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Întîlniri ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu reprezentanții organizațiilor de masă 

și obștești, ai oamenilor muncii 
și intelectualității

In cursul după-amiezii de 
ini, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Rcpubb- 
u Socialiste România, Împre

ună cu tovarășii Ion Gheorghc 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mânescu. Paul Niculescu Mlzil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trufia, Ilie Ver- 
deț. Janos Fazekas, Dumitru 
Popescu, Lconte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Mi
ron Constantinescu, Mibai Gere, 
Vasile Patilineț, s-a întîlnit. la 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, cu 
reprezentanți ai unor organiza
ții de masă șt obștești, ai unor 
instituții centraie. cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri din marile 
unități industriale ale Capitalei, 
oameni de știință, cultură și 
artă, cu membri ai conducerii 
consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, cu membri ai gărzilor 
patriouce și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru u- 
părarea patriei, care au venit 
să adreseze tovarășului Nicolac 
Ceauș eseu, celorlalți' conducători 
de partid și de stat, tradițio
nalul «La mulți ani !“, sănătate, 
fericire și noi succese în mun
ca de conducere a destinelor
patriei.

In numele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, al muncitorilor, ingine
rilor și telinicienjic’r.-'af -taturur 
oamenilor muncii, a vorbit to
varășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central a! 
U.G'S.R.

A luat apoi euvîntul. în nu
mele Uniunii Tineretului Comu
nist, tovarășul Gheorghc Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C.

In continuare a luat euvîntul 
tovarășa Suzana Gâdca, preșe
dinta Consiliului Național al 
Femeilor.

In numele oamenilor de ști
ință, a vorbit acad. Miron Ni-

Cu reprezentanții forțelor armate
.Joi la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș. Manea- Mânescu. 
Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile 
Patilineț. Ion Stănescu, au 
primit la sediul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, pe membrii conducerii 
Ministerului F.orțeloi- Armate, 
comandanți de unități și mari 
unități, secretari ai consiliilor 
politice și comitetelor de partid 
din armată, veniți să transmi
tă urări de Anul Nou tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat

Luind euvîntul. general de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, și-a exprimat în

Cu reprezentanți ai Consiliului Securității 
Statului și ai Ministerului Afacerilor Interne

In cursul aceleiași zile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împre
ună cu tovarășii Ion Gheorghe
Maurer,'Emil Bodnaraș, Manea
Mâneseu, Paul Niculescui-Mizil,
Gheorghe Pană, Gheorgtie Râ-
dulescu. Virgil Trofin. Iiie Ver-
deț. Ion Ioniță, Vasile Patili-
neț, a primit, la sedii111 Co-
miletului Centrai al Partidului
Comunist Român, pe membrii 
conducerii Consiliului Secu
rității Statului, Ministerului Afa
cerilor Interne și alte cadre 
de conducere din aceste insti
tuții, care au transmis urări 
de Anul Nou tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat.

A luat euvîntul tovarășul Ion 
Stănescu, președintele Consiliu

colescu, președintele Academiei

Tovarășul Dumitru Popescu,

In numele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară a vorbit tovarășul 
Jozef Mcliusz, vicepreședinte al 
Consiliului.

Din partea .Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germeni a vorbit tovarășul An
ton Breitenhofer, vicepreședinte 
al Consiliului.

A luat apoi euvîntul general 
maior Paul Marinescu, șeful 
stalului major al gărzilor pa
triotice.

Adresîndu-se celor prezenți 
tovarășul Nicolac Ceaușcscu a 
spus :

Doresc să vă mulțumesc, in 
numele conducerii partidului și 
statului, pentru urările ce ni 
le-ați adresat cu prilejul Anu
lui Nou.

Anul pe care il încheiem a 
fost deosebit de bogat atit in 
evenimente interne cit și in
ternaționale. Poporul român a 
obținut succese de seamă în 
realizarea primului an al nou
lui cincinal. Clasa muncitoare 
se află in primele rinduri in 
realizarea programului de dez
voltare a industriei noastre so
cialiste. Țărănimea noastră nu 
a rămas mai prejos rcalizfnc! 
recolte record in multe domenii 
și îndeosebi la cereale. Trebuie 
spus că atit în industrie și în 
agricultură cit și in domeniul 
invățămintului. științei, creației 
literar-artistice intelectualitatea 
patriei noastre a fost prezentă
— și tot ceea ce se realizează 
cuprinde și contribuția ei. Ca 
atare putem spune că realiză
rile din acest an — și in ge
neral toate realizările noastre
— poarlă pecetea muncii unite 
a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a oamenilor 

numele întregului personal al 
forțelor noastre armate, senti
mentele de profundă dragoste si 
recunoștință față de Coman
dantul Suprem al armatei, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi euvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a 
spus :

Vă mulțumesc pentru urările 
ce mi le-ați adresat, pe care le 
consider adresate conducerii de 
partid și de stat, întregului 
nostru partid — organizatorul 
și conducătorul întregii activi
tăți de construcție socialistă din 
țara noastră, deci și armatei 
noastre socialiste.

încheiem anul 1971 cu rezul
tate bune in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. La a- 
ceste rezultate și armata a a- 
dus o contribuție foarte însem
nată. După cum vedeți, încep 
cu contribuția adusă la dezvol
tarea economiei deoarece, pină 
la urmă, forța țării noastre, 
întărirea capacității de apărare 

lui Securității Stalului, care a 
arătat că întregul personal al 
Consiliului Securității Statului 
îți îndreaptă cu profundă c- 
rnoție glodurile pline de dra
goste și recunoștință către con
ducerea de partid și de stat, 
către iubitul conducător al 
partidului și stalului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi euvîntul, minis
trul afacerilor interne, Cornel 
Onescu. In numele întregului 
personal, nl ministerului, tov. 
Onescu a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu felicitări cu 
prilejul Anului Nou, urîndu-i 
fericire și sănătate.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus:

Doresc ca, in numele condu
cerii de partid și de stat, să 
vă mulțumesc pentru urările 
ce mi le-ați adresat, atit dum

muncii romani și de diferite na
ționalități care, fără deosebire 
de originea lor națională, sint 
cetățeni ai aceleiași țări, cu 
drepturi și îndatoriri egale și își 
aduc contribuția activă la tot 
ce se înfăptuiește în țara noas
tră.

De aceea, mulțumind organic 
zaț iilor pc care dumneavoastră 
le reprezentați și apreciind ac
tivitatea desfășurată de aceste 
organizații in acest an, doresc 
ca. in numele conducerii de 
partid și de stat, al meu per
sonal. să exprim calde mulțu
miri clasei muncitoare, țărăni
mii. intelectualității, oamenilor 
muncii — fără deosebire de 
naționalitate — tuturor acelora 
care au dat și «iau viață poli
ticii partidului și statului nos
tru.

Este de înțeles că, vorbind 
dc toți oamenii muncii, ne re
ferim și la contribuția pc care 
o aduc femeile, care reprezintă 
mai mult dc jumătate din popu
lația țării; în industria ușoară, 
femeile reprezintă 70—8ti la 
sută, iar in invățămint. «le a- 
semenea, femeile sint intr-un 
număr destul de marc. Din pă
cate, ele nu sînt în aceeași mă
sură și în muncile de condu
cere, dar sperăm că, pe baza 
celor discutate nu dc mult la 
Secretariatul Comitetului Cen
tral și în urma măsurilor care 
vor fi adoptate, femeile iși vor 
face mult mai mult simțită pre
zența decil pină acum — și a- 
ceasta nu numai in muncă, ci 
și in ce privește participarea 
lor la conducerea întregii ac
tivități cconomico-sociale și a 
statului.

Dc asemenea am cuprins în 
aceste aprecieri tineretul patriei 
noastre, care, in diferite sectoa
re de activitate, aduce o con
tribuție valoroasă la tot ceea ce 
înfăptuim; i-am cuprins, dc a-

(Continuare in pag. a 4-a) 

a țârii, creșterea bunăstării po
porului stă in dezvoltarea eco
nomiei naționale.

-Armata noastră, primind mi
siunea de bază de a fi apără
toarea cuceririlor revoluționare, 
a independenței și suveranității 
patriei, a depus și depune o 
activitate intensă în diferite 
domenii ale economiei, îndeo
sebi în domeniul realizării vas
tului program de investiții, dc 
irigații și chiar de dezvoltare 
a agriculturii. De aceea, vorbind 
de rezultatele pe care poporul 
român — muncitorimea, țărăni
mea, intelectualitatea — le-a 
obținut in acest an, nu putem 
să nu menționăm și contribu
ția pe care armata țării a a- 
dus-o la aceste realizări. . Do
resc, de aceea, să exprim și 
armatei felicitările cele mai 
călduroase pe care le-am adre
sai muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor cu prilejul Anului

(Continuare in pag. a 4-a) 

neavoastră, celor ce lucrați la 
Consiliul Securității Statului, cu 
și celor de la Ministerul de 
Interne; doresc, de asemenea, 
să vă mulțumesc pentru urările 
ce mi lc-ați adresat personal, 

încheiem anul cu rezultate 
bune in loalc domeniile de ac
tivitate. Consiliul Securității 
Statului și Ministerul de Inter
ne și-au adus contribuția lor 
la asigurarea condițiilor norma
le dc muncă și de viață ale în
tregului nostru popor. Firește, a 
trebuit să fie luate un șir de 
măsuri împotriva unor clemen
te care, pe diferite căi, au în
cercat — și vor mai încerca 
probabil și in viitor — să dău
neze cuceririlor noastre revolu
ționare, mersului înainte al so
cialismului in țara noastră, im-

(Continuare in pag. o 4-a)
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Tradiționalele urări de Anul Nou 
adresate conducătorilor de partid și de stat 

de către pionieri și școlari
30 Decembrie. In această zi 

din prag de An Nou, pionieri 
și școlari din Capitală au venit, 
cu inimile pline de bucurie, să 
ureze, după datină, conducăto
rilor partidului și statului să
nătate și fericire, să-și exprime
— în vers de Plugușor — re
cunoștința fierbinte față de 
Partidul Comunist Român, pen
tru tot ceea ce a făcut și face, 
cu dragoste de părinte, ca toți 
copiii țârii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități
— să crească fericiți și să în
vețe laolaltă înlr-o strînsă fră
ție. pentru a deveni construc
torii de mline ai socialismului 
și comunismului.

In sunetul buhaielor, in poc
netul bicelor și în clinchetul ve-’ 
Sel al clopoțeilor, alaiul micilor 
urători se oprește la ora amie
zii, în fața sediului Comitetului 
Central a! Partidului. Sînt pes
te 200 zde băieți și fete, în fru
moase costume populare ori in 
veșminte caracteristice obiceiu
rilor strămoșești. Au sosit cu 
tradiționalul plug — dar și cu 
un tractor, simbol al industria
lizării patriei — eu sorcove 
meșteșugit lucrate, cu crenguțe 
de brad, cu „steluțe” și alte 
„flori* de iarnă.

Tinerii colindători, cu obrajii 
îmbujorați de emoție, sînt în
tâmpinați cu dragoste și căldu
ră de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mânescu, Paul Niculescu-Mizll, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră
dulescu, Virgil Trofin. Ilie Ver
deț, Florian Dănălache, Emil 
Drâgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa. Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica. Ștefan Voitec, Iosif 
Banc. Petre Blajovici, Miron 

ș
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Bilanț al ultimilor ani.

Constantinescu, Mihai Dales, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion 
ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum și Mircea 
Maliții. ministrul învățămînlu- 
lui și Virgiliu Radulian, preșe
dintele Consiliului Național al 
Organizației pionierilor.

.Apoi mesagerii celor mai ti
nere vlăstare ale țării recită 
emoționanta, tradiționala urare 
de Anul Nou în versuri.

Un grup de colindători se 
îndreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori si îi sorcovesc.

Adresîndu-se pionierilor și 
școlarilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le mulțumește, în 
cuvinte calde, pentru urările 
adresate partidului și conducă
torilor săi, poporului și patriei 
socialiste.

Doresc sâ vă mulțumesc, in 
numele conducerii noastre de 
partid și de stat, pentru urarea 
ce ne-ați adresat-o nouă, parti
dului, poporului. Urarea voa
stră, a micilor cetățeni ai Ro
mâniei socialiste, viitorii con
structori de mline ai comunis
mului, izvorăște din inimile ce
lor care s-au născut și crescut 
Pe pfimîntul înfloritor al Ro
mâniei socialiste.

încheiem un an în care voi, 
pionierii, copiii patriei noastre, 
ați avut parte de multe satis
facții. Alături de realizările mă
rețe ale muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor și voi ați adus 
contribuția voastră — pentru 
a face România tot mai bogată, 
tot mai frumoasă, pentru a 
face mai fericită viața fiecărui 
cetățean al patriei.

Măsurile luate de partid in 
acest an pentru sporirea sim
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țitoare a alocațiilor pentru co
pii s-au răsfrint pină Ja urmă 
in viața fiecăruia dintre voi, 
a fiecărei familii, a părinților 
voștri. Este o dovadă ‘concretă 
a faptului că -tot ceea ce în
făptuim și vom înfăptui este 
închinat omului, fericirii și bu
năstării întregului nostru po
por. Voi creșteți in asemenea 
condiții incit vă puteți bucura 
de tot ceea ce se înfăptuiește 
in patria noastră. Tot ceea ce 
ne propunem să realizăm in 
anul care vine și in următorii 
ani ai cincinalului va face ca 
viața voastră, împreună eu a 
întregului nostru popor, să de
vină tot mai frumoasă, tot mai 
fericită.

Au fost luate măsuri pentru 
ca învățămîntul, școala să ser
vească mai bine scopurilor fău
ririi omului de mâine, construc
tor al comunismului. Am avut 
deosebita satisfacție să constat 
in școlile pe care le-am vizitat 
că toți elevii, pionierii. își în
deplinesc in mod minunat 
îndatoririle lor și, în primul 
rinil, se străduiesc să învețe și 
iar să învețe, pregătindu-se 
pentru muncă, pentru viață, 
spre a fi demni făuritori ai so
cialismului și comunismului.

Iată de ce, felicitindu-vă pe 
voi, pe toți pionierii, pe toți 
copiii patriei noastre pentru 
felul in care voi invățați și în
vață toți copiii țării, pentru 
străduința voastră de a vă ajuta 
părinții, de a contribui prin 
muncă in diferite sectoare de 
activitate, pentru a face viața 
mai frumoasă, vă doresc, toto
dată, succese tot mai mari la 
învățătură ! Să obțineți numai
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LA 
CUMPĂNA

ANILOR
In această seară, citul ceasul va bate pentru a două

sprezecea oară si sirenele vor suna prelung, ia cumpăna 
anilor, cei dragi din familie, toți cei harnici de pc vastul 
front al construcției socialiste, poporul nostru Întreg, înfrățit 
în muncă și în izbinzl, adunat in Jurul meselor încărcate 
de belșug va ridica sus pocalul cu vin intr-un strămoșesc 
„LA MULȚI ANI!" izvorit din inimă, din întreaga sa fi
ință și simțire.

