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Nimic nu este mai normal și mai obișnuit decît. sosit 
la un punct de răscruce, să privești mai iutii in urmă, apoi 
înainte spre orizonturile spre care năzuiești să Ie străbați. 
E o clipa de cîntărire. de apreciere, de examinare profundă 
a ceea ce a lust și a ceea ce urmează să fie. E clipa con
fruntării și a chibzuinței.

Intr-o astfel de clipă se află acum poporul nostru — 
talentat, harnic, 
lumi minunatele

Ne aflăm la

curajos și hun — care a dovedit întregii 
sale virtuții
capătul unui an, a unui cincinal cu certe 

împliniri și a unui deceniu; triplă satisfacție. Ne aflăm in 
fața unui an nou, a unui cincinal ce începe luminat de 
grandioase perspective și a unui deceniu; triplă mîndrie.

Să cîntărim, să luăm pentru o secundă 
lanța timpului.

Am parcurs oină acum un urcuș greu, 
ne batem nu numai cu greutățile rămase de 
ncomenos și sterp și nu numai pentru a da 

și cu neașteptatele dezlănțuiri ale na- 
ne-ani speriat. Am privit poate puțin 
chemarea partidului ne-am mobilizat 

luptă ca niște titani. Nu am întrerupt

în

A trebuii să 
la un trecut 

viață la ceea

la nivelul cărora se 
front ce ne stă in
42 de obiective in- 

a crescut de la 1.68

ce ne-am propus, ci 
turii însăși. Dar nu 
nedumeriți, apoi, la 
și ne-am aruncat în 
nici pentru un moment construcția socialistă a țării.

Din acest punct de răspîntic, de confluență, de sudare 
a două verigi puternice, din brîul de oțel al patriei — două 
cincinale — ne putem uita cu fruntea sus peste tot ce am 
înfăptuit. Măsurile de perfecționare ce au fost stabilite de 
Conferința Națională și apoi dezvoltate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, au prins contur, imbrățisînd întreaga 
viață socială.

In uriașul torent de muncă depusă, s-a revărsat și con
tribuția oamenilor din municipiul Petroșani. îndrumați me
reu de către organele de partid, urmînd exemplul comu
niștilor. aceștia au dobîndit succese de 
poate porni desfășurat spre linia de 
față. Au fost puse și date in folosință 
dustriale Producția globală industrială
miliarde lei în anul 1965 la 2.27 miliarde in 1970; produc
ția de cărbune brut a crescut de la 5,7 milioane tone in 
1965 la 7,84 milioane tone în 1970; pentru dezvoltarea mu
nicipiului au fost alocate 3.28 miliarde lei investiții; au fost 
date in folosință aproape 7 000 apartamente noi, iar volu
mul de desfacere a mărfurilor prin unitățile comerciale, a 
înregistrat o creștere de 21.82 la sută

Iată cifre cu profunde semnificații, la care s-ar mai pu
tea adăuga multe altele Și totul nu reprezintă decit o păr
ticică din uriașul întreg a) succesului general.

Pornind de la asemenea izbînzi, putem privi peste sar
cinile puse îu față de noul cincinal cu deplină încredere, 
cu siguranța că toate obiectivele sale vor fi îndeplinite. Ca
racterizat prin ritmuri susținute, noul cincinal reprezintă 
oglinda vie a unei economii in plin proces de modernizare, 
deschisă noului, capabilă să valorifice superior potențialul 
material și uman de care dispunem și să ridice astfel ne
contenit bunăstarea omului.

In ce privește municipiul nostru, cifrele — aceste reci 
dar inegalabile sinteze — vorbesc din nou cu impresionante 
rezonante : producția globală industrială va înregistra pe timpul 
cincinalului o creștere de 22,7 la sută. Producția netă de 
cărbune va crește cu 41,5 la sută, iar volumul investițiilor 
va fi de 4,25 miliarde lei.

Toate acestea și multe altele neamintite aici, vor duce 
in final la creșterea nivelului de viață al nostru al tuturor.

Mindri de tot ce am obținut, pregătiți să urcăm și să 
depășim cu același elan și abnegație culmile însorite ce 
ne stau înainte, călăuziți de partid, privim cu încredere 
perspectiva anilor ce vin. Știm că pentru atingerea înal
tului țel propus, nu e suficientă perspectiva. Și tocmai pen
tru aceea sintem gata de noi eforturi, de noi inițiative 
creatoare.

In cinstea acestor ani tumultuoși și plini, la această 
oră a noului deceniu să ridicăm paharul și să urăm incit 
să se audă în cele mai îndepărtate sate și comune ale 
Văii Jiului SPOR Șl NOI IZBÎNZI! Să ne dovedim mereu 
așa cum grăiesc datinele străbune, tare ca fierul, iute ca 
oțelul, in interesul propășirii și fericirii.

LA MULTI ANI !

șjSieagasi roșei66
ureaza

tuturor cititorilor, corespondenților și colabora
torilor săi multă sănătate, spor la muncă 

și satisfacții depline în 1971 I

Semnificația
unor bilanțuri

Interviu cu o veche și cunoscută 
personalitate a Văii Jiului

cartier 
liniște, 
înainte 
urban

Cl stradă lungă parcurge co
linele domoale ale unui 
plin de lumină și de 
Aproape de capătul ei, 
de a părăsi perimetrul
și ae a pătrunde în perdeaua 
de salcîmi, stejari și brazi — 
o casă la fel de luminoasă ca 
și strada. Cam departe —
mi-am auzit în gînd o reflec
ție vinovată pe care, d intr-o 
fericită prudență, nu am ros
tit-o, știindu-mă înaintea unei 
reconfortante convorbiri care ar 
fi compensat, 
chiar și mai 
torul — o 
cunoscută 
treaga Vale a Jiului, 
mele căreia sînt legate 
roase 
nori 
cuți 
William

oricui, eforturi 
mari. Tnterlocu- 

personalitate binc- 
în Lupeni, în în

de nu
li ume- 

succese obținute de mi- 
în eforturile anilor tre- 

pensionarul de astâ/.i, 
Szuder.
semnificație are pen-

' -----

se referă in 
la începutul 
la care te

culendaris- 
fiecare bi- 
încurajare, 

decursul a- 
mai mult 

ia-

tru dv. sfirșitul unui an, to
varășe Szuder ?

— Evenimentul 
aceeași măsură și 
altui an. Sfirșitul
referi nu este at it de catego
ric, el este de fapt un bilanț 
prilejuit de o dată 
tică. Pentru mine 
lanț a însemnat o 
o constatare că in 
nului am realizat
decit mi-am propus la 1 
nuarie.

— Unde v-ați născut ?
— Intr-un oraș frumos, 

nu zîmbești : in Lupeni.
— Copilăria...
— Mi-a fost întreruptă 

14 ani cînd am intrat in

Să

la 
clm-

Interviu realizat de
I. MUSTAȚA

primit miercuri la ami

I 1

tovarășul 
împreună 
Bodnaraș, 
Consiliului

Nicolae 
cu tova- 
vicepre- 
de Stat,

Președintele Consiliului d< 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, 
Ceaușescu, 
rășii Emil 
ședințe al
Ilic Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu și Vasile Vilcu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționalit.

3

la Palatul Consiliului de Stat, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în România, care au 
prezentat felicitări cu prilejul 
Anului nou.

Au luat parte Constantin Slă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, precum 
și adjuncți ai ministrului 
facerilor externe.

In ..urnele corpului diploma
te și al său personal, al sta- 
■;-ioi reprezentate, ambasadorul 
I Jic:. Niccolo Moscato, deca
rul corpului diplomatic, a a- 
dresat președintelui Consiliului 
de Stat 
lui an.

Noi. 
interes,

felicitări cu ocazia nou-

a-

toți, apreciem cu viu 
a spus ambasadorul

(Continuare în pag. a 4-a)

tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntul rostit oe

Domnule 
diplomatic.

Tovarăși 
sadori.

decan al corpului

și domnilor amba-

să vă mulțumesc
"aic j

Doresc
pentru cuvintele rostite 
la adresa României, a poporu
lui meu.

încheiem încă un an. Peste 
o zi vom intra nu numai in
tr-un an nou. ci și într-un nou 
deceniu. Anul pe care îl înche
iem a fost pentru România nu 
un an ușor. Cum dumneavoas
tră aproape toți ați fost mar
tori — și intr-un sens părtași 
— la munca poporului român.

ați putut cunoaște atît greută
țile cărora a trebuit să le fa
cem față, cit și felul in care 
poporul nostru a știut să ac
ționeze in fața acestor greutăți. 
Este adevărat că am simțit 
solidaritatea internațională, 
solidaritatea umană in fața ca
lamităților naturale pe 
poporul român le-a avut 
intimpinat. Totodată, nu 
să nu menționez — de . 
domnul decan a făcut 
lucru — faptul că. fără 
tul uriaș făcut de întregul po
por român, nu ar fi fost po
sibil să depășim cu succes a- 
ceste greutăți.

care 
t de 

pot 
altfel, 
acest 
efor-

Ați cunoscut și cunoașteți 
preocupările guvernului, ale 
poporului român privind dez
voltarea colaborării internațio
nale. Intr-adevăr, România a 
acționat și acționează consec
vent in direcția dezvoltării re
lațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire 
socială : ea a acționat și acțio
nează pentru a se statornici 
in viața internațională o nouă 
orientare, noi principii, care 
să excludă politica de domi
nație a unui popor asupra al-
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pentru
vrednicie!

In prag de an nou, pionieri și 
școlari bucureșteni, „ambasa
dori” ai celor mai tinere vlăs
tare, au venit, cu inimile pline 
de bucuria copilăriei fericite, 
să ureze conducătorilor parti
dului și statului sănătate și 
fericire, să-și exprime prin ver
surile avîntale ale „plugușoru- 
lui" pionieresc sentimentele 
dragoste și recunoștință f iță 
Partidul Comunist Român.

La ceasurile dimineții 
ieri, in fața sediului Comite
tului Central clinchetele clo
poțeilor și pocnetele de bici se 
îngemănau cu sunetele tradi
ționalelor buhaic. Micii urători, 
băieți și fete, cu obrajii îm
bujorați, au 'fost întâmpinați cu 
căldură și dragoste părintească 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
fihe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache. Constantin 
Drăgan Emil Drăgănescu. Petre 
; upu. Manea Mănescu, Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu. I .conte 
Răutu. Gheorghe Stoica. V isile 
Vilcu. Ștefan Voitec. Iosif Banc. 
Petre 
Mihai
Ionii.I. Vasile Palilinet. Ion Slă- 
nesCU. precum și de Mircea 
Malita. ministrul ir. vățămîritu-

sul port popular specific dife
ritelor zone ale țării, 
veștminte caracteristice 
rilor strămoșești de an 
incefo

Am

ori în 
obiceiu- 
nou, își

urarea : 
venit noi cei mai

de 
de

de

Ne mai despart numai câ
teva ore de momentul emo
ționant cînd orologiul va 
bate de douăsprezece ori a- 
nunțînd trecerea hotarulu 
unui nou an. In clipa aceas- 

x ’ din
clipă

Din București pină-n
Palatul Națiunilor Unite.

Unul dintre copii, se apropie 
de conducătorii de partid și de 
stat, adresîndu-le urarea :

Un Partid și o Românie 
ne sînt date sub soare

Două inimi ce bat in noi
împreună

Fie-le viața ca pîinea
de bună;

ne trăiască patria, 
partidul, poporul 

aibă glorie steagul roșu
și tricolorul 

ne trăiască
întru mulți

Un grup de 
dreaptă apoi 
Ceaușescu și-1

Aici, în fața sediului Comi
tetului Central, mesagerii tutu
ror copiilor de pe pămîntul 
românesc au exprimat, prin tra
diționalele urări de Anul nou. 
gîndurile lor cele mai bune, 
simțămintele cele mai alese 
pentru partid și conducerea sa. 
pentru poporul român harnic 
și talentat, încrederea in viito
rul de 
pentru 
ția de 
portul
gență. continuînd cu înaltă res-

i

ta. unică în felul ei, 
noaptea Revelionului, _..r. 
de puternice trăiri, de emo
ții și făgăduinți, de optimism 
și speranțe într-un viitor 
mai prosper, fiecare din*re 
nm, uscultînd îndemnul ne- 
stăpînit al inimii. ridicăm 
sus paharul și cu cuvintele 
cele mai alese ne vom adre
sa .semenului de alături ros
tind tradiționala urare AN 
NOI FERICIT ! L \ MULTI 
ANI !

