră la blocurile 
de locuit A cu 164 garsonie
re și Bl-1 cu 39 apartamente. 
I.a ultimul apartament, o da
tă cu verdictul „recepționat" 
al comisiei, succesul marcat 
era triplu: primul — șan
tierul nr. 1 Petroșani și-a 
realizat planul anual de pre
dare; ol doițea — Grupul II 
de șantiere al T.C.H., de care 
aparține și șantierul nr. 1, 
a înregistrat peste prevede
rile anuale primele 10 apar
tamente predate; al treilea 
— calificativele primite In 
recepție au fost de „bine" și 
„foarje bine".

Azi. cind ziarul e citit 
deja la Lupeni, recepția ce
lor 60 de apartamente, din 
blocul B 10 e in toi. O dală 
predale și aceste apartamen
te, colectivul Grupului II de 
șantiere și-a Îndeplinit și an
gajamentul anual luat : 70 
apartamente peste prevederi.

Ion MĂRGINEAN!!

_ ——J

ZIARUL

„Steagul

roșu“
UREAZĂ

Spor la muncă, sa
tisfacții depline și feri
cire în viața personală 
tuturor cititorilor, co
laboratorilor și cores
pondenților săi.

| In pagina a 3-a |
CIND j

BĂTAIA |
OROLOGIULUI I

VA MARCA |

TRECEREA . 
PESTE I 

CUMPĂNĂ | 

ANILOR J

NUMĂRUL VIITOR AL ZI
ARULUI „STEAGUL ROȘU" 
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Dinamism 
si certitudini 
în economia 
municipiului
Ina. Cornel BURLEC 

directorul Cabinetului muni
cipal pentru probleme de 
organizare științifică a pro

ducției și a muncii

Putem face la această ră$- 
pinlie de ani o reflecție re
trospectivă, lie chiar fără să 
trecom in revistă dinamica 
permanent ascendentă a ci
frelor care exprimă evolu
ția mereu mai complexă a 
economiei municipiului, mul- 
țumindu-ne eu sublinierea u- 
nor repere ce deosebesc anul 
cărei s-a scurs — în acest 
proces evolutiv — de cei pre- 
cedehți.

Elementul comun, nou și 
deosebit de pozitiv pe care 
l-a adus acest an este pasul 
Însemnat care s-a făcut în 
orientarea cadrelor care lu
crează în economie asupra 
modului în care trebuie pri
vită munca de organizare și 
conducere a proceselor eco
nomice. Numai faptul că s-a 
dezbătut pentru prima oară 
în Cercuri deosebit de largi 
aceste probleme este el în
suși. un fenomen calitativ 
nou ce atrage atenția asupra 
necesității imediate de a per
fecționa mecanismul condu
cerii activității economice în 
toate domeniile aruneînd o 
lumină nouă asupra procesu
lui de creștere, selecționare

Continuare in pag. a 3-a Continuare in pag. a 4-a. Continuare in puo. a 4-a-Continuare in pag, a 3-a

Valențe 
urbanistice 

moderne, 
sporite

Inq. Emilian TOMULESCU 
vicepreședinte al Consiliului 

municipal Petroșani

1969, anul care peste puțin 
timp ne va părăsi, își ia ră
mas bun de la toți, grijuliu 
insă dc a maL-consemna nu 
cu puțin efort, pe răbojul 
său, ultimele fațete ale bilan
țului unei activități creatoa
re, plină de succese dusă de 
oameni inimoși, care in lup
tă cu greutățile, cu ci însăși 
chiar, s-au apropiat tot mai 
mult, prin realizările lor, de 
țelul propus.

Ultimele "zile ale acestui... 
bătrin deja, dar fructuos an, 
ne-a oferit din plin febra u- 
nei activități bogate, în care, 
ca oricare gospodar, sintem 
și noi pregătiți să tragem 
peste cîteva clipe linia soco
telilor la capitolul realizări 
in domeniul investiții so
cial-culturale. 1 285 aparta
mente puse în funcțiune în 
acest an, înseamnă de fapt 
asigurarea unor condiții op- 

_time de trai, a unor cămine 
moderne pentru tot atîția fa
miliști cu un ceas mai de-' 
vreme.

Terminarea și punerea în 
funcțiune a crcșei și grădi
niței din Aeroport cu 300 lo
curi, a două cămine de~nefa-

Cultura, 
hrana 

spirituală 
cotidiană

Conf. inq. E, STOICA

Institutul de mine Petroșani

Vi s-a întîmplat, oare, in 
ultima vreme, să auziți ud 
prieten vorbindu-vă despre o
carte și să fiți tentat să. vi-o
procurați ?

Nu știu dacă nu vi s-a în-
limplat — așa cum ain pă-
țit-o și eu — ca atunci cind 
ați intrat în librărie să vă 
cumpărați cartea, să vi se 
spună că ați venit prea tir- 
ziu. Și eu căutam o carte 
care s-ar părea că nu ar avea 
trecere, o istorie a artelor, 
îmi veți spune poale că tre
buia să o iau în prima edi
ție și nu să aștept ediția a 
doua. îmi recunosc greșeala 
dar îmi veți permite ca por
nind de la această greșeală a 
mea să încerc efectuarea u- 
nei scurte retrospective.

Poate că și dumneavoastră 
sînteți mari amatori de dru
meție și ați parcurs in lung 
și în lat plaiurile țării, adrni- 
rînd realizările unui sfert de 
veac de muncă libera" ale u- 
nui popor care pentru prima 
dată în istoria sa muncește 
pentru sine. Poale că ați in
trat și în alte orașe in libră
rii ca să căutați cartea cu 
pricina și ați primit același 
răspuns. V-ați întristat, desi-

Crește 
potențialul 
asistenței 

medico-sanitare
Dr. Iosif EȘANU

doctor in medicină 
directorul Spitalului unificat 

Petroșani

în municipiul nostru există 
un puternic detașament ' de 
salariați sanitari care apă
ră sănătatea celor ce mun
cesc. Prin măsurile lua
te de partid și de stat, 
in acest an s-au prezen
tat la posturi 15 absolvenți, 
ridicînd la 173 numărul me
dicilor din Valea Jiului. C« 
ajutoare prețioase ale-medi
cilor, în Valea Jiului activea
ză 847 cadre sanitare medii 
și elementare.

Aplicînd cu fermitate con
cepțiile medicale modeme, 
care pun un accent deose
bit pe prevenirea îmbolnăvi
rilor, avem azi satisfacția să 
aducem la cunoștința locui
torilor din Valea Jiului, că 
principalii indici demografiei 
ce se prelimina pentru anul 
1969 sînt favorabili. Astfel, 
pe teritoriul municipiului Pe
troșani natalitatea este de 
24 la sută (fală de 24,5 la 
sută — media pe țară), iar 
sporul natural al populației 
este de 18,3 la sută (față de 
circa 14 la sută — media pe 
țară). In aceste cifre sintetice 
se cuprinde un mare volum 
de muncă, un efort continuu
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cărbune peste plan 
dau... La sfîrșit de an, 
rămas însă sub... plan ! î

librărie:
Aș dori e ear-

depus tot interesul 
le dea frumos lucrate 
de bună calitate 
urăm ani multi, frumoși 
succese fructuoși.

„Ceva ușor ?“ 
„N-ate impor- 

mașina0.

mai mult..... nemotivate"
opriți-vă, flăcăi !

mai trageți chiulul măi 1 
mai încercați măi frați 
la medici ca să dați

Rusalio Mureșanu

2IARU1

bucura cadoul

Desene de

/

G. Gorin

circi

Pantalonii domnului de la birou lanfi. Sini

nimic mine, setea

o mare sete 
cine a nioș-

italienii 
ei. Auzi 
un cas- 
deparle

nu știu

Iar sosești
Cum e nou, neici
Că sosește an de an ? !

gubă'n ciuperci!
zic : Ic sfirîic călclile de 
ta hărnicie,

Moș Gerilă: 
sfîrșit l-am găsit ți l-am 
adus să vă repare fe
reastra...

NEÎNCREZĂTORUL : 
Vinc-un zvon ca un ecou : 

Anul Nou ! 
Traian

— Hei, ce slafi ? l-am 
adus de lucru...

UNUI REȚIV:
Nu doresc la o adică
Din țambal să i se zică : 
,.Salvare, mașină mică 
Unde-l duci pe Ionică ? !

(Agcrpres)
J

/li grija sa nu te 
tai chiar acum 
velion!

nccu-r /

cititori.
ri făuritor 

Și «!t friim’isi ți, ) 
Munca noastră cri 
Ca prinos le-aduce țării. 
Vieții h<>i și bunăstării 
încercați de vă opriți, 
l’l’ifușorul sâ-1 citiți. 
Că acestu. oameni buni, 
E-o datină din străbuni 
Și datina nc-o păstrăm... 
La mulți ani! Noi \â urăm, 
Din Cimpa i.i Uricani 
Tuturora mulți. mulți anii 
Plini numai de bucurie 
Sănătate, veselie.
la mai trageți brazde măi.

Să-l primim, zimbind c 
Câ așa ne șade bine 
Să primim cum se cuvine 
M..-safirul nou in casă 
Și sâ-1 invităm la masă 
Să golim dintr-o urare 
Rubiniul din pahare, 
l’rindu-i „Bine-ai venit!* 
Tmărului Nou sosit ! 
la mai închinați flăcăi !

Măi, mâăăi 1 
Paharele să ciocnim 
Și ani mulți să le dorim 
Tuturor ce-au reușit 
De Noul an l-au primit 
Cu pianul îndeplinit. 
Vouă ce ați smuls victorii 
Și la toți indicatorii 
Pianul l-ați realizat, 
Anul nou și mai bogat 
Să vă fie în succese, 
Din progrese in progrese

Să pășiți și să 
Ani mulți, mulți și fericiți! 
Ia mai minați măi !

Hăi, hăăăi!
La mulți ani vă zicem, frați, 
Ce-n adîncuri voi lucrați 
Șl trimiteți la lumină 
Aștrii lucitori din mină ! 
Minerilor lupenari, ce-s ași 
Și pe ramură fruntași 
Ciocniți un pahar cu vin 
Pentru Petre Constantin 
Grumăzescu .și Bălan 
Sirop. Blaga ce-n ăst an 
In frunte s-au situat 
Zi de zi neîncetat 
Paharul să-1 mai ciocnim 
Cu Peloiu Constantin, 
Și cu Zaharia care 
Deși Paroșeniul are 
Tinărâ producția. 
Au știut direcția 
Să și-o țină 
Acum, cîteva

drept-munte.
cuvinte

Celor din E.D.M.N. 
Și de la S.C.S.M. 
Valea, de jur împrejur 
/ primit un nou contur 
'Unul nou. la Bărbăteni 
Allu-aiei la Livezeni
Astfel cum întorci privirea 
FD/MN-uți dă știrea
Că i certă prezența lui 
Aci, in Valea Jiului.
La mulți ani. noi îi urăm 
Numai bine și-așteptăm 
Tot vești bune! Și acum 
Să ne abatem din drum 
I.» S.CS.M. să trecem 
Și-o urare noi să-i zicem 
Douăzeci dc ani, acum 
A-mplmit. de cind la drum 
A pornit Două „decade* 
De ani plini de-activitate 
Do aceea li se cade 
O iirare în ăst an.. 
Siguranța-n subteran

Viața este complicata. U- 
neori faci ceva caic nici nu 
trebuie făcut, apoi le întrebi 
de cc, dar totul rămine inex
plicabil.

Merg, deci, pe o strada 
oarecare și deodată vad pe 

cu o servietă. Omul
face o impresie ireproșabile, 
dar în ținuta sa vestimentară 
«•va nu era in regulă: pan
talonii... mai exact nasturii.