In ustă scară, sărbătorind anul care s-a încheiat, sa- 
lutind anul care vine, avem toate temeiurile să fim veseli, 
să cintăm, să dansăm.

Amil pc care il încheiem. PRIMI L \N AL CINCINA
LI l.l I pc care-1 parcurgem — vast program dc înflorire 
multilaterală a României socialiste — a fost un an dc 
Bl ( t Rit. un un de SUCCESE, un an de rodnice ÎMPLI
NIRI. A fost un an in care am realizat cit altădată in zece 
și o sută dc ani, a fost XNUL CEL MAI BOGAT IN REA
LIZĂRI DIN TOȚI ANII pc cârc i-a cunoscut ființa po
porului nostru.

Iar anul ce vine, acest tînăr care la miezul nopții va 
păși pragul istorici, arc toate semnele tăriei și vigoarei, arc 
toate semnele unui an hun. Fizionomia lui este prefigurată 
cu claritate in mărețele planuri dc dezvoltare a patriei 
elaborate dc partid și dc stat, in mesajele adresate poporu
lui de către iubitul nostru conducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Anul ce vine va fi un an in care patria noastră va con
tinua să se înalțe pc noi cuhni, spre soarele prosperității 
și civilizației socialiste.

Anul ce vine va fi un an in care toți concetățenii noș
tri, conduși, îndrumați și luminați dc partid iși vor folosi 
întreaga energie și capacitatea creatoare pentru a pune mai 
plenar în valoare bogățiile păminlului românesc, spre bi
nele. bunăstarea și fericirea tuturor.

Anul ce vine va fi un an al perfecționării in conti
nuare a întregii vieți economice și sociale, un an in care 
omul societății noastre1 socialiste — valoarea cea mai de 
scamă a țării — va tinde spre noi perfecțiuni inferioare, 
in concordanță cu cerințele eticii comuniste.

Acestea sînt năzuințe scumpe ale poporului nostru 
HARNIC, ale poporului nostru CINSTIT, ale poporului nos
tru ANIMAT DE CELE MAI ÎNALTE IDEALURI.

Acestea sint gindurilc, năzuințele și voința pe care le 
exprimă in acest moment solemn și sărbătoresc, tind trece 
peste cumpăna anilor. ÎNTREAGA NOASTRĂ ȚARA.

După datina din bătrini urăm cititorilor noștri, tuturor 
oamenilor Văii Jiului un AN NOU

CU BUCURIE, 
CU SĂNĂTATE, 
CU FERICIRE 
ȘI CU SPOR LA TOATEI 
LA Ml LȚÎ ANI !

X_____________________ _ ______________________ /
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nit Df BI1ANT
iteva ore ne mai des
part de hotarul dintre 
ani. Da, încă puțin și 

nou vom trăi acel mo
ment solemn, cînd. privind 

• retrospectiv scurgerea timpu
lui, vom rosti nostalgic : a 
trecut încă un an și, în ace
lași timp, privind drept în 
față viitorul cu speranțe și 
optimism, vom da binețe 
NOULUI SOSIT — 1972 — 
întimpinîndu-1 după datină 
cu urarea „La mulți ani !*. 
iar o dată cu aceasta legîn- 
du-ne de el speranțele, nă
zuințele, gîndurile noastre 
cele mai bune și mai frumoa- 

' se.
Așadar, peste puține ore 

vom vorbi despre anul 1971 
la timpul trecut. Și la același 
timp vom declina împlinirile 
noastre, înfăptuirile noastre 
din toate domeniile vieții 
pentru care am asudat și 
chibzuit vreme'de 365 de zi
le.

Dorința noastră fierbinte, 
vrerea noastră, a tuturor ce
lor care ne-am legat destine
le vieții de aceste meleaguri 
jiene bogate în pitoresc, în 
comori minerale subpăminte- 
ne și în tradiții muncitorești, 
au fost tot timpul ca pe fila 
de bilanț a anului 1971 să 

consemnăm rezultate și îm
plinii: economice și sociale 
din cele mai alese, demne de 
noua etapă a construcției so
cialiste pe care 0 străbatem 
acum sub conducerea încer
cată a Partidului Comunist 
Român. Privind în urmă, de- 
rulînd zilele și lunile anului 
ce se sfîrșește, punînd în ba
lanță ceea ce am realizat, 
încercăm un sentiment 
puternică satisfacție.
1971 a fost pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului, pen
tru colectivele unităților eco
nomice ale municipiului nos
tru, ca de altfel pentru în
tregul nostru popor, un an 
deosebit.

DEOSEBIT, prin aceea că 
ei a marcat debutul actualu
lui plan cincinal de dezvol
tare economică și socială a 
României socialiste și trans
punerea în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului 
al X-lea al partidului, ceea 
ce deschide noi și luminoase 
orizonturi de progres și ci
vilizație în patria noastră.

UN AX DEOSEBIT, prin 
aceea că 1971 a încununat

s

I. BALAN

/■Continuare in pag. a 4-a)
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.S-a topit 
Și-ii tunet.

ut

—• un jidg in 
încotro ? S<- știr, 
judecăt orie.

Nu-i chip *3 trăim

Ca. Ml ne-audă fura toată. 
Sâ >u aminti* iot popnrv 
<Yi nm pornrî CV plugușcn 
Ploy strașnic irite de 6
• ’rt'cum dolinei (a noi.
< în brordâ-un dram,

spun urarFa re o am,
Ufi-i lungă. mindrA ți bogată 
In fapte, aim n-au fost vreodată 
In vameni plini dc arini și spor. 
Ce •'larmă munții-n pumnii lor, 
Scoțind la riuu negru aur 
Sporind al patriei tezaur. 
Aho copii ! Opriți deci pasul,
• > clipă st ați
Și-o dvșcă-mi dați
Să-mi dreg colea o ieacă gJasul!! 
Așa! Și-acum ră-am prins 

jnitcri,
'•pre patru zări,
S3 strig rit voi puteri, 
' opii așa ;

S-a sculat mai an , 
Bădiță l’raian , 
Vrind in șa sâ sură 
Să pornească iară , 
Pe cel cîmp rotat 
Im arat.
Și semănat.
«ar in loc dc coi. 
Colo sub cel deal, 
Hi crede ori ba. 
Că mi-l aștepta 
O .Dacie" mare 
Gata de plecare 
Și mindrâ și tute.

.mie trei 
o si văzu

Și Badea J raian. 
Treci nd la volan.
Ambolă motorul 
Și iși luă zborul
Trecind peste munți, 
Falnici și cărunți 
Peste i’ăi întinse 
Peste piscuri ninse 
Ape nărăvașe 
Sate și orașe.
Și nu se opri , 
Pin' Ia nor aer. 
Pe-a Jiului Vale ! 
Faceți și voi cale , 
Urma să-i luați 
Hai feciori minați, 
Dafi cu vlaga măi,

Hăi!... Hăi!...
Dar pentru drum, s-avem putere, 
Eu zic că-i bine și s-ar cere, 
Să uc udăm gitleju-olcacă, 
Trăgind virtos eite-o bârdacâ 
De vin spumos și rubiniu 
Din bob de strugure tirziu. 
Că-avem și nu din ori și care 
Cu faimă hăt peste hotare.
Sâ btm din strașnicul nost’ vin 
De arome și medalii plin, 
închinați flăcăi !

Hăi!... Hăi
Sâ ciocnim un puhar 
Pentru clipa de hotar 
Dintre anul ce sosește 
Și cel ce ne părăsește 
Că a fost un an bogat 
Și cu roade-mbelșugat 
An ce stă ra temelie 
Pentru cel ce o sâ vie 
An mănos ce a adus 
Frumuseți care și-au pus 
Ca pecete bunăstarea 
Pes-te plai, cit ține zarea 
la sunați din zurțtălăi 
Și minați pogan, flăcăi 
Și pocniți din bici, o dată 
Să Val a toată!

Hăi, hăăăi !

mi mia plină, 
drug și 

Strigați sa 
Că acești ( 
CtilHin/i di

fost 
ji-au găsit 

-au imp 
i de})ășil
rt-.iu p 

pricinii din 
iru-acești ti 
:i<mî ca ir. 

Tot mai VMillc 
S3 rasă la zi. 
Uinați măi «xsț 
Cu mî’id*‘ui măi

Hăi.' Hăi!
Să facem drum spre altă 
/’riali domol peste colină, 
Apoi lăstiți-iă la vale.
Prn iți: o salbă-ntreagă-n cale 
Dc pufuri zvelte In obHuc 
V<.‘tmd tăria din adine 
Ci lor din Lonca, Uricani, 
Din lJvezcni și Petroșani, 
Vulcan și Dilja, Puroșeni 
Din Aninoasa, Bărbăteni, 
Să le urăm ani mulți frumoși 
Dc viață lungă și mănoși 
Minați flăcăi

Hăi, hăăăi!
Să închinăm paharul plin 
Și pentru Petre Constantin 
Eroul de Iu noi din V’nlc. 
Să pregătim mii dc urale 
Pentru Ouuț și Traian Pop, 
Euachc Chrorghc și Sirop, 
Tomolea. Bartha. Mcrcuță. 
Demeter. Cristea. Milca, Guță, 
Ghioc Ștefan, Pecs, Grădinarii, 
Andrcica, Bartoș și Tătara, 
Seredeanu, Molnar, Rejxij.

Hagiu 
Și Petru Codreo. Pavel Dadiu 
Și Zaharia, Onofrei 
Și pentru toți cei ce-s ca ei! 
Pentru acești vajnici feciori, 
Scormonitori de mari comori, 
Să zicem : Țineți tot așa 
Și tot mai sus vom ridica 
A patriei mărețe schele. 
Durindu-i fruntea pin’ la stele. 
Că am ajuns ce n-am crezut 
Doar șase ore intr-un șut. 
Noroc, belșug și spor urați 
Și mai departe-apoi minați 
Câ-avem încă de mers flăcăi

Hăi, hăăăi!
cmriți și la „Viscoza" un pic 
Doar două vorbe ca să zic 
Acestui colectiv ce este 
Cu jele mindre ca-n poveste, 
Ce torc din vaiere zorite, 
Lungi fire albe, nesfirșite. 
Mulți ani și lor 
Și tuturor 
Celor care cu mîini dibace 
Nu-și găsesc liniște și pace 
Și dau mereu cu zel nestins 
Cu mult mai

Urați-le multi

mult decit s-au 
prins, 

ani. flăcăi

Hai.

Sunați tare să Se știe. 
Că sunați cu . <lie 
Trageți brazde pentru anul 
Care-a deschis rim inalul 
Cer.'.- de împliniri 
Presărat cu strLiluciri 
Dc .zbinzi și de .si.
An de nestema-/ -u!> • 

d poporu-a Sili1, pe strune 
partidului drug nume 
ițiti'Ju-i imn și laur

hăăăi!
Mai strîngeți săniei oplenii 
Și iar la drum cu boulenii 
Să batem drumurile serii 
Pv-acest meleag frumos al țării 
Minați flăcăi! Minați!

Hăi!... Hăi!...
Și-acum firtați 
După mine-intrați 
Prin cele ogrăzi 
Prin cele livezi, 
Ce mai sint in cale. 
Pe-a Jiului vale : 
V.U.M.P.; C.C.P. ; 
I.T.A.; I.G.L.
Ori S.C.S.M. 
Sau T.C.M.M. 
Pe la F.S.H. 
Și la l.ft.E.H. 
Pe. la LL.l.. 
La T.A.P.L. 
Și la O.C.L. 
Și tot ce găsim 
Să ii u ocolim 
Mulți ani tuturor 
Șt fruntașii lor, 
Sa se oțetească 
Să se înmulțească. 
Și sa înflorească 
Ca merii. 
Ca perii. 
In mijlocul verii, 

Minați iar flăcăi
Hăi, hăi!

Mai am aici încă o urare 
Fierbinte și scăpărătoare 
Pentru acei ce aplecați 
t u rigla-n mină — încordați 
Ori hv catedră, fremutind, 
Se mistuie lumină di nd, 
Sau cu condeiul st'rîns in mînă, 
In pagini viața o adună. 
Ori aplecați ț>e cărți, vise 
Și viitoru-naripează. 
Cu toții urmărind un țel, 
Arzind de nepotolit zel, 
Programul vast și luminos

criticatul (!) 
dul bi nu știu cine, 
|di iă-i tai de line, 
i nu ac speriem, 

Să spunem ceva cc avem 
Cu tot curajul >năi flăcăi

Hăi, hăi!
Să o pornim pe strada mare 
După, aprovizionare 
Hai fn sus și hai fri jos 
/ai exterior, frumos. 
Mărfuri multe-n galantar 
Dai să intri — inventar. 
Așa că, aduci acasă, 
D, INVENTAU, plasa rasă! 
Urmind să dejunezi miine 
Inventar întins jx’ pline. 
Iar dl prinz, < c poți să faci ? 
Pe copii cum să-i împaci ? 
Că in cartea de bucate 
Scrie multe și de toate 
Ciorbă acră, ciorbă-gmarQ, 
Dc potroace bunăoară. 
Dar, n-am văzut rețetare 
Cu ciorbă de... inventare. 
Măi îlăcăi, veniți puțin 
Și pocniți odnp din plin 
Pentru cei ce-n nepăsare 
Fac astfel de-organizare, 
Să Ie urăm uite-așa ;
Cind vor vrea mărfuri de soi, 
Să jwtă la fel ca noi!

Minați măi.
Hăi, hăi! 