Și în noaptea acestui Re
velion. cînd ne vom opri 
preț de o clipă la hotarul 
dintre ani, vom ura după 
datina românească. De aceas
tă dată însă felicitările pen
tru succesele și împlinirile 
din anul ce-și iu rămas bun 
de la milioanele de pămîn- 
teni, i.’.ările de rod bogat și 
belșug în noul an au teme
iuri înzecite. O dată eu 
anul 1970. încheiem etapa 
unui cincinal ce a fost rod
nic pentru economia 
Jiului și oamenii săi. 
sărbători bilanțuri bogate în 
toate domeniile de activitate 
din municipiul nostru, vom 
aduce cinstire hărniciei zeci
lor de mii de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai Văii 
cărbunelui pentru abnegația 
și dăruirea, pasiunea și ini
țiativa cu care au dat viață 
sarcinilor economice trasate 
de partid. Avem îndreptă
țite temeiuri să toastăm pen
tru un bogat și valoros bi
lanț de succese pe care s-au 
durat temelii solide pentru 
rodnicia activității în noul 
an și în cincinalul în care 
vom păși peste cîteva ore.

Așadar, sus paharele !
Să trecem în revistă sal

ba de rodnice realizări eco
nomico dobindite de colecti
vele de muncă in anul ce 
se încheie. Să toastăm pen
tru oloi-iivele minerești dii.

mari
dintre mari; 

falnici stejari 
strămoși
trăit

niște 
moși

Cit 
Din 
Aicea am 
Și azi luptăm tot sub
Aceleași flamuri 
Români, maghiari, germani 

și alte neamuri 
In numele partidului iubit ! 
Am venit să vă facem urarea 

de sărbătoare 
Dragi conducători de partid 

și de stat. 
Cum ani de ani v-am urai 
Fericire, sănătate, bucurie, 

victorii mărețe 
Și tinerețe fără bătrinețe. 
Am venit la sfârșit de 

glorios cincinal. 
Cînd toată suflarea

acestui popor 
Cînd toată suflarea

românească 
Se pregătește

să-și sărbătorească 
Partidul falnic, călăuzitor. 
In fruntea căruia

cu inima — văpaie 
Stă tovarășul scump

ca lumina ochilor :
Ceaușescu Nicolae,
Ale cărui cuvinte se-aud 
Intelcpt cumpănite.

Să

Să

Să
ani conducătorii, 

colindători se în
spre tovarășul 

sorcovesc.

îmbrăcat i frumo-

(Continuare în pag. a 3-a)

aur al patriei socialiste, 
'făurirea căruia genera- 
miine iși va aduce a- 
de hărnicie și inteli-

Blajovici, Mihai Dalea, 
Gere, Ion Iliescu, Ion

(Continuare în pag. a 4-a)
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RăvașeFoto t T. MUSTAȚASemne

miiioni
Plugușorul

Reportaj de anticipație de :
T. SPĂTARU 

și
T. MULLER

Văii 
Vom

1. BALAN
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— Cum se face că Tizio 
mi-a zis că merge la l’uler- 
nio, dar

— Ce
nu
el.

incit 
zice

a plecat la Florența, 
vrei, e atit de surd 
aude nici măcar ce

V

aho. dragi cititori, 
ce făuriți comori

Aho, 
Voi. 
la-ncercoli de vă opriți 
Plugușorul să-l citiți 
Să-l citiți si să-l minați 
An nou bun să vă uroți 
Că uratul, cameni buni, 
E-o datină din străbuni... 
Io sa trageți brazda măi 
Hăi, hăi !

0

cale
Vale...*

Dor să ne oprim din 
C-ovcm de urat prin 
Lo U.U.M.P. să stăm 
Și nițel să toastăm : 
Dorim c-an anul 
Să fie prima intre 
So-oibă parte de 
Si din progrese-n 
Să pășească înainte 
„Stilpii" tot de calitate 
Si utilajele toate 
De asemenea sa fie !
Le urăm ani mulți, o mie 
la mai minați măi flăcăi 
Hăi, hoi I

vinece 
uzine 
succese 
progrese

Hoi să ne oprim din drum 
Și să
Pe lo 
So nu 
Dorim
Să fie
Intr-un
Demnă 
Să fie
Și mai
Ic să încercați flăcăi 
Hăi, hăi I

poposim acum 
O.C.L. măi frați 
scape neuroți 
Io anul ce vine 
servit oricine 
soi de „manieră'' 
de-a vitezei eră 

operativi 
puțin... guralivi

Caterina, ai fost să vezi 
a cobori t barometrul ?

Da, doamnă, l-am privit 
bine, nu s-a mișcat. A ră
mas agățat in același cui.

«Iacă

— Eu nu uit un lucru, 
cind mi-a intrat in cap.

— Atunci, iți amintești de 
cele 100 de lire pe care ți 
le-am împrumutat ?

— .A, nu ! Cele 100 de 
mi-au intrat in buzunar, 
in cap.

lire
nu

ce- 
nu

spuneți niciodată 
care o iubiți că 
demn de ea. Lăsați-o

Nu-i 
lei pe 
sinteți 
să descopere singură mai tir- 
ziu.

— De ce bei vinul prin 
furtun ?

— Medicul in-a sfătuit să 
stau departe de băutură.

LA MEDIC :
— Cură de slăbire sigură : 

înainte «Ic masă o oră plim
bare în aer liber, iar apoi 
să nu mincați nimic.

I n elev se duce glonț la 
profesoară in prima zi de 
școală :

— Spuneți-ini mă veți pe
depsi pentru un lucru pe 
care nu l-am făcut ?

— Bineînțeles că nu, fi 
liniștit...

— Vă mulțumesc..’ Nu 
mi-am făcut lecțiile pe care 
ni le-ați dat pentru vacanță...

GIOVANNI PAPINI. scrii
tor literar si profesor univer
sitar a fost întrebat de un 
tinăr care pretindea că are

talente scriitoricești :
— Profesore, spuneți-mi și 

mie cum se poate scrie mai 
bine ?

Papini și-a frecat barba 
și a spus: .

— Cel mai bine și mai 
sigur este de la stingă la 
dreapta și dacă e posibil 
șezînd pe scaun.

EINSTEIN a ținut o serie 
de prelegeri la Sorbona des
pre teoria relativității. Dar 
prelegerile făcute la un ni
vel înalt de accesibilitate nu 
au stirnit prea mare interes 
in rindul auditorilor. La sfir- 
șit unul dintre ei a comen
tai : prima conferință am 
cam înțeles-o cu toții, pe a 
două doar Einstein și Dum
nezeu, iar pe a treia in ex
clusivitate Dumnezeu.

UMOR
„Este mult mai ușor să fii 

înțelept pentru alții decit 
pentru tine insuți".

(LA ROCHEFOUCAULD)

..Dărnicia nu constă atit in 
a da mult, cit în a da la 
timp*.

(LA BRUYERE)

„Lâsați să treacă o noapte 
peste calomnia din ajun*.

(NAPOLEON)

Nici prietenia și nici dra
gostea nu dau înapoi decit 
ceea ce primesc.

Pe om să-I judeci mai mult 
după întrebări decit după 
răspunsuri.

Răbdarea este un pom a 
cărui rădăcină este amară, 
dar ale cărui fructe sint 
dulci.

Este regulă că nu eșecul 
in sine inspăimintă, asta 
trece, se șterge, se uită ; te 
zdruncină doar difuzarea lui. 
faptul că alții, știind de el, 
pot să-l țină viu și neîncă
runțit.
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încheiem un on. 
Munca noastră 
Ritmic și-o ținut cadența I 
loto-ne la confluența 
Dintre două cincinale 
Inălțați sus, pe binale 
Cu ștafeta pregătiți 
S-o-nminăm călăuziți 
De partidul nostru drag 
Cincinalului din prag 
Cu aceeași năzuire 
De-o da muncii prețuire 
Ca izbinzile să crească, 
Să sporească, să rodească, 
fa sunoti din zurgălăi 
Si ridicați măi flăcăi 
Paharele să ciocniți 
S-opoî cu piuau! porniți

in care 
creotoare

Unde-ți iniorci 
Tronsformată-i
Volea, de jur 
Și-a schimbat
Șă urăm cn fericit
Celor ce-ou contribuit 
Cu priceperea și arta
De-a schimba in Vale harta 
Sa le dorim sănătate 
Succese pe mai departe 
Ani mulți, mulți și fericiți 
Și lo muncă strîns uniți, 
la moi trageți brazda măi. 
Hăi, hăi I

■îbi-f-iU.
I||( |

privirea 
toată firea 
împrejur, 
ol ei contur

£ 4
Ha

Dorim co in Noul An 
Siguronța-n subteran
Tot moi mult s-o întărească 
Și s-o îmbunătățească 
Stațio de cercetare...
(asta ca o confruntare) 
Intre anii ce s-ou scurs 
Și cei care sint in curs 
Io umpleți ponorul măi 
Și moi ciocniți măi flăcăi 
Hăi, hăi !

!

urotu-ocum pornim 
mulți oni, să le dorirn 

Tuturor ce-cu reușit 
Cu 
Să 
lor 
Au 
De 
Ca 
Din victorii în victorii 
Pe lo toți indicatorii I 
la moi minați măi flăcăi 
Hăi, hăi I

pionul îndeplinit 
primească Noul An ! 
celor ce peste plan 
dat țării tone mii 
asemeni, le dorim 
la anul să ii știm

2 V6i

Să-ne-abatem din cărare 
Puțin pe la „Brichetare" 
Ce obia că s-o născut 
In cincinalul trecut.
Vă dorim ca-n următorul 
De cinci ori să fie sporul. 
Trageți brazda pe-ndelete, 
Trenuri pline de brichete 
Să se-ndrepte-n patru zări 
Si de-a lungu-ntregii țări, 
la moi minați măi flăcăi 
Hăi, hăi !

I.G.L.-iștilor urăm
Ca in onul ce intrăm 
Să fie mai cumpătați 
C-am fost destul încercați 
Cina cu frig, cina fă a apă 
Dc Io anul vrem să .icopd 
Pe miini bune activitatea 
So nu ne riscăm sănătatea 
Dintr-o simplă neglijență. 
Moi multă condescendență 
Și răspunderea mai mare 1 
Ciocniți acum 
Si-oscultați-mi 
Hai, hăi !

din pahare 
sfatul măi,

* . --r

De lo onul. cele bune 
Am dori să se adune 
Cind stăm după-autobuze 
Să nu moi suflăm din buze, 
In stații să nu-nghețăm 
Cind moșinile-așteptăm... 
Credem insă că se poate 
Să se „meargă" mai pe roate 
la mai minați măi 
Hăi, hăi I

flăcăi,

O
Dar succesele-s cu
N-or ajunge-ntreg
Sa le amintim pe toate...
Credem insă, că pe roate 
Multe lucruri se vor pune

carul 
ziarul

s< 
c
!

Vouă, ce acolo-n mină 
Trimiteți sus la lumină
Aur negru, lucitor. 
Cincinalul următor
De cinci ori mai spornic fie 
Sănătate, veselie
Vă urăm, și „la mai mare" 
Minerilor lupeneni ce-s ași, 
Pe ramură tot fruntași, 
Le dorim ca și la anul 
De fruntași să aibă steagul, 
lo mai sunați din zurgălăi 
Ciocniți paharele flăcăi 
Hăi, hăi I

Hei, să vă urăm mult spor 
Vouă fotbaliștilor.
Ai bolonului „jongleuri" 
Fiți atenți la urători : 
Faceți la anul, cumva, 
Să rămineți tot in „A" 
S-ovem privirile-ncîntate 
Urmărind goluri „marcate" 
Trageți cu curaj băieți 
Trageți șuturi cit puteți 
Și-n deplasare încercați 
Un goi-două să marcoți 
Și jucați fotbal, flăcăi, 
Hoi, hăi !

1

Dar să tragem o urare
Consiliilor populare
Să ‘ ‘
De
Să
Să
De
$i
Gospodorii fie harnici
Și cu ordinea mai... darnici 
la mai minați măi flăcăi, 
Hăi, hăi !

le dorim an bogat 
succese însemnat 
avem străzi moi curate 
nu fie desfundate 
se poate, asfaltate 
cu becuri luminate.

REVELIONUL SI...
— Revelionul e, firește.
La toți o zi de sărbătoare, 
Cînd anul următor sosește. 
Deci are „prima-nfățișare" !

Un fotbalist

— Pot spune fără șovăire. 
Revelionul, luat ca masă, 
E mai curind o „intilnirc* 
In deplasare sau acasă!

Un frizer

I n tată Cinei laminează actul?

Un servil

ne-oprim !