Altul rămine indiferent, dar 
•u... aș® îmi trebuia !

„Vreau, deci, să-i alrag a- 
tentia colegului ca ..nuslurii 
săi. ." Dar ci intră grăbit 1n- 
ir-o clădire. Eu după el, prin- 
tr-un coridor, și, clnd să-l a- 
junq din urma, dispare înlr-un 
birou, fntiu și eu, dar •- 
|BT«șle o secretară.

„Dumneavoastră ?“.
„Am treabă c-u colegul care 

tocmai u trecut pe aid*;
„hi ce chestiune, vă rog î". 
Doamne, de, in ce chestiu

ne ? Zău că nu știu cum sa 
spun, „lnir-o chestiune inter
nă !”, îmi vine ideea.

„Colegul Sinizin este- ocu
pat*, spune ea.

„Un singur cuvînt am să-i 
spun*.

,.Spune1,i-mi mie cuvîntu] și-J 
voi tran-mite*.

k____________

4970
ntftreastă

ibunătățeascfi. 
mulți ani și fericire 
»ai bine și-mplinire.

*i fiți alăuiri <'f mineri!
măi I 
forestieri, 

imiteți jos 
lui frumos 

imbinalt 
nestemate.

fericire frați 
departe minați!

Iți ani. feroviari, 
Mecanici, funcționari. 
La mulți ani m drum deschis 
Rralizării-ora ărui vis ! 
Ciocniți un pahar acum 
Tenti a . 1 ' 1 e sin! pe drum.
Celor care la volan 
întâmpină noul an 
Pe șosea, la datorie, 
Să le urăm bucurie 
Si mai închinați, flăcăi,

Hăi, hăăăi !

multi ani studenți hibl|!

la mai minat i 
It multi ani
( « di:' munți tril 
Trunchiul lrm
Care-ajuns in

Li
4< ca miint o să fiți
L»
Bun
Faceți artă-n minorit I 
Credem c-ar fi nimerit 
Să obțineți note bune 
In fiecare sesiune 
In .ti minați măi

Hăi. hăăăi I 
Aho. aho. dragi profesori 
Pedagogi. învățători 
Voi ce mintea modelați 
Oameni de nădejde dați 
Pentru viață, pregătiți 
Harnici, demni și instrniți. 
La mulți ani 
Si cu plugul

exploatări, ingineri
i conducători mineri.

și mai minați 
mai brăzdați 

llăi, băii 
ne oprim 
să ciocnim 
actori

Dar puțin să 
Pe la Teatru 
Cu talent ații 
Un pahar (că-s amatori, 
Credem, nu numai de...

„ciorbe" I) 
Cu dinșii vre-o două vorbe 
Am dori ca să schimbăm : 
Dragii noștri-acum. sperăm. 
După ..Ciorba de potroace" 
..Servită" de-un timp incoaee 
Că aveli și piese noi...
(Știți, dorim și-un.....Mul dol'l)
Trageți măi

llăi. hăi !
Preparați ilor. d» s> 
Din Petrila la Lupcni 
Le dorin un an bogat 
Cărbune tot mai spălat 
Și tot bun. de calitate ! 
Fericire, sănătate 
Și în anul ce intrați 
Să-mpliniți lot ce vis: 
Ia mai minați măi.

Hăi, hăăil
Dar nițel să încercăm 
La Viscoza s-adăstăm 
C-a muncit cu mult elan 
Și-a dat fire peste plan 
Peste 9 tone și 
Au făcut economii, 
Peste trei sute de mii.
La mulți ani. noi le dorim 
Și tot harnici să ii știm 

i minați măi.
Hăi, hăi!

La U.U.M.P. să ne oprim 
Și de-asemeni să-i dorim 
Mulți ani. multă sănătate ! 
Șaizeci ani de-activitate 
Ce i-a împlinit acum 
Uzina-a plecat pe-un drum 
De prestigiu-ntre-uzine 
Constructoare de mașini 
La mulți ani. prosperitate, 
Succese-n activitate 
Și mai închinați flăcăi.

Hăi. hăăăi!
Dar să poposim și-aici 
Pe la „stîlpi hidraulici* 
Ai Fabricii din Vulcan 
Ce s-a născut în ăst an. 
Tuturora le dorim 
Ani de fericire plini 
Veselie, sănătate 
Și „stîlpi* tot de calitate. 
Ia mai minați măi.

Hăi, hăi 1 
Celor care peste plan 
Au dat la sfîrșit de an 
Șaptezeci de-apartamente 
Și clădiri industriale, 
FTumoaso funiculare, 
Au 
Să 
Si 
Le 
In
Betrilenilbr le-urăm 
La anul să-i lăudăm 
Că i-am lăuda și-acum 
Insă... s-au pierdut pe drum 
Că așa s-au angajat 
Dc județul l-au chema» 
La întrecere... și-au spus 
Tone zece mii în plus 
De ’ ’ *
Că 
Au

Pctrilenifor. să fiți 
La anul mai chibzuiți ! 
Și acuma, la mulți. ani I 
Ta mâ: minați voi plăvani !

hăi, băi!
Tinerilor, autori
De nădejdi in viitor — 
Dimineața țării noastre, 
Drumurile voastre vaste 
Fic-n ele să adune 
Succese și note bune 
Țării să vă dăruiți 
Cit m-ij bine pregătiți 

brazde măi
Hăi. hăăăi !

„Nu, zic. Chestiunea este cil 
se poale de... ințelegeți, dc- 
Hcală*.

-Alunei completați acest for
mular".

Scriu : -Stimate c oleg Sini
zin. sinteli bun sa vă indre-p- 
iati atenția asupra ținutei dvs, 
■nai exact — asupra pantalo
nilor dvs. Cu toată stima...* 
Semnez.

Serrelarci ia airtia și ‘■pune: 
-.l-o duc iiltfi: . Așteptați, \ â 
rog".

.Ce si ma; aștept, zi< . Mă 
duc...* — „Nu, luați Ioc, poate 
cu are sa va pună unele- în
trebări*. — Ce întrebări ? Dar, 
ramin și aștept.

După cîteva minute secre
tara se întoarce cu hirtia, pe 
care era scris cu roșu: „La 
Mîsciulin*. Și subliniat.

„Dar e absurd!", exclam eu.
,.E in regulă, zice secretara,

• i drgeaba-n magazine 
Lima vezi mătăsuri fine 
.Și clicnți pe ginduri puși 
Că nu se găsesc... mănuși I) 
Noi, sperăm c-or face bine 
Să „deschidă" magazine 
De la tuiul, nu să țină 
„Închise" și cîtc-o lună 
Unități ce au o mare 
Afluență in... vinzare I 
De asemenea, dorim 
I’r vânzători ca să-i știm 
Că au un comportament 
Mai demn față de client 
Ia luați aminte, hăi.
Si mai minați, măi flăcăi

Hăi, hăi !
Aho. aho să ne oprim 
Puțin și să poposim 

cei in albe halate 
no văd de... sănătate, 
medici și la surori, 
toți acei lucrători, 
insistent ne veghează

Aho. aho, să stăm 
Să sunăm din clopoțel 
Pentru-acci care-a u pierdut 
Vremea-n anul cc-a trecut. 
Sunăm să se mai trezească, 
Mințile să-.și dezmorțească, 
Nu cind pe sfirșite-i anul 
Să ia în asalturi planul. 
Că din astfel de motive 
/\par „ s upran or m alive* 
De rebuturi și carențe... 
Aceste deficiente 
Am dori ca să dispară ! 
Haide-ți dar flăcăi pe-afarfi 
Ca să tragem plugul, măi, 
Și pe la acei „chiulăi* 
Celor care nu-s la post, 
„Invoiți" fără de rost; 
Celor cc-n activitate
Au 
I-a 
Nu 
Nu 
Pe „ _____
Cerșind cîte-un „diagnostic* 
Fără să aveți nimic.
Că în fond această doză 
Numită „chiulan gitocoză"

La
Ce
T.a 
La 
Ce
■Sănătatea și au trează 
Conștiința muncii loV.
■Să lc urăm tuturor. 
Ani de fericire plini. 
Pacienți cit mai puțini 
(asta ca efect să fie 
în munca de... profilaxie I), 
Saloane albe, curate 
Și mai bine utilate... 
Viață-ndelungată, plină 
De succese și lumină. 
Ia mai trageți brazda, măi

UNUI ȘOFER :
In noaptea de Moș Ajun 
I s-a rupt Trabantu-n drum. 
Că venea cintînd de zor 
Moș Gerilă pe-un tractor 
(Moș Gerilă de la I.M.A.) 
Care'de! cu toată stima 
l-a strigat : măi Alcool !

noroc, și-un carambol !

Se jx>ate trata corect 
Dovedind mai mult respect 
Pentru munca ce-o prestați... 
De vreți să vă vindecați 
Dc-astă „boală“-i preferabil 
Să luați „disciplinabil" 
Puțină ..bunăvoință" 
O doză de „chibzuință" 
Și această maladie 
Va dispare pe vecie ! 
Ta să încercați flăcăi

Hăi. hăăăfil !
Haideți dar ca să pornim 
Și cu plugul să ne-oprim 
Puțin pe la O.C.L.
Produse industriale. 
Dumnealor, noi le dorim 
Anu-acesta să îi știm 
Mult mai bine-organizați 
Și mai bine cumpătați. 
(Insă nu ca gospodarul 
Care vara-și face carul)

Ei, dar să ne mai oprim 
C-am putea să tot vorbim 
Zilc-ntregi de-acum-nainte 

. Luați însă, frați, aminte !
Anul care-o să sosească 
Bine vă călăuzească. 
Forțe și puteri de muncă 
Tuturor să vă aducă 
Sănătate, bucurie. 
Ani îndelungați — o mie! 
Anul ce s-a terminat 
A fost un an încărcat 
De minunate succese 
De recorduri în progrese 
Toți din Vale, ce-au muncit 
Bine, au contribuit 
La economia țării. 
Vieții noi și bunăstării 
La traducerea în fapte , 
A măsurilor luate 
De partidul nostru drag. 
Anul care e în prag 
De-a ne părăsi, să fie 
înscris în istorie 
Cu litere mari, de aur 
Și încununat cu laur. 
Incrustat pe-un edificiu 
Înălțat ca frontispiciu 
Al unei istorii noi.
Mîine. sîntem iarăși noi 
Cei datori, să-1 incrustăm 
Cu • succesele visate 
Traduse-n realitate ! 
Cu nădejde mare, frați 
In noul an să intrați 
Tuturora vă dorim 
An de bucurie plin 
Iar succesele — cu carul ! 
Vă dorește la toți

l TÎNÂR BĂRBOS : 
Ca om le tragi din maimuță 
Insă cind te văd. Gnguță, 
Pun concluzii filistine : 
Maimuța se trace din tine!

Vintui: 
că de la 
mai tragi

— Promite-mi 
anul n-ai să 
în mine !!

E inutil, clienții spun
Să îi mai criticăm, deacum 
Că, de atîta criticat
Pe semne s-au... imunizat.

Răvașe
Și înspre fabrică-a plecat 1

TELEFOANE

Mă-ntreb, de ce-mi dați 
Livezenii 

De vreme ce vă cer Lupenii ? 
(Poate așa-i la telefoane! 
Mai au și ele, multe...

„toane“ !)

Ori vaea-mamă 1-a-nțărcat 
Ori laptele e... minunat !

F.P.L.

Mai deunăzi, un mic v 
Scrisese pe un bilețel : 
„Beau lapte pasteurizat"

In anul care vine, noi sperăm 
Că în orice local T.A.P.L. 
Chemind un ospătar,

să n-așteptăm 
Pînă nc-or trece toate...

apele 1
„CAFE-BAR"
Cînd intri-acolo-ntradevâi*

Iți vine sa te iei de... par! 
Al meu e scurt,

dar mi-ar plăcea
Să intru-n... părul „unuia" !!—

Cc-ar fi, dacă... de la anul 
Cînd venim și noi la cină
Să nu-ncercăm iar cu banul 
Dacă-avem. sau nu...

lumină ! ?