.Altceva ! Să presupun 
Afli despre-un film că-i bun 
Și mergi să-l vizionezi 
Dar, n-apuci să te așezi, 
Că și-ncepe a pocni 
Unul din semințe și, 
Țara, țața, țaca, ța! 
Filmul cum să-l poți vedea ? 
Te întorci politicos, 
Către el și-l rogi frumos 
,Fii bun. nu mai ronțăi 
Nu-i civilizat, sa știi!" 
Ca pc-o giză te măsoară 
Și-ți răspunde intr-o doară, 
Proiectindu-ți, cu mult haz, 
Cojile, drept in obraz... 
Să le zicem una măi,

Hăi. hăi!
Sau, tot la spectacol, da ! 
Mai poți puți și așa : 
Intri, te-așezi liniștit, 
Pe scaunul cuvenit 
Și vină să-nceapă programul, 
Hop că pică găliganul. 
Cu căciulă, cu fular 
Și-un cap mare de... e clar ! 
Sau nu-i dumnealui, ci e, 
Dumneaei, cu-o claie, deh ! 
Coafată, dezlinată. 
Pe ecran mare tapată. 
Și se mișcă și sc-nfoaie, 
Ca simți cum ți se dezdoaie 
Bietul git. lungind din el, 
Ca să vezi și tu nițel... 
încerci fin, politicos;
— V-aș ruga puțin mai jos 
Numai ce-auzi: — Nu ți-e bine? 
Intri-n „dialog,e cu mine ? 
Sint dc vină eu rre-un pit 
Că ai crescut așa de... mic 
Pentru cei de teapa lor. 
Hai, urați flăcăilor 
Să nu mai rămiuă măi!

Hăi. hăăăi 1 
Iacă una, iată doi, 
Tineri, mindri amindoi 
Abia azi s-au intilnit. 
Că au și descoperit 
Cu o graba uimitori 
...Se iubesc, nevoie 
Și fără alte probleme 
Gata! Cununie nene! 
Chiar ca-u filme au făcut; 
De-abia rvăzul" și... rph~>eut“. 
Și nu trecu nici o lună, 
Că iubirea lor nebună. 
Ce se grăbeau s-o declare. 
Sacră și nemuritoare.

Sfl-4 
pe

și aei bacșiș

— Marfa, oare, de la anul 
O fi la seion sau... după ! ? i

In-hl implore, 
r dragi flăcăi . 
deschideți or Ini măi !

Hă), hăilhfl 
Oprim 
dezmo 
furiș.

Inert o clipă să 
Să încercăm " 
1\- cri care 
Tot mai iau 
Deși ci n 
Din prii ir 
Sunați mă 
Ca să știe și ci, măi 
( ă in drive fel i-ar spune, 
H'/cșișul, bacșiș rflmlne 
Sunați măi. ca dc la anul, 

iluic lot banul, 
unul, miine altul 

rine .Trabantul* ! 
Pocniți din bice flăcăi 
S.i se apr pască udată măi

Ităi, hăăăi! 
Și-acum dc încheiere 
Parcă s-ar mai ce 
Un minut măcar. 
Să mirăm așadar, 
In ireun bloc frumos, 
Nou și arătos, 
Că, nruumărale, 
Au Jost înălțate 
Zvelte către nori 
Pentru muncitori. 
Dar vezi, s-ar putea 
S-ajungcm cumva, 
in rrcunul care 
Lift are dar n-are. 
Bun o ri sau două. 
Și defect vreo nouă. 
Ori, să nimerim 
Și să zgribulim 
In unul „uitat”, 
.Tcrmo-nfrigurat", 
Incit, t?orba-i clară: 
E mar cald afară ! 
/xi toți cei ce simt. 
Musca pe căciulă, 
Dafi feciori cutint, 
Airul care i'ine, 
Să lucreze bine. 
Spun bine flăcăi ?

De la anul vă dorini
Să fiți locatari, exact 
In „adrese" unde știm 
C-aveți la lucrări...contract !

RAVASE
*

Totul e ca... nu prin VIN 
Poposind, lăcaș să-si facă...

I.G.C.

Hai, hăi ! 
De urat am mai putea ura, 
Cu toata noaptea

n-am mai termina. 
Dar trebuie să facem

cale-ntoarsă ! 
Și-i mult de aici,

pină-la noi acasă. 
Cotiți flăcăi, spre-a noastre case, 
Și acestor gazde prietenoase, 
Ce ne-au primit așa frumos, 
Să le uram; un an mănos, 
Plin de belșug și bucurii, 
Și tot mai sus, înspre tării, 
Să urce munca, bunăstarea, 
De. cintec să tresalte zarea, 
Și toți pe-al patriei pămint 
Să-avem același spor și-avint. 
Sub flamuri de partid mereu, 
Uniți la bine și la greu, 
Să urcăm dirji spre aurori, 
Spre-a comunismului

splendori!!

Știm că anii care, vin 
Precum apa or să treacă.

ÎLw.v%sw.w

Minați flăcăi!
Hai, hăi !

S. KAY
I. LICIU

E

Mă-ntrebase-odată unul,
Ce sta gata să... erupă :

Am dori in Noul an 
(Că de lupt vă stă in fire) 
Să aveți mai mult elan
In zisa... gospodărire I

TELEFOANE

Pentru anul ce-i in prag
Am dori, la telefoane 
S-auzim și noi cu drag
Mai mult tonuri decit toane !

>

De-ar putea vorbi, 
ce-ar spune ?

VINUL :
Eu stric pe om se zice.

Și sloganul, 
De stai ca să gindești, o zice 

bine. 
11 stric de mult mă bea.

Dar și pe mine. 
Mă strică, pe cUvîntul meu, 

barmanul.
METRUL:

Nici n-am crezut să-mi fie 
dat, 

Să aflu ceea ce-am aflat. 
Că vînzătorii au — și-o spui. 
Cam fiecare... metrul lui.

Și-n sus și-n jos, la casa sa. 
Cosește Sașa și-n șosea.
Și șase case Sașa știe 
Cu șansa sasului sașie.

Și Sașa-și spuse, șase-și spuse 
Hei Sașa ! șase șansă-ți fuse.

Recitați bine ? 
Atunci... recitați ț

Cosașul Sașa cirid sosește. 
Cit șase sași sașii cosește. 
Și însuși Sașa-i sos cit șase. 
Dor Sașa-i șui cil șase șose.
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E vreo mirare, oare, dacă 
Deliberară cei din elan 
Revelionul să-l petreacă 
Și-n anul ăsta la Fazan ? 
Aveau aici superb salon. 
Televizor, magnetofon,

Și încă mulți — dt

Purtând sărbătorești
Ctf un distins amfitrion, 
Fazanul îi pofti-n salon. 
Iar după

țin eu 
minte, 

veșminte.

e luară loc

re,

Că-i prea tăcută, austeră
Și slrică-nlreaga atmosferă.
Dar gazdă fiind, n-a făcut

mutre
Și a rămas printre neutre 
Apoi porni ușor, zglobie, 
1 a treburi în bucătărie. 
Pe eînd, umflîndu-.și roșul

bucate berechet
m se cuvine la banchet. 

Deci, se iviră rînd pe rînd, 
;be-atîta cale transpirînd), 
Cocoșul, Rata Și Curcanul 
Și Bibilica «i Gîscanul

Al 
Jru
Juki.
Mine

REBUS

ORIZONTAL :

VERTICAL :

masa de revelion ; 23) Iși 
revelionul de unul singuri

de revelion ; 15) Nu lucește; 
6) In 
niță I
Nou ;
iilor,

TRIUNGHI
1- Urare 2-Ca 

□ petrecere de 
re-el'On 3-A -rerge 
după plugușor 4-'/er

oul sfîrș'Jului de rțvț- 
' on 5-Serveau la ^ese 

res- -e 6-T<nedar:jr.le n ponj 
8-^cala.

MtwtffmmMfmmt/wumrurwwmauwwauwfffUftMMUfMutw.^
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’ '10 2 11 '6
m2 ‘io î~ 2 ’< 15
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■3 |SJ5 1 4Î 15
z. |W 2 5 8 10 6
14 ]8 ;1 6 7 15 2

17 2 10 15 1
^5 2 7 12 .2
v i? 18 6 5 2
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2) începe masa de revelion ;
3) Serviți din salate !... 4) ...La 
discreție ! 5) E... la mulți ani 
înainte ! 7) împodobește ma
sa de revelion ; 8) Merge cu 
căprița ; 9) Revelion in fami
lie ; 11) Carte bună (nu de bu
cate) ; 12) In sănătate 1 13) U- 
rări la cap! 14) Decor de re
velion ; 16) Verbul mesei de
revelion : 17) La GeriJă ; 18)
Alții, de revelion ; 19) Uite-o, 
nu e; 22) La loc de cinste, la

16) Ține la obiceiurile Ann- Ș 
lui Nou : 8) Ii trag cu plugu- i 
șocul ; 5) Revelion ! 2) Cu pro- 
gram variat de revelion ; I) Ș 
Umblă cu sorcovitul ; 24) Pusă t

.................  ■ s 
jurul mesei; 20) In piv-
10) In răvașele de Anul Ș 
21) Refrenul colindăto- Ș

Vasile MOLODET Ș

-e studiara reciproc 
SJiimbind, cu zîinbete ,;vat 

minte pur protocolare. 
Râțoiului. i cam tont, 
li dele Rața discret ghiont 
Șuplindu-i să audă bine : 
— Mă mir că nu îi e rușine 
Da. Bibilicii, dragul meu! 
Păi ce zici, ăla-î decolteu ? 
l'e cind la rîndu-i. Bibilica 
Făcea lapaj că mititica 
De vrabie — jună, cadetă, 
Purta rochiță desuetă. 
Dar cite nu se spun, rezon, 
In noaptea de revelion 1 
S-ar fi vîrît și Făzănița 
S-o critice pe Porumbița

Cu aere de înțelept. 
Cocoșul conversa viclean 
Cu alt fudul. .Jîipîn Curcan 
Dar ambii o făcură fiartă, 
Luîndu-se -și-aici la ceartă. 
Noroc că-n prag, văzînd duelul, 
Sosi taman la timp Purcelul 
Care făcu o plecăciune 
Și guiță mai-rnai să tune :
— C*e naiba, vreți să vă- învăț 
Cât: se cuvine la ospăț
Să fie veselii1, pace,
Doar nu sinteți chiar dobitoacei 
Și se-wișeză la cap dc masă, 
înfulecând cit cinci sau șase 
Tot guițînd către firtați :
— Zău, fiți și voi civilizați, 
Vă rid cucoanele, măi vere. 
Ce dracii, ustea-s maniere? 
Și curii înfuleca, hulpav,
1| prinse un strănut grozav; 
Hapciu ! făcu, văzînd sein lei, 
Umplînd salonul cu... mujdei. 
Iar biata Făzăniță, care
Abia se mui ținca-n picioare,
li zise solului : 
Flecarul
Ne mai lipsea aici Măgarul! 
Cum naiba, dragă, în ăst an 
Găzurăm iot noi de... fazan ?

ANUL NOU VÂZUT DE...
...Un medic : — Eu știam că vine unul. 

Nu mă așteptam Ia... doi !
— Ca Pe orice nou-născut 
Soră, pune-l pe cîntar! -L’n milițian :
Tiii, de cind sint n-am văzut 
l n așa voinic sugar ! — Ce îmi tot îndrugi brașoave? 

Lasă vorbe, lasă snoave.
...L’n birocrat : Mie să-mi arăți fîrlQte,

L-a întrebat nedumerit
.Actul de identitate !

(Ca să-și pună șefu-n temă) : ...Un ospătar :
— Va să zică, ai venit !
Și, mă rog, cu ce problemă ? — In sfirșit în noaptea asta. 

;Cînd ai venit — Anule Nou.
...Un bețiv; Eu nu mai iau bac>iș. și busta '

Bindu-.și țuica și tutunul
Tot ce primesc e doar... cadou

A conchis cu tărăboi E. REVEL—ION
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Oe 3 milioane
de ori Garcia Fidelitate EPAVE BINE CONSERVATE

Cel care deschide, pentru pri- 
a dată, cartea de telefon a 

Madridului căutînd o persoană 
eu numele dc Garcia rămine 
uluit : nu mai puțin de 62 pa
gini pe trei coloane cu •’litere 
mărunte conțin numerele, de te
lefon ale familiilor Garcia care 
locuiesc in capitala Spaniei. Și 
cu aceasta nu am spus totul, 
deoarece din 33 milioane spa
nioli. 3 milioane poartă acest 
nume. Oficiile de evidență a 
populației au calculat că din 
100 spanioli, 83 trebuie să se 
mulțumească cu numai 19 nu
me dc familie. Cu alte cuvinte, 
din totalul de 33 milioane lo
cuitori ai Spaniei, 27 milioane 
poartă numele de Garcia, Pe
rez, Lopez, Sanchez, Suarez, 
Gomez, Ruiz, Munoz, Diez, Diaz, 
Menendez și Mendez și allo ci- 
teva. Așadar, în Spania, o în- 
timplarc ca aceea de la Huesva 
s-ar putea repeta oricînd: la 
un meci de fotbal, toți cei 22 
jucători purtau numele de Ji
menez, iar arbitrul pentru a se 
pateu descurca, a pus să se 
imprime pe muiourile jucători
lor unei echipe cifrele romane 
dc la J-XI.

„Sint nebun după fotbal și nu 
am scăpat nici măcar un singur 
meci al echipei mele preferate 
in ultimii trei ani", declara plin 
de mindrie Bill Caughey, de me
serie barman intr-un oraș din sta
tul Minnesota (S.U.A.). Și se pare 
că nu se-laudă degeaba. Bill a 
rămas fidel pasiunii sale chiar și 
in ziua nunții. Ceremonia s-o des
fășurat in fața stadionului, me
sele pentru banchet fiind aranja
te in parking. După ce au schim
bat sărutul tradițional, ginerele in 
smoking și mireasa in rochie albă 
s-au grăbit spre tribune pentru o 
aplauda echipa favorită, „Vikingii 
din Minnesota".

Din păcate. „Vikingii" 
străduit să le ofere, codou, o 
victorie.,.

din liota Iui Napoleon Bonaparte, 
1798, au fost descoperite in largul 
amator de pescuit subacvatic a 

descoperit la 20 in adincime cele trei epave, printre care 
prima identificată a fost „Le Guerner". dotată cu 71 tunuri 
și care se află într-o excelentă stare de conservare.

Epavele a trei nave 
scufundate de Nelson in 
coastei Alexandriei. In

ATENȚIE,
COPII !

Colecție zgomotoasă
<£>
<£>

<£)m

Bâlrinul strungar pensionar L. Gudvcek «lin Fraga a 
adunat in locuința sa una din cele mai interesante colecții 
de ceasornice. Aici se află 120 ceasuri, unele exemplare 
unice, vechi dc 150, 200 sau chiar de peste 350 ani. l.a 
amiază, toate cele 120 ceasuri anunță ora pe diverse regis
tre : sună din clopote sau clopoțelc, cintă cocoșii, iar cel 
mai vechi ceas, care reprezintă un gornist, salută amiaza 
sullind din trompetă.