— Anul nou e. după mine, 
Un copil cu năbâdăi. 
încăpățînat. îmi vine — In noul an
După 12 bătăi ! aș

Aniversarea
vrea cotidiană 

șefilor iubiți,
Un formalist Să nu mai spună ei

că de pomană
— Dc fapt. Le spun întotdeauna

doar sărbătoarea asta „Să trăiți !“
Mi-aduce mulțumiri enorme
Că pentru cozonaci, nevasta Un medic
îmi cere forme peste forme !

— O masă in cadru festiv.
Un ospătar Cind. dacă nu ești cumpătat.

începi cu un aperitiv 
Și termini cu-n bicarbonat !

din plin

Vulcan 
an

Hai să le urăm 
Piepa,ațiilor din 
Petrila, Lupeni, 
Ca :n următorul 
Să-oibe sporul mai bogat
Să dea cărbune spălat, 
Tot moi bun, de calitate ! 
Numai bine, sănătate 
Iar în anul ce introți 
Să-mplinîți tot ce visați I 
Io moi trageți brazda măi, 
Hăi, hăi !

In cincinalul următor 
Kilowații meargă-n zbor 
Termocentrala s-arate 
O salbă de nestemate. 
Să inunde cu lumină
Valea, din munți pină-n mină. 
Cai putere, herghelii 
Transformați in energii 
Să-mpresoore toată Valea. 
Minați hergheliile
Si ciocniți paharele
Hăi, hăi !

Aho, aho dar să i 
Tuturora vă dorim 
An de fericire plin 
La mineri, lo ingineri 
Tehnicieni, brigadieri, 
Piofesori, 
Lăcătuși 
Lo elevii 
Pc-dogogi 
Actori și 
Forestieri, 
Tuturora vă urăm 
Ani mulți să ne bucurăm 
De-al muncii scump tezour 
Ce 
De 
La 
Cu 
In
Drogoste și veselie
Să trăiți ani mulți - o mie I

educatori 
și turnători, 
mari și mici 
și ucenici 
funcționari 
feroviari

ne e gravat în aur 
partidul nostru faur, 
multi ani cu bucurie ! 
nădejde mare frați 
cincinal so introti I

Ton LICIV
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— Ca gazdă, cu. fără-ndoială, 
Mă uit la musafiri cruciș.
Cind de pe scaune se scoală. 
Nici unul nu îmi dă bacșiș !

— De revelion, la rninc-n casă 
Observ o mare-nghesuială. 
Că 
Eu

și la propria mea masă 
am greșit la socoteală !

Un actor

Un croitor Un delapidator

— Noul an. în seara asta, 
Schimbă anul ce] bătrin. 
Dar, ca să vedeți năpasta, 
Nu se poate să-l amin !

O gospodină

— Bătrînul an își dă sfirșitul, 
Iar soțu’-mi face socoteala 
Că pierd o oră cu gătitul 
Și șase ore cu găteala !

Unui fotbalist

Lucrează, jos, în subteran 
Scot bogății din adîncime. 
Cu cit lucrează mai adine 
Cu-atît sint mai la... înălțime.

Moș Gerilă — bun turist 
Jucăriile își poartă...
Și fiindcă nu-i fotbalist 
Nimerește orice poartă !

l nor mineri...

I

J:

O/
UNUI ȘEDINȚOMAN
Glasu-i dat cu cloroform ?
Cind vorbește, mai toți... dorm.

UNUI MOTOCICLIST...
Bea de fel
Doar... M-OTONEL I

UNUI SOLIST VOCAL 
Cert după ureche 
Că n-are pereche.

UNUI ELECTRICIAN CHEFLIU 
Vin soarbe-n orice local 
Nu la contor, ci... paușal.

..La mulți

ce vin cu

ani !*
astăzi urează 

Plugușorul. 
ieri la amiază,

Cei
Mie-n schimb.
Mi i-a spus judecătorul !

Un referent de stare civilă

— O-ntrebare mă tot paște 
Cînd pendula bate tactul 
Anului care se naște

— Atunci cînd sint amfitrion. 
Eu 
Ca
In

am un rol de regizor, 
musafir, la revelion, 
schimb,

sînt simplu spectator !

Un muzicolog

I 
I 
I 
I 
I 
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I
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— La mine este și nevasta 
Compozitoare, dragii mei.
Ce stă pe masă-n seara asta 
E absolut „opera“ ei !

V. D. POPA

Ziua asta-mj place tare 
Mă ajută-n munca mea! 
Este singura în care.
Toți au grijă de... măsea !

I. CHIRAȘ

UNUI 
E un 
Clasă

Titi GHEORGHIU

USE
UNUI CINTAREJ 
La discuri e parol
Mai bun ca... discobol.

UNUI CASIER CIUBUCAR
FOTBALIST Face pe-autobuz
jucător de mare De aufo (a)buz.
de... salarizare.

UNUI DANSATOR
CONTABIL De anul nou, felicitări
il vezi beat, Și o suită de... urări I

UNUI
Mereu
Că nu-i... calculat.

UNUI CEASORNICAR 
Tic-tac nu mai face 
Ceasu-mi, chitic... tace

UNUI OSPATAR
Pină s-o servească
„Feteasca“-i... „Băbească".

UNUI POMPIER 
Bea pe loc 
Dintr-un... foc 1

UNUI BĂUTOR NOTORIU 
De I.C.I.L. și „Lactobar" 
A știut, dar ca... sugar.. I

GONG rebus • GONG rebus • GONG rebus
ORIZONTAL: 1) Ti trage cu plugușorul; 2) Merg cu 

sorcova — Urarea... căpriței: 3) A scărmăna eu plăcinta re
velionului — Jumătate bovine !; 4) Alb ca zăpada — La 
pi mii an' !; 5) In eput de ’71 — Un pahar de Xnul noul; 
6) Nord — nord-est ! — Cînta la vechi revelioane — Refle
xiv !: 7) Servește! — Odaiă-n an (pl.); 8) Le-am urat cu 
„plugușorul"... — ..La masă!; 9) Revelioane — împodo
bește bradul; 10) Revelioane.

e
©©

VERTICAL: 1) Poemele bătăliilor de revelion; 2) Se 
schimbă de revelion — Obicei; 3) Scaun de povești — Țin 
darurile-n pom; 4) Stau lingă brazi... — ...Și in cale: 5) Nos
tim pe jumătate — Ghirlande; 6) Taxiul morții... — ...are 
Joc destul: 7) Preferat in cirnați — In drum !... — ...La 
revelion !; 8) Stare... de revelion; — Con gol !; 9) După re
velion !... — ...e cicălit!: 10) De Anul nou (pl.).

Iosif MIC
Vasile MOLODEȚ

ORIZONTAL: 1) Urare la pa
har; 2) Servea de băut — Nu-s 
pahare seci: 3) Un pahar... ca 
lumea — Merge la... bețiv; 1) 
Cu paharul sus se-așteaptă ! — 
Odată... — ...pom de iarnă în
tors; 5) Soră cu beția — Pu
țin coniac!... — ...Pe masă!;
6) Vin vechi — Inc-odată sus 
paharul !; 7) A vărsa paharul 
(fig.) — In tihnă ! — Pom de 
iarnă !; 8) La Lido ! — Evi
dența crișmarului... — ...la bo
degă !; 9) îmbătat la urmă ! — 
Mereu lingă pahar; 10) Merge 
la un... șpriț (2 cuv.); 11) Fri
gider natural — Nu scapă o 
picătură.

VERTICAL: 1) Dau de băut...
— ...a/i !; 2) Merg la băutură
— A da «le băut; 3) Vin... — 
...și un „pahar" de bere; 4) 
La intrare in bufet — Etaj
— La cramă!; 5) In culpă!...
— ...la băutură: 6) Noul an 
să se întimpine cu paharul...
— ...in mină !; 7) Trei strămo
șesc — Apă minerală; 8) După 
revelion... — ...un pahar «le
Teraz. aproape plin !; 9) Gratii
— La tin pahar!... — ...pe ta
vă!; 10) Beție, beție!; 11) Ser
vește ! — Fierbe țuica și vinul.

M. 1. VLASE
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ORIZONTAL: 1) La Anul nou (pl.); 2) Au un începutj 
dc an — Stă in capul mesei — Te-ncălzcște de revelion; 3) 
Ca un .pom de iarnă' — Prilej dc .La mulți ani"; 4) Rîu 
in U.R.S.S. — Eată iberică; .’>) Friptură cu mujdei — Inter
zisă măcar dc revelion — Bere vărsată !: 6) Trimite răvașe 
— Cade și de Anul nou; 7) Fată muzicală — A scăpa; 8) 
Primit cu urări — Tot moldovean ! — Localitate in Japonia; 
!)) Respectate în muncă (ubr.) — Pe masă ! — Literă greacă; 
10) Vas mic (reg.) — Numai cum vrea el (fig); II) Au 
primit (Plugușorul).

VERTICAL: 1) Organizează revelioane...: 2) ...de Anul 
nou; 3) Unul după revelion — Lamă: 4) Să stea acasă la 
revelion ! — Pe unde a trecut ..Plugușorul”... — la sorco
vit !; 5) Una pină la ziuă — Stă acasă de Anul nou: 6) In 
vise! — încărcată de revelion; 7) Revelioane... — ...la școală!: 
8) A invita (fig.) — Printre invitați ! — Pe tavă !; 9) Ser
viți do două ori ! — Obstacole pentru Moș Gerilă: 10) In 
eveniment! — La revelion I — Gata!...; 11) ...e Anul nou.

V. C1ORANU

Dar încetează o dată cu I
miriitul, că și-așa nu mă sperii... I

răspund
Lui I. Ivănescu. autorul ca
reului „surpriza".......Da nu-i"

Am căutat-o... Nu-i și nu-i 
Pe nici un drum,

pe nici o cale...
Ve/i dumneata......Surpriza" lui

Cind lumea merse să danseze 
Dinsul ne făcu figura 
Pornindu-se să-ncrucișeze i 
(...Cozonacii cu friptura).

Era o... oală cu sarmale.
I. MIC

Lui V. Cioraru, semnatarul
careului „Ce mai tura-vura"

Ce mai tura-vura..

Lui I. Ticu pentru careul 
„In culpă'

La cuvinte-ncrucjșute
E ..în culpă* și nu poate
Căci, vezi bine, e tare
Doar la... sticle și pahare.

Lui Gavrilâ Ardelcanu pentru
„Un careu model"
In ’70 a publicat
Singurul „careu model"
Noi ii dorim neîncetat
Să publice mereu la fel.

Și lui L Leonard

Cochetezi ades cu rima
Si te crezi chiar mare bard
Dar din ce-ai scris pîn-a orna 
Ai semnat : Io ! Lcon... \RD.

V. MOLODEȚ

(4) 4 = 7 6 (3)=8 (5)+3=7
Rcbo-uri eliptice anagramate
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RETEXT

CERTITUDINILE VIITORULUI

pro- 
Pre-

□ ceste 
ar re-

de- 
sint

Și 
cure

devenit o 
pendentâ 
Proiectele 
ceniul al 
in fața
in acest cedru, in 
laia noastră piogiesea- 
ză intr-un mod cu totul 
organizat, viitorul și-a Bulevardul larg, străjuit de șiragurile blocurilor înalte, secvență a magistralei viitorului...

e despărțim 
un deceniu 
care spiritul 

man a reolizot imen
se salturi spre progres. 
Domenii ce cu putini 
ani in urmă formau pe
te albe pe harta cogno- 
scibilitcrții ou fost cuce- 

despre 
Jamili- 
copiii... 
an. la

rite, iar acum 
ele vorbesc cu 
aritate" pînă și

Se încheie un
cepe un altul, și cu el 
un nou deceniu. Acum, 
doar in citeva ore, re
memorăm momentele 
esențiale pentru socie
tatea noastră și, in 
particular, pentru Va
lea Jiului. La această 
cumpănă a anilor — 
amplificată in semnifi
cații prin sfirșitul unui 
cincinal fiucluos si în
ceputul altuia cu per
spective grandioase - 
se deschid căile largi

viitorului. Valea 
Jiului, olâturi de întrea
ga noastră societate so
cialistă, s-a dezvoltat 
armonios in toate com
partimentele vieții, gra
ție clarviiiunii și echi
librului ce caracterizea
ză politica partidului și 
statului nostru. Armonia 
și rigoarea planurilor de 
perspectivă, atribuie e- 
sențiole ale societății 
noastre, permit scruta
rea temerara a viitoru
lui. In acești ani, cind 
s-au născut științe de 
frontieră sau altele nci, 
problema viitorului a 

știință înde
si exactă.
pentru
8-lea 

noaslră.

pierdut misterul. Dar nu 
și farmecul, ivit din- 
tr-un structural roman
tism al omului, corec
tat, insă, de un mai 
adine sentiment al rea
lității.