PERSONALULUI SANITAR

Am dori să fiți atenții^ 
Sînt un „soi** de „pacienți’* 
Care stau prin dispensare 
Bolnavi de... o motivare!

iei c<i te

Iun UC1U

ORIZONTAL: 1. Revelion Intimi: 2. Pe 
varză — Cu vinuri: 3. Crîșmărița lui Goga — 
Țară, colonie britanică; 4. Ciulă la trompetă... 
— ...la acest revelion... — ...și se-ncurcă; 5. Pri
mește prima oaspeții — a 24-a dă emoții — In 
pivniță!; 6. Personaj din „Fata de zăpadă" de 
K. Korsokov — Vine cu... răceală (reg.); 7. Ține 
darurile in pom — Vată de pom; 8. începe plu- 
gușorul — Vinuri pe sprinceană; 9. Anul nou; 
!0. Plină cu bunătăți — Ultima bătaie de ceas 
a anului.

vă prezentați cu acest referat 
la colegul Misoiulin". — „Ce 
să fac la Misoiulin ? Colegul 
Sinizin nu a înțeles, proba
bil..."

„Nu este vorba de nici un 
Înțeles. Misoiulin este loclii- 
lorul său. Duceți-vă la el I" 
mi-o tăie secretara, fără drepl 
de apel.

Asta-i culmea ! Dar, mă rog. 
Mă duc deci la Misoiulin. La 
ușa, o coadă lungă. Toți cu 
hîrlii în mină, așteaptă. Mă 
așez și au la coadă. Așlapl

semnează și vă duceți la se‘ 
cretariatul general". — „Dar 
ce să fac acolo?" — „Grăbi- 
ți-vă să-1 mai prindeți, că 
pleacă la masă!".
Alerg. Sistemul meu nervos 
este încordat pînă la refuz; 
Mi-o teamă să nu-1 pierd pe 
Riazjințcv. Dar nu plecase în
că, îmi semnează hirtia și mă 
irimilc la secretariatul gene
rai. In secretariatul general 
numai femei. Nu pot să dis- 
• ut eu ele despre problema 
«•ii, dar una îmi ia hirtia din

• i «u. Ce anume, nu știu. 
stârșil, sînt chemat, intru. Co
legul Misciulin vorbea la le- 
lefon. Spun : „Să vedeți, este 
vorba dc o chestiune penibi
lă...*

-Jixjulin ascultă cu jumă
tate ureche. Apoi îmi iu hir
tia si scrie : „Se aprobă", sub
liniat. Simt că m2 ia cu ame
țeală. Spun : „Vă rog, ches
tiunea este că..."

„înțeleg, zice el. Vă duceți 
la camera 27, la Riazun|ev. Vă

mină, apoi spune : ..Este in 
regula, așteptați pînă veți h 
«bemol*.

Ei bine, nu mai aștept Pa- 
■ ‘ ’■ Plec! Îmi

itâ- 
doamne, cile tre

buie să îndur din cauza lor ! 
Alerg prin coridoare și — 
iilă-1 pe scumpul meu coleg 
Sinizin, cu aceiași pantaloni. 
Mă bucur. Strig : „Vă rog, o 
clipă!..." Dar e mai iuto de- 
cit mine. Alerg după el —

pînă ce mă lovesc din nou oe 
secretara sa. Nu mii lasă să 
trec. Urlu : „Lasă-uia să-i spun 
doua cuvinte!". _

„Completați acest formular", 
spune ea.

..Nu mai completez nici un 
formular! Și nu m2 mai duc 
nici la Misoiulin, și nici la 
Riazantev ! Toate documentele 
In chestiune au ajuns la se
cretariatul general!" înțepe
nesc în fala ei, tremur din 
toate mădularele.

„Nu va enervați, aice se
cretara, nu-i nici o problemă, 
se rezolva înlr-o clipă. Pune 
«>inn pe telefon și întreabă 
secretariatul genera), dar hîr- 
liile mele nu se află acolo. 
„Dur unde sînt ?" întreb.

„Dar de unde vreți să știu? 
Veni ți luni, și se rezolvă".

Apoi s-a întâmplat ceva In 
■line, pe undeva, nu știu un
de, nu știu ce. Acum regret, 
«Iar ce să fac, aveam nervii 
zdruncinați. O Jmbrîncesc pe 
secretară si mă reped la Șinî- 
ain : ,In sfirșit, am pus mina 
pe dvsl..."

Sinizin se ridică. Iar eu 
văd : totul este în ordine la 
el.

Fac la stingă Împrejur și ies 
împletlcindu-ină. Și ma întreb 
și astăzi : a observat singur, 
sau hirtia mea și-a făcut efec
tul?

Un cetufcan intră înlr-o 
expozifie de automobile și se 
plimbă îndelung plinire ma
șini.

— Dorp ceva ? I:irma noas
tră vă poale livra in două 
săplumini orice mașina.

C'elă/eanul (rcllexiv se 
dresetuu acestuia):
— Nimic I Este alil de plăcut 

să te plimbi printre mașini 
liră si le le reții.

•k
Seenă înlr-o
— Clienlul:

te.
- librarul:

— Clientul: , 
cu
★

întoarce etesă 
dai examenul de

Sofia st 
după «• a 
conducere auto.

Solul; Cum ti mers ?
Sofia : Nu știu I
Solul : Cum IIU știi? Exa- 

minuturul nu fi-a spus nimic ?
Sofia : Deocamdată nu. 

încă in stare gravă.
k

Doi lurișli discută :
— Ce cludafi sini 

ăștia, spuse unul din 
idee, sîi construiască 
lei medieval at it de 
de calea ferată I

Ă LKTICAL : 1. Pe-aci s a trecut cu plugu.șo- 
rul — Două din cîntece; 2. Stă în capul mesei
— Te servește: 3. Cheamă păsările albe — \u- 
torul povestirii „Toasturi pentru stelele strălu
citoare’*: 4. Una pînă-n zori — Localitate în Sue
dia; 5. La acel revelion — Pe pîrtie !: 6 Trase 
din ochi ! — Schimbă fețe; 7. A toastp — Ca 
almanahurile de revelion; 8. Diminutiv femi
nin — Dă daruri de revelion: 9. După revelion
— A se așeza Ia masă; 10. Se urează de Anul

V. MOLODET

— De ce ești așa de poso
morii ?

Scriitorul: An» înliinit pe 
cinevu care 
despic Shakespeare.

— Și peni tu asta te 
jești ?

Scriitorul: Bineînțeles;l M-a 
mihnit gindul cu iuti-o zi aș 
li și eu un necunoscut.

— Fiul dv. arc 
de știinfă. De la 
tenit-o ?

— Știința de la 
de la tatăl său.

★
- Copilul d\. lace progie- 
la pian ?

— Enorme. Ciuta singur 
compoziții la patru miini.
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Steagul roșu

V

Ginduri, pasiuni, idealuri... Niciodată, parcă, nu cîștiaă otita 
autenticitate tn semnificații și valori decît in acel moment tulburător 
al trecerii punții peste hotarul dintre ani.

Se apropie I Mai sint. 5, 3, 2 minute. Atenție . orologiul bale 
solemn, aevea și undeva in sinea, in intimitatea noastră. Momen
tul... A venit momentul etern și perisabil — momentul Timpului. No- 
împresoaro, ne domină, trezind in fiecare sentimente contradictorii. De 
setisfocție că am mai trăit un an plin de roade, l-om făcut timpul 
nostru, al devenirii noastre. De regret î Da, și de regret pentru că, 
tetusi, anul scurs, se scade din timpul nostru, atit de limitat. Dar, 
pentru că timpul se desfășoară in spațiu, aici ne găsește și pe noi : 
in spațiul, in lumea noastră.

Și lumea e veselă în acel moment. E cuprinsă de euforie și e*u- 
berență. Cuncheiul de pahare, „ninsoarea" de confeti, urările seme- 
niku nu ne lasă la o parte, ne antrenează la trăirea intensă, cole<- 
bva ■ momentului solemn. Soibind primul strop ol noului «in, ne im-

brățișăm cu limbetul și cu brațele semenii din jur, derindu ’e ani 
mulți, fericiți, împliniri.

Totuși, dincolo de sentimentul contradictoriu ce ni-l d-i semq®- 
lea timpului, dincolo de exuberanța in care ne-am antrenai cu Ic i 
semenii, momentul ne domina cu insistență conștiința, punind fie- 
«ore om in fața oglindi propriei salo identități, in fala acestei oglinzi, 
fiecare râmîne cu gindurile, cu pasiunile și idealurile sale. Prin stră
fulgerări mintale de citevo clipe își retrăiește fiecare trecutul, își scru
tează viitorul - pe măsura responsabilității față de sine, față de 
•omeni.

Am pornit prin Vale, să Culegem crimpeie din gindurile și idea
lurile •amenilor, prilejuite de apropierea Anului Nou. Răspunsurile 
Ir socotim elemente autentice ale imaginii d© ansamblu rtsâpra opti
mismului, dăruirii și idealurilor oamenilor Văii Jiului de o spori con
tinuu densitatea timpului lor, o timpului nostru ol tuturor prin fapte 
și mai demne.

J
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• Care este primul dv.
» Care sînt idealurile si

gînd ?
împlinirile spre care nuzuiți ?

<iFrtrc Constantin, inin 
Brigadă, E. M. Lupe

TriniUl meu jind ? Să fim 
sănătoși cu toții : eu, ortacii 
juri șj familiile noastre pentru 
i< ne îndeplini întrutotul obli- 
pațiile dc marc răspundere ce 
nr așteaptă in noul an După 
aceasta, toate satisfacțiile și 
Împlinirile vor veni dc la sine...

Dr. Nicolae Popescu, medic 
primar, .șeful maternității Pe
troșani :

In pragul noului an, primul 
meu gind zboară cu emoție 
ți recunoștință spre un înde
părtat sat de munte, către pă-

pe care le-am cu- 
doresc ca și anul 
aducă aceleași sa- 
implîniri. Idealul 

toată lupta, munca 
cit mai folosi- 

noștri, generați- 
vor urma.

le ani dc profe-
18 în Valea Jiu- 

sc aceeași putere 
in primul an pe 

în continuare în 
alinării sufe-

ire le-am for
mat in specialitate și de care 
si nt mîndru. sper să pot adăuga 

■■"’mc <ie modici cărora să 
întreaga mea 

'fesională și deexperiență 
viată.

Liana Birsan. elevă, clasa a 
XII-a. Liceul Petroșani :

E greu să alegi dintr-un no
ian de ginduri unul singur, să 
le nedreptățești pe celelalte ca
re luptă fiecare pentru intiie- 
1.4r Cel mai important gind. 
chiar dacă nu primul, decurge 
din dorința arzătoare a fie
căruia dintre noi de a face 
parte dintr-o generație care nu 
f mulțumește cu mediocrita- 
1- a, ci fiecare se dorește demn 

onorat, apreciat după mun- 
i și valoare.
Petru Galea, șeful ma.gazinu- 

alimeniar nr. 58 Vulcan : 
■^â Tie un en. mai bun decît 
1 care a trecut, pentru toii, 

j<Btru familia mea si colegii 
dc muncă pentru toți concetă
țenii mei.

Teodor Cosma. tehnician mi
nier. Aninoasa :

Lucrez de 10 ani la mina A- 
ninoasa. Tn ultimii ani am ur
mat cursurile serale ale Insti
tutului dc mine. Cea mai marc 
dorință a mea este ca in iunie 
3970 să iau examenul de stat 
si în calitate de inginer mi
nier. să-mi continui munca în 
y.tiirr-u’ colectivului din care

b
șeful
nr. 15

1. r «arte.
Maria Mocean. bobinatoare. 