De cițiva ani se studiază in 
Polonia tot felul de materiale 
din care să se confecționeze îm
brăcăminte pentru elevi astfel ca 
aceștia să fie observați moi bine 
de conducătorii de vehicule. La 
Bydgoszcz au fost confecționate 
baticuri cu semnul : „Atenție, 
copii”. Dar baticurile nu erau o- 
lit de bine observate. Atunci au 
fost recomandate Copiilor niște 
bascuri albe, dar nici acest sis
tem n-a fost eficient. Orașul Lodz 
s-a dovedit mai inventiv la acest 
capitol. Se știe că elevii duc cu 
ei in afara de ghiozdan sau ser
vietă și un săculeț cu papuci Pe 
piață o fost lansată o pinză pen
tru confecționarea acestor săcule
țe de culoare portocaliu oprins. 
Elevii din primele clase ale școli
lor din Lodz sini obligați să poar
te oceste săculețe iar la traver
sarea străzilor să le ridice dea
supra copului...
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ÎNCREZĂTORI, CU INIMILE DESCHISE.
>4i «umpânn timpului, la răspîntia dintre ani. de pe cele mai pure înălțimi alo emoției, 

nr-am obișnuit să descifrăm viitorul si totodată să cugetăm la tot «cea ce »m înfăptuit in 
anul cart s-a duș, la frumusețile durabile eu care am îmbogățit păminiui patriei. Jftciml 
un ultim tur de orizont dc la această înălțime .i sintezelor, îmbrățișăm eu privirea ceea <<• 
reprezintă pentru noi, oamenii mumii din Valea Jiului anul 1971 In imensul efort creator 
al României socialiste. Echivalența lui se poale exprim» in unități foarte ronrrcte. Ililnnțul lui 
1971 ndc expresia aceluiași ritm eons ant, al valorificării potențialului uman și material al 
tării. Cifrele, uparenl aride, sini esență dc entuziasm, flacără fierbinte țișnitA din pasiunea 
oamenilor, oglinda concentrată din care, ni se dezvăluie cu limpezime, nfățișarca patriei, creș
terea sa de-a lungul unui an dc zile — cri dinții al noului cincinal

1971 h fost un an fertil, dc noi succese in toate domeniile vieții economice și sociale.

Sub conducerea înțeleaptă n partidului • onninișlilor, poporul român a urcat iotă o treaptă spre 
culmi și mai luminoase, către >i mai trainice împliniri. In fața amplului tablou dc realizări 
ale anului 1971 nu e cetățean al țării noastre care să nu interii un sentiment robust, 
scnlimr.ntui mîndriei patriotice. îngemănat ni certitudinea ascensiunii. I un sentiment care 
polarizează toate resursele sufletești inaripiml inteligențe creatoare, Icgilimînd angrenarea 
fiecărei energii individuale in marile elan colectiv, dinamizat și condus dc partidul comu
niștilor. E și sentimentul care transpare din fiecare gind dezvăluit nouă dc acei oameni — 
prin forța lucrurilor puțini la număr - eu care Om slat dc vorbă in necsfc zile.

întâmpinăm unul 1972 cu inimile deschise, inălțînd spre luminile sole toate forțele și 
energiile gindirii și sensibilității noastre, voinței și pasiunii, lucidității și omeniei.

na noastră.. E o năzuință și 
in același timp o obligație I 
Dar '.mit ca pe o certitudine 
efortul unitar al celor din bri
gadă, al tuturor constructorilor, 
șantierelor noastre, a căror so
lidaritate nc învăluie, In ciuda 
kilometrilor oare ne despart...*

Se gîndea, poate la „cole
gii do breaslă", la zidarii

8 Garanții*

vine
T

Șlr-

fan Dndoc șj Ion Avram, de 
la blocul C3 cu *0 de aparta
mente care se construiește în 
Lupeni. la Marin Vulpe, Ștefan 
Han, luliu Varga, dc In 13-a 
din Vulcan..

Certitudini și vise . Construe 
toni au siguranța că viitoarele 
edificii vor fi mai frumoase și 
mai durabile.

pentru anul care

■
■
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■
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B Miezul tulburător al fap 
tei minerești

.Sectorul... dc la mina... ra
portează îndeplinirea, cu... zile 
înainte de termen, n planului 
anual".. .1 sinteza îmbucurătoa
relor vești sosite la reducție în 
cursul acestei luni bogate Tn c- 
venimente, dintre care s-a de
tașat generalizarea experimentă
rii programului de lucru redus, 
în schimburi dc 6 orc. In sub- 
terar., măsură dc prim ordin 
luată dc conducerea partidului 
și statului nostru, avînd drept 
luminos țel îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor. lmbrățișp.t cu en
tuziasm de către toate colec
tivele miniere ale Vfiii Jiului, 
noul regim de muncă s-a do
vedit deosebit de fertil...

...„Noi, colectivul sectorului... 
raportăm realizarea sarcinilor 
dc plan anuale..." Sectorul IV 
Vulcan, IV Lupeni, sectorul V. 
apoi I, al minei Lonea, sectorul 
V Lupeni, sectorul 111 Petrila, 
după cîtevn zile sectorul XI in
vestiții sl E. M. Lupeni care 
— între timp — a anunțat și 
îndeplinirea planului pe 1971, 
pe mină...

Succesiune pilduitoare de do- 
vezi ole abnegației și dăruirii 
minerești... Au de ce să fie sa- 
tisfăcaiți ortacii 
lui Gheorghe 
Costea. Mihai
10 000 de tone spor de cărbu
ne 1), Ludovic Repaș, Gheorghe 
Hagiu. Ion Damianovici, Constan
tin Bigu, Marin Ciubăr. Vasile 
Mariciuc, Nicolac Gavra, Vasile 
Rusu, Mihai Vărzani, Constan

tin Pri»;*cnru. lorii Hușanu, Ioan 
Apostol, Mihai Rus...

Plusul cumulat pină la 1 de
cembrie u. c. dc brigada con
dusă dc l'j-<nil Muncii Socialiste, 
Petre Constantin dc In E. M. 
Lupeni, u ajuns la 12 500 dc 
tone, „pisc" cc n-a ntai fost a- 
tins do către nici un colectiv 
similar. „Ce pot să vă spun, 
altceva, ne-a întâmpinat cu su- 
rîsul satisfacției pc buze șeful 
de brigadă, decît că nc vom 
face și pc mai departe datoria. 
In cincinalul trecut brigada 
mea a dat peste plan 60 000 
de tone do cărbune. In anul 
care vine sarcina încredințată 
colectivului pe carc-1 conduc 
întrece nivelurile dc plan pre
liminat ale sectoarelor 1, 11 și 
VII — luate separat, bineîn
țeles — dc la mina noastră, și 
chiar pe cel al minei Bărbă- 
teni... E o mare cinste pentru 
noi. o mărturie a încrederii de 
care 11c bucurăm, și, desigur, 
nu putem să dezamăgim !“

Luna trecută, la plenara lăr
gită care a avut loc la mina 
.Aninoasa, șeful de brigadă Va
sile Mcreuță s a ridicat și a 
declarat simplu, calm, ca și 
cînd nimic deosebit nu s-ar fi 
întâmplat 1 „Dacă-mi permiteți, 
n-aș vrea să fie luată ca o lau
dă, dar m-au rugat ortacii mei 
să raportez că am realizat pla
nul pc 1971 — avînd și un spor 
de 12 000 de tone..."

Simplitate și miez tulburător 
de faptă minerească I

citiniul creator c o trăsătură dc 
caracter pentru muncitorul nos- 
tiu, pentru specialistul in(<i:mt 
cu trup și suflet producției de 
bunuri materiale pentru țară. 
Cînd se va pul.cn introduce sus
ținerea mecanizată pentru stra
tul 3, bancul de cărbune submi
nai va crește chiar pînfl la -1 
metri, ceea ce vu îngădui n- 
jungma la unele randamente 
de 15—16 tone pe post... Se va 
acționa sub cadru păși tor. fără 
pericol dc aceîdcntart pentru 
omul minei...

„Încercăm o satisfacție morală 
deosebită, și-a mărturisit gindul 
interlocutorul nostru, că ceea 
ce am conceput noi în cadrul 
institutului, reușim treptat, să 
aplicăm în producție. Cum să

1972 ? Ne propunem rn la me
toda de cxplontorc !n straiele 
subțiri eu inel inure marc, in 
afară dc tăierea mecanizată, si» 
introducem susținerii) metalică, 
ceea ce va mijloci creșterea 
productivității. Oameni) minei 
m-au înțeles și mu ajută Ei 
dovedesc, dc la șef dc sector Iu 
miner, că vor cli tot dinadinsul 
ta să învingă noul in mineritul 
\ âii Jiului. Posibilități sint din 
plin. Și inginerii Gheorghe Suiri, 
Aurel Rusu, Etncric llnnnig. 
Aurel Mareș, tehnicianul Ștefan 
Te.nc.lcr — șeful sectorului care 
și-a îndeplinit cu aproape o de
cadă mai devreme planul anual 
— brigadierii Ion Jur<a, Mihai 
Țigăicru și Șandor Oprea nu 
pierd ocazia să le fiuctifi'c în

punderl majore, m dc altfel 
și pentru un alt muncilor pc- 
liilean, cunoscut ,1! său, despic 
care dorim să vă vorbim mar 
Jos,

Zilele trecute au upărut pla
nurile editoriale pe anul 1972 
Intre sutele, mult dc titluri ale 
cărților de toate genurile pe 
care le vom găsi în librării ți
nu) viitor se află și titlu] unui 
volum scris dc un om din Va
lea Jiului. El se intitulează 
„Șah mut eu nebunii", și apar
ține Im Dem. I). lonașcu, an
gajat al E.M. Petrila. Omul d 
costa, ziua coboară în întuneri
cul doldora dc rod al subpă- 
mîntului. noaptea se reculege 
1;1 lumina lămpii de pe masa 

is schimbînd unealta obiș-

vîntuhii îndelung cizelnt, n tră
irilor ndînci, a dorinței de cu
noaștere 11 semenilor. în curînd, 
in primele luni ale lui 1972 in
tre aceste cărți m- va mai găsi 
una. Ea îi aparține lui dar ne 
aparține și nouă, tuturor. In 
paginile <><<•■,!» ) cărți vom găsi 
dezbateri pline de dramatism, 
tic tensiune, inspirate din rea
litățile zilelor noastre, privind 
rcsjxinsabilitatco față de me
seria aleasă, înfierarea parazi
tismului și lașității, a mentali
tăților anacronice, victoria im
petuoasă a noului. Acum pe 
masa lui de lucru se află un 
roman, un volum de povestiri, 
o piesă de teatru.

V-am vorbit despre doi petri- 
leni, despre preocupările

Deunăzi, un angajat ai 
ti ului local se plîngen în 
șu centrală, că nu Cric ci 
cut d' public. .Gestul s 
fost, cu 
dorința dr- a-și 
..fraudulos" 
întrebăm, ce vină poate 
publicul pentru

Frisch, în .Don Juan’ de Mo* 
livre și în multe altele. Pentru 
anul următor am multe pro- 
ivctf în cap. Doresc, mai întîi, 
să realizez un recital de ver
suri din Blaga, Sorcscu, Whit- 
rnann. Nichlta Stănescu, Emil 
Bot ta. Nina Casian, R/imulus 
Vulpegcij ș.a. Apoi, aș dori să 
mergeam cit mai des cu specta
colele noastre în Capitală și — 
bineînțeles — să avem un suc
ces cel puțin tot atîl dc mare 
ca și la ultima noastră con
fruntare cu publicul bucureș- 
teân

Dar pauza s-a terminat și 
Mihai Clita urcă pe scenă. Ră- 
mînem undeva in sală cu prof. 
Ironim Munteanu, nouJ direc
tor al Teatrului ..Valea Jiului* 
și continuăm discuția despre 
satisfacțiile aduse de anul 1971 
și despre proiectele șl speran
țele rezervate lui 1972, Vorbim 
în surdină sâ nu deranjăm re
petiția-

— Pentru mine — afirmă in
terlocutorul nostru — anul 1971 
a fost plin dc bucurii și mul
țumiri spirituale. Faptul că nu 
am avut eșecuri în ipostaza de 
modelator al conștiințelor, că 
am reușit să stimulez apetitul 
cunoașterii tainelor literaturii, 
că m-am bucurat de afecțiunea 
elevilor mei mă face să cred 
că am fost pe drumul ceJ bun.

— Dar, fără îndoială cel mai 
important eveniment îl consti
tuie pentru dv. numirea în pos
tul de director al Teatrului de 
stal „Valea Jiului*...

— Intr-adevăr E un post plin 
de răspunderi și dificultăți. Do
resc ca împreună cu" colectivul 
acestei instituții să readucem 
preshgiul teatrului la platfor
ma la care s-a aflat odinioară, 
să răspundem prin repertori», 
prin calitatea interpretării, ce
rințelor spirituale tot mai ele
vate ale publicului nostru. E o 
sarcină grea care cere efor tari 
susținute, desfășurate intr-o 
perioadă de cîțiva ani poate, 
dar sînt convins că vom reuși.

I tca- 
i pie- 
’unos- 

puhlic. .Gestul sau n 
siguranță, pornit din 

face în mod 
reclamă Căci, ne 

avea 
faptul că îl 

ignora pe artistul care ani la 
rînd n-a avui alt merit decît 
acela că a purtai — cum se 
exprima cineva — cea 
grea iovă pe scenă ?

In ceea ce-J privește pe tâ
nărul Mihni Clita, artist al 
Teatrului de stat „Valea Jiului*, 
el nu arc nevoie do popularitate 
“ieftină, deoarece s-a făcut de
mult cunoscut publicului din 
Valea Jiului și din județ prin 
calitățile sale actoricești incon
testabile, prin severa disciplină 
profesională pe care și-a Impu
s-o. prin fiorul autentic ce se 
simte în fiecare din creațiile 
sale scenice.

Cînd ne-am apropiat de Mihai 
Clita tocmai se pregătea să in
tre în repetiție. Am izbutit să-1 
reținem însă cîteva minute.