Valea Jiului, ținui pi
toresc in care industrra 
minieră are venerabila 
virstâ de un secol, a 
făcut in acest deceniu 
pași uriași spre 
greș și civilizație,
supunind că un turist 
care a vizitat 
tocuri in anii ’60 
veni acum, este ușor să
ne închipuim miraiea 
lui dinaintea schimbări
lor survenite intr-un 
deceniu : exploatări mi
niere noi, cartiere cu 
blocuri semețe pe locu
rile unde altădată se 
aflau maidane, o viață 
citadină clocotitoare. 
Sint doar indiciile vizi-

bile ale progresului iz- 
vorif dintr-o viață eco
nomică și social-cultu- 
rală ce pulseaiâ intr-un 
ritm însuflețit.

Privind cu 
satisfacție in urmă, 
realizările noastre, eter
na curiozitate umană 
ne impinge să foițăm 
timpul și să ne imagi
năm cum va arăta pes
te cițiva ani municipiul 
nostru, această salbă de 
orașe împodobind în
volburata apă a Jiului 
purtătoare mai depar
te a ecourilor încleștă
rii omului cu adincuri- 
le, și a armoniei 
citadine in plin 
creator.

Un salt in viitor, 
contextul social-politic 
și economic actual, 
mai echivalează cu 
bijbiire in necunoscut...

(Urmare din pag. 1)

pul muncii. Aceasta s-a întîm- 
plat în 1926.

— Vă mai amintiți revelio
nul de atunci ? In ce condiții 
l-ați petrecu!, ca elev sau ca 
muncitor ?

Fără oameni nimic nu se 
poate înfăptui... REPORTAJ DE ANTICIPAȚIE

Ce se va intimpla în anii 
viitori în adîncuri, aco
lo unde minerii, cu e- 

fort perpetuu, cu dăruire și 
abnegație, smulg îndărătniciei 
straielor, oră de oră, secundă 
de secundă, bogăția de cărbu
ne atit de necesară economiei 
țării în fantastică ascendență. 
Care sint realizările ce vor 
prinde, neîncetat, contur ferm, 
la temperatura înaltă a pa
siunii minerești ?

Miezul subtitlului pus dea
supra acestor rînduri nu ne 
aparține. De fapt, la prima 
vedere, vorbe simple, care 
s-au mai spus și in alte rin- 
duri. Modul în care au fost 
rostite, insă, de autorul lor, 
tov. ing. Petru Munteanu, di
rectorul E. M. Livezeni. căl
dura convingătoare a glasului,

Dc către tov. ing. Ion Rebe
dea, inginerul șef ai minei, am 
fost puși la curent cu faptul 
că, începind din 1971, vor fi 
pregătiți cu insistență munci
tori calificați pentru lucrările 
exclusiv productive, atit din
tre cei existertfi actualmente 
la brigăzi, cit și dintre aceia 
care vor veni să se echipeze 
cu salopeta și casca de mi
ner...

...In fața hărții de ansamblu 
a minei, ocupi nd aproape în
treg peretele biroului, ni se 
explică. în cuvinte simple, cu 
o siguranță uimitoare, înfăți
șarea viitorului extracției din 
această zonă a bazinului, 
țeaua integrală 
care vor exista...

— Va fi prima mină din 
Valea Jiului cu întreg trans-

inaru, Alexandru Las/.lo. Ion 
Grigorescu... Sint minerii da
torită cărora în 11 decembrie 
a. c. am îndeplinit planul a-

nual și caro, pînă la 
lui 1970, vor mai 
peste 20 000 de tune 
mante negre'...

da 
de

re-
a lucrărilor

A

c

Ing. Ion Rebedea, 
inginer șef 

E. M. Livezeni i
.—Va fi prima 

exploatare din Va
lea Jiului cu în
treg transportul 
cărbunelui meca
nizat... la orizontul 
principal... Se pre
conizează o stație- 
dispecer'...

dintr-un lunvnos 
doar aceste d te

venită parcă 
resort intim, 
justifică repetarea lor anume : 
.Fără oameni nimic nu se 
poate înfăptui...*. Intr-adevăr, 
fără mineri destoinici c.i Dio- 
nisie Bartha. Vasile Borjoga, 
Augustin Demeter și alții. 
drumurile către izvoarele de 
cărbune ale Livezeniului n-ar 
fi fost tăiate. Brigăzile pe 
care aceștia le conduc sub bol
țile subteranului s-au dovedit 
tenace, apte pentru obținerea 
unor performanțe de presti
giu, unde atributul unității 
de acțiune nu este dintre cele 
din urmă.. Acești mineri din
tr-o bucată au conștiința me
nirii lor, ei cunosc — și acest 
gind comun le coordonează, 
impulsionează și întărește fie
care mișcare, fiecare gest — 
că în 1972 mina lor va trebui 
să dea primele tone de căr
bune, ’ iar in 1977 să ajungă 
la capacitatea maximă proiec
tată... In brigăzile pe care le 
întîlnim azi la Livezeni, spe
ciali/ lie în lucrări de inves
tiții. pol fi depistați germenii de 
mîinc ai colectivelor acționa- 
toare pe fronturile abatajelor...

portul cărbunelui mecanizat 
prin intermediu] benzilor au
tomatizate la ori/onlul prin
cipal, cu o lungime de cca. 
3 000 de metri... Transportul pe 
verticală, âtît pe puțul auxiliar, 
cit și pe cele două puțuri 
oarbe, va fi realizat prin des- 
censoare. încă ceva : vom fi 
prima exploatare din Vale ca
re va avea în fluxul tehno
logic de transport o stație de 
sortare... Activitatea prepara- 
țiilor se va ușura, cit de cit... 
Tot cărbunele adus la supra
față cu schipul pe puțul prin
cipal de extracție va trece 
prin această stație, de unde 
se va încărca, apoi, in 
goane. Se preconizează 
stație-dispecer. înzestrată
aparate de televiziune indus
trială. de unde un singur om 
va urmări și dirija întregul 
proces de transport, din sub
teran și de la suprafață...

...Întrezărim cu ochii minții 
creșterea a încă unei mine 
tinere, a încă unui colectiv 
mineresc din bogatul șirag cu 
care se mindrește luminoasa 
Vale a Jiului...

va-
o 

cu

Veritabilul nucleu energetic• ••

M

I) aba- 
două

Tradiția și prestigiul 
onorate

atingerea obiectivului rev< ndi- 
că strădanii susținute din par
tea constructorilor...

Ce mai putem adăuga la 
aceste cuvinte ? Poale măr
turisirea unei convingeri : ba- 
zîndu-ne pe potențialul și pri
ceperea — atestate nu o dată

— ale colectivului de Construc
tori, sintem siguri că acești 
..meșteri Manole" se vor stră
dui, ca și pină acum, să ducă 
la îndeplinire in mod exem
plar sarcinile trasate de con
ducerea partidului și statului 
nostru, reușind in final, prin 
lucrările executate in termene 
reduse și dc calitate ridicată, 
să contribuie din plin la îm
bogățirea Văii Jiului, la creș
terea nivelului de trai al oa
menilor muncii din „țara pie
trelor care ard'...

latura esențială 
tului superior.

...La mijlocul 
care vom intra

a învățămîn-

se cer
ina Lupeni — toată lu
mea e la curent cu a- 
cest fapt — are capaci- 
de producție cea mai 
din bazinul carbonifer

tatea 
mare 
al Văii Jiului. Aici întîlnim 
o tradiție minerească în de
plinul înțeles al cuvîntuluî. 
Moștenire cu semnul sînge- 
lui .și al jertfei. Minerii de 
azi ai Lupeniului întreprind 
fapte eroice pe frontul paș
nic al cărbunelui în spiritul 
acestei inestimabile tradiții...

Care este, în esență, rădă
cina confirmărilor neîntrerup
te a prestigiului ciștigat în 
întrecerea socialistă a colec
tivelor de mineri din bazin ?

— Promovarea cu încrede
re neclintită a tehnicii noi, 
modernizarea procesului de 
extragere a cărbunelui din a- 
dînc, creșterea unor mineri 
capabili să răspundă exigen
țelor ridicate de primele două 
condiții expuse... Iată răspun
sul concentrat, dar conținînd 
miezul unui adevăr nu o

.certificat, pe care ni 
tov. ing. Iulian Costescu, 
giner il șef al minei.

In 1971 — cel dinții an al unei 
etape pe care o prevedem deo
sebit de rodnică pentru mine
ritul românesc — se vor in
troduce cadre pășitoare în 
subteranul minei Lupeni, aco
lo unde conjunctura de strat 
permite acest fapt. Producti

va

dată

l-a dat 
in-

vitalca muncii la front 
spori considerabil.

— Avem un colectiv puter
nic. pasionat, sîrguincios în 
munca depusă pentru smul
gerea din adine a bogățiilor 
de cărbune, a adăugat cu căl-

suns 
șef. 

în
u- 
Și

dură in glas și 
limpede, tînărul 
Sini convins că 
stare să păstreze
nitate fruntașă pe 
de acum înainte...

o aspirație,
și un mare
harnicilor mineri din

...E 
aprinsă 
him ale 
Lupeni...

„Nave“
la larg

Echilibrul vieții

cu un
inginer 
el va fi
locul de 

ramură

o dorință
crez una-

noi „lansate a
•••

teh- 
1975, 
clasă 
labo-

ouă complexe de 
laj în stratul 15. 
complexe în stratul 13 

transportul iu benzi generali
zat activitate in maximum 
șase abataje, trei combine in 
funcțiune la pregătirile de a- 
tunc-i, 7—8 mașini de încăr
cat care să lucreze activ, 
cam asta ar fi mina Paroșeni 
in 1973. (s.n.).

Reperul nu a fost ales în- 
limplător de către directorul 
tinerei xploalări, ing. Dan Su- 
rulescu. un bărbat cu chipul 
adolescentin, dar marcat dc o 
matură expresie... Anul res
pectiv înseamnă pentru colec
tivul Paroșeniului punctul de 
sus al curbei maturizării, în 
care capacitatea de produc
ție proiectată se impune a fi 
rr-aJizată. Mărturisirea nc su
gerează încrederea statornicită 
intre oamenii minei, nucleu 
energetic înaintea căruia nici 
un obstacol nu rezistă, .nici o 
năzuință nu pare fără suport.

— In cincinalul căruia ii 
trecem pragul, producția minei 
noastre va crește cu 13—40 
la sută de 
Se va acționa, 
ghia creșterii 
muncii, și nu
Modernizarea minei, introdu
cerea utilajelor în scopul me
canizării majorității upend ii
lor giele d n subteran, extin-

la an Ia an
in special, pir- 
productivității 
a efectivului 1

tăiere 
mecanizată in 

18, vor constitui 
noastre atuuri. 
conduce după

durea complexelor de 
și susținere 
straiele 15 și 
principalele 
Ne vom 
ideile generalizării transportu
lui continuu pe benzi la toate 
orizonturile, ale concentrării 
producției pe un număr res- 
trins de locuri de muncă, ale 
extinderii combinelor ia lucră
rile de pregătire. Sint convins 
că oamenii experimentați, de 
r.ădejde, ai minei nu vor da 
nici un moment înapoi. Din 
cei 240 muncitori care lucrează 
în abataje, cca. 200 știu să 
mînuiască susținerea metalică, 
se pricep să manevreze com
bina... Totuși, ridicarea per
petuă a nivelului profesional 
nu va înceta niciodată să fie 
Un imperativ. Cota de tehni
citate a mineritului, in per
manentă creștere, o cere. Mi
nerul- viitorului nu poate fi 
decit minerul mecanizator, 
familiarizat cu toate opera
țiile de la front... E linia pe 
care o urmează cu consecven
ță toți oamenii brigăzilor ex
trem de bune conduse de 
Constantin Zaharia. Gheorghe 
Toina. Nicolae Croitorii, Tra
ian Șușu, Gheorghe Pișleag, 
Alexandru Demeter. Petru 
Spinu. Geza Kalman, Constan
tin Peloiu, Iosif Vincze, An
drei Sandor, Alexandru Criș-

Pulsul înnoitor va carac
teriza activitatea tutu
ror șantierelor de con

strucții din Valea Jiului. In 
prelungirea brațelor puterni
ce, a palmelor febrile, neas- 
lîmpărate, meștere în a mi- 
nui unealta, la capătul aripii 
îndrăznețe a gîndului neodih
nit al constructorului se vor 
ridica înalte și maiestuoase 
edificii, intr-o fericită îmbi
nare de linii și culori, veri
tabile armonii, demne de fru
musețile din totdeauna ale 
jur-împrejurului... Tot alte și 
alte ..nave" albe, din cărămi
dă, beton și sticlă. vor fi 
..lansate la larg" pe apele 
timpului, și există certitudi
nea — faptele de pină acum 
pledează în favoarea ei — 
că, in ..jurnalul de bord" al 
șantierelor, 
înscrie realizări de > 
pe măsura capacității 
hărniciei lor. a elanului 
re-i animă în munca de 
cu zi.