FFA. ..Viscoza" Lupeni :
Primul meu gînd e să fiu 

Jrri. ;i^ Fă-mi găsesc un 
ien adevăr.a •! mai ales sincer 
care sâ-mi devină un soț atent': 
d.» votat. Doresc să mă mențin 
fruntașă in producție iar oa- 
r-'rnii din i”rnl meu să fie mai 
buni mai veseli, mai condes
cendent». pentru că. după păre
rea mea. numai prin armonie 
pntfrn să no îndeplini 
rea în societate.

Alexandru Ruțu. ec 
T .PJS.P. Livezeni

satisfacțiilr 
născut îmi 
i','70 să-mi 
lisfacții și 
meu ? Ca 
noastră să fi» 
toare copiilor 
ilor care ne

Costin Iliescu, actor. Teatrul 
dv slut Petroșani :

La 12 noaptea cind teatrul 
.inilor își va anunța prin bă- 
taia gongului premiera de gală, 
primul meu gînd se îndreaptă 
cairo fetița mea căreia îi do- 
r» sc sănătate, să crească mare 
<i să învețe carte.

Ing. Dan Surulescu, șeful 
E. M. Paroșeni :

Pentru colectivul de muncă 
pe care-1 conduc, o urare mi- 
nierească de sănătate și ferici
re. Doresc Ca în anul 1970 să 
se împlinească un gind al nos
tru. al tuturor celor de la Pa
roșeni, și anume, asigurarea do
tării minei cu utilaje mecani
zate. Aceasta pentru a îndeplini 
obiectivele spre care țintim: 
atinqerea unei capacități de 
producție superioară și scă
derea efortului fizic al mineri
lor.

Wilhelm Neag, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
partid, primarul orașului 
peni:t

Primul meu gînd va fi 
chînat locuitorilor orașului 
peni cărora le doresc împlini
rea tuturor năzuințelor, prospe
ritate și fericire.

Doresc ca 1970 să fie anul 
care să rezolve marile proble
me ale omenirii : încetarea 
cursei înarmărilor, a războaie
lor de cotropire, vindecarea can
cerului. lichidarea foametei în 
țările subdezvoltate.

Adrian Roman, student. Fa
cultatea de mine a I.M.P.:

Primul meu gind. in momen
tul cind a douăsprezecea bătaie 
va marca nașterea noului an, 
1970. se va îndrepta către toți 
studenții țării noastre, care prin 
ginduri și fapte vor contribui 
în viitorul apropiat la împli
nirea frumosului și bunăstării 
in patria noastră. Aș dori prin 
munca mea de studiu să devin 
unul din acești făurari ai lu
mii noi in țara în care trăim 
și pe care o înflorim cu bra- 
rle și mințile noastre zi de zi.

Ing. Ilie Brebcn. Liceul 
dustrial Petroșani :

Anul care se-ncheie a 
pentru mine, poate, anul 
mai rodnic în împliniri, 
absolvit institutul, am fost în
cadrat profesor în orașul în 
care m-am născut și am cres
cut, am devenit membru de 
partid. Dar toate acestea în
seamnă o investiție de încre
dere din partea societății.

Costică Diaconu. nou angajat 
la mina Aninoasa ’.

Mai am cîteva zile pînă ter- 
in perioada de instructaj, 
n trecut dc 18 ani cu cîteva

de
T.u-

în- 
Lu-

in-

fost 
cel 

Am

luni și sint dornic să lucrez 
în subteran, să invflț cît mai 
mult din tainele mineritului, să 
fiu de real folos patriei noas
tre. Mulțumesc familiei, domi
ciliată în Huși, că m-a îndrep
tat aici și îi doresc fericire și 
sănătate. Dragostea pentru «a 
le-o voi dovedi prin munca pe 
car»' o depun aici, printre mi
neri.

Vasile Cirîpcru, șeful E. M. 
T.upeni :

Mă gindesc la două lucruri : 
în primul rînd ca in noul an. 
atit eu cît și colectivul din care 
fac parte să desfășurăm o ac
tivitate la fel de rodnică, mai 
rodnică chiar, decît în 1969 — 
an cu cele mai frumoaso suc
cese pentru mina Lupeni în ac
tualul cincinal. Tn al doilea 
rînd. Ia fetița mea. care în 
’70 va păși spre o nouă etapă 
în viață, plină de răspunderi
— învățămîntul superior. Ii do
resc din toată inima să-și atin
gă țelul ce și l-a propus : să 
devină- medic.

Idealul meu e legat dc co
lectivul minerilor din Lupeni : 
prin roadele muncii sale să-și 
consolideze prestigiul dc colec
tiv fruntaș.

Alexandru Zolotaru, antreno
rul echipei de alpinism a Aso
ciației sportive C.F.R. Petro
șani :

Doresc din toată inima ca 
echipa pe care o antrenez să se 
claseze pe unul din primele 
trei locuri la finala campiona
tului republican de alpinism
— ediția 1970.

Năzuința mea ? Să escaladăm 
în noul an vîrful Lenin, cu o 
înălțime de 7 000 metri, din 
munții Pamir.

Lconte Ivanov, ajutor miner 
la pregătiri, mina Aninoasa :

Aș vrea ca în cursul anului 
1970 să-mi găsesc o fală, de 
preferință moldoveancă — pen
tru că și eu sint moldovean
— să mă căsătoresc și să-mi 
întemeiez o familie trainică, 
fericită. Am 29 de ani și sint 
în stare prin munca mea să-mi 
întemeiez o astfel de familie. 
De-i fată bună, voi avea un 
motiv în plus, să mă strădui 
din răsputeri pentru a deveni 
un miner vrednic, demn de or
tacii mei din brigadă, de vi
itoarea mea familie.

Leontin Ciortan, instructor 
voluntar al secției de navomo- 
dele A. S. ..Jiul'1 Petroșani :

Gindurile mele se vor îndrep
ta spre familie, spre cele două 
fetițe pe care le am. spre viața 
plină de bucurii pe care o 
trăim, spre prieteni, spre tot ce 
este frumos.

Ca sportiv. întotdeauna m-a 
preocupat ideea perfecționării 
continue, a ridicării performan
țelor, a introducerii în sportul 
nostru — navomodelismul — a 
tot ce este nou, pentru a in
sufla tineretului dragostea pen
tru tehnică și frumos. Atit pc 
mine cît și pe colegii moi de 
echipă, vechi prieteni, ne preo
cupă îmbunătățirea rezultatelor 
în campionatele ce ne așteaotă. 
Cu toții dorim din toată inima 
ca echipa Văii Jiului să re
devină ceea ce a fost cîndva...

Ing. Sabin Tat, șef laborator 
explozivi, S.C.S.M. Petroșani !

eaptă în- 
inspre

1970 să fi,1 un an prosper, 
plin d< împliniri pentru fami
lia mea *i colectivul in care 
muncesc.

Ca cercetător, doresc ca te
mele care îmi vor reveni pe 
noul an să fie concretizat»1 eu 
maximă eficiență, să sc finali
zeze în punerea la dispoziția 
minelor grizutoasc a unor me
tod»' de pușcaro dc maximă 
siguranță și cu eficacitate eco
nomică sporită.

loan Teodor, elev anul IV Li
ceul industrial :

Primul meu gînd în noul an 
se va îndrepta spre iubiții mei 
părinți cărora le mulțumesc 
pentru strădania de a mă creș
te și educa în așa fel îneît 
să devin un om util societă
ții. Le doresc mulți ani d»' via
ță și multe, multe bucurii.

In 1970 voi fi în ultimul an 
de liceu. Mă așteaptă apoi ba
calaureatul și examenul de ad
mitere la I.M.P. Dorința mea 
c să mă pregătesc femeinic 
pentru a putea să promovez cu 
rezultate bune aceste examene. 
Apoi, voi mai vedea...

loan Vasile. minor, șef de 
brigadă la Petrila. student la 
I.M.P. :

Să am un an la fel de bun. 
plin de evenimente fericite ca 
în 1969. Să termin cu bine fa
cultatea pentru a-mi putea a- 
duce în viilor o contribuție 
mai valoroasă la dezvoltarea 
mineritului în patria noastră.

Ing. Sabin Giurgiu, șeful ser
viciului producție al U.E.L. " 
troșani :

Pace în lume, înflorirea pa
triei și a întreprinderii în care 
lucrez, sănătate familiei și mie. 
Tn anul 1970 năzuiesc să iau 
cu succes examenul do stat la 
cursurile post-universitare și să 
îmbin cunoștințele tehnice cu 
cel»> economice în activitatea 
mea.

Dumitru Petra, factor. Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani :

Gindurile mele se vor în
drepta, atunci, la ora despre 
care vorbiți, spre cetățenii ca
re mă așteaptă în fiecare zi 
cu tolba de scrisori, ziare și 
reviste, deci și în prima zi a 
anului nou, cînd, de obicei 
pentru noi factorii e o zi... pli
nă. Mă voi strădui ca fiecare 
felicitare de anul nou să ajun
gă la adresă, fără intîrziere. 
pentru a produce bucurii. Și 
mai doresc ca în noul an să 
..împart’ cît mai multe bucu
rii. cit mai multe vești bune.

Marin Peronescu. căpitanul 
echipei dc fotbal „Jiul" Petro
șani :

Eu joc îritr-o echipă, așa că 
aș răspunde în numele între
gii echipe, în numele tuturor 
colegilor mei. Trecem în noul 
an eu satisfacția unei .compor
tări onorabile în turul campio
natului diviziei A de fotbal. 
La capitolul idealuri și împli
niri pol spune că sintem cu 
toții animați de -dorința de a 
oferi iubitorilor fotbalului nu
mai jocuri bune și să no păs
trăm locul în clasamentul

Pe

fi-

deMihai Bartha. miner șef 
brigadă, mina Bărbăteni :

Primul meu gînd în anul nou i

să ating ținta pe care rni-ain 
propus-o o dală cu preluarea 
brigăzii dc săpători dc puțuri 
de la mina Bărbăteni : să rea
lizez in noul an cu brigada 
mea o viteză de'săpare supe
rioară vitezelor obținute pînă 
in prezent pc bazin, mai mare 
chiar decît cea realizată cu ani 
în urmă, de brigada lui Dio- 
nisie Bartha,

Mai iloresc să-mi continui 
studiile, să devin subingincr.

Ionn Bodenlosz, tehnician mi
nier, Pctrila :

Tn anul caro so încheie am 
trăit o bucurie unică în via
ță : mii de oameni rni-au a- 
cordat încrederea lor, alcgîn- 
du-mă reprezentantul lor în cel 
mai înalt for al țării : Marca 
Adunare Națională.

Primul meu gînd dc anul 
nou : să răsplătesc din plin 
încrederea alegătorilor mei. 
ma ce mi-au oferit-o.

Sandu Tudor, zidar, șef 
echipă, șantierul Lupeni :

Să meargă treaba și mai 
nc decît în anul ce a trecut! 
Năzuința mea : să fac cît mai 
mult bine, să. ofer cît mai mul
te bucurii oamenilor. Această 
năzuință o văd realizată în a- 
partamentele ce le construim. 
Doresc ca în noul an să termi
năm toate blocurile prevăzute 
pentru etapa T-a a noului car
tier Viscoza IV precum și ho
telul turistic de la Valea de 
Pești., iar la anul să petrecem 
revelionul la noul hotel.