..Mă întrebați care este rolul 
ce mi-a adus cea mai mare 
satisfacție în acest an ? Nu e 
prea ușor să răspund, pentru 
că toate m-au atras și mi-au 
solicitat afectul. Dar, dacă mă 
gînde6c bine, cel mai interesant 
rol a fost „Pierre* din „Pă
rinți teribili" fiindcă mi-a ofe
rit posibilitatea încercării unor 
modalități foarte complexe de 
expresie. Și apoi să nu uităm, 
am compus acest rol sub ba
gheta prestigioasă a Marietlei 
Sadova de Ia care de fiecare 
dată învăț foarte mult. Mă a- 
trag în mod deosebit — e fi
resc nu ? — rolurile de tineri 
și. daca e să vă fac o confe
siune. aș fi vrut să joc anul' 
acesta în „Romeo și Julieta** a 
lui Shakespeare (nu, nu în ro
lul lui Romeo ci în acela a Iul 
Tvbald), în „Jocul de-a vacan
ța “ de Sebastian, în „Dragostea 
pentru geometrie* de Max

mai
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■
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din brigăzile 
Enache, losif 
Cirdci (peste

I

Din telul in cure ne vorbea 
despre munca cercetătorilor și 
a proiectanților, in cel dinții 
an al cincinalului actual, des
pre strădania colectivă depusă 
în vederea rezolvării unor pro
bleme majore ale extracției căr
bunelui în bazin, iov. ing. Va- 
silc ( armele, șeful secției de 
cercetare la I.G.P.M.H., ne-a dat 

înțeles că, în afara Lemei- 
.) pregătiri pe care-i nere- 
s o aibă un cercetător sau 
proiectant, se cere să dove- 

o înaltă responsabilitate

sar 
un 
deascâ 
in tot ceea ce face. Acesta nu 
erveuză numai de dragul crea
ției, ci pentru ca studiile și 
proiectele să prindă viață, pen 
tru ca soluțiile date să se con 
cretizeze, să se valunîLu.r*»-^'-—- - 
nâ, mrr o preparațic. i?i aici nu 
se îngăduie nici un rabat de Ia 
calitate 1

’s-a realizat mai deosebit 
E în domeniul ca atare, în anul 
E care se încheie ? Un colectiv, 

din care amintim pe inginerii 
E Traian .Mustață, loan Mucea, 
■ iosii llumnan și Adalbert 
B Schultz, a reușit să evidențieze 
B o concepție originală și eficien- 
8 tă in modul de abordare a sus- 
8 ținerii mecanizate pentru abula- 
B jele cu front lung in felii ori- 
8'zornăie din stratul 3, care asi

gură o creștere a capacității de 
producție cu peste 70 ia sută ș> 
u productivității muncii (a mai 
bine dc 10 tone pe post Se 
poate lucra sub tavan artificial, 
in conjunctură dificilă de zăcă- 
mint, in deplină siguranță pen
tru mineri...

Metodele de exploatare tu 
productivitate sporită, pentru 
același strat, sint inepuizabile, 

trebuie să te zbați^ să de- 
fortun să ți le apropii, să 
âdești temelia. E ceea ce 
rut ( onstaniin Dascălu, Vir- 
impu. Și gindirea lor a 
uaGtL Muj mult de 300 900 
nc de „diamante negre" 
c-xiras cu m- 'uoa de cx 
ire in felii orizontale, cu 
ngur preabataj pc felie. 
Ot „camere", productivi- 
muncii a sporit cu circa 

â pt post ia fronturile res- 
.► de la Lonea, Aninoasa... 
duv.ul minei Peîrda, in 
I II, se experimentează, 

tteja, metoda de exploatare in 
felii oriMinUift.'. eu bune de căr
bune subminat pe linia abata
jului. Sub taveir: me'i.ilic flexi
bil, întretăiat de elemente de 
rezistență, randamentele de 12 
tune pe post vor deveni ceva 
obișnuit.

Cercetătorii și proiccmnții sint 
mindn că a început să func
ționeze, tot la E. M. 
stratul 7, combina

B
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Petrila, in
TEMP-1,

destinata mecanizării tăierii în 
zăcămintele de cărbune subțiri, 
cu înclinare mare... Un prilej 
întemeiat de satisfacție il con
stituie și crearea elementelor 
pt-nun utilizarea izolată .și 
ir.slaluliilor dc automatizare iii 
domeniul transportului subteran 
care descind largi perspective 
in cumanda automată a trans
portoarelor, in extinderea „ben
zilor" ta mai toate minele din 
Valeu Jiului, ceea ce va avea 
ca efect nemijlocit concentra
rea producției, reducerea volu
mului de muncă fizică, mărirea 
siguranței in funcționare... La 
ora actuală, un singur om, în 
fața tabloului de comandă, di
rijează „sena* dc trei___ ..«znttfce ac-a lungul a 
200 dc- metri, între orizonturile 
400 și 440, de la E. M. Lupeni, 
pe cure deversează producția de 
la complexul mecanizat de a- 
batuj OMKT, introdus nu de 
mult la brigada destoinică a lui 
Constantin Sirop... Schemele sînt 
realizate și pentru a, chiar pen
tru 10 transportoare... Orizon
turile minei Livezeni, pc care
va curge începînd din semes
trul II al anului care vine, bo
găția unor noi surse de ener
gie și lumină, vor avea parte 
de ele... „Ne am propus crea
rea aparaturii necesare in sco
pul uispeccrizării exploatărilor 
miniere, ne-a mărturisit cu e- 
moție in glas tov. ing. Nicolae 
Hinuoreanu. La dispecerul nu
nei se vor transmite automat 
informații extrem de utile des
pre funcționarea instalațiilor 
principale, măsurarea unor pa
rametri importanți de aeraj, aer 
comprimat etc. pentru a fi po
sibilă luarea măsurilor opera
tive de coordonare a fluxurilor 
extractive".

Andrei Szasz, Alexandru Albu 
7i Petru .Manea, Francisc Ko- 
runku sau loan Lapsansky, Du
mitru Popescu sau Iosif Kiss, 
sini numai cîțiva dintre cei ca
re vor însufleți orizonturi noi 
in cercetările miniere, 
vor deschide căi 
mecanizarea muncii 
în asimilarea de 
mui productive, in 
tarea cofrajelor mobile la 
parca galeriilor din adincuri, iu 
■xln..-« ! ■ 1 economică a pițieri- 
lor, cfeci in valorificarea unor 
importante rezerve, încă imobi
lizate, de „diamante negre", in 
folosirea tehnicii moderne...

...Certitudini dc azi, visuri 
i reatoarc pentru ziua de miine... 
Dar cum sc împlinesc in fie
care clipă care vine gîndurile 
îndrăznețe, frumintările omului 
ce modelează, cu brațele și cu 
mintea, viitorul ?...

prind viață
întrebarea care nc-am 
nouă înșine și căreia

,..E 
pus-o 
i-am căutat unul dintre răspun
surile posibile, abordîndu-1 pe 
directorul minei Petrila, iov, 
ing. Dumitru Opriș. Dinstil a 
fost pinâ de curînd director 
adjunct științific la l.C.P.M.H... 
In acea calitate, a participat 
activ la întocmirea studiului 
mecanizării tăierii in straiele 
subțiri cu înclinare mare, in- 
locuindu-se metoda eu trepte 
răsturnate cu cea cu front dia
gonal și tăiere cu combina; la 
definitivarea variantei de ex
tragere cu banc subminat pe li
nia frontului, a cărei experi
mentare a și început la E. M.

care 
largi in 
minerilor, 

utilaje tot 
experimen-

îndrăznețe

Petrila în prima decadă a lunii 
curente. In J4 decembrie, din 

ea ajul frontal 13 vest s-a scos 
la ziuă cea dinții tonă de căr
bune...

Ortacii pncepuți, întreprin
zători dm brigada condusă de 
Ioan Jurca, tehnicienii coordo
natori, și-au însușit cu rapidi
tate rodnica metodă și se speră 
ea, prin punerea la punct a tu
turor lucrurilor, ~
peste 10 tone pe post în prima 
parte a anului 7
puțin 50 de metri de avansare 
lunară a frontului. Există o si
guranță unanimă în reușită și 
asta-i esențialul. Insă nu se vor 
opri aici oamenii minei. Zbu-

să se obțină

viitor și cel

B Așa cum ne învață comu 
nistii

■

nu fim mulțumiți de realitatea 
ca E. M. Petrila, c cea dinții 
mină din țară unde a început 
să se aplice metoda cu banc 
subminat, in felii orizontale. 
Deci, după o perioadă îndelun
gată de ’imp, se intervine asu
pra schimbării de esență, a me
todei ca atare, nu se mai re
curge doar la amendamente a- 
duse 
logii.

prin modificări de tehno- 
Năzuințe pefttru anul

cadrul procesului minier...
...Idei, proiecte se incorporea

ză in fapte durabile. In fond, 
tot ceea ce încercăm să vă în
fățișăm in aceste rînduri are 
menirea să sugereze doar o 
parte infimă din ceea ce se du
rează azi, din ceea ce se pro 
ieetează să se înalțe mi inc, sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului. pentru binele și fericirea 
întregului popor.

nuilă, cu stiloul și cu tiirlia 
maculată pe care se aș ți 
treptat gîndurile și frămin’ârile 

•suie. Eroii săi preferați sînt mi
norii, Voameni deosebit de com- 
prec.și pe nedrept ignorați, de 
scriitori noștri", cum ne mărtu-

•Am fost ,.._____ _
cărți de toate felurile și 
toate ’ ”
cete

el acasă. Peste t-t 
din 

timpurile. Cărți,' ca o pe- 
a ghidului înaripat, a cu-

despre frămînlărrle și aspirați
ile lor. acum în prag de an 
nou, dar ca ei putem găsi și 
alții in Valea noastră, ale căror 
gesturi și realizări planează 
undeva foarte aproape de sfera 
sublimului. Climatul care le-a 
creat posibilitățile de afirmare 
plenară este fără îndoială, ți
nui singur ■ cel al socialismu
lui.

Dar desfășurarea complexului 
proces de extracție a cărbune
lui n ar putea avea loc fără a 
se construi o6ic< ivcle (upnnse 
în incintele minelor, acolo unde 
substanța utilă vede lumina zi
lei, acolo unde i se îmbogățesc 
caratele spre a se îndrepta că
tre alte și alte meleaguri, spre 
alte cenixe —*"' "*

Intîlnirea cu dulgheri.) loan 
Traista, in incinta principală 
Livezeni, lingă stația d< sortare 
și însilozare, unui dintre cele 
mai mari prevăzute la mina 
care va intra în curînd în pro
ducție, ne a mijlocit derularea 
succintă a unor secvențe cheie 
ale înălțării importantului o- 
biectiv...

...1970. Toamnă. La 8 metri 
adîncime. din blocuri masive de 
dimensiunea unei camere spa
țioase fiecare, se execută 54 de 
fundații... De la cola zero se 
ridică stîlpii, se toarnă primul 
pianșeu, se formează pîlniile 
pentru silozuri, pină la cota 20, 
lucrare cu înalt grad de dificul
tate. Ca niște aripi paralele în
cremenite sub boltă, planșeele 
se clădesc unul după altul Al 
doilea, pe care vor funcționa 
benzile reversibile, încărcate cu 
bulgări de cărbune sortat, al 
treilea, al patrulea, al cincilea... 
Al șaselea se află la cota 33,70 
metri, cu ceva mai sus decît 
coloana lui Brâncuși... El face 
legătura, prinlr-un culoar din

beton armat pentru benzi, cu 
puțul principal, in luna ianua
rie a noului an se va turna și 
ultimul pianșeu... Sus, la plan- 
;c"! :n lucru, sc zărește echi-- 

fierari-betoniști a lui
șeul în 
pa de 
Grigorc Gaspar, dar iată-j șj 
pe_cei ai lui...$ihP?rDiftîerioăfe 
Se realizează montarea confec
țiilor metalice, a instalațiilor de 
încălzire și ventilație de către 
lăcătușii harnici al lui Miron 
Nieolaescu. om vrednic și în
cercat al șantierului... loan 
Tașcău, actualul maistru care 
coordonează constructorii tece- 
memiști de aici a fost dulgher 
chiar in echipa lui Ion Traistă.

• care se află în fața noastră... 
.Simt o mîndrie greu de expri
mat în cuvinte, că acest om de 
la care învățăm acum atîtea, 
a crescut din mijlocul colec
tivului meu... Noi ne străduim 
cu toții să dăm lucrări de bu
nă calitate, să ne încadrăm ri
guros în graficele de execuție. 
Aș dori să ne perfecționăm fără 
încetare, să muncim cu sîrguin- 
ță, nu putem concepe salariu 
mare și lucru puțin,.. Trebuie 
să creștem oameni pe care linia 
dc conduită a cinstei și a echi
tății socialiste să-i caracterize- 

neze cu adevărat, așa cum 
învață comuniștii..."

Cuvinte simple, dar cîtă 
moară de simțire poartă 
miezul lor !
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§5 Satisfacție spirituală
a

a Spre cotele
„Să creezi intr-ale trupului 

și ale spiritului înseamnă să 
învingi momica" spunea cîrtdva 
un mare gîndjtor. Și, înlr-ade- 
văr, cum am puica să avem 
sentimentul eternității fără în
cercarea de a lăsa după noi 
urme durabile, adinei ? Fap
tul că izbutesc foarte puțini să 
obțină un loc in recunoștința 
generațiilor nu scade cu nimic 
datoria noastră de a încercă, 
de a iscodi, de a trăi intr-o 
continuă neliniște creatoare.

Gîndurile acestea ne treceau 
prin cap cu prilejul ultimei 
noastre vizite în atelierul artis
tului plastic umator Ladislau 
Schmidt. Muncilor la E.M. Pe
tri la, acest om — bine legat, 
cu ică'-ături aspre, parcă dăl
tuite in bronz, cu ochi pătrun
zători și cu un zîmbet aducjjid 
a modestie Și decență in col
țul gurii — te cucerește dc la 
prima vedere. E atîta pasiune 
in cuvintele și în gesturile Im, 
atîta sete de viață în creațiile 
sale, a’i'a mobilitate Interioară 
cît ja mai multi oameni la un 
loc. Pe Schmidt îl cunoaște toată 
Petrila — ce spun — toată Valea 
Jiului. Despre el s-au scris ar
ticole, s-au transmis emisiuni 
de televiziune, activitatea lui a 
trezit admirație .și chiar invi
die. Ce au însemnat pentru a- 
cest om cele 12 luni ale anului

li
pe care il lăsăm în urmă ? 
Simpiu — muncă, efort epui
zant, încercări chinuitoare. Re- 
zullatele au fost concretizate în 
mai multe lucrări, dintre care 
amintim aici doar unaj. mozai
cul ..Trei generații", din clădi
rea direcțiunii E.M. Petrila. 
Plăcuțele de ceramică de dife
rite culori au prins viață în 
mina aspră, bătătorită a mun
citorului și artistului Schmidt, 
ordonindii-se într-o lucrare de 
mari proporții in care este în
globat un minunat simbol, a- 
cela al tradiției minerești din 
Valea Jiului. Oamenii, ortacii 
săi de muncă, trec zilnic pe 
lingă mozaic, îl privesc, îl ad
miră. Se vorbește că directorul 
minei ar fi plănuit să dea dis
poziții pentru dărîmarea scării 
de lingă mozaic. „Să vadă oa
menii lucrarea în toată pleni
tudinea ei" ar fi spus directo
rul. Șj e bine așa.