— In cincinalul viilor 
ne-a spus cu o undă dc bu
curie și încredere în ochi iov. 
ing. Ion Sitescu. inginer șef 
a) Grupului dc șantiere Valea 
Jiului al T.C.II. — vom con
strui un număr dc peste 4 OOfl 
apartamente în localitățile 
Văii Jiului... Cele mai multe 
forțe vor fi concentrate in 
scopul definitivării ansamble-

constructorii vor 
durată, 

și a 
ca

zi

Ing. Ion Sitescu, 
inginer șef al 
Grupului de șan
tiere Valea Jiului 

al
..In 

viitor
strui un număr de 
peste 4 000 de a- 
partamente..."

T.C.H. :
cincinalul 

vom con-

— Ca ucenic. Ia-o cum vrei, 
de fapt e o simbioză între e- 
lev și muncitor. De revelion 
nu-mi aduc aminte prea multe 
lucruri, dar îmi amintesc '•on- 
dițiile în care am intrat în ser
viciu la Separația Victoria. 
Copil fiind, m-am trezit în fo
cul unor discuții aprinse mire 
muncitori pe tema ajutorului 
familia) pe care societatea car
boniferă refuza să-l mai plă
tească. Mai tirziu am înțeles 
mai bine acele evenimente, ca
re. desigur, scapă oricui la 14 
ani. Societatea carboniferă pre
tindea muncitorilor să renunțe 
la contractul de muncă din 
1920 cînd au fost cîștigate. pe 
calea grevei, unele drepturi. In 
cele din urmă contractul a 
fost reziliat.

— Erați, după cum știm, o 
familie numeroasă.

— Da ! O familie de mineri 
cu 9 copii. La 14 ani tata a 
vrut să mă înscrie la Școala 
de arte și meserii din Deva, 
dar din cauza taxelor a re
nunțat. Trei mii de lei taxa 
anuală, plus cinci sute pe lună 
întreținerea, plus cheltuieli cu 
echipamentul... era peste pute
rile familiei. Așa că m-am în
scris ca ucenic la mină unde 
am fost avansat repede. Eram 
voinic, sănătos, curajos...

— Cu cine ati lucrat in 
grupă ?

— Dm 1927 am lucrat în 
grupă la Sborovshi, am lucrat 
și cu bătiinul Maxim, cu Bre- 
dant apoi. în 1928, m-am în
scris la școala de maiștri din 
Petroșani. Din lipsă de I icuri, 
nu am profesat niciodată me
seria de maistru. A urma’ o 
perioadă grea pentru toți mi
nerii, care a culminat, în vara 
lui '29, cu greva. Apoi, după 
1930, cu perioada de suprapro
ducție, de - riză economică. La 
mina Ileana, dintr-un efectiv

Semnificația
iși concentrează activitatea de 
cercetare psiho-pedagogică in 
cadrul unui cabinet specia), 
existenl in municipiu, se gă
sesc și se aplică forme noi dc 
instruire și educare. Invăță- 
mînlul. acum, este esențial 
formativ...

Comandamentul principal al 
învă.âmintului este viața so
cială in funcție dc necesită
țile pe care le ridică, în 
p >ri de imperativele ei 
pregătesc elevii, 
școlilor de toate 
formele, în 1975 
la o mai adincă < 
specificului Văii 
cesităților vieții 
mice... 
mintnliii 
un pas în direcția estompării 
deosebirilor dintre munca fi
zică și cea intelectuală. In a- 
cest sens experiența a 6 ani 
va da noi străluciri unui țol 
scump socialismului : forma
rea unei personalități armo- 
nios și multilateral dezvoltate.

Mijlocul deceniului care ur
mează va aduce schimbări 
substanț iule 
pregătire 
mineri.
nate de progresul științei și 
tehnicii miniere. Inslitutul de 
mine din Petroșani va purta 
o legătură strînsă cu viața 
economică, in funcție de ne
cesitățile producției iși ’ 
rienta întregul proces de 
cetarc probabil.

unor
bilanțurirămîne în cea mai marc 

necunoscută publicului 
Principalul impediment 
reclamă acum — o sală 

(deși ar
id uc au o

ra
se 

Absolvenții 
gradele și 

.vor ajunge 
cunoaștere a 
Jiului, a ne- 
social-econo- 

Generalizarea învăță- 
de 10 ani constituie 

în direcția

deceniului în 
peste puține 

ore viața cultural-artisticâ din 
Valea Jiului va fi în perfect 
echilibru cu avintul economic, 
social, urbanistic și spiritual. 
Funcția socială a arici se va 
accentua, conștiința că arta e 
realizată de om pentru om 
va anima muzicianul, pictorul 
sau actorul. In peisajul ur
banistic clădirea teatrului se 
va singulariza prin concep
ția arhitecturală, iar activita
tea artistică dinlăuntru se va 
caracteriza printr-o aleasă ți
nută artistică.

La Bienala de artă plasti
că 1970 din București expun 
si doi pictori din cadrul Fi
lialei UA.P. din Petroșani! 
Victor S/ilveszter și Iosif Ma- 
tvas. Există un paradox (al 
anului’ 1970 I) cu artiștii plas
tici clin Petroșani : activitatea 
lor. deși organizată intr-o fi
lială.
parte 
local.
ce se
proprie de expoziții 
gumcniele ce se 
fragilitate ușor ses- abilă) — 
va fi înlăturat spre benefi
ciu! reciproc al pictorului și 
publicului. In expoziția inter
județeană de la Deva prezen
ța plasticienilor din Petroșani 
(Iosif Tellmann. 1. Matyas, V. 
Szilves ter. Elena Bianu, E. 
Szilves/ter. Horia Pop) s-i' re
marcat prin citeva tablouri 
de o certă valoare estetică.

Talentul omului se afirmă și 
prin mișcarea cultural-artiș- 
t;că de masă. Întrezărim posi
bilitatea reală a înființării unui 
ansamblu artistic reprezentativ 
pentru V Mea Jiului, formații 
de teatru și dans, brigăzi ar
tistice și coruri. Dacă în 1970 
contribuția intelectualității la 
realizarea unui climat cultu
ral de înaltă exigență a fost 
redusă, anii ce vor urma vor 
constitui un progres substan
țial în acest sens: intelec
tualii vor deveni animatori 
si inițiatori ai unor activități 
de răsunet...

In acest an la cluburile din 
municipiu a ex’stat o penurie 
de activități bine închegate 
și reușite in intențiile lor, ger
menul novator s-a făcut și’11’ 
țit sporadic și timid : anii ce 
urmează vor promova puncte 
de vedere riguros 
reieșite dintr-o 
mult -mai exactă 
soirituale a omului 
poran.

Sondăm viitorul avînd drept 
reoere realizările de pînă a- 
cum. Propensiunea omului că
tre desăvîrșire 
cum etern este și gustul lui 
pentru frumos.
mu1 vieții social-economice din 
V dea Jiului in anii care ur
mează. va cuprinde și latura 
cultural-nrtistică. ridicind-o Ia 
un nivel de nerecunoșcut. con- 
f< rindn-i străin irile pcrfec-

de 850 muncitori, am rămas in
ii-un timp, doar 75. Criza e- 
coriomică se reflecta în situa
ția fiecărei familii. Iți dai sca
ma ce fel de revel ioane petre
ceam cu toții... Revelioane mo
deste Și tăcute, jumenii fiind 
mereu stăpiniți de grijile pe 
care le aducea un nou an.

— Deci au fost și „sfirșituri“ 
de an sau. spus altfel, momente 
cind bilanțul prilejuit de a- 
ccastă dată calendaristică nu 
indica realizări peste cele pro
puse la 1 ianuarie ?

— Au fost, dar acele mo
mente le-am depășit. Acelea 
au fost bilanțurile trecutului, 
pe care le-am dat uitării. E 
bine lotuși să ni le reamintim 
citeodată. Numai așa putem în
țelege succesele de istăzi.

— Vă rog să relatați mai 
pe larg despre aceste succese.

— După eliberare s-a confir
mat tenacitatea minerilor. Cele 
mai frumoase bilanțuri le-am 
trăit in cadrul actualei Cen
trale, alături de mineii vestiți, 
pe care nu-i pot uita . Kopelin 
Geza, Cenușă. Nireștean, Barna, 
Napău frații Sorescu, Poboreni. 
Cu ei sărbătoream succesele. 
Îmi aduc aminte, la un sfirșit 
de an succesul sărbătorit la ro- 
velion a însemnat depășirea co
tei I, adică a productivității 
pe combinat de 1 ionâ de căr
bune pe post. Un ilt succes a 
constat in depăș'i'a producti
vității maxime realizate în 
1943, de 1,304 tone. Eram in- 
Ir-o veșnică întrecere cu cifrele, 
in care am pornit după el.i- 
berare, de la un randament 
de 600 kg pe post și pe cap 
de salariat. Acum se duce lupta 
pentru realizarea și depășirea 
cutei 2. Și am convingerea că 
se va realiza.

— Ce meserie aveți tovarășe 
Szuder?

— .Miner.
— Din 1916 ați ocupat mai 

multe funcții do răspundere. 
In tot acest timp ați continuat 
să vă perfecționați. Ați absol
vit o facultate de invățămint 
superior. In ce specialitate ?

— Inginer econum.st pentru 
industria minieră.

— Și totuși, vă considerați 
doar un miner ?

— Am fost întotdeauna ne
voit să fac mai mult decit un 
miner. Și am făcut. Am mun
cit. m-am perfecționat, dur in 
străfundurile ființei mele am 
rămas atașat acestei meserii pe 
care o declar fără rețineri. E 
o meserie cu un farmec aparte, 
o meserie a curajului, tena
cității și iscusinței.

— Ce calitate apreciați mai 
mult la un conducător ?

— Obiectivitatea. Iar apoi, să 
știe să aprecieze eforturile sub
alternilor, sâ-i ajute — prin 
gîndirca lui — ca toți să în
cheie la sfîi-șit de an un bilanț 
cît mai rodnic. E o datorie care 
îl înnobilează. Căci, să nu ui
tăm, de modul in care iși în
deplinește aceaslâ datorie de
pind de fiecare dată succesele 
următoare.

caracteristică a timpu-
H S lui actual, pe plan 

psihologic, este o mai 
rapidă maturizare. Copilul a- 
nului 1970 știe mai multe de- 
eît ce! din 1965, iar cel din 
1975 va avea un orizont mult 
mai larg decit cel dc acum. 
Informațiile se transmit prin 
canale multiple, volumul de 
cunoștințe se amplifică, proce
sul de invățămint iși însu
șește forme și metode noi de 
instruire și educare in raport 
cu cuceririle științei și 
nicii. Valea Jiuiui, in 
va avea cu 68 săli de 
mai mult decît acum,
rotoarele, atelierele școlare și 
practica în producție vor fi 
mai eficiente în apropierea și 
familiarizarea copiilor cu via
ța social-economică, iar pre
gătirea lor pentru viață va fi 
mai completă.

— ...Școala noastră, opina 
profesorul Mihai Ferenczi, 
(devansăm iarăși timpul, ne 
aflăm in plin an 1975 — n.r.) 
a ajuns la un înalt nivel in
structiv și formativ : la sfir
șitul anului școlar toți elevii 
iși cunosc disponibilitățile rea
le datorită unei colaborări 
strînse și fructuoase dintre fa
milie .și școală. Aptitudinile și 
talentul sint criteriile esen
țiale care călăuzesc elevul in 
alegerea drumului pe care va 
merge in viață. Absolvenții șco
lii generale de 10 ani se înca
drează cu facilitate în procesul 
de producție : cadrele didactice

aduce
de orientare și 

a viitorilor ingineri 
schimbări . condițio-

antene nevăzute cu care son
dează viitorul... Aflăm că in 
anii care vin productivitatea 
muncii constructorilor pe șan
tiere va crește, ajungînd ca 
in 1975 să fie mai mare cu 
peste 32 000 lei, raportat la fie
care muncitor, față de 1970. 
Socotind aceleași repere, 
tigul mediu va spori cu
la sută... Dar, pentru atin
gerea acestor indicatori, mult 
îmbunătățiți, am dedus că va 
fi necesar să se acorde o a- 
lenție deosebită organizării 
superioare a punctelor dc lu
cru de pe șantiere, să se ex
tindă. la o scară mai amplă, 
metoda prefabricării. Se impu
ne să se amplifice mica 
marea mecanizare la 
lum sporit de lucrări.

Reluăm firul relatării 
.rinerului Ion Sitescu :

— Dat fiind faptul că. 
cepînd din 1973, va trebui 
dcxenini o unitate rentabilă, 
este 'mperios necesar să luăm 
măsurile corespunzătoare pen
tru o mai bună gospodărire 
a materialelor prin reduce
rea continuă a consumurilor 
specifice, in special la metal, 
cherestea, ciment. Problema 
ca atare a fost subliniată de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
în cadrul expunerii la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R și a guvernului din 
25 n ivmbrie a. c., arâtîndu-

Ing. Ion Surulescu, 
directorul

E. M. Paroșeni

....cam asta ar 
mina... în 1973

culturale 
cunoaștere 
a dorinței 

eontem-

este eternă.

Iar dinamis-

materializează

lor do locuințe 
Aeroport 6
3 A Vulcan și Viscoza 4 Lu- 
peni. Se va închega centrul 
industrial Livezeni prin con
struirea unui atelier de tim- 
plărie, a unei boiangerii și a 
unei spălătorii...

...Omul din fața noastră po
sedă, fără îndoială, și niște

din cvartalele 
Petroșani, micro

se, cir multă dreptate, că im
perativul reducerii consumuri
lor de materiale și a chel
tuielilor de producție trebuie 
să preocupe pe fiecare colec
tiv de muncă, pe fiecare om. 
E bine să se știe că chel
tuielile la 1 000 lei produc-,ie 
trebuie să scadă de la 1 010 
in 1971 la 965 lei în 1975 și

nește un tren tractat de 
o locomotivă electrică. 
In fața ochilor se des.ă- 
șoară panorama orașului. 
Ne amintim că, doar m 
urmă cu cinci ani, in
tr-o expoziție de siste
matizare a orașului, 
găzduită de holul Ca
sei de cultură, împre
ună cu arhitecta Clara 
Ponieczki, inceicam să 
stabilim coordonatele 
urbanistice și arhitectu
rale pe care evolua o- 
rașul. Să ne amintim 
opiniile “inie.

- Din necesități 
armonie se va ' 
dezvoltarea lineară 
orașului. Se va

de 
stăvili 

o 
con- 

microraionul E ți, 
același ansamblu, 

un complex sportiv, in 
Lunca Jiului, cu un sta
dion de 15-20 de mii 
de locuri (in perspectivă 
cu acoperire), terenuri 
de rugbi, handbal, bas
chet, volei etc. In lo
cul actualului stadion 
va apare fie un hotel,

fie blocuri turn de lo
cuințe. Transformări sub
stanțiale va înregistra și 
cartierul Aeropo.I, da 
in primul rind, centrul 
orașului...

Petroșaniul anului 1975 
va fi avmd de 4 cm 
un pitoresc motel, la 
Gambrinus, si un hotel 
primilor ,ncă din 1973. 
Valea Jiuiui va pune m 
valoare numeroase odî- 
ective turistice. Un tele- 
scaun pină in Paring 
și altul din Lupeni Io 
Straja, împreună cu c 

• șosea care duce pine 
la Valea de Pești și de 
acolo mai departe.

Străbâtind Valea Jiu
lui la mijlocul deceniu
lui al 8-lea sintem fra
pați de o dezvoltau 
tumultuoasă a localită
ților, determinată de im
portanța sporită a in
dustriei minieie de aici- 
Ritmul viu al procesului 
de industrializare com
plexa, dezvoltaiea rapi
dă a mediului urban 
sint realități sensibile, 
sesizabile și in viata

străzii care oglindește 
cu fidelitate nivelul ri
dicat al traiului, anno- 
na tuturor comparti
mentelor sociale.

In 1975 Valea Jiului 
va fi străbătut o noua 
etapa către eflorescen
ta pienară, o etapă 
conturata clar in direc
tivele Longiesului 
X-lea al P.U.R. 
tnismut s-a 
prin creștea 
lui investițiilor 
cincinalul 
este muit sporit față de 
1966-1970. Consecința 
este reflectată de creș
terea fondurilor alocate 
pentru industrie, agricul
tura, construcții de lo
cuințe, invațămint, ocro
tirea sănătății, cultura 
ele. Abstrăgindu-ne din 
timpul prezent, putem 
admira armonia volume
lor ce vor exprima con
ținutul funcțional cl 
clădirilor, rezolvarea atn 
a necesităților utilitar- 
economice cit și a celoi 
spirituale ale omului, 
nevoia de frumos. Un 
plus de atractivitate

al 
Dina- 

contural 
volumu- 
care in 

1971-1975

vor avea orașele din 
municipiul nosiru prin 
concepția urbanistică 
și arhitecturală care se 
orientează după condi
țiile economice și socia
le, după specificul local. 

Procesul de moderni
zare va fi secondat de 
o desăvirșire a conștiin
ței umane și de un 
inalt nivel de trai. Mi
neritul, devenit o pro
fesiune mult mai com
plexă, al cărei punct 
de greutate se depla
sează din planul fizic 
in cel intelectual, este 
incă o probă a evolu
ției social-econoinice a 
Văii Jiului.

Cel ce părăsește 
acum Valea Jiului și se 
va reintoa ce peste 5 
ani, la înapoiere va 
trăi copleșito, sen i- 
ment al progresulu, ia 
fel ca acela care revi
ne acum după o ab
sență de 10 ani... Acum, 
in proiect sau in con
strucție pe șantier, viito
rul, cu fiecare zi, pulsea
ză, ia forme, culoare, se 
dimensionează...

i

v



Steagul roșu

(Urmare din pag. 1)

p. rate patriotică opera 
constructorilor de astăzi.

Pentru arările adresate de 
pionieri și școlari partidului, 
coz ducătorilor săi, poporului și 
patriei noastre, a mulțumit, in 
cuvinte c -.’de, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Aș dori ca. in numele Co
mitetului Executiv, al întregii 
conduceri de partid și de stat, 
sa vă mulțumesc din inimă 
pentru urările adresate cu pri
lejul acestui sfîrșit de an. parti
dului. poporului nostru, patriei 
socialiste.

Intr-adevăr constituie o mi
nunată tradiție a poporului de 
a sărbători Anul nou. de a ura 
cu acest prilej celor dragi îm
plinirea dorințelor lor de mai 
bine. Și. ceea ce este astăzi 
cel mai drag tuturor cetățeni
lor patriei noastre este parti
dul — forța conducătoare a 
na'iunii noastre socialiste. De 
aceea si in acest an gîndurile 
noastre, ale tuturor, -e îndreap
tă spre partid, spre patrie, spre 
popor, cărora le urăm realiza
rea celor mai nobile dorinii — 
de făurire a unei vieți îmbel
șugate si fericite, de edificare 
a comunismului în România.

l’rările adresate de copii, de 
pionierii patriei constituie și 
ele un simbol al prețuirii a 
tot ceea ce făurim: ele repre
zintă totodată un simbol al 
faptului că viitorul comunist 
al țării al orinduirii noastre 
este tineretul, este tot ceea ce 
constituie viață, tinerețe. Iată 
de ce apreciez ca un simbol 
al tinereții veșnice a patriei și 
poporului nostru. a| comunis
mului, faptul că pionierii, copiii

Primirea de către președmteie Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a șefilor misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. 1}

Niccolo Moscato, intervențiile, 
mesajele pe plan intern și in
tern i’ anal prin care, cu per
severență, excelența voastră a 
indicat calea și ținta întilnirii 
și a dialogului, a rațiunii și a 
dreptății, a păcii și a frater
nității. a solidarității pentru 
conviețuirea popoarelor, pentru 
soluționarea problemelor și a 
conflictelor, pentru realizarea 
celor mai înalte aspirații și spe
ranțe ale popoarelor.

Sîntem martori ai progrese
lor necontenit înfăptuite de 
poporu: român, bogat in mari 
valori umane. Și după urmă
rile nefericite ale gravelor inun
dații ce au încercat România,

Cuvîntul rostit de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag_ l) 

tuia, să asigure deplina egali
tate intre națiuni și intre po
poare. Sîntem convinși că nu
mai prin respectarea acestor 
principii, prin promovarea 
unor asemenea relații între 
state se poate crea un climat 
prielnic lichidării subdezvoltă
rii. ridicării nivelului <le civili
zație a tuturor popoarelor, sta
tornicirii unei lumi a păcii și 
colaborării internaționale.

Vă mulțumesc pentru apre
cierile tare le-ați dat politicii 
pe care România o desfășoară 
în această direcție. Intr-adevăr 
și in anul 1970 România a 
întreținut și dezvoltat contacte 
cu multe state pe toate meri
dianele globului nostru. Sperăm 
că :ntr-o anumită măsură a- 
ceasta a însemnat și o mică 
contribuție la instaurarea în 
viata internațională a princi
piilor la care m-ain referit

Din păcate, in lume mai 
curge încă singe, se mai duc 
războaie, deși cu toții nutream 
poate speranța că anul 1970 
va duce la încetarea războaie
lor si ronflicte’or. 

TOAST PENTRU VREDNICIE!
(Urmare din pag. 1)

unitățile Centralei cărbune
lui care, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au în
cheiat socotelile pe acest an 
la planul producției globale 
și marfa cu 5 zile înainte de 
termen. Iivrînd economiei 
naționale. peste sarcini, 
40 ( 00 tone de cărbune și 
raportând realizarea unui vo
lum de beneficii peste plan 
de 25 milioane lei. Să nu 
fim zgîrciți în cuvinte de 
laudă atunci cînd ii feli
cităm pe minerii de Ia Lu- 
peni. Paroșeni și Petrii i 
pentru cele 60 000. 27 000 și. 
respectiv, peste 15 000 tone 
de cărbune pe care le-au ex
tras. peste plan ; de prep ira- 
torii de la Lupeni și Petrila 
oentru cele 69 000 si. respec
tiv. 17 000 tone realizate pes
te sarcini la producția neta 
de cărbune; oe energeti ete
ri ii de la Paroșeni care în 
anul ce se încheie au furni
zat in sistemul energetic na- 
■: ia! 2,062 • MW!

. e ele trică. realizând 
srifkul de putere dat . de 
disnecerul energetic natmn.’.I 
si înregistrind totod -’ă o e-

1000 mc deJemr. oest 

lobde lăzi s c . e-’

au fost cei caro ne-au adresat 
astăzi această urare.

Intr-adevăr, putem fi mîn- 
dri de ceea ce am realizat in 
acest cincinal. Nu există ju
deț, oraș, comună unde să nu se 
fi înălțat noi edificii industria
le. agrare, școlare. culturale, 
care au înfrumusețat patria, 
au făcut ca viața poporului 
român să devină mai îmbel
șugată.

Facem un bilanț minunat, 
avem perspective minunate; 
putem. într-adevâr. să privim 
cu încredere viitorul de aur al 
patriei noastre socialiste. Tine
retul a adus o contribuție ac
tivă alături de întregul popor 
la aceste mărețe realizări: pu
tem spune că toți copiii patriei 
muncind și invățînd, insușin- 
du-și cele mai nobile comori 
ale culturii se pregătesc cu te
meinicie pentru a deveni con
structorii de mîine ai societății 
noastre socialiste și comuniste.

Tot ceea ce facem in țara 
noastră este îndreptat spre bu
năstarea și fericirea poporului, 
este menit să creeze condiții 
ca tineretul, copiii patriei să 
trăiască tot mai bine, ca pacea 
lor să fie asigurată

Dorim și acționăm ca nici 
un copil, nici un tinăr, nici 
un bărbat sau femeie să nu 
mai moară pe cimpul de luptă. 
Avem mîndria să spunem că 
întreaga politică a partidului și 
guvernului nostru este o poli
tică de pace, de prietenie, de 
colaborare cu toate țările socia
liste, cu toate țările lumii. .Me
sajul nostru de prietenie a 
mers Ia Moscova și la Pekin, 
la Washington și Paris, a mers 
în Maroc și Iran, in toate col
țurile lumii, spre toate popoa

am asistat la intensa voință de 
recuperare și la admirabilele 
progrese în cîmpul reconstruc
ției. Este adevărat că solidari
tatea de peste hotare s-a ma
nifestat cu eficiență, dar tre
buie totuși să recunoaștem că 
minunatul efort național este 
cel care a contribuit in mod 
esențial la opera de refacere.

Sîntem convinși, domnule 
președinte, de necesitatea de a 
promova raporturi interstatale 
din ce în ce mai strînse de 
prietenie și colaborare, pregă
tind în acest fel terenul propice 
pentru instaurarea unei păci se
nine și sigure între popoare. 
Fiecare dintre țările noastre, 
în măsura posibilităților și a 
responsabilităților sale, iși va 
putea aduce contribuția vala

La sesiunea jubiliară a Or
ganizației Națiunilor Unite 
am exprimat pe larg părerile 
guvernului și poporului român 
in legătură cu problemele in
ternaționale și cu căile care ar 
putea duce la soluționarea a- 
cestor probleme.

Sperăm că poate anul 1971 
va aduce lucruri mai bune, in 
primul rind in ce privește în
cetarea războaielor și conflic
telor — ceea ce cred că ar fi 
salutat cu entuziasm de toată 
lumea. — la încetatenirea și 
mai largă în relațiile dintre 
state și națiuni a increderii. 
a respectului reciproc și a în
trajutorării. Ceea ce este de 
făcut in lume se poate realiza 
numai în condițiile în care po
poarele vor colabora între ele, 
se vor intrajutora, vor întemeia 
relații pe respect reciproc. Atit 
țările mari cit și țările mici, 
atit cele mai bogate cit și cele 
mai sărace trebuie să înțelea
gă că pînă Ia urmă se poate 
asigura o lume mai bună, nu
mai realizindu-se o colabora

precum și cu planul de export 
depășit cu 150 000 lei; pe 
lucrătorii carierei Bămța 
pentru depășirea prevederi
lor anuale de plan cu mai 
mult de 30 000 tone calcar 
metalurgic.

Nu-i colectiv de muncă 
care să nu-și fi prins partea 
sa de contribuție in buche
tul de realizări care conferă 
noi valori și străluciri hăr
ții economice a municipiu
lui nostru în anul și cin
cinalul ce se încheie. „Visco- 
z.“ Lupeni: 4.8 tone fire de 
mătase și 16,8 tone sfoară de 
viscoză produse pesle preve
deri, în condițiile îndeplini
rii în proporție de 100 la 
sută a indicatorului de „ca
litate A" a firelor de măta
se artificială. I.I.L. Petro
șani : producția globală pre
văzută in plan îndeplinită 
în proporție de 101.6 la suta, 
iar producția marfă de 
100.3 la sută, mobilă livrată 
peste plan în valoare de 680 
mii lei. 3 000 mc agregate de 
carieră, iar marfă la export 
în valoare de 378 000 lei 
peste prevederi. Pentru am
bele colective, sus paharul '.

Să toastăm acum pentru 
cei ce au îmbogățit peisajm 
industrial și urbanistic al 
municipiului cu construcțiile 
a noi și noi obiective econo
mice și social-culturaie — 
constructorii. Colectivul con^ 
struct șantierului^
T.C.M.M. a înscris în pal

rele. mari sau mici și mai cu 
seamă spre națiunile care luptă 
pentru eliberare națională, pen
tru a pune capăt politicii de do
minație și agresiune, spre toate 
națiunile care năzuiesc să tră
iască în prietenie și in frăție.

Doresc să vă urez, vouă celor 
care ați venit astăzi aici, copiilor 
din patria noastră socialistă, 
întregului popor, cele mai calde 
felicitări cu prilejul Anului 
nou. Doresc tineretului nostru, 
tuturor copiilor viață fericită 
și îmbelșugată! Celor care 
sinteți școlari, vă urez succese 
la învățătură și note tot mai 
bune in anul viitor ; dacă se 
poate să aveți toți de la 9 in 
sus. (copiii în cor răspund : Vă 
mulțumim !) Doresc. totodată, 
să urez părinților și fraților 
voștri succese tot mai mari, 
multă fericire, multă sănătate !

..La mulți ani !*
Cuvîntul secretarului general 

al partidului este primit cu 
multă însuflețire, cu vii și 
puternice aplauze.

.Momente emoționante pentru 
micii colindători. Ei sînt invi
tați de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de ceilalți condu
cători de partid și de stat în 
sediul Comitetului Central, o- 
fcrindu-li-se fiecăruia, așa cum 
e datina străbună, mere și co
vrigi. bomboane și nuci. 
Pionierii și școlarii veniți cu 
„Plugușorul" sînt îmbrățișați cu 
dragoste : apoi, gazde și oaspeți 
se fotografiază împreună. Ima
ginile acestea vor fi păstrate 
peste ani și ani, ca amintiri 
scumpe, de neuitat, așa cum 
vor fi păstrate în minte și în 
inimi cuvintele ce le-au fost 
adresate de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

bilă și concretă la împlinirea 
scopurilor spre care aspiră o- 
menirea : libertatea, justiția, 
dezvoltarea economicii și socia
lă în cadrul independenței.

Cu aceste sentimente, vă rog 
să primiți, domnule președinte, 
urările cele mai fierbinți de 
bine pentru excelența voastră 
și familie, pentru colaboratorii 
dumneavoastră și pentru nobila 
națiune română. (Cuvîntarca de
canului corpului diplomatic a 
fost rostită in limba română).

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. și cei
lalți conducători români s-au 
întreținut cordial cu șefii mi
siunilor diplomatice.

(Agerpres)

re egală intre toate națiunile 
și popoarele lumii. In acest 
spirit și cu aceste gînduri in
trăm în anul 1971.

Sper că dumneavoastră. ca 
reprezentanți ai națiunilor și 
statelor cu care România între
ține relații diplomatice sau de 
altă natură veți căuta să faceți 
cit mai bine cunoscut guverne
lor si națiunilor dumneavoastră 
felul de a gindi și a acționa al 
guvernului și poporului român, 
eforturile ce Ie depunem pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre 
popoarele dumneavoastră și 
poporul român, dorința noastră 
de a contribui astfel îmnreună 
Ia realizarea nobilelor năzuințe 
ale omenirii spre pace și pros
peritate.

In acest spirit, doresc să vă 
adresez dumneavoastră și po
poarelor dumneavoastră cele 
mai bune urări de prosperitate 
și pace. Vă urez multă fericire 
și succes în activitatea ce o 
desfăsurați. De asemenea, vă 
rog să transmiteți și familiilor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări din partea mea.

maresul succeselor sale reali
zarea in totalitate a celor 
76 obiective prevăzute in 
plan (intre care unele de 
mare importanță economică 
cum este Fabrica de brichete 
Corcești), realizarea planului 
de producție în proporție de 
100,6 la sută și a unei eco
nomii la prețul de cost de 
2,5 lei/1 000 lei producție. Un. 
număr de 1 343 de aparta
mente (23 peste sarcini) con
struite și predate, căminul 
pentru nefamiliști din Vul
can. 3 cantine pentru mineri, 
nou] liceu din Petroșani, clu- 
bul-cinematograf din Uricani, 
alimentarea cu apă Aninoasa 
și alte obiective social-cul- 
turale sînt roadele muncii 
colectivului de constructori 
ai Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H.

E ora bilanțurilor și satis
facțiilor pentru belșugul roa
delor muncii unui întreg an. 
Ii vedem trecând hotarul 
dintre ani, mîndri că și-au 
făcut datoria cu prisosință 
pe frontul producției .și sint 
pregătiți și ferm hotărîți să 
nu-și precupețească forțe'c- 
pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor noului cincinal, 
pe mineri, precara tori, ener- 
geticieni. mefalurgiștii de ’ 
U.U.M.P.. forestieri, ceferiș ' 
—; pe tot: oamenii muncii 
din municipiu.

Pentru toii, pentru feînăfi- 
re • vredniciei Iar. sus pa
harul ! LA MULTI ANI!

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
— Mitingul solemn de la Paris —

‘PARIS 30 (Agerpres). — In 
sala „Mutuality* din Paris a 
avut loc marți seara mitingul 
solemn consacrat celei de-a 
50-a aniversări a Partidului 
Comunist Francez.

Mitingul a fost deschis do 
Jacques Duclos, unul dintre 
fondatorii P.C. Francez.

In cuvintarea rostită cu a- 
ccst prilej, Georges Marchais, 
secretar general adjunct al par
tidului. a făcut o amplă pre
zentare a activității Partidului 
Comunist Francez, subliniind 
rolul acestuia in anii Frontu
lui Popular, în timpul celui

In urma protestului opiniei publice mondiale

Guvernul Spaniei
a comutai pedeapsa de 

condamnare la moarte a 
celor șase militanți hasci

MADRID 30 (Agerpres). — 
In urma uriașului val de 
proteste care a cuprins în
treaga lume împotriva însce
nării judiciare de la Burgos, 
celor șase militanți basci 
condamnați Ia moarte li s-a 
comutat pedeapsa, lîotărirea 
a fost anunțată in urma reu
niunii guvernului spaniol, ca

CAPRICIILE IERNII ÎN LHROPA
Iarna continuă să facă ra

vagii în multe țâri europene 
și, în mod deosebit, in Franța, 
a cărei parte de sud-est este 
cea mai afectată de căderile 
masive de zăpadă și frigul ex
cesiv. In orașul Montelimar s-au 
înregistrat, marți după-amiază, 
primele victime ale acestei 
ierni. Acoperișul unei cazărmi, 
din această localitate, in care 
se refugiaseră pasagerii unor 
automobile abandonate, s-a pră
bușit sub greutatea zăpezii, pro- 
vocînd moartea cîtorva persoa
ne. Alte două persoane au mu
rit înghețate, în localitatea 
Herault. In departamentul 
Drome, cel mai grav afectat, a 
fost decretată starea de urgen
ță. Unități de pompieri și de 
militari acționează pentru apro
vizionarea cu alimente și medi
camente a populației izolate. Se 
apreciază că cel puțin 7 000 de 
automobile se află blocate pe 
drumurile Franței. Două șosele 
naționale ale Franței au fost 
închise marți pentru circulație. 
Starea timpului s-a repercutat 
grav și asupra activității între
prinderilor din zona de sud-est 
a Franței, unde ninge fără în
trerupere de aproape trei zile. 
Unele localități sint complet 
izolate, fiind lipsite de electri
citate și încălzire. De asemenea, 
sînt perturbate transporturile 
feroviare.

In Republica Federală a Ger
maniei căderile persistente de 
zăpadă au paralizat traficul ru
tier, mai ales in landurile Sa- 
xonia inferioară, Schleswig- 
Holstein și Renania de Nord- 
Westfalia. In regiunile septen

UN APORT IMPORTANT LA ÎNTĂRIREA UNITĂȚII TARILOR SOCIALISTE
Consecventă în promovarea 

liniei sale politice externe, tra
sate de Congresul al X-lca al 
Partidului Comunist Roman, Ro
mânia a acționat intens in di
recția stringerii prieteniei cu 
toate țările socialiste, ceea ce 
constituie un aport important 
la întărirea unității lor. a cau
zei socialismului și păcii.

Pe această linie se înscrie 
noul tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală cu 
U.R.S.S., semnat in anul 1970 
la București, care dă expresie 
hotărirîi popoarelor celor două 
țări de a întări și pe viitor, in 
spiritul internaționalismului so
cialist și întrajutorării tovără
șești, prietenia și alianța dintre 
ele. Tratatul consfințește prin
cipiile, pe care sint clădite re
lațiile dintre cele două țări și 
anume „ajutorul frățesc, respec
tarea suveranității și indepen
denței naționale, egalitatea in 
drepturi și neamestecul reciproc 
în treburile interne".

Viața a demonstrat că respec
tarea acestor principii a deve
nit, in momentul de față, o con
diție de primă importanță în 
dezvoltarea relațiilor normale 
între toate statele și. deci, in 
mod firesc, intre statele socia
liste, care trebuie să ofere 
lumii un model de relații inter
naționale.

Tot pe această linie se înscrie 
și semnarea de către țara noas
tră a noilor tratate de priete
nie. alianța și asistență mutua
lă cu Republica Populară Polo
nă și Republica Populară Bul
garia.

Aceste tratate constituie mo
mente remar abile ale Legături
lor. cu vechi tradiții, intr? po
porul (arii noastre și popoare
le țărilor vecine. Continuin'!, 
în condițiile aciuate. prevederi
le vechilor tratate, care au 

dc-al doilea război mondial și 
în perioada postbelică. In focul 
luptelor a relevat el, invățînd 
și din succese și din greșeli, 
Partidul Comunist Francez și-a 
sporit rîndurile, ajungînd să 
numere astăzi 400 000 de mem
bri. In decursul întregii sale 
istorii, a spus vorbitorul, P.C.F. 
a continuat să rămînă partid 
al clasei muncitoare, să expri
me punctul de vedere al clasei 
muncitoare, a luptat pentru in
staurarea socialismului in țară.

Georges Marchais a eviden
țiat în continuare lupta P.C.F. 
pentru realizarea unității for

re a avut loc miercuri după 
amiază la Madrid sub preșe
dinția șefului Statului, gene
ralul Franco.

Potrivit legislației spaniole, 
cei șase condamnați sint a- 
cum pasibili de pedeapsa 
imediat inferioară : 30 de ani 
de detenție intr-un peniten
ciar militar.

trionale ale Olandei, trenurile 
au fost blocate. Circulația flu
vială din această țară este, de 
asemenea, în marc parte blo
cată. In Belgia și Marea Bri
tanic. mai ales în zona Lon
drei, traficul este îngreunat de 
frigul și de căderile neobișnui
te de zăpadă. In mod parado
xal, țările scandinave se bu
cură. în aceste ultime zile ale 
anului, de o iarnă blinda. La 
Stockholm, de pildă, tempera
tura înregistrată luni a fost de 
plus 3 grade. In schimb. Pe
ninsula Iberică cunoaște efec
tele iernii. In provincia spaniolă 
Leon s-a înregistrat, marți, cea 
rhai scăzută temperatură a se
colului pe aceste meleaguri — 
minus 15,5 grade. Aproape toate 
statele din regiunea portughe
ză Dragance sînt izolate din 
cauza zăpezii; numeroase dru
muri din nordul Portugaliei au 
devenit impracticabile, in timp 
ce la Lisabona s-au produs vi
olente furtuni de ploaie înso
țite de grindină. Ninge, de a- 
semenea, în Elveția și Austria.

Tn Italia, nordul este afec
tat de ninsori abundente și 
frig excesiv. Numeroase locali
tăți din regiunea Alessandria 
sint izolate, iar unele șosele 
naționale blocate din cauza po
leiului. Tn regiunea Parma, 
stratul de zăpadă atinge 1.5 
metri. In același timp. Sicilia și 
întregul sud al Italiei se bu
cură de o climă primăvăratică. 
La Palermo, temperatura a în
registrat plus 18 grade Cel
sius. iar în regiunea Agrigento 
au înflorit migdalii.

(Agerpres)

avut o contribuție deosebită 
pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre țările noastre, documen
tele menționate reflectă posibi
litățile noi de întărire a colabo
rării lor multilaterale. Și acest 
lucru este firesc, ținînd seama 
de posibilitățile sporite pe care 
Ie au in acest sens țările noas
tre, datorită marilor progrese 
realizate în evoluția lor politi
că, economică și socială.

Subliniind contribuția pe care 
o are dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre țările socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, re
leva la mitingul de la Sofia, 
prilejuit de semnarea noului 
tratat, că „eficiența colaborării 
dintre țările socialiste se expri
mă in posibilitatea de a favori
za progresul și înflorirea fiecă
rei națiuni, libere și indepen
dente, de a asigura accelerarea 
edificării noii orinduiri și, prin 
aceasta sporirea puterii econo
mice și politice a întregului sis
tem socialist mondial, creșterea 
forței de atracție a ideilor 
socialismului în lume'*.

Pe același făgaș se dezvoltă 
și relațiile țârii noastre cu Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană 
și Republica Populară Ungară.

Noi .și largi perspective s-au 
deschis in acest an și in fața 
colaborării româno-iugoslave. La 
aceasta a contribuit in primul 
rind, vizita de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in 
Iugoslavia și convorbirile fruc
tuoase. devenite tra liționaie, 
pe care președintele statului 
român le-a avut cu tovarășul 
Iosip Droz Tito, președintele 
RepuMii ii Socialiste Federative 
Iugoslavia. Subliniind importan

țelor muncitorești și democra
tice de stingă. El a salutat con
vorbirile care au loc intre 
P.C.F. și Partidul Socialist, ale 
căror prime rezult <te au fost 
publicate recent.

In încheiere, Georges M >r- 
chais a relevat interesul tot 
mai mare pe care tinerii din 
Franța il manifestă față de în
vățătura marxist-leninistă și do
rința multora dintre aceștia de 
a intra in P.C.F. Noi, a spus 
vorbitorul, nu vom înceta să 
întărim partidul nostru, pcrfec- 
ționînd metodele lui de mun
că și sporind eficiența acțiu
nilor sale.

Perspective 
americane

Anul 1971 
sub semnul unor 

puternice conflicte 
de muncă

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Fenomenele infla
ționiste și încetinirea acti
vității economice lasă să se 
întrevadă că anul 1971 va fi 
marcat de puternice conflicte 
de muncă, scrie săptămîna- 
lul american ..U.S. News and 
World Report". Grevele ame
nință industria siderurgică, 
industria aviației, căile fe
rate și construcția de nave. 
Peste 5 milioane de munci
tori vor revendica majora
rea salariilor. La rîndul său, 
ziarul „Washington Poșt“ 
menționează că încetinirea 
ritmului dezvoltării economi
ce in 1970 este considerată 
a fi una din cele mai im
portante recesiuni economice 
de după cel dc-al doilea 
război mondial.

R. P. CHINEZA: La exploatarea minieră Fuhsin, echipa de mineri .1 August" deschiză
toare de noi abataje, și-a îndeplinit planul anual de producție cu 80 de zile înainte de 
termen.

In foto : Mineri forînd Ia mina Fuhsin din provincia Liaoning.

ța acestei vizite, ziarul iu
goslav Borba" consemna 
că președinții Ceauș?- cu și 
Tito s-au întilnit intr-un 
moment „in care România și 
Iugoslavia, cit si ei personal au 
dobindit rezultate excepțional 
de bogate, remarcate in toată 
lumea, în sfera activității inter
naționale, activitate inspirată 
de un țel esențial — tendința 
pentru asigurarea păcii în con
dițiile unei colaborări mai largi 
— și bazată pe principii de ega
litate in Europa și pe celelalte 
continente. Prin perspectivele 
pe care le deschid, convorbiri
le dintre șefii celor două state, 
evidențiind incă o dată utilita
tea și rodnicia metodei întâl
nirilor și discuțiilor intre con
ducătorii de state și guverne, 
marchează noi jaloane pe calea 
extinderii relațiilor între parti
dele și popoarele României și 
Iugoslaviei, relații bazate pe e- 
galitatc in drepturi. încredere și 
respect reciproc".

O contribuție însemnată a ță
rii noastre la dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările socialiste 
o constituie și vizita în R. P. 
Chineză a delegației Marii A- 
dunări Naționale și a Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care a fost 
primită de- președintele Mao 
Tzedun și de alți conducători 
ai R. P. Chineze. Rcferindu-se 
la importanța și rezultatele a- 
cestei vizite. tovarășul Emil 
Bodnaraș a relevat in cuvîntul 
rostit la recepția de la Pekin 
că „o apreciem ca deosebit de 
bogată in roade pentru dez
voltarea legăturilor dintre parti
dele și țările noastre, pentru

Seisme în Pacific
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — Centrul american 
de seismografie din Wa
shington a înregistrat două 
puternice cutremure, in a- 
propiere de Insulele Salo
mon, in Pacificul de sud In
tensitatea acestor cutremure 
de pâmint a fost de 
6.8 pe scara Richter, 
cit cele două seisme 
produs intr-o regiune
cuită. ele nu s-au soldat cu 
victime.

6,7— 
Intru- 

s-au 
nclo-

$

Caniculă neobișnuită 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 30 (A- 
gerpres). — In Brazilia, țară 
situată in emisfera australă, 
unde acum este vară, s-a 
instalat in aceste zile o ca
niculă neobișnuită. In marele 
port de pe litoralul atlantic, 
Rio de Janeiro. mercurul 
termometrelor a urcat la 
umbră pină Ia 40 grade Cel
sius. iar peste 500 de copii 
din această metropolă brazi
liană au devenit victime ale 
deshidratării, fiind transpor-

adincirea prieteniei româno- 
chineze... Sîntem convinși, a 
spus el, că acest valoros schimb 
de păreri nc-a permis să pu
nem împreună incă o cărămidă 
la temelia continuei dezvoltări 
a relațiilor reciproce româno- 
chineze, corespunzător interese
lor fundamentale ale celor două 
popoare, ale cauzei socialismu
lui, înaintării sale victorioase 
în lume".

Delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat 
condusă de tovarășul Emil Bod
naraș, a făcut, de asemenea, 
o vizită in Republica Populară 
Democrată Coreeană, unde a 
avut convorbiri cu tovarășul 
Kim Ir Sen, secretarul general 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Corcea, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri, cu alți conducători de par
tid și de stat, referitoare la 
dezvoltarea relațiilor dc priete
nie și colaborare în diferite 
domenii de activitate cu R.P.D. 
Coreeană, relații care consti
tuie și ele o expresie a politicii 
constante a Partidului Comu
nist Român, a Republicii So
cialiste România, de dez.voltare 
a legăturilor multilaterale dc 
prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, de întărire a 
sistemului mondial socialist.

Tot în cursul acestui an, to
varășul Gheorghe Rădulescu. 
membru a| Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, a 
făcut o vizită in R. D. Viet
nam și in R. P. Chineză. Des- 
făsurindu-se pe fundalul rela
țiilor de trainică prietenie, sta
tornicit' intre România și a- 
ceste țări, vizita a constituit o 
nouă contribuție la întărirea 
acestei prietenii, a sentimente
lor (le stimă și prețuire, ce ca

tați în spitalele orașului. Doi 
dintre ei nu au mai putut ii 
salvați.

Conform dalelor organelor 
medicale ale țării, peste 
25 000 <le brazilieni din dife
rite localități au fost spitali
zați in urma deshidratării 
sau a insolațiilor.

Noul avion de pasageri
„TU-154“

reducerea 
vibrațiilor

MOSCOVA 30 — Cores
pondentul Agerpres. L. I)u- 
ță transmite : In prag de an 
nou. Ia aeroportul Vnukovo 
din Moscova a avut loc „in
trarea in... aer" a noului a- 
vion de pasageri „TU-154'. 
Este vorba de cea de-a 
„doua generație" a turbopro- 
pulsoarelor „TU-104", „IL- 
18". „AN-10", care și-au <‘?ș- 
tigat un meritat prestigiu. 
Noul aparat „trădează" evi
dent „caligrafia" celebrului 
proiectant de avioane Andrei 
Nikolaevici Tupolev : mo
toarele cu reacție se află am
plasate in spate, două pe 
nacele pe piloni orizontali, 
strins apropiate de corpul a- 
vionului, iar cel de-al treilea, 
în interiorul părții din spa
te a fuselajului. Această am
plasare permite 
substanțială a 
atit de puțin plăcute in sa
loanele de pasageri. Gaba
ritul noii mașini nu-1 depă- 
șete cu mult pe cel al apa
ratului „TU-104", deși spe
cialiștii consideră că in ce 
privește caracteristicile de 
zbor el este superior catego
ric. Viteza de bord — 950 
km h. distanța de cursă fără 
escală — peste 5 000 kilome
tri. lungimea pistei de de
colare — nu mai mare decit 
cea obișnuită la orice apa
rat. „TU-154" dispune de un 
sistem automatizat de deco
lare și aterizare bazat pe 
ceea ce se numește „minimul 
meteorologic", ceea ce în
seamnă, în mod practic, po
sibilitatea de decolare și a- 
terizarc pe orice timp. Sa
loanele de pasageri ale nou
lui avion, care iși va începe 
cursele regulate in trimestrul 
al treilea al anului 1971, sînt 
calculate pentru 128—164 pa
sageri.

racterizează relațiile României 
cu R. P. Chineză și R. D. Viet
nam.

Parte integrantă a sistemu
lui mondial socialist, România 
iși extinde colaborarea econo
mică și tehnico-științifică cu 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
cu toate statele socialiste, ■ d&z- 
voltă colaborarea militară cu 
toate statele membre ale Tra
tatului de la Varșovia, cu toate 
țările socialiste. România este, 
după cum se știe, una din ță
rile fondatoare ale C..A.E.R. și 
militează în cadrul lui pentru 
a asigura o mai bună colabo
rare și cooperare cu țările so
cialiste, care să ducă la dez
voltarea fiecărei economii na
ționale, la mai buna folosire a 
resurselor lor materiale și u- 
mane și, totodată, la crearea 
condițiilor pentru lărgirea cola
borării și cooperării cu alte 
state. Referindu-se Ia aceasta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „România dc7.volt<) 
colaborarea economică, politică, 
militară, tehnico-științifică și 
culturală cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu statele participante 
Ia Tratatul de la Varșovia. c« 
toate țările socialiste, militea
ză neobosit pentru întărirea 
coeziunii și unității sistemului 
mondial socialist Acționăm în 
același timp, a relevat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pentru 
lărgirea legăturilor cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de 
orînduire social-politică. La te
melia relațiilor cu toate sta
tele așezăm principiile inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile inter
ne, avantajului reciproc".

Bogdan PAVELESCU
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