Nicolae Vîlcea, inginer șef al 
preparației Corocști :

Pentru noul an năzuințele 
mele se referă la familia mea 
și la obligațiile melc sociale. 
Astfel, consider necesar să a- 
cord familiei o pondere mai 
mare din timpul meu printr-o 
mai bună, mai rațională și mai 
sistematică4 folosire a acestuia. 
Referitor, la celelalte obligații, 
sint conștient de faptul că a- 
ceslea cresc că ele trebuie mai 
eficient îndeplinite. In acest 
sens îmi propun să încep stu
diul unei noi limbi străine si 
să perseverez mai mult pentru 
îmbunătățirea specializării me
le, pe măsura solicitărilor u- 
zinei, a colectivului unde îmi 
desfășor activitatea.

Gheorghe Rusu. tehnician 
floricol :

Orașul în care trăim și mun
cim să fie cît mai frumos, mai 
bogat în flori și verdeață, ca
pabil să toriifice buna dispo
ziție a locuitorilor săi. In ace
lași timp, mi s-ar împlini o 
mare năzuință văzînd că oa
menii. toii concetățenii mei, iu
besc și îngrijesc frumosul din 
jur și contribuie astfel la spo
rirea atractivității orașului lor.

Pavel Chis. electrician, mina 
Dilja :

M-am căsătorit de cîteva zile, 
cu o ființă care mi-e cea mai 
dragă de pc pămînt : Ioana, 
laborantă tot la mina Dîlja. 
Primul meu gînd se va îndrep
ta deci spre ca. Ii doresc să 
fie fericită alături de mine, să 
întemeiem un cămin fericit, 
temeinic cu care să ajungem 
dincolo de.......nunta de aur".
Iar anul 1970 să nc aducă un 
copilaș...
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JVv vreau să fie
lună-n astă seară

Toate pregătirile-s guta. 
Curcanul așteaptă răbdător 
în cuptor. Vinul c la rece, 
ne\ aslă-mea la coafor. I)ă ul
timul ciubuc în anul ăsta. 
Plăcinta c drrlce, răvașele să
rate. Le-am tăcui proba la 
toate. Nu, n-o sâ fie rău. Un 
singur gînd mă irămintă, o 
singură dorinfă mai am: nu 
vreau să fie lunâ-n astă seară. 
O spun cu toată sincerita
tea care ml-a mai rămas • nu 
vreau să lie lună-n astă sea
ră. Știu, dumneavoastră sin- 
tefi discrefi. N-o să mă-nlre 
bafi ce mi-a venit. Nu mi-au 
venit decît niște rude de la 
Iară și trei colegi de elemen
tara. Dar nu-mi iac proble
me. Colegii și-au adus lie- 
care cîle ceva cu ci. $i-au 
adus soliile. Așa că nu-mi 
lac. eu probleme. O să-mi Ia
că ei. Dai nu la asta mă gin
desc acum. Îmi clocotește in 
minte ideea asta a men: de 
n-ar fi lună-n astă seară. Și 
chiar dacă ddmnevnastră nu 
mă întreba li eu lot \ ă spun 
de ce nu 'vremi să fie lună-n 
astă seară. Am motive se
rioase desigur. Nici nu se 
poale alllei. Să vi le expun 
și dumneavoastră și de nu Ic 
\c|. găsi intr-adevăr serioa
se uile-așa să-mi /.iceli, că 
cu nu mă supăr.

In primul rînd, nu \ reau 
sâ iie lună-n astă
Ir-un motiv de generozitate: 
șclul mi-a propus să iacă Re
velionul tot la mine. Anul 
(recul i-am propus eu și a

scara clin-

tu noliv prole- 
<i al Iu cu propriile 

mi/^ace cme a luau pc in
timei ic, ultima ie.>e iie lori 
dc pc lava.

Iu scară dintr-un motiv de 
autocontrol: la ora a> cea deaprobat. Acdm ani acceptul

eu. Parcă dumneavoa ilră înlimeiic îmi voi putea re-
n-a/i\laie ia tel? știu eu cil u > le noy asta ? ■Că pe iu-
de muTl va iubifr șem. ta mină...
săli... Și, cum zic, n-aș v rea Nu \ reau să lie lunâ-n as-
ca la ora zero, cina se \ a lă scară dintr-un motiv de
stinge ,umina, su-l vadă luna ironie a superstițioșilor : să-l
sărulindu și secretara. Că ȘC- văd bucu i induse câ-i așa
iul a invilul-o la mine și pe cum spuin ei: » iu mincal-(
secretară. Să nu-l vadă, iimd- vircolacii
că, guralivă cum e luna, l-ar Nu \ rcau să fie lună-n as-
hîrli în lume. lâ scară dintr-un motiv de

Nu vreau să lie lună-n astă precauție : nevastă ■mea ar ii
seară dintr-un motiv de re- în stare sâ-mi propună ca la

lie lună-n 
motiv 

se dis-

vanșă : să-i pol săruta ge
lului nevasta. De-ar ii lună... 
Nu, să nu lie. Tin prea mult 
la prima meu... de vechime 
in inima șefului.

Nu vreau să
astă seară dintr-un 
poelico-muzical: sâ 
treze și ei — poeții și com
pozitorii. Altfel, îndrăgostiți 
de astrul nopții cum sini a- 
ceșli oameni, cine știe ce 
șlagăr pe bază do lună am 
mai fredona la anul. Nu-s 
destule șlagăre? Ne-ajung /...

Nu vreau să fie lună-n 
astă seară dintr-un motiv 
practic: să fiu sigur că lu
mina din casă e electrică, 
pentru că, de multe ori. nu 
știi dacă-i de la bec sau de 
la lună.

Nu vreau să lie lună-n as-

anul să ne petrecem conce
diul pe lună (s-au mai îns
cris și ol IU) fi n-aș crea ca 
tocmai în noaptea asta s-o 
dezamăgesc promitindu-i că, 
înlr-adevâr. ne vom petrece 
concediul de ''ard pe lună... 
în tur i noiembrie.

Nu reau să iie lună-n as
tă seară si din alte motive 
X'o cnre dumneavoastră le 
cunoașteți așa câ n-are rost 
so le repet. Și dacă va'fi?! 
O un e>7e. Să se dese . '.
Cine-ai curta-o chiar în noap
tea de Revelion ? Mai ales că 
n>ei f<i.j ;vAa nrimihirire. du
pă cum spunea Armstrong — 
selenniitul ăla american.

Nu, să nu iie lună-n astă 
seară I

Dumitru GHEONEA

Organizatorii lui „Expo-70" au calculat că 
șase luni eît va dura expoziția universală ea va 
fi vizitată de 50 milioane de persoane, din care 
peste un milion de turiști străini. Mașinile e- 
lectronice de calcul au stabilit că lunile de 
„vîrf" vor fi martie și aprilie 1970. In aceste 
luni, duminicile, expoziția va fi vizitată »le a- 
proximativ 700 000 de persoane pc zi.

O
In vederea lui ,.Expo-70" guvernul japonez 

a liotărît să emită 30 milioane de monezi de 100 
de .veni. Pe una din fețele monedei va fi înfă
țișat muntele Fudzi, iar pe cealaltă parte — 
globul pămîntesc și efigia expoziției.

O
S-au încheiat cu succes probele nmnoraiului 

inelar construit pe teritoriul viitoarei expoziții 
universale de la Osaka. Lungimea lui este de
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< 300 metri iar traseul trece prin cele mai im 
portante puncte ale expoziției. Monoraiul va pu
tea transporta simultan 1 000 de pasageri

O
Pentru vizitatorii Iui „Expo-70" se pregătește 

un vast program cultural. Zilnic in cinci săli 
de concerte, special amenajate, vor da specta
cole cunoscuți artiști din Japonia și din alte 
țări. Printre cei invitați se numără Orchestra 
simfonică din Montreal, ansamblul Teatrului 
Mare din Moscova. Orchestra «lin Cleveland și 
altele.

Q
O comisie de exp-rți continua selecționarea 

operelor de artă care vor fi expuse în cadrul 
galeriilor de artă ale „Expo-70" Se preconizează 
că în aceste galerii să fie exnuse opere de artă 
plastică din timpurile cele mai vechi și pînă în 
timpurile noastre.

și promovare a cadrelor, a 
valorificării acestui potențial 
la modul cel mai judicios, 
dar mai ales ne-am convins 
de utilitatea perfecționării și 
ridicării acestui potenlial la 
un voltaj superior, la tensiu
nea solicitată dc sarcinile 
complexe pe care sin tem 
chemați să le soluționăm.

Pentru industria noastră 
minieră, principala ramură c- 
conomica .> municipiului — 
anul 1969 «ste anul unor cer
titudini d*- natură să declan
șeze importante schimburi ca
litative în activitatea dc vii
lor. AsUel, există în prezent 
i erliludinea ca pentru rezol
varea problemelor legale de 
dinamica dezvoltării industriei 
» arbonifere bn deceniul urmă
tor nu mai sînt suficii-nle 
creșterile pe tare ni le per- 
m'te exprrirnf,' acumulat.1 dc 
la an la an, <i se impune 
creșterea aportului munc:i de 
concepție si in speță a cer- 
etării științifice, de undo de- 

necesitalea întăririi e- 
e a .it r<tui . lat ma- 
al Centralei < ărhunelui 

cadrele cele» ma: . ilrroa- 
;i îmbunătățirea ba/,'i ma

teriale a ccnx'tăni la nivelul 
•rintdrir actuale.
O alta certitudine este po

sibilitatea practică de extin-

dere a tăierii mecanice în ca
drul unor abataje dotate cu 
echipamente moderne de sus
ținere — puternic factor de 
concentrare a producției ce 
determină o întreagă suită 
de efecte economice favora
bile, ca se pot utiliza cu
succes mașini de tăiat și în
cărcat la lucrările de pregă
tire în cărbune In condițiile 
naturale pe care le oferă
bazinul Valea Jiului. Anul 
1969 refine In mod deose
bit atenția prin intrarea fn 
funcțiune la întreaga sa ca
pacitate a fabricii dc slilpi 
hidraulică de la Vulcan, care 
asigură întreg echipamentul 
dr susținere metalică do care 
avem nevoie In abataje, face 
posibilă qeneraliuaren acestei 
susțineri a' »lo 
condiții.

BnergeLi» ionii
se prezintă la acest sfîr.șit de 
bb cu rezultate economic»' 
■ier ii orii care îi așează prin
tre colectivele »le muncă frun
tașe ale municipiului.

Fabrica de lire și fibre ar
tificiale ..Viscoza" Lupeni s! 
Unitatea de exploatare a lem
nului Petroșani năsesc In 
.-."il J970 cu hritărîroa fermă 
d'- a desfășura <• ti vitale
economică rentabilă, renun- 
I nd în acest fol la detaliile 
de la buget și anuntîndn-și 
participarea în viitor la ve
nitul national, 
de raționalizare 
nilali operațiile de transport 
și manipulare și există o pre

unde

Văii

există

Jiului

Sini in curs 
la aceste u-

ocupare susținută în direcția 
creșterii indicilor de utilizare 
a mașinilor, instalațiilor și a- 
qreqatelor.

Industria locală și coopera
ția meșteșugărească au înre
gistrat succese remarcabile 
în lărgirea gamei de produ
se. sortimente de servicii care 
stau la îndemina populației, 
manifestindu-se ca organisme 
economice viguroase și în 
plină dezvoltare. Un adevărat 
fenomen de maturizare a ac
tivității economice se înregis
trează Ia întreprinderile de 
gospodărie comunală și loca
lă, paralel cu creșterea per
manență a volumului de In
trări edilitar gospodărești.

Șantierele de construcții in- 
•h'Atria’e si social-culturale 
au făcut pași importanți In 
«•< nrentrarea activității pe un 
număr mai reslrîns de obiec
tive. reducerea duratelor de 
• ’rrntie si îmbunătățirea snb- 
’l’^iială a calității lucrărilor.