In aceste zjle Ladislau 
Schmidt e bucuros .și, in același 
timp, îngrijorat. 1 s-a aprobat 
un proiect foarte drag lui r o 
expoziție personală cu prilejul 
Congresului internațional al mi
neritului care se va ține la 
București în anul 1972. De alt
fel, șj afișul acestui congres îi 
aparține. Iată, așadar, că înce
putul anului 1972 are jxmlru el 
semnificații bine conturate, răs-

Ei Cînd meșterii Manole se
dezlănțuie

Daca itiAuieâm privirea dc jur- 
imprejurul nostru, zărim la lot 
locul blocuri zvelte, cu urlu lec
tură armonioasă, in care locu
iesc și familiile celor din a- 
dîrtcuri... Unele au, deja, pe ele 
patina vremii, altele sini „în 
roșu" cum sv spune, altora li 
s-a săpat fundația, dai- se află 
si atîtea în proiecte, încă...

Dumitru Postulările este unul 
dintre constructorii Grupului dc 
șantiere Valea Jiului ai T.C.D. 
care clădesc aceste blocuri, u- 
c< sie complexe dc deservire, a- 
ceste... Deține învestitura ordi
nului Muncii clasa a 111-a, pen
tru activitate îndelungată pe 
șantiere, pentru merite deosebi
te în muncă. Numai eu „bine" 
și „foarte bine" au fost cali
ficate blocurile în ale căror zi
duri și-a pus amprenta și pal
ma bătătorită, aspră și caldă 
a lui Dumitru Postolachc. Bri
gada sa dc zidari, 17 „meșteri 
mari", împlinesc cele din urmă 
tencuieli la complexul dc 
deservire din Lonea, obiec
tiv predai cînd veți 
ai este rînduri. Dumitru 
hip, Stelian Cocean, 1 
Rațiu și cei doi frați ai 
Dumitru Postolachc, Ion și Ni- 
colae (participare familială se
rioasă, nu fleac !) sînt numai

citi
Ar- 

luliu 
i lui

cîțiva dintre „meșterii Manole" 
;u șantierelor de construcții ale 
Văii Jiului caro au pus umărul 
la clădirea a nu mai puțin de 
331 dc apariamenle 111 anul cu
rent. D-’-l, E3-1, 111-2, II2-1,
C'J, -Dlo... Nume de blocuri. 
I.a.blcinc ale destoiniciei, sim
boluri iară moarte ale cloco
titoarei dezlănțuiri de energii 
construi live care a cuprins în
tregul spațiu al patriei.

„Simt o mulțumire adîncă — 
cînd văd că în urma noas
tră rămin edificii din ce în 
mai multe, mai frumoase și mai 
durabile pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului. Minerii 
au nevoie dc locuințe în
căpătoare, confortabile, care să 
le facă plăcută prezența in mij
locul familiilor lor, care să-i 
lege dc aceste locuri... Mai vreți 
argumente pentru a vă dovedi 
cil vedem noi de folositor efor
tul pe cure il depunem zi de 
zi, ceas de ceas ?’•

..Mărturisirea lui Dumitru 
Postoluche îmi stăruie in ini
mă. „Ne așteaptă răspunderi 
muri, obiectivele pe care Ic vom 
ridica in unul care începe, in a- 
cest cincinal ,vor fi din ce în ce 
mai complexe, cu lot uite și alte 
structuri, cure cer să fim e- 
xigenți cu ceea ce iese din mî-

că
CC

Avem în față o fotografie cu 
1111 grup de pionieri in costume 
festive, in mijlocul lor aflîn- 
du-se tovarășii Virgîliu Ra- 
dulian, președinte al Consiliu
lui Național al Organizației pio
nierilor. Petru Barbu, prim se
cretar al- Comitetului orășenesc 
de partid Vulcan și profesoara 
.Ana Roșea, directoarea Casei 
pionierilor din Vulcan.

„E o fotografie la care ținem 
foarte mult — ne spune Ana 
Roșea — pentru că ea mar
chează vizita pe care ne-au fă
cut-o la începutul lunii decem
brie doi dragi oaspeți ai noș
tri".

Profesoara Ana Roșea arc 
cu ce ’ se mîndri. După 13 
ani de activitate /da cate
dră. numai la clase mari 
liceale, ne-a mărturisit că func
ția de directoare a unei noi 
case de pionieri i-a trezit ace
leași emoții pe care le-a sim
țit cu muiți ani in urmă cînd 
a fost primită în primul deta
șament de pionieri din orașul 
său. natal. Acum, după alîția 
ani, această reîntoarcere la pio- 
nierie a Și îneînlat-o dar a și 
pus-o pe gîndUri. Oare va reuși 
— își spunea — să ridice acti
vitățile cercurilor din cadrul 
casei pionierilor la nivelul ce
rințelor mișcării pionierești con 
temporane ?

Toate întrebările au pri
mit un răspuns afirmativ în a- 
nul care s-a scurs de la înfi
ințarea Casei pionierilor din 
Vulcan. Faptul că peste 1 000 
de copii frecventează cu inte
res și plăcere cercurile, că ea, 
direcloaita, este înconjurată

cu căldură de zeci de fețe zîm- 
bitoare i-au risipit și ultimele 
urme de îndoială. Cele trei me
dalii de'aur Ș’ câștigarea mare
lui premiu ..Racheta cutezăto
rilor". multe diplome și men
țiuni pe țâră, debutul corului 
de cameră al Casei pionierilor, 
dar mai ales vizita președinte
lui CNO.r.. Virgîliu Radulîan 
și aprecierile sale elogioase, 
iată doai cîteva din momente
le de vîrf înregistrate de Casa 
pionierilor din Vulcan în anul 
1971, sub conducerea profesoa
rei Ana Roșea. Succesele răsu
nătoare și — de ce n-am recu
noaște. surprinzătoare pentru 
o casa a pionierilor alit de 
tânără — i-au . creat profesoa
rei Anu Roșea nenumărate cli
pe de ' . . ’
marcate și de stima Și prețui
rea colectivului pe care îl con
duce. Alegerea sa in funcțiile 
de președintă a Consiliului 0- 
rășenesc a! Organizației pionie
rilor și de membra in biroul 
Consiliului municipal al Orga
nizației pionierilor sint doar 
ei leva din dovezile dc prețuire 
ce i s-au adus.

„Doresc — ne-a mărturisit 
interlocutoarea noastră — ca 
anul 1972 să ne procure cel pu
țin tot atilea bucurii și succese 
in activitatea de la Casa pio
nierilor din Vulcan. Ne vom 
strădui in continuare să mobi
lizăm pe copiii din oraș la ac 
ți uni plăcute și folositoare cu 
un bogat conținut educativ 
Tuturor colegilor care au mun
cit cu atîta pasiune, pricepere 
și tact, ie doresc sănătate și fe 
ricire I*

satisfacție spirituală.
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a șefilor misiunilor diplomatice

Iilîlnifi ale tovarășului tlitolae tawi

Acest obiieci al ii 
dc către

trinufii in
Excelența

Vc•astră a <?orpului diplomatic
ac:reditat in România — a spus 

constituie
ntru noi o mare onoare și

bu curie, doc>arcce ni se dă asl-
fel posibilitatea să prezentăm
ur.ările noastre de Anul Nou di-
rcict șefului statului român și

or tnembi îcerii accs-
tel țări pi■îetene, ]
priin dumne;avoastră. poporului

Urările noastre sint profund 
sincere și calde. Urâm prospe
ritate și progres acestei tari. 
Cunoașterea tării și poporului 
român fac ca atit România, cit 
și poporul ci să ne fie dragi, 
nouă, reprezentanților străini, 
care trăim printre dumneavoas
tră.

In anul acesta, am urmărit cu 
interes și simpatie opera po
porului român in Crunte cu 
conducătorii lui și am notat cu 
același interes și simpatic ceea 
ce a realizat țara dumneavoas
tră in toate domeniile.

Vă urăm ca și anul următor 
să realizați noi succese pentru 
prosperitatea Republicii Socia
liste România, pentru bunăsta
rea poporului ei. pentru pace 
in lume și vă asigurăm că și 
in noul an vom face tot ce este 
cu putință pentru întărirea tot 
mai strinsă a relațiilor țărilor 
noastre cu. Republica Socialistă 
România. Adresăm conducători
lor României in frunte cu dum
neavoastră. domnule președinte, 
familiilor dumneavoastră, urări

A

lutilnirea tovarășului Nicolae GeaușuMu «u reprezentanții fortP.lnr armalu
(Urmare din pag. 11

Nou pentru dezvoltarea econo
miei in 1971.

Dar misiunea de bază a ar
matei este de a fi permanent 
gata de a apăra cuceririle re
voluționare, viața pașnică din 
patrie. Apreciez in mod deose
bit felul in care comandanții 
— de la ministru pină la co
mandantul de grupă — își în
deplinesc misiunea de a instrui 
și pregăti armata noastră în 
toate domeniile de activitate, 
felul in care ostașii români se 
străduiesc să-și ridice continuu 
nivelul pregătirii de luptă și 
politică. Cu prilejul Noului An. 
doresc să vă adresez tuturor, 
începind de Ia ministru pină 
La ultimul ostaș, felicitările ce

Doresc, in primul rind, sft să 
mulțumesc pentru urările adre
sate poporului român cu prile
jul Anului Nou. de dumneavoas
tră. reprezentanții diplomatici 
ai țârilor cu care România are 
relații.

Intr-adevăr, anul care se va 
incheia in curind a adus po
porului român multe satisfac
ții. atit in dezvoltarea sa eco- 
nomico-socialâ, cit și in dezvol
tarea relațiilor salo internațio
nale. l’ot afirma cft relațiile 
dintre România și țările pe ca
re dumneavoastră Ie reprezen
tat». ea ș» cu multe alte state 
«lin lume, s-au dezvoltat mult 
în acest an. că politica Româ
niei de colaborare și pace cu 
toate popoarele face să progre
seze tot mai rapid colaborarea 
economică și tchnico-științificfl, 
să exercite o influență favora
bilă in promovarea cauzei ge
nerale a păcii in lume.

.Este adevărat, insă, că a fost 
un an și cu greutăți pe plan 
internațional; cu toate străduin
țele multor popoare, mai con
tinuă totuși conflicte armate., au 
mai izbucnit acțiuni militare 
care au constituit un pericol 
grav pentru omenire. Aș dori să 
exprim speranța guvernului și 
poporului român că dumnea
voastră, reprezentind guvernele 
și statele respective, veți ac
ționa — ca si pînă acum — in 
direcția dezvoltării colaborării 
dintre țările dumneavoastră și 
România și vă pot asigura că, 
in ce ne privește, vom face 
totul in această direcție: așa 
cum vom acționa cu toată fer
mitatea pentru a se pune capăt 
actualelor conflicte militare, 
pentru soluționarea lor pe calc 
politică, pașnică, pentru a face 
totul de a nu se admite izbuc
nirea de noi acțiuni armate. 
Puteți asigura guvernele dum
neavoastră că România este și 
va fi consecventă permanent 
acestor principii: pe această 
bază, ea va colabora cu oricare 
stat, deoarece considerăm că a- 
ceasta corespunde atit intere
selor noastre și ale popoarelor 
dumneavoastră, cit și ale po
poarelor întregii lumi.

Cu această dorință și speran
ță, vă urez activitate bună și 
in anul viitor, succese în mun
ca dumneavoastră. Vă urez „La 
mulți ani !“ și fericire, dum
neavoastră și familiilor dum
neavoastră !

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

le mai călduroase ale conduce
rii de partid și de stat pentru 
rezultatele bune obținute in 
pregătirea de luptă și politică.

Programul pentru anii viitori 
este foarte vast — atit în do
meniul economic, cit și in do
meniul ridicării nivelului con
științei socialiste a întregului 
popor, deci și a armatei noas
tre. In acest context, trebuie 
deci văzut și programul de ri
dicare a nivelului pregătirii de 
luptă și politică a forțelor noas
tre armate.

Partidul și guvernul nostru 
se străduiesc să obțină rezultate 
cit mai bune in dezvoltarea re
lațiilor internaționale, în pro
movarea unei politici de priete
nie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu toate statele Iu-

(Urmare din pag. 1) 

somcnca. pe tinerii caro, pe 
băncile școlii, se străduiesc să-și 
însușească știința și cultura 
ce-a mai avansată pentru a pu
tea. miinc, la locurile lor dc 

inței, in vederea progresului 
rapid al patriei socialiste.

N-aș putea să nu mă re
fer la gărzile patriotice, la u- 
nitățilc de pregătire militară 
alo tineretului. Pinft la ur
mă, ele simbolizează ceea ce a 
caracterizat întotdeauna viața 
poporului român, nevoit să tră
iască timp do sute de ani sub 
Jugul străin și care, muncind, 
s-a pregătit in același timp 
pentru a-și cuceri independența. 
Tocmai datorită acestui lucru 
poporul nostru — și cînd spun 
poporul nostru cuprind pe toți 
oamenii muncii de pe teritoriul 
patriei — a putut obține vic
torii io lupta pentru eliberare 
națională și socială. De aceea, 
și in condițiile socialismului — 
atita vreme cit in Hune există 
încă imperialism — noi, preo- 
(upindo-ne de dezvolt arca ecO- 
nomico-socială a patriei, ne în
grijim. totodată, de a ne pre
găti permanent pentru apărarea 
cuceririlor noastre revoluționa
re, a independenței patriei, co- 
laborind cu țările socialiste, cu 
prietenii noștri din Tratatul de

(Urmare din pag. 1) 

potriva diferiților infractori de 
drept comun, cum se numesc 
în general, dar ale căror lapte, 
dâunind dezvoltării societății 
noastre, avutului întregului po
por. constituie in fond infrac
țiuni antisociale ce nu sint deloc 
mai mici, ci uneori mai 
mari. De aceea, apreciem in 
mod deosebit activitatea des
fășurată atit de organele 
Securității Statului, cit și 
de organclo Ministerului de 
Interne, care, fiecare in sccto, 
rul lor de activitate, au desfă
șurat o activitate susținută, în
deplinind hoturirile de partid 
și de stat, veghind la asigu
rarea muncii pașnice a poporu
lui nostru, lâ apărarea cuceri
rilor revoluționare, a proprie
tății obștești, la garantarea dez
voltării societății noastre socia
liste.