Unitățile do transporturi 
a-uto și feroviare >i-au sporit 
fieocuoarna nenlru o utili
zare judicioasă ? parcului 
•ristont de iniiloacp de trans
port, concomitent cii asiqu- 
rarpH condițiilor do securitate 
deplină a transporturilor.

Ceea c” <o desprinde preg
nant din aceste sumare ima
gini este că există convin
gerea fermă a »- • a tu
turora — caro Intr-un fel sau 
altul am participat la bilan
țul economic valoros al anu
lui pe care il pără^'m -- <ă 
procesul neîntrerupt al împli-

nirilor in toate sectoarele de 
activitate are pen tiu anul 
1970 o temelie' viabilii pe 
care putem ridica un edificiu 
economic durabil la _ poarta 
deceniului urmaLr.

urbanis-
Lo-

Valențe 
urbanistice

mii iști in Petroșani, total i- 
zînd 600 locuri, a unui depo
zit de mobilă cu o supra
față de 2 580 mp. a unui mo
dern complex comercial în 
Vulcan, a unui monument la 
Lupeni, unei școli de 16 cla
se la Bărbăteni. a unui siloz 
de legi mic și fructe la Lu
peni. terminarea și extinde
rea unor noi capacități de 
asigurare cu potabilă,
spații verzi, și alei
pietonale. însumează la un 
Iov luercri in valoare dc 
peste 000 lei, adică un pro
cent dc realizare a planului 
de 100.1 la sulă Acesta este 
pe scurf bilanțul unei activi
tăți rodnice. desfășurare de 
constructori, do gospodarii 
municipiului nostru, in do- 
cursul anului ce-1 lăsăm in 
urmă.

Act'slc realizări se înscriu 
bineințcles pe linia creslorii 
continue a nivelului de frai 
al oamenilor muncii — linie 
de bază a ginți ivii călăuzi
toare a partidului nostru —

înscmnînd- totodată 
in parte, un since1 
care le-au făurii.

Desigur, peisajul 
tic al Văii Jiului, dc la
nea la l’ricani. a urmărit in 
dezvoltarea lui ritmul impe
tuos de edificare a întregii 
economii municipale, a f”st 
însuși cadrul dc dezvoltare a 
întregului potențial uman și 
material de pc teritoriul mu
nicipiului nostru.

In noul an, in al cărui 
prag ne aflăm, sini multe 
de făcut, și în primul rînd 
atenția tuturor trebuie con- 
•rnl'-ntă ca lipsurile ce s-au 
manifestat — pentru că nu 
putem spune că n-au existat 
— în activitatea tuturor, să 
nu se mai repete. Do aicea, 
în 1970. pe lingă continua
rea in ritm susținui a rea
lizării planului de investiții 
sociafccullurale a înfloririi 
urbanistice a municipiului 
•ere o urmărire mai atentă 
a calității lucrărilor de con
strucții, o mai bună deser- 
' de către wniiățilc presta
toare de servicii, (I.G.C., 
I.G.L., 1.R.E1L etc) pe linia 
satisfacerii necesităților și do- 
leaulcjnr oamenii»1’ muncii.

Activitatea de înfrumuse
țare a fiecărui cartier, a fie
cărei localități din Valea Jiu
lui, impune încă de la înce
putul noului an o mobiliza
re activă. Ia,cotele cele mai 
înalte ale eforturilor tuturor 
factorilor răspunzători, în a 
coastă direcție, folosind mij-

lu.i.-’le cele mai adecvate — 
a întreprinderilor, a asocia
țiilor dc locatari, a muncii 
patriotice, etc. — pentru ca 
i1"1 <<‘rea ce se va desfășura 
in •nul 1970 intr- loualită- 
fib- i’ iini -ipmlui I'..1 linia în
floririi urbanistice să fie în- 

bogată in îmoli- 
niri. Va fi ireală in acest 
fel posibili'.ițea făuririi U' 
cadru arhitr-etur.'l armonios 
atit in jurul actualelor rar- 
lirio cit și in jure1 celor ce 
se »ia ină't.-i in noul an și 
care \or totaliza pe întreaga 
Vale a Jiului 1 301 aparta
mente. cn 86 mai mult decît 
«»le prevăzute pentru 1969.

Noile obiective turistice ce 
vor fi construite in 1970 (te- 
lescaunul din masivul Pa
ring. dintre cab .na Rusu și 
baza didactică I.E.F.S., com
plexul turistic de la Livezeni, 
hotelul de la Valea de Pești 
r’< ' sînt un preludiu al vi
itorului tablou turistic de 
perspectivă al Văii Jiului.

Convinși că. așa cum în 
repetate rinduri, cetățenii 
harnici ai Văii Jiului au răs
puns prin fapte chemărilor 
lansate de conducerea de 
partid și dc stat și în noul 
an 1970, alături do construc
tori, de edilii, municipiului 
nostru, toți locatarii, do 1 • 
mic la marc, își vor aduce 
din plin aportul pentru ca 
peisajul urbanistic al Văii 
Jiului să-și sporească valen
țele sale prin vrcdnicifT vi
guroasă u gospodarilor săi.
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Tradiționalele urări 
de Anul Nou 

adresate 
de pionieri 
și școlari

conducătorilor 
de partid și de stat
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ureze partidului și 
conducătorilor pa

ir ce muncesc. în- 
â n partidului nos-

îndreptal spre ridicarea zi de zi 
a patriei noastre pe noi culmi,

un viitor tot mai luminos.

fâlurâ, via|â lungii și multă fe
ricire la toți 1\

Conducătorii de partid și de 
stat invită pe micii colindători 
în sediul Comitetului Central 
al Partidului, le oferă, după tra
diție. mere și covrigi, bomboa
ne și nuci, îi îmbrățișează cu 
muilă căldură, se fotografiază 
împreună cu ei.

(Agerpres)

Primirea de eălre 
președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a șefilor

aî Republicii Socialiste( Româ
nia, împreună cu tovarășii ton 
Gheorghc Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil

VaSile \ ilcu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat. Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit, marii la 
amiază, la Palatul Consiliului 
de Stal, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în România, 
caro au prezentat felicitări cu 
prilejul Anului Nou.

Au luat parte Constantin SIS- 
tescu, socrotarul Consiliului de 
Stal, si Cornoliu Mân eseu, mi
nistrul afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

în numele corpului diplomatic 
și al său personal, ambasado
rul R.D. Germane. Ewald Moldl, 
decanul corpului diplomatic, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stal cordiale felicitări cu 
ocazia Noului An.

Mă folosesc cu bucurie de 
prilejul oferit, a spus ambasa
dorul Ewald Moldt, pentru a vă 
ura. în numele ambasadorilor, 
al miniștrilor plenipotențiari și 
însărcinalilor cu afaceri, dum
neavoastră, stimate domnule 
președinte al Consiliului de Stat, 
si guvernului Republicii Socia
liste România noi succese în 
marea operă de construcție că
reia vă consacrati cu devota
ment si putere de muncă în 
interesul progresului, pentru 
prosperitatea poporului român 
si centru un viitor pașnic.

în anul 1969 au avut loc nu
meroase initiative pentru a dez
volta în continuare cooperarea 
multilaterală dintre Republica 
Soc;aliriă România si țările pe 
caro le r nrezenlăm. în ajunul 
anului 1070 îmi exprim convin
gerea că noi, reprezentanții sta
telor care întrețin relații di
plomatice și consulare cu Re
publica Socialistă România, vom 
întreprinde totul în vederea 
dezvoltării și creșterii în conti
nuare a contactelor dintre po-

pourele noastre și poporul ro
mân, in interesul înțelegerii, în 
spiritul umanismului și al pă
cii in lumea întreagă. Permi- 
teti-mi stimate domnule preșe
dinți'. a spus in încheiere am
basadorul, să vă transmit ură
rile noastre sincere ae sănătate 
și fericire pentru dumneavoas
tră și familia dumneavoastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind in numele Consiliu
lui de Stat, al Consiliului de 
Miniștri și al său personal, 
membrilor corpului diplomatic 
pentru felicitările adresate cu 
prilejul anului Nou, a spus:

împărtășesc inlrutotul apre
cierea decanului corpului diplo
matic cu privire la (aptul că 
în cursul anului 1969 relațiile 
dintre România și țările pe care 
dumneavoastră le reprezentați 
aici au cunoscut o dezvoltare 
continuu.

După cum știli, guvernul ro
mân acordă o atenție deosebi
tă dezvoltării relațiilor de co
laborare cu toate statele lumii, 
atit cu țările socialiste, cît șl 
cu celelalte tari, pornind de ta 
faptul că, cu cît ' vor fi mai 
bune relațiile do colaborare și 
cooperare în toate domeniile de 
activitate între țările lumii, cu 
atit se pot asigura condiții pen
tru progresul fiecărui popor, 
pentru securitate și pace în 
lume.

Anul 1969 a marcat succese 
noi pe linia colaborării între 
popoare, deși în lume continuă 
să mai existe focare de încor
dare ; vreau să relev îndeosebi 
pașii făcuti pe calea creării 
condițiilor pentru securitate în 
Europa.

Poporul român dorește ca în 
noul an să se înregistreze suc
cese mai mari pe calea coope
rării si colaborării internațio
nale. Nu pot să nu exprim și 
cu acest prilej dorința poporu
lui nostru, ca de altfel a tutu
ror popoarelor, ca anul care 
-Vine să aducă pace în Vietnam, 
pace în Orientul Apropiat, să 
aducă succese in înfăptuirea 
securității în Europa și în în

treaga lume. în acest spirit, 
poporul român, Consiliul de 
Stal și guvernul român vor ac
ționa și in anul viitor, adueîn- 
du-și contribuția ta dezvoltau ■ 
colaborării între statele lumii, 
lu asigurarea securității și pă
cii.

îmi exprim convingerea că 
in anul viitor relațiile dintre 
România și țările pe care ie 
reprezentau vor cunoaște o 
nouă dezvoltare, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei 
păcii in lume.

Vă rog să transmiteți gu
vernelor și șefilor de stale ai 
țărilor dumneavoastră, popoare
lor dumneavoastră, cele mai 
bune urări din partea poporului 
român, a guvernului, a Consi
liului de Stat și a mea perso
nal. Dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră vă urez multă 
sănătate, fericire I La multi 
ani I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători români 
s-au întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

(Agerpres)

Acțiuni
ROMA 30 (Agerpres). — O 

dată cu ap.ropierea sfîrșitului 
acestui an, in Italia a crescut 
din nou valul de greve. Lu
crătorii din transporturile pu
blice au oprit luni, timp de 
aproximativ patru ore. în toa
te orașele țării, autobuzele și 
tramvaiele în semn dc protest 
împotriva faptului că nu au 
fost încheiate ’ noile contracte 
colective de muncă, expirate 
cu 9 luni în urmă. Suspenda
rea transportului în comun a 
produs și luni, ca și săptămîna 
trecută, perturbarea traficului. 
Cei 85 000 de dependență din a- 
cest sector organizează noi gre
ve pentru zilele de 2, 7 și 9 
ianuarie. Organizațiile sindicale
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Lansate in eter de pe toate 
meridianele, informațiile În
conjoară globul terestru cu 
viteze uimitoare, anunfind re
zultatele unor cercetări cana
lizate pe direefii dinainte sta
bilite, pornite din ceea ce-i 
propriu omului: setea de a 
cunoaște din ce in ce mai 
mult. Anul 1969 va rămine 
înscris cu majuscule în isto
ria întregii științe, cînd s-au 
atins culmi astrale și răsco
lite abisurile de pe Pămint. 
Interferențe de unde... de da-

■

■■fi

Bucureștiul anunță că la Ins
titutul oncologic a iost crea
tă o secție de imunologie. Aici 
Sint aplicate rezultatele a 15 
ani de cercetări de laborator 
îndreptate spre imunizarea 
prin transplantarea țesuturilor 
canceroase. Pentru primu oară 
in practica medicală mondială, 
un grup de cercetători români, 
condus de prof, dr. O. Cos- 
tăchel, imaginează și aplică 
procedeul polipasajului tu
moral care favorizează pro
cesul de recunoaștere a 
celulelor canceroase de către 
organism. Aplicată Ia peste 
150 de cazuri, metoda de
monstrează că organismul u- 
man are posibilitatea de 
a declanșa în mod natural 
forme de apărare, procese de 
formare a anticorpilor, rezis
tenta împotriva bolii. S-au ob
ținui regresii ale tumorilor 
maligne care dau întemeiate 
speranțe pentru 
perspective 
cinci 
ruluî 
toate 
1959, 
Iui.