Pentru această activitate bu
nă pe care ați desfășurat-o in 
anul care se va încheia in cu
rind, vă exprim cele mai calde 
felicitări din partea mea, a con
ducerii de partid și de stat.

Avem în fața noastră un an 
nou, un vast program de dez
voltare economico-socială: a- 
vcm, de asemenea, în fața noas
tră programul elaborat de Ple
nara din 3—5 noiembrie pri
vind îmbunătățirea muncii po
litico-educative, ridicarea con
științei socialiste și formarea 
omului nou — constructor al 
socialismului și comunismului. 
In realizarea acestor sarcini 
multilaterale, clasa noastră 

mii, fără deosebire de orînduire 
socială. Facem totul pentru a 
contribui Ia pacea in lume : dar 
permanent trebuie să ne fie 
clar că atit timp cit în lume 
se menține politica imperialis
tă și colonialistă, este necesar 
să aven» o armată puternică, 
pregătită in orice moment pen
tru a-și face datoria față de 
popor, pentru a apăra patria. 
Iată de ce, vorbind de preocu
pările pentru dezvoltarea eco
nomiei, culturii și științei, ri
dicării bunăstării poporului, 
nu trebuie să uitați nici un 
moment Jk-’atorirea principală 
pe care o aveți, de a vă preo
cupa și a face totul pentru a 
menține armata noastră la un 
nivel corespunzător de pregăti
re de luptă și politică. 

la Varșovia, cu toți ceilalți pri
eteni ni noștri In lupta pentru 
socialism și comunism.

După turn vedeți, activitatea 
noastră este multilaterală și ea 
devine tot mai complexă : nici 
o latură a acestei activități nu 
poate fi neglijată deoarece a- 
coasta ar aduce daune mersu
lui nostru înainte. Do acera și 
»n viitor va trebui să ne înze
cim eforturile în vederea înfăp
tuirii politicii partidului a pro
gramului elaborat de Congre
sul ai X tea privind făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră. 
Să facem in așa fel incit fie
care sector de activitate să fie 
prezent in marea operă de con
strucție socialistă, să servească 
cauzei socialismului, intereselor 
generale ale poporului nostru.

Nu o dată am vorbit do pre
țuirea pe care partidul nostru 
o acordă intelectualității, crea
ției literar-artisticc. Făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate este indisolubil lega
tă de dezvoltarea științei și 
culturii românești ; fără aceas
ta nu putem vorbi de progre
sul omenirii, in general, de re
alizarea programului nostru e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Apreciem munca pe care o 
desfășoară acest detașament 
important, legat de clasa mun
citoare. de țărănime. Pină |a
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muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, întregul popor, toți 
oamenii muncii fără deosebire 
de naționalitate sint cei care 
hotărăsc succesul. Dar, în ace
lași timp, și organele noastre, 
de securitate precum și cele 
ale Ministerului de Interne, au 
rolul lor, sarcinile lor, care 
sint, de asemenea, importante. 
De felul cum veți ști să le în
depliniți depinde contribuția a- 
dusă la asigurarea mersului tot 
mai ferm înainte al poporului 
nostru pe drumul socialismului.

Este adevărat că astăzi, in ța
ra noastră, nu mai pot fi ame
nințate cuceririle socialismului 
de nimeni; dar rolul organelor 
de securitate și ale Ministeru
lui de Interne este de a face 
ca eventualele daune ce pot Ei 
aduse să fie cit mai mici, sau 
— dacă este posibil — să nu 
existe asemenea daune, pentru 
că in felul acesta rezultatele 
muncii întregului nostru popor 
vor fi și mai mari, vor asigura 
ridicarea patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte de progres 
economic și social, creșterea 
continuă a bunăstării întregu
lui popor.

Sint convins — și aceasta 
reprezintă și convingerea con
ducerii noastre de partid și de 
stat — că și în viitor Securita
tea Statului și Ministerul de 
Interne, toți lucrătorii din a- 
ccste organe de stat iși vor fa
ce, ca și pînă acum, datoria, 
veghind la respectarea legilor 
și a legalității socialiste; înțe
leg prin aceasta ca atit ceea 
ce faceți să fie în conformi
tate cu legile și in însăși mun

Sperăm că anul viitor și anii 
ce vin vor duce la noi succese 
în politica de pace, ia consoli
darea securității europene, la 
lichidarea conflictelor militare, 
la creșterea rolului organisme
lor internaționale in menține
rea păcii. Dar noi să nu uităm 
nici un mottient că, fiind 
membri ai Tratatului de la Var
șovia, trebuie să întărim cola
borarea cu armatele țărilor 
membre, cu armatele tuturor 
țărilor socialiste ; de a ne pre
găti și a fi gata, dacă va fi 
nevoie, să ne facem datoria fa
ță de patria noastră, față de 
aliații noștri, față de cauza so
cialismului in lume.

Am adînca încredere — și 
exprim prin aceasta încrederea 
conducerii noastre de partid și 

urmă toți fn< parte din aceste 
două clase de bază ale societă
ții românești — și numai in 
măsura in care vom ști să în
tărim și mai puternic această 
unitate intre muncitori, țărani 
șl intre intelectuali — ca fii ai 
muncitorilor și țăranilor — vom 
consolida trainic unitatea socie
tății noastre .socialiste, a tutu
ror oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, vom 
asigura victoria socialismului 
și comunismului in România.

lată do ce, In acest sfîrșit de 
an și Iu începutul Anului Nou 
— care, după cum știți, va ce
re eforturi serioase din partea 
noastră, a tuturor — doresc să 
vă urez dumneavoastră și or
ganizațiilor dumneavoastră, 
succese tot mai mari in activi
tatea viitoare, să adresez, cla
sei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității urări de noi suc
cese in munca minunată și u- 
riașă pe care o desfășoară in 
vederea edificării socialismului 
in patria noastră.

Vă urez, dumneavoastră, în
tregului nostru popor, un a” 
nou. fericit, viață lungă, multă 
sănătate și fericire!

Intr-o atmosferă deosebit de 
caldă, iova r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți condm utori 
de partid și de stat s-au între- 

ca dumneavoastră să nu admi- 
teți nici o abatere și încălcare 
a legilor, — dar, in același 
timp, să și veghiați ca nimeni 
să nu încalce legile țării. Im- 
binîud aceste două obiective, 
vă veți face cu adevărat da
toria, veți apăra interesele po
porului nostru, ale partidului, 
alo socialismului in România.

Vă urez să obțineți rezultate 
tot mai bune in ridicarea acti
vității organelor Securității și 
Ministerului de Interne la ni
velul sarcinilor puse de partid 
și guvern. Să ridicați nivelul 
pregătirii profesionale și poli
tice al tuturor efectivelor din 
aceste organisme importante ale 
statului nostru socialist, să asi
gurați întărirea încrederii și a 
legăturilor acestor organe cu 
masele largi populare, deoarece 
numai așa și Securitatea și Mi
nisterul de Interne iși vor pu
tea faoe mai bine datoria. Nu
mai sprijinindu-vă și avind co
laborarea largă a întregului 
popor, veți reuși, intr-adevăr, 
să munciți bine.

Sint convins că anul care vine 
va duce la rezultate mai bune 
in activitatea dumneavoastră. 
Vă doresc deci succese tot mai 
mari în anul viitor in această 
direcție. Vă doresc multă sănă
tate și fericire și vă rog să 
transmiteți aceste urări tuturor 
lucrătorilor din Consiliul Se
curității Statului și din Minis
terul de Interne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid .și 
de stat au avut apoi o convor
bire cordială cu cei prezenți.

de stat — că și in viitor arma
ta noastră va răspunde întot
deauna înaltei misiuni pe care 
i-au acordat-o partidul, guver
nul, Consiliul de Stat, întregul 
nostru popor, câ ea va fi gata 
întotdeauna să-și facă datoria 
în toate domeniile.

Doresc să vă urez dumnea
voastră, tuturor ofițerilor, sub
ofițerilor și soldaților armatei 
socialiste române, succese tot 
mai mari in toate domeniile de 
activitate, multă sănătate!

La mulți ani, tovarăși!
Secretarul general al partidu

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat prezenți s-au întreținut 
cordial cu reprezentanții arma
tei.

Tradiționalele urări de Anul Nou 
adresate conducătorilor dc partid și de stat 

de către pionieri și școlari
(Urmare din pag. 1)

și numai note cH moi bune, să 
vă însușiți și o meserie din 
multiplele profesii care sint ba
za dezvoltării societății ome
nești, deci și n societății noas
tre socialiste ! Să devenițt cit 
mai pricepuți în toate domeni
ile de activitate I

Multă fericire și multă sănă
tate 1

Și, adresindu-s'A aceste urări, 
doresc, totodată, să urez fami
liilor voastre, părinților voștri, 
multă fericire, multă sănătate 
cu prilejul Anului Nou. Și anul 
viilor să îl încheiem cu rezul

File de bilanț
strădaniile și dăruirea mine
rilor, preparatorilor, energe- 
ticienilor, constructorilor și 
celorlalți lucrători din econo
mia Văi| Jiului cu un bilanț 
bogat dc realizări în dezvol
tarea minelor și a capacități
lor de preparare, materiali
zate în sporirea producției 
de cărbune, în ridicarea pe 
noi cote a nivelului urbanis
tic al localităților miniere 
din municipiu și îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
locuiI și de Viață ale popu
lației.

UN AN CU TOTUL DEO
SEBIT PfcNTRU MINERI, 
pentru cu în anul 1971 s-a 
săvtrșit, am putea spune, un 
pas istoric în mineritul Văii 
Jiului ; s-a împlinit 
al minerilor din ace 
bazin carbonifer, pri 
rea la aplicarea experimen
tală la toate exploatările mi
niere a programului de mun
că pe 4 schimburi cu durata 
dc 6 ore la fronturile de lu
cru din subteran, iar prin a- 
ceastă măsură de excepțio
nală însemnătate luată de 
conducerea partidului și sta
tului nostru se face un nou 
și important pas in direcția 
îmbunătățirii necontenite a 
condițiilor de muncă, și de 
viață ale celor ce scot căr
bunele din adincurile sub- 
pămîntene.

Desprindem azi ultima filă 
a calendarului. O facem cu 
gestul cel mai firesc. Și to
tuși emoția ne slăpînește. 
pentru că nu e un simplu pe
tec de hîrtie smuls la întîm- 
plare de la locul lui și azvîr- 
lit în neantul timpului, ci 
în fiecare loc. in fiecare co
lectiv de muncă ultima filă 
a calendarului are puterea 
de simbol a unei file de 
bilanț, a unei adevărate cărți 
dc vizită în care se încrus
tează valorile rezultatelor 

preț de un
valorile 

muncii acumulate 
an.

Despărți ndu-se 
1971, minerii și 
«y-Anorațiilor de c valea Jiuiui insvi... _ ____
de bilanț realizări însemnate: 
o depășire a sarcinilor la pro
ducția netă de cărbune care, 
după cifrele provizorii, se 
ridică la 50 000 de tone în- 
trecînd cu 10 mii de tone 
angajamentul luat. In buche
tul de succese ale unităților 
Centralei cărbunelui se în
scrie. de asemenea, presti
gios faptul că sarcinile la 
producția globală au fost de
pășite pe ansamblul unități
lor cu 31.7 milioane lei, Iar 
la producția mprfă cu 16,9 
milioane lei, că siderurgia 
românească a primit, peste 
prevederi, din Valea Jiului 
5 000 tone de cărbune pentru 
acoperirea cerințelor mereu 
crescînde de cocs autohton, 
că prevedrile de plan la

de anul 
lucrătorii 

ărbune din

tate tot mal bune in toate do
meniile dc activitate. Urarea 
care o facem acum — atit cea 
pe rare voi nc-ați adresat-o 
cit și cea pe care noi v-o adre
săm vouă. întregului popor — 
este ca noul an să ducă la noi 
succese in înflorirea patriei și 
bunăstarea poporului, să fio un 
an de consolidare a relațiilor 
internaționale ale României. «Ic 
prietenie cu toate popoarele lu
mii, dc pace in lume !

Cu multă Însuflețire, cu vii 
și puternice aplauze primesc 
pionierii și .școlarii cuvlnlul 
secretarului general al partidu
lui. cuvîntul celui mai iubit

ajuscule pe fi

la jamen tu li

Grupu 
mente

depozitul nou > 
pentru 
aj de Ja

jantieruiui

cistenței 
imbunăt 
}i sub ri 
onomlce, 

economie 
de cc

prețul de cos

ți 
con- 
l 200

suplimenliu 
ice. La rîn- 

gețicienii de la 
Punașeni înscriu in bilanț 
faptul că au produs și furni
zat in sistemul energetic na
țional 1,7 miliarde kV/h e- 
nergie electrică, că au produs 
170 000 gigacalorii energie 
termică și au realizat econo
mii la combustibil convențio
nal echivalente cu 10 mii de 
tone de cărbune; lucrătorii 
forestieri din cadrul U.E.L. 
Petroșani că'au realizat pes
te prevederi mai mult de 
7 000 mc lemn celuloză 
peste 1500 mc lemn 
strucții rurale, peste ' 
tone lemn de foc și 300 tone 
mangal de bocșă, că au rea
lizat cu 10 zile mai devreme 
sarcinile anuale de export și 
au onorat suplimentar aceste 
sarcini cu 100 mc Jemn ce
luloză ; muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de Ia F. F, A. 
„Viscoza^ Lupeni că au de
pășit planul producției glo
bale cu peste un milion de 
lei, iar al producției marfa 
cu 950 000 lei, au produs pes
te prevederi 9 tone fire de 
viscoză (față de 5 tone an
gajament) precum și 13,6 to- 
- . - r]p viscozâ. ceea ce
reprezintă aproape uutnm 
angajamentului luat la acest 
produs.

La loc de frunte între file
le de bilanț ale colectivelor 
stau cele pe care și-au con
semnat succesele vrednicii 
constructori ai Văii Jiului. 
Lucrătorii de pe șantierul 
T.C.M.M. au adus un nou și 
valoros aport, în anul de plan 
ce expiră, la dezvoltarea ca
pacităților de producție în 
mineritul Văii Jiului, prin 
scurtarea duratei de execuție 
a lucrărilor și punera în func
țiune a unor importante o- 
biective industriale și sociale 
de suprafață cum sînt com
plexul de extracție cu schip 
de la mina Dîlja, mașina de 
extracție și turnul puțului de 

prieten șl celui mul stimai în
drumător nl tinerei generații

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid șl 
de stat, ii invită, apoi, pe micii 
colindători în sediul Comitetu
lui Central al partidului, unde 
li se oferă, oșa cum o cere da
tina străbună; meic și covrigi, 
bomboane 
Plugușoi ul 
dragoste. 
Ceaușescu 
Maurer se
nâ cu copiii Sint imagini și 
momente emoționante, sint c- 
minliri scumpe, pe care pionie
rii și școlarii le vor păstra me
reu vii în mintea și In Inimile 
lor.

și nuci. Cei vi
sini îmbrățișați c'i 
Tovarășii Nicolae 
șl Ion Gheorghe 

fotografiază Impreu-

de bitum li- 
instalația de 

_ ra Coroești și 
le. Totodată colet- 

T.C.M.M , 
decur

L.upeni, 
r i de 
com

plexe pentru i meș
teșugărească ș cllve
de interes social-cultural, tar 
totodată depășirea planului 
valoric cu 80u mii Ici și rea
lizarea unei economii la pre 
țul de cost de cca. 250 mu 
lei.

Și constructorii șantieruiu: 
I.L.H.S, Uricani au confirmat 
din nou renumele bine me
ritat de colectiv fruntaș, în
deplinind cu muit înainte de 
termen sarcinile pe acest an, 
realizînd peste plan lucrări 
de cca. 12 milioane lei, dînd 
zilele trecute în folosință ma
gistrala de apă potabilă pe 
tronsonul Valea de Pești — 
Braia Lupeni, cu o stație de 
tratare aferentă. Totodată, au 
fost recepționate lucrările la 
stația dc epurare a apeior 
reziduale Dănuțoni.

Peste numai cîteva ore 
vom aștepta cu înfrigurare 
clipa cînd gongul va bate de 
douăsprezece ori. anunțind 
ceremonios trecerea pragului 
Anului nou 1972. Să ne în
dreptăm în acea clipă un 
gînd de stimă și dc recunoș- 

5—•minerii, .energe- 
ticiemi, constructori și 
oamenii munci din V 
Jiului care și-au ■ făcut 
•responsabilitate și prisosin
ță datoria în îndeplinirea sar
cinilor puse de partid pen
tru anul ce se încheie, con
tribuind la progresul econo
mic și social al patriei so
cialiste. Să ridicăm, deci, sus 
paharul și să le urăm din 
adîncul inimii ca în cel de 
al doilea an al cincinalului 
în care intrăm puterea lor 
de creație în edificiul produc
ției să fie mai potențiala, 
roadele muncii lor mai bo
gate.

Pentru toți cei ce muncesc 
din Valea Jiului, un căldu
ros LA MULȚI ANI !

<
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21,00 Buletin de știri.
21,10 Auziți cum cintă țara. 

Muzică populară cu Ma
ria Butaciu, Elena Me- 
rișoreanu, Aneta Stan, 
Titiana Mihai, Doina 
Manoilă, frații Pctreuș, 
Nicolae Trofin, Benone 
Sinulescu, Tudor Pană.

Program special de revelion 
21,30 Prolog. Corul și orches

tra de estradă a Radio- 
televiziunii.

21.34 Dansul iernii — soliști 
Rodica Simion și Ion 
Tugearu.

21,37 Peronul veseliei. Cu : 
Stela Popescu, Coca An- 
dronescu. Victoria Mier- 
lescu. Dem Rădulescu, 
Dem Savu, Ștefan Ta- 
palagă, Jean Constantin, 
Horia Căciulescu, Ovid 
Teodorescu, Marian IIu- 
dac, Marius Pepino, E- 
mil Popescu ș.a.

21,45 Umbrela — Moment ve
sel cu : Aurel Giuru- 
mia, Mircea Diaconu, 
Dem Savu, Vali Voicu- 
lescu-Pepino.

21,49 Cîntecul trenului. Cu : 
Ștefan Bănică și forma
ția Studio 8.

21,51 Compartimentul anecdo
telor (I) — Serial umo
ristic cu : Al. Giugaru, 
H. Nicolaide, Puiu Că- 
lincscu, Nae Roman, 
Vasilica Tastaman, Ro
dica Țuțuianu, Coca E- 
nescu. Victoria Mierles- 
cu, Nicu Constantin, Al. 
Lulescu. Petrică Popa, 
Floria Șerbănescu, Itndu 
Zaharescu.

21,54 Obiceiuri de Anul Nou. 
22,02 Glasul roților de tren. 

Potpuriu. Cu : Mihacla 
Mihai, Marina Voica,

Corina Chiriac.
22,09 Televizorul — Desen A- 

nimat produs de Studio
urile cinematografice po
loneze.

22,14 Cintec, Joc și bucurie — 
Muzică populară cu : 
Tiberiu Ceia, Nicoleta 
Vasilovici, Tița Ștefan, 
surorile Fircea.

22,20 Discoteca ’71—"72. Cu : 
Stela Enache, Ana Pc- 
tria, Anca Dimitriu, Mi
hai Constantinescu.

22.35 Compartimentul anecdo
telor (II).

22,37 Parada vedetelor. Cu : 
To»n Jones, Harry Be- 
laphonte și Diahan 
Carro.

22,52 Revelion in doi. Cu : 
Mihai Fotino, Puiu Că- 
linescu, Jean Constan
tin, Marian Hudac.

22,58 Albă ca zăpada. Cu : 
Anda Călugăreanu, Co
rina Chiriac, Marina 
Voita, Ana Toma, Ilea
na Popovici, și forma
ția Horia Moculescu.

23,17 Compartimentul anecdo
telor (III).

23,19 Cintă corul „Madrigal”
23,27 Plugușorul televiziunii.
23.35 Țara în sărbătoare — 

cintece și dansuri popu
lare.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stal al Republicii Socia

liste România.
24,00 Hora Unirii.

0,03 Țara în sărbătoare — 
Cintece și dansuri popu
lare.

0,08 Cintec dc urare cu Lu
dovic Spiess.

0,11 La mulți ani — Mo
ment muzical coregra
fic. Cu : Ansamblul dc 

balet al Operei Române.
0,15 Secvență albă cu : Mi- 

haela Mihai, Olimpia 
Panciu.

0,22 Compartimentul anecdo
telor (IV).

0,24 Hai să-ți arăt Bucureș- 
tiul noaptea. Cu: Me
lania Cirje și Ion Di- 
chiseanu.

0,34 Să ridem cu Amza Fe
lea

0,39 Daruri muzicale. Cu : 
Margareta Pislaru, Doi
na Badea, Aurelian An- 
dreescu, Angela Similca.

0,51 Actori in arenă (gala 
circului). Cu : Al. Giu
garu, Marcel Angheles- 
cu, Nicolae Gărdescu, 
Ion Lucian, Ștefan Tă- 
pălagă, Tudorel Popa, 
Dem Savu, Draga Ol- 
teanu, Coca Andronescu, 
Vasilica Tastaman, Ro
dica Popescu și cu con
cursul unor artiști de la 
Circul dc Stat din Bucu
rești.

1,21 Dansul anotimpurilor. 
Dansează Rodica Simi
on, Ion Tugearu, un 
grup de balerini de la 
Opera Română.

1,32 Moș Gerilă — monolog 
— cu Toma Caragiu.

1,38 Parada vedetelor. Cu : 
Dean Martin, Frank Si
natra, Johny Dorelli, 
Patty Pravo.
1,53 Planeta giganților. 

Special guest : Dem 
Rădulescu.

2,04 Cintec, joc și bucurie. 
Cu : Florica Bradu, I.u- 
ura Lavric, Maria Cio- 
banu, Angela Buciu, I- 
rina Loghin.

2,14 Compartimentul anecdo
telor (V).

2,16 Petreceți revelionul cu 
noi: spectacol muzical- 

distractiv cu : Ștefan 
Bănică, Margareta Pîs- 
laru, Anda Călugăreanu, 
Ileana Sărăroiu și Gi- 
că Petrescu.

2,44 Compartimentul anecdo
telor (VI).

2,46 Cintece de petrecere cu: 
Mariana Bădoiu, Fără- 
miță Lainbru, Olga Stă- 
nescu, Ion Albeșteanu.

PROGRAMUL 
TELEVIZIUNII 
pentru zilele de 31 decembrie, 

1 și 2 ianuarie
3,01 Sâ ridem cu Marcela 

Rusu .și Radu Beligan 
— Fragmente din piesa: 
„Opinia publică" de 
Aurel Baranga.

3,12 Parada vedetelor. Cu : 
Marcel Aumont, Gilbert 
Becaud, Mina și Adri
ano Celentano, surorile 
Kessler.

3,27 Fișe pentru istoria tele
vizorului cu Dem Ră
dulescu, Stela Popescu. 
Coca Andronescu. Mir
cea Albulescu, Jean 
Constantin, Ovid Teo
dorescu, Mihai Fotino, 
Rodica Tapalagă, Ște
fan Tapalagă, un corp 
de balet din Ansam
blurile Teatrului de <)- 
peretă .și al Teatrului 
„C. Tănase".

3,52 Hanu Ancuței — Cin- 

tece dc petrecere cu: 
Ileana Sărăroiu, Ana 
Toma, Nclu Orian, 
Gheorghe Iîoșoga, Be
none Sinulescu.

4,07 De ochii lumii. Cu : Oc
tavian Cotescu și Gi
na Patrichi.

4,15 Trio gerilă. Cu : frații 
Grigoriu.

4,27 Compartimentul anecdo-

tclor (VII).
4,29 Și in chlbșc fanfara cin

tă — romanțe. Cu : Co
lea Răutu, Constanța 
Cimpeanu, Gică Petres
cu, Mariana Bădoiu, 
Petro Andreescu, Ion 
Stoian.

1,47 Compartimentul anecdo
telor (VIII).

4.49 Discoteca ’71—’72 (II).
Cu : Olimpia Panciu,
Cornel Constanliniu, 
Stela Enache, George 
Enache, Mirabcla Dau- 
er, Doina și Cornel Pa
triciii, Dida Drăgan.

5,00 In gară la Leordcni 
(stație terminus). Cintece 
de petrecere cu : Dem 
Savu, Constantin Guriță, 
Tudor Ileica, Mariana 
Bădoiu, Norocel Dimi

triu, Ionela Prodtm .și 
alții.

< SIMBATA 1 IANUARIE 

12,00 Un brad și multe stele... 
Carnaval pionieresc cu: 
Angela Moldovan, Mar
gareta Pislaru, Daniela 
Anencov, Iiirie Darie, 
Dem Savu, Horia Că
ciulescu. Radu Zaha
rescu, Cosma Brașos'ea- 
nu, R. Zolla, Justin
Grad, Valentin Zaha
rescu și desigur Mihac
la și Dalila.

12,45 Tinerețe fără bătrînețe, 
soliști : Irina Loghin, 
Laura Lavric, Ion Cris- 
toreanu, Gheorghe Ro- 
șoga, frații Petreuș, Io
sif Ciocoldea, orchestra 
dc muzică populară a 
Radiotcleviziunii.

14,00 Concert de prinz susți
nut de Orchestra de stu
dio, Corul și Corul dc 
copii al Radiotelevizi- 

unii Române. Soliști : 
Cornelia Angelescu și 
Ludovic Spiess.

14.30 Anul sportiv 1971 (I).
15.15 Poveste — film dc de

sene animate.
16.30 Telcdivertisment — Re

velion — Reluări.
18.15 Secvența Albă — Mu

zică și versuri cu Mi- 
haela Mihai și Olimpia 
Panciu.

19,10 1 001 de seri : Poves
tiri de iarnă.

19.30 Telejurnalul de seară 
— 1972 — cele mai mari 
construcții ale anului.

20,00 Reportaj TV — Cro
nici de azi, cronici dc 
miinc.

20,20 Avanpremieră.

40 396Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

20,25 Film serial : Invadato
rii.

21,15 De la un an la altul 
— Emisiune de varie
tăți cu public: în dis
tribuție : Anda Călugă
reanu, Coca Enescu. 
Jean Constantin, Anca 
Agcmolu, Constantin, 
Băltăreții, Doina Spă
tarii, Ovid Teodorescu, 
Maria Cornescu, Nclu 
Bălășoiu, George Ena

che, Mihai Stocnescu.
Iși dau concursul dansa
torii Teatrului de Stat 
de Operetă și ai Tea
trului Satiric Muzical 
„Constantin Tănase". 
Soliști : Cristina Dan, 
Doina Patrichi și Tu- 
dose Martinică.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Romanțe și cintece de 

petrecere cu : Constan
ța Cimpeanu, Adriana 
Codrcanu, Angela Mol
dovan, Mariana Bădoiu, 
Florentina Szatmary, 
Nicolae Florei, Gică Pe
trescu, George Ilazgan 
și orchestra Nicușor 
Predcscu. -

23.30 Parada vedetelor cu 
Dean Martin, Yranck 
Sinatra, Johny Dorelli, 
Patty Pravo.

DUMINICA 2 IANUARIE

8,30 Cravatele roșii.
10,00 Viața satului.
11,10 Să înțelegem muzica 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiarii.
14,0i| Anul sportiv 1971 (11).
1-1,15 Concert de1 Anul Nou 

susținut de Filarmonica 
din Viena și de baletul

Operei din Viena.
15,45 Duminică fără fotbal — 

Spectacol TV transmis 
din Sala Palatului.

17.20 Film serial pentru ti
neret : Planeta giganți
lor.

18,10 Cintece populare inter
pretate de : Maria Bu
taciu. Maria Pietraru, 
Benone Sinulescu, Ilie 
Udilă (la acordeon), Pe
tre Săbădeanu. Dumitru 
Sopon, Efta Botoca, An
gela Buciu, Nicolae Sa- 
bău, Viorel Costin și 
Gheorghe Zamfir (la 
nai).

18,40 Desene animate cu Ter
rytoon Și jVlikiy Mouse.

19.20 1 001 de seri — La circ.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Litoralul iarna.
20.15 Film artistic: Virginia 

City.
22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Varietăți muzical-dis- 

tractive — Hai să-ți a- 
răt Bucureștiul noaptea 
cu Melania Cîrje și Ion 
Dichiseanu. Actori in a-

renă. Gala circului cu 
Al Giugaru, Maree» an- 
ghelescu, Nicolae Găr
descu, Ion Lucian. Ște
fan Tapalagă, Tudorel 
Popa. Dem Savu. Dra
ga Olteanu, Coca An
dronescu, Vasilica Tas
taman. Rodica Popescu 
și cu concursul unor ar
tiști de la Circul dc stat 
din București — Para
da vedetelor : Gianni 
Morandi, Lola Falana, 
Sacha Distel și alții.