In prima lună a anului, oa
menii au trăit emoțiile pro
vocate de primul zbor al omu
lui in jurul Lunii. Asaltul ce
rului va continua. Luna, Ve- 

> ianuarie 1969 
)\ ietică „Venus- 

„Pla- 
cinci 
pe o 
ace- 

avînd 
Pe

tal ce va demonstra urmași
lor că: „Aici, oamenii de pe 
planeta Pămint au pus pentru 
prima oară piciorul pe Lună. 

Iulie 1969, a.d.
Am venit in numele păcii, 

pentru întreaga omenire".
O valoroasă colec[ie de e- 

șantioane lunare este depusă 
de „Vultur" la bordul „Colum
biei-, care se îndreaptă spre 
apele Oceanului Păcii ic. Sint 
pietre mai scumpe decîi 
diamant de pe Pămint.

Și după mii de ani de 
fără vise, „Luceafărul 
nefii" este trezit de- pătrunde
rea lină în atmosiera sa a 
sondelor „Venus-5“ și „Venus- 
6", care efectuează, pentru 
prima oara in atmosfera ve- 
nusiană, cercetări știinfifice a- 
supra temperaturii. presiunii 
și componentei chimice în două 
zone diferite ale planetei. Pă- 
mînluf recepționează... 90—95 
la sută bioxid de carbon, 0.4 
la sulă oxigen, infime canti-

Anul

științific

fi
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orice

somn 
dimi-

international
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TRIBUNALUL DIN IERUSA
LIM pronunțat marți sonii»- 
ța in proiesiij intentai lui Mi
chael Rohan, acuzat că a in
cendiat moscheea El Aksa, ia 
luna .august fi. c. Potrivit ver
dictului. acuzatul este conside
rat iresponsabil, ol urmînd să 
fie internat intr-o clinica de 
jniihiatrie.

LA CENTRUL DE CONFE
RINȚE INTERNAȚIONALE DIN 
PARIS a avut loc marți cea 
de-a 4(t-a ședință a Conferiri- 
țel cvaihiparlj.- in probleme 
\ iotnamului.

Luind cuvîntul in cadrul re
uniunii, adjuneții șefilor dele
gațiilor R D. Vietnam și Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii vietnamului 
dc sud, respectiv Ha Van I.au 
și Dinh Ba Thi. au făcut un 
bilanț al dezbaterilor. Ei au 
subliniat că lipsa unor rezultate 
satisfăcătoare se datorează Ad
ministrației americane, caro re
fuză să ia in considerare pro
punerile just* făcute dc cele 
două delegații și in primul 
rind retragerea necondiționată 
a trupelor americano din Viet
namul de sud. precum și for
marea unui guvern dc coaliție 
provizoriu in Vielmflnul dc sud.

COMPANIEI RO- 
TRANSPORTURI

Una din întreprinderile noi 
ale industriei constructoare dc 
mașini din Ungaria este și uzi
na dc autobuze „Igarus" din 
Szekesfehervar. Cu toate că nu
meroase .secții ale acestei între
prinderi mai sînt îmbrăcate în
că în schele, uzina produce zil
nic 8—10 autobuze conforta
bile. Potrivit planului, in anul 
1970 uzina va produce circa 
2 500 de autobuze dc trei ti
puri.

AVIONUL 
MANE DE 
AERIENE TAROM. ..Yr-TMK", 
care întreprinde în prezent col 
mai lung raid al aviației noas
tre pe o distanță dc -17 000 km, 
a sosii luni la Ciudad de Me
xico. Aparatul, la bordul că
ruia se află un grup dc turiști, 
a Tăcut pină acum escale, prin
tre altele, la «araci. Delhi, 
Rangoon. Bangkok, Tokio, Ho
nolulu. El a realizat traversarea 
Oceanului Pacific, urmînd ca în 
drumul de înapoiere spre Eu
ropa să traverseze și Oceanul 
Atlantic.

greviste in italia

viitor. Sint 
că in următorii 

ani imunoterapia cance- 
să poala li aplicata in 

cazurile... Decembrie 
o limită extremă a anu-

jurul Lunii, 
'a coi 

Marte...
ilronava

5", este catapultată spre 
neta enigmelor". După 
zile, „Venus-6" pornește, 
traiectorie diferită, spre 
eași „stea a ciobanilor", 
de străbătut 41 590 000 km 
nă la fintă.

Si 18 ianuarie, 
Hale sovietice.

Terra, între 
două nave s
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murite a sule do milioane de 
iplesneclalori. bJail Armstrong 
'■obnaf’ă nouă tren'e. făcînd a- 
rel „mic pas p-iilrn om sl 
uriaș salt pentru umanitate-. 
Primii doi numirile’1 i isi sem
nează prezenta ne Selena prin 
implanlarea unei plăci de me

tăfi de apă, presiunea atmos- 
ierică de 15—22 almosiere și 
o temperatură de pînă la 
28(fiC. Puține speranfe in ce 
privește posibilitatea existen
tei vieții pe Venus. Și focarul 
atenției se schimbă.

Marie, planeta ce poartă nu
mele zeului războiului poate 
datorită culorii sule roșii, se 
plimbă la 30 iulie și 5 august 
pe ecranele televizoarelor de 
pe Pămint. „Mariner-6" și „Ma
rine r-7u transmit 82 de foto
grafii ale calotei polare su
dice și ale zonei ecuatoriale 
a planetei roșii. Un radiometiu 
schifează harta termică a lui 
Marte. Vestitele „canaler 
demit izate, doar niște 
largi de formă regulată, 
chise la culoare, fără nici 
lei de detalii. Atmosfera 
confine hidrogen și azot, 
schimb au lost detectate par-

' sint 
benzi 

în- 
un 
nu 
in

licule de apă înghețată, metan 
și amoniac. Există oare forme 
primitive de viată pe suprafa
ța marțiană ? Nu s-a răspuns 
încă. Poale după o studiere 
la fufa locului..,

Pînă atunci, la 11, 12 și 13 
octombrie o lansare în lanf și 
un zbor în comun al altor trei 
nave sovietice — „Soiuz-6", 
„Soiuz-7" și „Soiuz-8". Șapte 
oameni, intr-un zbor în forma
ție, se apropie, se depărtează, 
comunică impresii, fac cerce
tări. Pentru prima oară se rea
lizează sudura unor elemente 
metalice în condițiile de vid 
absolut și stare de imponde
rabilitate, experiență ce des
chide o pagină nouă în cuce
rirea Universului, crearea de 
„uzine" cosmice, 
coborît bine pe 
șapte „pasageri" 
spațiale" și la Houston se fac 
pregătiri în vederea primirii 
unor noi eșantioane de pe Lu
nă.

La 19 noiembrie, Charles 
Conrad și Alan Bean realizează 
cu vehiculul „Intrepid" o „alu- 
nizare la punct fix". Este ins
talată prima minicentrală ato
mică pe Lună și sînt readuse 
pe Părriint elementele unei 
sonde selenare care a supor- > 
lat mai bine de doi ani dife
rentele formidabile de tempe
ratură dintre ziua și noaptea 
lunară. Și „Apollo-12" demons
trează că Luna nu reprezintă 
nici un pericol pentru viafa 
pămîntenilor. Pericolele 
aici, pe ~ 
încă, în 
lui. Dar 
de mult, 
fă că o ., 
a izolat un virus de cancer al 
laringelui. In același timp, în 
S.U.Ă. și Columbia, grupuri 
de medici realizează tot o izo
lare a unui virus de cancer. 
Pe toate meridianele, campa
nia împotriva cancerului se in
tensifică. O echipă de cerce
tători de la Harvard Medical 
School reușește să izoleze o 
genă, unitatea chimică funda
mentală a eredității. Experien
ță capitală pentru progresul 
geneticii. Vom dispune de ge
ne izolate pentru a studia in 
amănunt sfera lor de acțiune. 
Calea realizării unui vechi vis 
se deschide: înlocuirea gene
lor deficitare, responsabile de 
unele maladii ereditare, cum 
sint hemoiilia, diabetul și a- 
numite boli mintale. Ziarul „El 
Tempo" din Boqola publică in 
prima pagină o imagine mă
rită de 50 000 de ori a „vi
rusului cancerigen", izolat în 
laboratoarele medicale din Co
lumbia... Doar ci leva din ir- 
bînzile anului 1969, smulse na
turii de silință.

Condusă de idei umane, 
știința trebuie să servească 
umanității. începe un nou an 
care va aduce, probabil, răs
punsuri la dirijarea reacției 
termonucleare, descifrarea ce- 
dulul genetic, clasificarea aar- 
ticulelor elementare, modela
rea proceselor creierului, tai
ne in prag de a ii dezlegate. 
Și nouă, oamenilor, nu ne râ- 
mîne docil să salutăm ceea 
ce minfile iscoditoare ne vor 
mai rezerva în anul 1979.

N'ici nu au 
Pămint cei 
ai „Troicii

sînt 
Terra, nedescoperite 
lumea microcosmosu- 
lupla este declanșată 
Din Japonia se anun- 
echipă de cercetători

Nicolae CKEȚU
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JOI 1 IANUARIE

10.30 Deschiderea emisiunii. La mulți ani năzdrăvani ! Emi
siune nnizical-distractivă pentru copii.

11.30 Film serial pentru copii : „Sebastien printre oa
meni (I).

12,00 Program de muzică populară.
12.15 Pauză.
12.30 Emisiune in limba maghiară..
13.30 Închiderea emisiunii dc dimim-nțj.
10.30 Dvchidevi-a emisiunii Concurs internațional de să

rituri cu schiurilv înregistrare de la Garmisch Par- 
lenkirchen.

17.30 Anul nou cu bucurie! Obiceiuri dc iarnă.
17,50 Film artistic : „SCan și Bran nomazi".
19.00 Telejurnalul de seară.
19.15 Balul operei — spectacol muzical-coregraftc.
19.40 Mari ansambluri folclorice — „Perinița".
20.00 Gala artiștilor francezi la Circul Bouglionc.
21,25 Muzică cubaneză.
21.40 „Moara de pe Floss' (I) — o producție a televiziunii 

britanice, ecranizare după romanul scriitoarei George 
Elliot.

22.35 Telejurnalul dc noapte
22,45 Varietăți. Partea a doua a spectacolului din Sala 

latului prezentat in ziua de 28 decembrie 1069.
24,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI Noiem
brie : Mai periculoase decit 
bărbații (1—2 ianuarie); Re
publica : Bun pentru serviciul 
auxiliar (1—2 ianuarie): PE- 
TRILA : Virstă ingrată (1 ia
nuarie); LONEA — 7 Noiem
brie: Eclipsa (1—3 ianuarie): 
Minerul : A trăi pentru a trăi

(1—4 ianuarie); AN1NOASA : 
Dragoste la Las Vegas (1—2 
ianuarie): VULCAN : Un
glonte pentru general (1—4 
ianuarie); LUPENI — Cul
tural : Baltagul (1 ianuarie); 
URICANI : Urletul lupilor (1 
ianuarie); PAROȘENI : La 
dolcc vita (1—2 ianuarie).

au anunțat că grevele persona
lului de la căile ferate, ce ur
mau să aibă loc la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, au fost mo
mentan suspendate, deoarece 
guvernul a anunțat că va stu
dia cererea de sporire a sala-

© ® ® @

riilor. Această categorie de oa
meni ai muncii s-a aflat în gre
vă și in zilele de 22 și 23 de
cembrie, cînd transporturile ur
gente au fost efectuate cu a- 
jutorul armatei.

In Sicilia, la Castellammare 
del 'Golfo, muncitorii dc la ca
rierele de marmură și calcar 
se află în grevă de peste o lu
nă. Au declarat, de asemenea, 
că vor participa la 
trei zile, începînd 
(miercuri), lucrătorii 
cea Roșie, inclusiv 
serviciile „Salvării", 
rirea salariilor și 
unei reforme Jn sistemul de a- 
sislență sanitară.

Amploarea pe care a luat-o 
din nou mișcarea grevistă îna
intea noului an și proclamarea 
unor noi acțiuni pentru 1970 
provoacă uncS '' -^ificultăți în
cercărilor premierului Mariano 
Rumor de a realiza un nou gu
vern cvadripartit dc centru-

o grevă de 
de astăzi 
de la Cru- 
cei dc la

Ei cer spo- 
în făptui rea

stinga. Pe de altă parte, consti
tuirea luni în orașul Ravenna 
a unui nou consiliu adminis
trativ de stînga, format din 
membri ai Partidului Socialist 
Italian și ai Partidului Comu
nist Italian, după destrămarea 
conducerii locale de centru- 
stînga a făcut să scadă șan
sele unei înțelegeri țâtre. par
tenerii vechii coaliții guverna
mentale dc ccntru-stînga — 
după cum apreciază comenta
torii politici italieni. Cu toate 
acestea, cele patru partide care 
au format cabinetul anterior 
actualului monocolor (democrat- 
creștinii, socialiștii. socialiștii 
unitari și republicanii) au că
zut de acord să se întilnească 
la 5 ianuarie, pentru a analiza 
posibilitatea reluării colaboră
rii lor încă înaintea alegerilor 
regionale din primăvara anului 
1970.

o

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport

1. Bologna — Roma
2. Cagliari — Torino
3.
4.
5.
6.

Fiorentina — Palermo 
Internazionale —, Sampdoria 
Juventus — Bari
Lanerossi — Milan

7. Lazio — Brescia
Napoli — Verona 
Atalanla — Monza 
Genoa — Catania
Livorno — Reggina 
Varese — Foggia
Reggiana — Manto v a

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Mica publicitate

7

Cultura
Urmare din pag. I

gur, dar în rond negația pri
mită, constituie una din cele 
mai importante afirmații a zi
lelor noastre : setea de cultu
ră. Cred că ați înțeles acum 
domeniul în care încerc să 
privesc înapoi.

Nu voi încerca să enumăr 
realizările pe linia învățămîn- 
tului și culturii în Valea Jiu
lui în anul care s-a scurs șl 
nici în cei 17 ani de cînd mă 
număr și eu printre cetățenii 
ei. Dar, fără să vreau mă gîn- 
desc că numărul,cinematogra
felor este parcă prea mic și 
întrebarea „N-aveți un bilet 
în plus?" se repetă prea dos 
la intrare. Nu o dată am sur
prins discuții între cetățeni 
sounînd că cele sase instituții 
de cultură medie au devenit 
neîncăpătoare față do numă
rul solicitanților. Intîlnesc pe 
stfadă omuleți de o șchioapă, 
schimbul nostru de mîine, 
care string cu grijă la piept 
ca o comoară de neprețuit o 
carte, o vioară, ieșind în gra-

bă de la școlile de artă. La 
oasa de cultură, ferestrele lu
minate ale bibliotecii, vor să 
dovedească parcă întunericu
lui de afară că lucrurile s-au 
schimbat. In cadrul universi
tății muncitorești cererile ce
lor care doresc să-și însușeas
că o limbă străină sînt 
continuă creștere, 
sint interesați de tendințele 
noi în literatură, 
grafie, vor să cunoască is
toria Patriei, să dezlege noi 
taine ale meseriilor lor. Este 
oare de mirare atunci că în 
Valea Jiului sînt astăzi peste 
1 200 de cadre didactice ?

Mi-aduc aminte de o ex
poziție de grafică și pictură, 
de o expoziție de fotografii 
artistice și nu pot să nu fac 
o legătură cu preocupările z 
copiilor privind abstracționis
mul sau modalitatea de a 
prepara smalțuri pentru cera
mică.

Aii încercat vreodată sa 
numărați antenele televizoa
relor? Eu am încercat numai 
în cvartalul în care locuiesc 
și m-am lăsat păgubaș, fiind
că socotelile de ieri nu se 
mai potriveau celor de azi. 
Cert este că. sîmbătă si luni 
seara, circulația pe străzi e

î«
Oamenii

cinemato-

mult, 
zi se 
sod, 
lui Ben sau... 
Coandă.

Nu pot să închei fără a 
spune o vorbă și despre tea
trul nostru. Am urmărit cu 
deosebită atentie strădaniile 
acestui colectiv și apreciez 
rezultatele obținute la actua
lul festival national. Nu cred 
că am fosl singurul care am 
numărat spectatorii din sală 
la reprezentații ! Poate că re
pertoriul ar trebui alcătuit 
tinîndu-se seama și de ma
rele „critic" — publicul! Sînt 
convins că în anul care vine 
va fi suficient loc pentru a- 
cel mai bine pe care-1 aștep-- 
tăm cu totii. Găsesc bineve
nită ancheta întreprinsă în 
coloanele ziarului nostru în 
această direcție si sînt con
vins că în coloanele sale va 
fi întotdeauna loc pentru oro- 
punerile judicioase făcute în 
această direcție.

Și, pornind de la -această 
idee, mă gîndesc dacă nu s-ar 
putea ca în librăriile noastre 
în anul ce vine să găsim mai 
multe exemplare din cariile 
solicitate.

mai redusă, iar a doua 
comentează ultimul epi- 
atitudinea lui Fleur, a 

invenția lui

Ing. Ioan Lăsat, adine 
rerat de decesul sorei 
Doina, aduce pe această cale 
mulțumiri colectivului de cadre 
didactice din orașul Vulcan,

indu- 
sale

colectivului de la Termocen
trala Paro.șeni și colectivului 
T.C.M.M. Valea Jiului, pentru 
participarea la funeralii și la 
durerea familiei.

Qo-tuLlL(lU<-eXL

E.M. LONEA
Cu prilejul noului an 
felicită călduros în-
tregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari
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Crește 
potențialul

<$> Urmare din pag. 1

și crescînd al .cadrelor’ me- 
dico-sanitare.

O deosebită atenție a tost 
acordată muncii profilactice 
în teren. In acest scop au 
fost efectuate în acest an un 
total de aproape 56 000 vac
cinări și revaccinări, reu
șind astfel să se imu
nizeze o masă importantă 
a populației față de bolile 
transmisibile curente, efec- 
tuîndu-se, totodată circa 65 000 
microradiofotografii în scopul 
prevenirii și combaterii silico
zei și tuberculozei.

Serviciile spitalicești șl ce
le ambulatorii (policlinici, cir
cumscripții sanitare, dispensa
re de întreprindere ele) au 
făcut față unui volum cres
cînd de munca, rezolvînd cu 
competentă problemele ce le 
revin. Astfel, numai pînă la 
data de 15 octombrie a.c., 
unitățile sanitare de pe raza 
Spitalului unificat Petroșani 
au acordat peste 361 000 con
sultații fată de 294 000 în 
aceeași perioadă a anului 
trecut, iar laboratorul spi
talului a efectuat 136 478 a- 
nalize comparativ cu 125 000 
în aceeași perioadă a anului 
trecut. In ce privește asis
tenta sanitară de urgenta, ea 
a constituit o preocupare per
manentă, și putem afirma că

gratie unei mai bune orga
nizări au fosl salvate viețile 
a numeroși cetățeni. Asisten
ta mamei și copilului a (ost 
îmbunătățită, contactul foru
lui metodologic cu terenul 
fiind mai ferm și eficace. I« 
acest an s-au înregistrat ua 
număr de 3 464 născuti vii, 
care s-au bucurat de atenția 
cuvenită, pre și post natal.

Merită a fi menționai efor
tul de perfecționare a cunoș
tințelor cadrelor med 'Sși me
dicilor, in cadrul comitelelor 
Uniunii Societății de Ști
ințe Medicale. S-au ți
nut numeroase jeferate, iw 
unele dintre lucrările știin
țifice ale medicilor noștri 
fost comunicate în cadrul u- 
Hpr conferințe medicale na
ționale, inlerjudetene și chiar 
la congrese din străinătate, 
fiind și publicate în diverse 
reviste de specialitate.

în acest efort nou nu a«a 
fost singuri. In permanentă 
am primit un sprijin eficient 
și îndrumări prețioase dia 
partea organelor de partid 
de stat, atit județene cit *i 
municipale. Numai așa a fcwt 
posibilă dezvoltarea unități
lor sanitare. Iată cîteva exem
ple : construirea creșei di« 
Petroșani cu 96 locuri, a ce
lei din Vulcan cu 50 locuri, 
înființarea sc-cliei do neura- 
psihtatrie lu Spitalul Petra- 
șani. S-au făcut pregătiri 
pentrp amplasarea corespun
zătoare intr-un nou local a 
policlinicii din Lupeni și a 
secției de obstrctică-gîpec 
logic ți pediatrie din Vulcan. 
Policlinica din Petroșani a 
cunoscut o dezvoltare deose-

bilă: s-a dublat spațiul ser
viciului de stomatologie, s-au 
înființai trei noi cabinete de 
consultații (ortopedie, urolo
gie și psihiatrie), a fost mă
rit serviciul de fizioterapie, 
s-a înființai un nou dispen
sar de pediatrie, s-a dublat 
capacitatea laboratorului de 
analize riîedicale, au fost a- 
menajale garaje pentru toate 
salvările. în comuna Aninoa- 
sa a fost centralizată asisten
tă medicală, 
consultațiile și în 
după-amlază. 
numai cîteva 
lele aspecte ale muncii de
puse de personalul medico- 
sanitar în anul 1969.

Ne propunem ca în anul 
1970 să intensificăm efortu
rile și să ameliorăm în con
tinuare asistența malerno- 
infantilă, asistența de urgen
ța, munca de educație sani
tară, să dăm o atentie spori
tă diminuării numărului de 
certificate de boală și a zi
lelor do incapacitate, preve
nirii 
terii

extinzîndu-se 
orele de 

Acestea sint 
din principa-

co-

MV; 'U
îmbolnăvirilor, comba- 

silicozei, creșterii nive
lului profesional și civic al 
sa'arialilor sanitari.

Recenta măsură a partidu
lui si guvernului de creștere 
■ salariilor în sectorul me- 
dico-sanitar ne-a stimulat în 
eforturile noastre.

Muneincl în colectiv, folo
sind din piin ajutorul orga
nizațiilor de partid, asigurăm 
oamenii muncii și fam'liile 
lor, acum in prag de an nou, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a asigura sănă
tatea întregii populații din 
Valea Jiului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petrtșanl, Btr. Republicii M. 90. Tel. 1062, 269 (Centrala cărbunelui). .

- Primitori-distribuitori produse (gestionari) pe rute 
comerciale ;

CONDIJII ; studii elementare complete fără antece
dente penale.

40 369

si le transmite tradiționala 
urare LA MULTI ANI! ’

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani


