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Cu emoție greu stăpînită, de Ia mic la 
mare așteptăm înserarea acestei ultime 
zile a anului, Cînd orologiul va bate de 
douăsprezece ori anunțînd ceremonios trece
rea ștafetei timpului la hotarul anilor, noi 
toți fiii și fiicele României socialiste - a- 
junsă la vîrsta de aur a unui pătrar de veac
- ne vom uni gîndurile și năzuințele cele 
mai îndrăznețe într-unul singur și, adunați 
împreună cu familiile și prietenii în jurul me
selor incărcate de belșug, vom ridica 
paharul cu vin rubiniu rostind din adincul 
inimii urarea din bătrini - „LA MULJI AN! I"

Avîntați in iureșul veseliei, al dansului și 
bucuriei generale care a cuprins țara în 
toate cele patru zări, sărbătorim in aceas
tă seară, după datină, cu urale, plugușor, 
sorcove și călușari, sosirea NOULUI AN 1973 
și o dată cu aceasta, cu deplin temei, săr
bătorim succesele pe care le-am dobîndit, 
sub conducerea încercată a Partidului Co
munist Român, în îndeplinirea sarcinilor ce
lui de-al doilea an al cincinalului, in duce
rea la îndeplinire a mărețului program de 
dezvoltare multilaterală și de înflorire a pa
triei noastre - de ridicare necontenită a 
bunăstării întregului popor.

In anul care se încheie am obținut noi și 
mari izbînzi economice și sociale, am făcut 
pași mari înainte spre progres și civilizație
- țara noastră a cîștigat alte și alte milioane 
de admiratori de pe toate meridianele globu
lui pentru noile dimensiuni socialiste 
pe care le-a adăugat dezvoltării sale dina
mice, pentru politica 
ternațională pe care 
secvență conducerea 
nostru.

Bucuria năvalnică,
această seară, întreaga Vale a 
contextul realizărilor generale se înscriu 
cele consemnate pe 
minerii, energeticienii,
structorii și toți oamenii 
leagurile jiene. Cu toții, 
altul al bazinului nostru, 
ta,

realistă internă și in. 
o promovează cu con- 

partidului și statului

satisfacția, domină 
Jiului.

in
In
Și 

de 
con

L
r
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curgerea timpu
lui se măsoară 
din vremi ime

morabile. Dimensiunile.
făgașurilor lui au fost 
cuprinse in hronic! și 
comparate după scurge
rea veacurilor și mile
niilor. Dezrobirea ma
terială și spirituală a 
omului a schimbat, 
insă, din temelii di
mensiunile timpului, 
împreună cu celelalte 
bunuri, și timpul a de
venit un bun al celor 
care-l stăpine.sc. care-I 
fac să lucreze 
ei.

Intr-o scurtă 
di din urmă, 
cește socotind, 
obișnuit să-i 
simplu și 
tiv: TIMPUL NOSTRU. 
Și. ca să-i justificăm

pentru

period- 
i st ori- 
ne-am 

spunem 
semnifica-

filele de bilanț 
metalurgiștii, 
muncii de pe me
de la un capăt la 
in noaptea aceas-

prăznuindu-ne succesele, ne vom ura 
pentru viitor puteri noi de muncă, cutezan
ță și înțelepciune cu care să ducem la în
făptuire exemplară tot ceea ce avem de fă-

cut in 1973 - cel de-al treilea an al cinci
nalului - hotăritor pentru realizarea obiecti
vului major stabilit de partid : CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN !

La miezul acestei nopți cind iubitul nos
tru conducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, va adresa națiunii române tra
diționalul Mesaj de Anul Nou, minerii noș
tri își vor aduce cu mare plăcere aminte că 
între evenimentele de seamă ale anului de 
care ne despărțim, petrecute la poalele Pa- 
rîngului, pe primul Ioc a stat vizita de lucru 
a secretarului general al partidului in Va
lea Jiului. Indreptîndu-și gîndurile și simță
mintele de caldă recunoștință pentru grija 
permanentă ce Ie-o poartă, o dată cu ura
rea SĂ NE TRĂIEȘTI ANI MULTI, CONDU
CĂTOR IUBIT 1 spre binele întregului popor, 
minerii își vor reînnoi cuvintul dat de a 
urma cu fermitate indicațiile și îndemnurile 
secretarului general de a ridica pe noi cote 
ale perfecționării activitatea minerilor din 
adîncuri și de a furniza industriei socialiste 
producții sporite de cărbune cocsificabil.

Trecînd pragul noului an, oamenii mun
cii din Valea Jiului, alături de întregul po
por își unesc și mai strins forțele, își vor 
dărui și mai plenar energiile pentru a da 
impulsurile cerute de partid valorificării bo
gățiilor pămîntului românesc, vor continua 
cu pasiune și mai mare opera de perfec
ționare a vieții economice și sociale, de inăl. 
țâre și consolidare a edificiului eticii și e- 
chității socialiste.

Strînșî în jurul tradiționalului pom de iar
nă, bogat împodobit și feeric iluminat, in a- 
ceastă seară a nestăpînîtei bucurii și vese
lii, a cristalizării optimismului și certutidini- 
lor de viitor - să ne unim cu toții, cu putere 
de granit, voința de a ne îndeplini fără 
preget îndatoririle față de patrie, gindurile 
și visele cu care pornim in noul an.

Trecînd hotarul anului 1973 cu aceste nă- 
zuinți - urăm, după datina din bătrini co
laboratorilor, corespondenților noștri, tuturor 
cititorilor, tuturor oamenilor muncii din Va
lea Jiului un AN NOU prosper și fericit cu 
spor în toate I

apartenența, i-am gă
sit noi termeni de 
comparație. Minele, u- 
zinele. fabricile din 
TIMPUL NOSTRU nu 
mai seamănă cu cele 
din alte timpuri. Sini

deprins să-l
măm in tipare
Care să 
nici cea 

scurgere a lui inutilă.
In efervescența pli

nă de patos a mare-

eompri- 
noi, 

nu permită 
mai mică

Timpul
nostru

pe măsura și dimensi
unea valorii timpului 
prezentului și viitoru
lui. pe 
La fel 
Iile și 
nostru

Solemnitatea
inmînării
medaliei

„25 de ani 
de te

proclamarea
Republicii"

In holul Casei de cultură 
sindicatelor din Petroșani 
avut loc. ieri, solemnitatea 

inmînării, cu prilejul marii 
sărbători a poporului nos
tru, a medaliei „25. de ani 
de la proclamarea Republi
cii", unui număr de 282 de 
fruntași ai vieții politice, e- 
conomiee și social-culturale 
ai municipiului.

Solemnitatea s-a desfășurat 
în prezența tovarășilor Cle- 
met Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R., președinte
le Comitetului Executiv al 
Consiliului popular munici
pal. Loghin Popa. Gheorghe 
Feier, secretari ai comitetu
lui municipal de partid. Pe
tru Bota, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Hu
nedoara, Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar municipal. Au fost, de 
asemenea, de față membri ai 
biroului comitetului munici
pal de partid, membri de 
partid din ilegalitate, repre
zentanți ai organelor locale 
ale puterii de stat, conducă
tori de întreprinderi și insti
tuții, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești.

După înmînarea înaltelor 
distincții a luat cuvîntul to
varășul Clement Negruț care 
a evocat însemnătatea istori
că a evenimentului de la 30 
Decembrie adresînd celor 
distinși felicitări cu acest pri
lej pentru contribuția adusă la 
înflorirea patriei și urări de 
noi succese în activitatea de 
viitor.

Solemnități de conferire a 
medaliei jubiliare „25 de ani 
de la proclamarea Republicii" 
au avut loc și în celelalte lo
calități ale Văii Jiului.

a
a

care-l edificăm, 
și orașele, șco- 
întreg peisajul 
socialist. Ne-am

lui șantier pe care se 
făurește, zi de zi, ceas 
de ceas, noul făgaș, 
s-a născut Omul nou, 
omul TIMPULUI NOS
TRU, cu caracteristici 
și dimensiuni spirit.ua-

A 
te care, Za fel nu au 
puncte de referință în 
vremuri din urmă, 
încrederea in viitor și 
dragostea pentru glia 
străbună il învață să 
observe și să măsoa
re altfel trecerea tim
pului.

Familia noastră so
cialistă întemeiată de 
mama 
iși 
de 
re 
de 
cerii 
meleagurile. 
Culme de. timp de pe 
care 20 de milioane 
de fii ai patriei so
cialiste scrutează cu 
incredere viitorul.

REPUBLICA 
serbează pătrarul 
veac. 25 de ani ca- 
nu găsesc puncte 
reper in cursul tre- 

timpului peste 
noastre.

Tiberiu JIANU

OAMENI
A! ANULUI ’72

des-
a-
a- 

bate
Puține ore ne mai 

part de hotarul 
' nului. In seara 

ceasta c'nd orologiul va 
de douăsprezece ori anunțînd
solemn .cumpăna anilor, ne 
v&ffi aduna pentru o clipă 
gîndurile și vom face bilan 
țul evenimentelor și întîmplă- 
rilor de seamă, a împliniri
lor pe care le-am trăit mai 
intens fiecare dintre noi, în
treaga colectivitate. în 
decursul anului de 
despărțim.

Răsfoind în sens 
lele calendarului pe 
vom descifra de pe
trospeotiv al activității colec
tivelor de muncă din Valea 
Jiului fapte și nume de oa
meni care, prin importanța 
și valoarea lor aleasă, se 
cuvin neapărat evidențiate în 
bilanțul evenimentelor proe
minente ale anului.

care

fi-invers 
anul 1972, 
filmul re

ameni ai anului '72 ! Ii 
în însăși 

deosebite 
îi recomandă pentru 
titlu, care le-au acordat

Oameni ai an 
identificăm 
faptele lor 

care 
acest 
mandatul pentru a urca pres
tigiosul podium al celor mai 
buni din rîndurile colective
lor de muncă din municipiu. 
Le găsim nume puternic în
crustate pe filele de calendar 
ale celor mai fierbinți zile ds

întrecere ale anului, desfă
șurate de minerii Văii Jiu
lui sub deviza izvorîtă din 
chemarea partidului adresată 
întregului popor: „mai iute, 
mai bine, mai eficient", de 
pe a cărei platformă se asi
gură premisele înfăptuirii 
cincinalului înainte de ter
men. Nume de oameni ros
tite cu stimă și respect la 
granița anilor și cu convinge
rea că sînt cei mai buni întră 
cei buni. Trei nume de re- 
numiți mineri și pricepuți 
brigadieri : Petre Constantin. 
Petru Roman și Constantin 
Grădinaru, exemple de hăr
nicie 
de 
care 
puls 
valoroasele inițiative 
te și a căror obiective le-au 
onorat în mod exemplar. 
„Două cicluri de cărbune 
realizate lunar în plus din- 
abatajele frontale" — le-au 
propus tuturor frontaliștiloi- 
din bazin Eroul Muncii So
cialiste de la mina Lupeni. 
Petre Constantin cu ortacii 
săi. Pe fila de bilanț a brigă
zii stă consemnat : 2,6 cicluri 
realizate în medie față de

și dăruire în muncă, 
conștiință cetățenească, 
au dat un puternic im- 
întrecerii socialiste prin 

larisa-

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 4-a)

în pagina a 2-a:

Aspirația spre perf ecțiune, 
izvor al împlinirilor

Primirea de către
președintele Consiliului 

de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,
a sefiter misiunilor

V

diplomatice
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună eu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș și 
Miron Constantinescu, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
a primit, sîmbătă la amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
pe șefii misiunilor diplomati
ce acreditați in România, 
care au prezentat felicitări eu

prilejul Anului Nou și ani
versării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii.

Au luat parte Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor: ex
terne, precum și adjuncți ai: 
ministrului afacerilor exter-' 
ne.

Au prezentat felicitări arrt--. 
basaidorii t R. P. Polone —• 
Jaromir Ocheduszko, ‘ R. P.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu\

i 
Intr-adevăr, încheiem un an 

care poate rămîne în istoria 
omenirii ca anul care a mar
cat începutul unei etape not 
in viața- internațională. In a- 
cest an s-au făcut pași însem
nați pe calea destinderii și co
laborării. Aceste rezultațe sînt 
urmarea unoi’ ani întregi 
discuții,

lui că popoarele lumi'i sînt 
dornice de a merge pe[ calea

decan al corpuluiDomnule 
diplomatic,

Domnilor
Domnilor 

țărilor respective în România
Doresc. să mulțumesc în 

mele meu, al Consiliului 
Stat și guvernului pentru 
vintelc adresate poporului 
mân cu prilejul noului an 
cu prilejul aniversării Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și pentru felicitările pe 
care ni le-ați adresat.

ambasadori, 
reprezentanți ai

nu
de 

cu
ro- 

și
de

do tratative, a \ faptu-

(Continuare în pag. a 4-a}
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Tradiționalele urări 
de Anul Nou adresate 

conducătorilor
00 M 0. 00

de către pionieri 
î școlari

In pragul Anului Nou, păs- 
trind datina străbună, au por
nit colindătorii. După obicei, 
copiii Capitalei au venit a 
ura, cu sufletul plin de 
emoție tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți condu
cători ai partidului și 
statului, mulți ani, cu bucurife 
și sănătate, pentru fericirea 
întregului popor și prosperi
tatea României socialiste.

Pe treptele intrării in 
diui Comitetului Central 
partidului, mi< ii
sînt întîmpinați cu dragoste de 
tovarășii Nicolae

Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Ni< ulescu-Mizil, Gheor
ghe Pana, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Maxim Ber- 
qhianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nesou, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
le Răutu. Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, 

Constantin Băbălău, Petre Bla- 
jovici. Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Aurel Duca. 
Mihai Gere, Ion ioniță. Vasile

@ Dovedind hărnicie, dă
ruire, abnegație pe fronturi
le din adîncuri, minerii Văii 
Jiului — încheie cel de-al 
doilea an al cincinalului cu 
un bilanț de lapte și de rea
lizări meritorii mai ales în 
trimestrul IV.

Se evidențiază, in mod 
deosebit, aportul exploatări
lor miniere LONEA, PARO- 
ȘENI, PETRILA, VULCAN, 
LIVEZENI și LUPENI.

...Ieri, o dată cu săr
bătorirea jubileului Repu
blicii, Ia finele schimbului 
I, colectivul E.M. Livezeni 
a raportat realizarea sarci
nilor de plan pe 
cantitatea de cărbune 
și la volumul fizic al 
rilOr de pregătire a 
de front viitoare a 
Semn bun pentru 
1973 !

nul 1972 cu un indicator ge
neral care concretizează și 
exprimă pregnant întreaga 
sa putere de creație : produ
se realizate suplimentar 
sarcinilor de plan în valoa-

tul de cost al producției.
© Bilanțul întreprinderii 

de industrie locală ~ 
șani consemnează 
bogate ale unui an 
depășirea producției 
planificate cu 1 600 000

(Dirt bilanțul
anului

Petro- 
roadele 
rodnic : 
globale 

lei.

jubiliar
1972 la 

extras 
lucră- 
liniei 

minei, 
anul

re 
lei.

de peste 8 milioane de

munci-@ Colectivul de 
tori, ingineri și tehnicieni al 
U.U.M. Petroșani încheie a-

© Preparatorii de la Pe- 
trila înscriu pe ultimele fi
le ale agendei strădaniilor 
depuse în acest an aproape 
11 500 tone de brichete peste 
sarcinile de plan. 800 000 lei 
beneficii peste plan și 
100 000 lei economii la pre-

depășirea producției marfă 
cu 2 100 000 lei, iar la pro
ducția marfă vîndută și în
casată un plus de 1 000 000 
lei. Au fost produse peste 
plan însemnate cantități de 
confecții metalice, mobilă și 
bunuri alimentare.

® Colectivul Depoului 
C.F.R raportează realizarea

planului de producție pe a- 
cest an în proporție de pes
te 104 la sută, indicatorului 
de productivitate a muncii 
de 105 Ia sută, economisirea 
a 1 100 de tone combustibil 
convențional, suficient pen
tru remorcarea a 280 de 
trenuri pe secțiunea Petro
șani — Simeria, dus și 
tors.

© Lucrătorii Unității 
exploatare a lemnului 
troșani au încheiat bilan
țul sarcinilor de plan la 
producția globală și marfă 
Pe ’72 în ziua de 29 decem
brie, deci cu o zi mai devre
me. Realizînd prevederile 
planului de export încă în 
ziua de 23 decembrie, uni
tatea și-a creat posibilități 
să producă și să livreze su
plimentar cantități aprecia
bile de cherestea rășinoase, 
celuloză, mangal de bocșă, 
lemn pșntru construcții ru
rale șj pentru foc.

colindător

(Continuare în pag. a 4-a)
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din toată

exploatări (subingineri) la Institutul de mine.

@ „Nu este plăcere mai

are încă nevoie și de

șofă

NĂZUINȚE

ce înfăptuiesc cadrele didac- 
tot mai mare al institutului

mi-a mers bine... iar pentru noul 
mai bine și să avem cu toții, în

de brigadă de 
bun cunoscător

altele, iar cînd 
voi dezvălui..."

cum ne-a mărturisit 
sudatul masei plas-

VIOLETEI MOLDO- 
izvorît din strădania 

copii,

de fruntași. Iar celelalte mulțumiri, de 
mai dori soției și copilului meu multă

an, aș
fiecare

Ce

® COSTACHE ZAHARIA, minerul șef 
laE.M. Livezeni, știut în Vale ca un foarte 
al adîncurilor, nu-și dorește decît sănătate și astfel, putere 
de muncă ortacilor și familjilor lor, multă faricire și voie 
bună pentru noul an ca și pentru ceilalți ce vor veni.

ION SEURLEA 1-anr cunoscut la F.S.H. 
lăcătuș Anul 1972 i-a adus multe bucurii

altceva un conducător auto decît
GHEORGHE FEKETE

® Nenumăratele satisfacții ale
VEANU, gospodină din Petroșani, au
ei de a fi cea mai bună mamă și soție... „Am doi 
elevi foarte silitori iar soțul este un prieten minunat. Do
resc ea In noul an toată familia să absolve cu succes școala: 
copiii — clasele elementare, soțul — institutul, eu — 
liceul". Am mai aflat eă o pasionează poezia... „Anul acesta, 
m-a bucurat mult publicarea a două din poeziile mele și 
năzuiese, în viitor, să mă fac mai cunoscută ca poetă"...

vom reveni în B, fărș îndo- 
mai

sale —
liceul și
vor deveni certitudini pentru 
perseverent, căruia îi „este

pe schelele altor

@ Prof. VASILE MÂRGULESCU, antrenorul handba- 
liștilor de la Știința se exprimă foarte succint și decis : „In 
’72 am picat din divizie. In ’73 
ială. Publicul din Valea Jiului 
handbal..."

de a-și întemeia o 
de a reuși ia școa-

@ Sudorul de la șantierul T.C.M.M. ION RONCEA, 
încheie anul mulțumit de a vedea în multe din obiectivele 
miniere ale Văii Jiului ți roadele muncii sale. Pentru 1973, 
tinde să se vadă mai... „ta înălțime", 
construcții.

„In ’72 ?... mașina 
vrea să meargă și 
zi... drum bun".
și-ar fi putut dori

cele spuse de interlocutorul nostru 
II, șofer la I.G.C. Petroșani.

@ Anul pe care-1 încheiem i-a adus 
junct de la U.U.M. Petroșani, DUMITRU 
rea de a fi fost „o rotiță din angrenajul 
contribuit la bunul ei mers..."

In anul care vine. D. Coș;: iși dorește
ca elevii săi, clasa de forjori pe care o pregătește, 
cei mai buni meseriași. Și-și maj dorește multe, 
excursii cu automobilul. ..Tot în '73. puștiul nostru 
pragul școlii pentru prima oară și dorința mea cea 
preț este de a-1 vedea... cel mai bun școlar" .

la magazinul O.C.L. 
destăinuit prea amă

2

statornic

spre viitor

RP

de aur al năzuințelor noastre, 
ne-a clădii o realitate istorică e-

îndreptată
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NĂZUINȚE
© In pragul noului an, minerul ILIE BOGHEANU, 
de brigadă la E.M. Vulcan, ne-a dezvăluit cu sinceritateșef_

gîndurile sale...... 366 de mici satisfacții ale vieții do fiecare
zi, la șut sau în familie, însumate la acest sfîrșit de an, îmi 
dau mie și ortacilor mei satisfacția deplină a timpului tre
cut cu folos. Pentru viitor nu-mi pot dori altceva deeît să 
ne păstrăm locul 
aici pornesc... Aș 
fericire".

@ Pe tinărul 
Vulcan unde este 
printre care și aceea de a vedea echipa de fotbal a uzinei, 
pe care o îndrumă, pe loc de frunte. A terminat ou succes 
cursurile clasei a Xl-a... „Una dintre marile satisfacții pe 
care mi le-a oferit anul 1972 — după 
— este și însușirea unei noi meserii — 
tice".

Pentru noul an, dorințele 
familie, de a termina cu bine 
la tehnică — fără îndoială că 
că Ion Sburlea este un tînăr 
tare dragă munca"...

directorului
COȘA, mulțumi- 
uzinei. care a

@ Bobinatoare» de la F.F A. „Viscoza", ANGELA 
BEȚIU, una dintre cele mai harnice muncitoare ale fabri
cii, sfioasă din fire, începe cu greu să ne dezvăluie bucurii
le acestui an, care, a incrustat pe răboj pasul cel mai în
semnat din viața sa — căsătoria. Apoi intrarea în rînduri- 
le comuniștilor, absolvirea cursului de calificare. planul 
depășit zilnic cu 3 — 4 kg. fire de mătase. S-ar putea spune 
că 1972 a fost pentru ea un an al marilor împliniri.

Iar pe cel care vine, Angela Bețiu l-ar dori la fel de 
bogat. Ar dori, mai ales, să-și împlinească visul cel 
frumos, de a deveni mamă...

@ Luat pe neașteptate, gîndurile lui NICOLAE HA- 
NEȘ, s-au învălmășit. Dar nu după mult timp au dat la 
iveală satisfacțiile cele mai mari și adevărate, acelea ale 
muncii. „In producție am avut foarte mari prilejuri de bucu
rie. In cadrul organizației revoluționare de tineret, de ase
menea : am primit diploma de onoare a C.C. al U.T.C,"

Dovada neprețuitei dăruiri muncii și colectivității este 
însă alegerea sa ea prim-sccretar al comitetului municipal 
al U.T.C. „Pentru viitor — ne-a spus — îmi doresc pe lingă 
un succes deplin în noua mea muncă, multe 
aceste dorințe vor deveni fapte, atunci vi le

® „Anul acesta mi s-a împlinit marea mea dorință. 
Am devenit studentă. Iar gîndurile mi se îndreaptă acum 
spre emoțiile apropiatelor examene pe care năzuiesc să le 
trec cu succafi" ...Sînt cuvinte spuse ca pentru sine, eu vocea 
abia auzită, de tînăra CORNELIA PETROVICI, studentă 
anul I

®
lucrări ....
Fiind în firea omului de a gîndi mai puțin la trecut, el 
aspiră în viitor prin tot ceea 
tice Și studenții, un prestigiu 
în țară și străinătate.

L-am găsit pe dr. ing. DAN GEORGESCU, șef 
miniere și preparare ta I.M.P., în sala laboratorului.

@ „Nu este plăcere mai mare pentru Un profesor de 
școală generală decît aceea de a-și vedea elevii, toți, fie la 
licee, fie la șeoli profesionale Și privind mai departe, să-i 
vadă... oameni folositori societății".

Iată spre ce tinde și în noul an, prin munca sa la cate
dră, profesoara de limba română de la Școala generală nr. 3 
Vulcan, MARIA ARUNCUTEANU. Anul ’73 îi va aduce 
insă pe lingă suecssele pe care Ie rîvnește pentru elevii 
săi — care vor absolvi cursurile școlii generale — și o do
rință foarte arzătoare : aceea de a o vedea pe Monica, fiica 
ei. în uniformă de școlăriță.

® Fericit că suporterii Jiului și cititorii ziarului nos
tim l-au desemnat ca „cel mai bun sportiv al Văii Jiului" 
pe 1972, fotbalistul ANDREI STOCKER, n-a pregetat de a 
socoti titlul cîștigat ea pe una din marile lui satisfacții ale 
anului. „Ce mi-aș dori altceva în 1973, decît ca Jiul nostru 
să intre în „aristocrația" fotbalului românesc, să fie una
nim recunoscută ea o echipă redutabilă, cu care nu se 
poate... glumi".

@ LIDIA CLIPA, ajutoare 
Alimentara nr. 44 din Vulcan, nu s-a 
nunțit... : ...Am avut multe satisfacții, anul acesta, ea fieeare 
om". Mai mult n-am putut afla. Pentru viitor năzuiește ca 
magazinul să meargă astfel îneît toți clienții să fie mulțu
miți iar ca bunieă dorește nepoțelului să crească mare și 
voinic...

Anchetă realizată de : 
Ionica FIERARU
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Cu privirea

Intr-un ungher al sălii de 
apel a minei, la Lonea, fe
riți parcă de priviri, stă
team de vorbă cu IOAN 
COJOCARU. Cu minerul 
frontalist loan Cojocaru, i- 
nițiatorul acelei vibrante 
chemări de conștiință mun
citorească — chintesență de 
gindire novatoare și lucidi
tate — spre mai mult și 
spre mai bine : „Brigada de 
producție și educație". Și 
firul discuțiilor, atunci cind 
in față ai un interlocutor 
puternic frământat lăuntric, 
aparent însă in stare să 
contrazică pină și prero
gativele unei firi clocotitoa
re, e firesc să se îndrepte — 
pe făgașul generalizărilor, 
al esențelor teoretice — în
spre actul muncii, înțeles 
ca produs al inteligenței,' al 
efortului spre aut ode pășire... 
Pe Ioan Cojocaru îl supără 
vehement refuzul unor oa
meni de a gindi mai depar
te de ei înșiși. Mai departe 
de ceea ce este, de ceea ce 
se cunoaște. E adeptul a- 
bandonării tuturor tiparelor 
rutiniere. E adeptul noului, 
al inițiativei. Ceea ce este 
desuet sau perimat îl intri
gă. „Există, îmi spunea, in 
orice domeniu există zone 
ale ineditului, zone încărca
te de resurse ce se cer a- 
bordate, neintirziat, explora
te. Dacă simți responsabili
tatea muncii, nu se poate să 
nu vezi aceste inepuizabile 
resurse. In oameni, in mun-

ra lor sălășluiesc aceste va
lori. Și nu numai cu ochii 
minții, atunci cînd iți iu
bești meseria, cînd vrei mai 
mult, poți să observi că se 
poate, că scepticismul nu 
are cum să ne caracterize
ze"...

...A.șa s-a născut inițiati
va. O inițiativă care s-a ma
terializat in fapte de muncă 
remarcabile. O inițiativă ca- ' 
re-a „prins" rădăcini, deve
nind un bun al tuturor...

„Satisfacția anului 1972 ? 
Care ar putea fi alta decît 
că am reușit, gîndind ini
țial apoi acționlnd tenace,

.sa dovedesc tuturor cit de 
bine putem noi construi 
prezentul, atunci cind privi
rea ne este statornic îndrep
tată spre viitor... Ce-mi do
resc in ’73 ? Să muncim și 
mai bine. Și mai repede..."

Am înțeles. Minerul loan 
Cojocaru nu are decît 35 de 
ani. Și cind un tînăr, de 35 
de ani, consideră ritmul 
muncii 
rolar < 
azi — 
împlinită 
nită, oare 
insiști in 
iede sau

consideră
acest suprem co

al epocii noastre de 
■ o... năzuință mereu 

și totuși neîmpli- 
are' rost să mai 

a-i afla alte pro- 
idealuri ?

SPRE

ianuarie 1972 — 31 decembrie 1972. 
doilea an al cincinalului, încununat 
roade alese. Un an de rodnice rea

lizări pe frontul creației socialiste. 366 de 
zile de succese remarcabile în înfăptui
rea țelului suprem al politieii partidului 
— creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a maselor, satisfacerea deplină a 
nevoilor întregului popor...

5-a scurs încă un an bogat. O nouă 
Românie, România unei civilizații comu
niste, ne este adusă mai aproape, eu fie
eare an. Ritmul dezvoltării e accelerat. 
Profilul economic al țării și coordonate
le configurației sociale a României cu
nosc, de la an la an, transformări funda
mentale.

Făurim, în fiecare zi, în fieeare an, o 
civilizație socialistă. O făurim noi, oame-

nii de azi, pentru oamenii de azi. O 
rim pentru generațiile viitoare, pentru oa
menii de mîine. Pentru că, mai mult ca 
oricind, azi, întrezărim clar viitorul. Cu 
fiecare zi îl aducem mai aproape. Am 
înlocuit imaginea unui viitor clădit pe de
ziderate cu un model viu. Nici nu am pu
tea să vedeau altfel, viitorul decît ca pe 
un model în continuă stare de perfectibi
litate. Năzulm spre mai bine, spre un vi
itor mai luminos pentru că sîntem anco
rați într-un prezent dinamic. Un prezent 
de esență socialistă. In acest prezent ai 
unei continue împliniri iși află substanța 
viitorul
Partidul 
ficientă, în ctțre cele mai înaripate visuri 
ale noastre se înfăptuiesc.

Să cauți 
fericirea acolo 
unde îți poți

investi patosul...
La început, după ce i-am 

adresat acea obișnuită între
bare. care parcă îl stinghe
rea, legată de dorințele anu
lui 1973, tinărul medic, spe
cialist-internist. RADU V. 
RADU, de la Policlinica din 
Petroșani, a lăsat să-i înflo
rească pe chip un zimbet 
larg, apoi, ne-a răspuns 
scurt : „Fericite". Departe 
de a descumpăni, răspunsul 
acesta, pretindea, totuși, 
completări... Le așteptam și 
n-au intirziat. Nu, nu vă 
grăbiți cu presupunerile — 
nu cu o explicitare detalia
tă a conceptului de fericire 
ne-a „servit" mediul Radu 
V. Radu Ne-.a vorbit, mai 
intii, despre munca lui, des
pre satisfacțiile profesiunii 
nobile in care se simte in
tegrat total. ■ Ne-a descris 
succint drumul activității 
sale, de la... începătorul me
dic de întreprindere de a- 
cum 9 ani și Ană la spe
cialistul de azi al celei mai 
mari unități de sănătate din 
municipiu. Uri drum presă
rat cu nenumărate succese, 
cu infinite bucurii. Și, de pe 
acest drum, adine implantat 
in stima oamenilor, in res
pectul deosebit al pacienți- 
lor care-au găsit aricind in 
medicul Radu V. Radu un 
prieten, un sfătuitor, am... 
„cules" mănunchiul de ipos
taze din care-și extrage 
seva acea sigură noțiune — 
ideal („Fericire") pronunța
tă cu dezinvoltură dezar-

I
mantă de interlocutorul nos
tru. „Da, e adevărat, toți 
dorim să fim fericiți — a 
ținut, intr-un tirziu, să-și 
„mărunțească" răspunsul i- 
nițial medicul Radu V. Radu 
— și e firesc să lîăzuim spre 
fericire. La fel insă de fi
resc mi se pare să nu vezi 
fericirea in... confort. In 
orice fel de confort, intelec
tual sau spațial. Dacă omul 
iși încearcă, adică, mai pre
cis, iși caută fericirea acolo 
unde iși poate investi pato
sul, e bine. E foarte bine 
s-o cauți acolo unde te poți 
exprima mai bine, acolo un
de te poți angaja mai ple
nar. Căutind, fericirea, de

izolezi. Și aceasta, in nici 
un caz, nu poate fi numită 
fericire...".

Medicul Radu V. Radu su- 
ride din nou. De data aceas
ta deschis, explicit. O mul
țumire mare ii inundă fa
ța. Descifrăm in acea mul
țumire, insă, nu numai o 
simplă satisfacție. Se putea 
citi în ochii aceia, expresivi 
și sinceri, totul. Sau aproa
pe totul. Omul, comunistul 
Radu V. Radu se simte — 
și este ■— angajat in desti
nul său. In destinul, in fond, 
al sensibilității, gindului și 
faptei epocii sale. Al epocii 
in care trăiește, in care tră
im și muncim, responsabili,

Cei ce, 
prin munca lor, 

aduc 
bucurie... •

Trecînd zi de zi prin ace
leași locuri nu sesizăm 
schimbările decît atunci cînd 
capătă proporții ce nu mai 
pot fi ignorate. Iar pe au
torii lor prea puțin îi cu
noaștem, doar dintr-o no
țiune pe cit de largă, pe a- 
tît de vagă — constructorii. 
Rotind privirea în jurul 
nostru constatăm, cu reală 
mîndrie, că în oricare loca
litate din Valea Jiului via
ța urbanistică modernă se 
află într-o neîncetată ex
pansiune.

Intr- o zi geroasă din a- 
ceste nefirești zile de iarnă 
săgețile macaralelor de la 
poligonul de prefabricate 
din Livezeni ne erau ținta 
mersului alert printre tra
versele căii ferate. Doream 
să știm ce qîndește un con
structor acum, la sfîrșitul a- 
nului 1972, și ee-și propune 
pentru anul următor. Au
zisem de CONSTANTIN 
ONU, șeful ecipei de dul
gheri a poligonului. Nu-I 
cunoșteam. Și... surpriză :

— Lucrează acum la Ae
roport, blocul FI — am au
zit.

Tot întreblnd, am ajuns 
la blocul FI. Lăsa impresia 
unui stup în care albinele 
trebăluiau de zor. Nu de
parte încep lucrările la 
Dl-7. Am intrat și l-am gă
sit la etajul II montînd par
chetul. Tînăr, de statură 
mijlocie, avînd. un astîmpăr 
necurmat.

— înainte de a mă gindi 
la sfîrșitul anului, mă gin-

desc la finisarea și darea 
în folosință a blocului FI. 
Are 104 garsoniere la care 
muncim fără preget să le 
terminăm de ziua 'Republi
cii. Piste omagiul nostru, al 
constructorilor. Ce să spun 
despre 1972 ? Că am muncit 
cit am putut de bine și de 
repede pentru ca oamenii 
să aibă un cămin conforta
bil. Sînt tînăr și privesc me
reu înainte, către 1973, an 
în care și eu și echipa pe 
care o conduc vom lucra 
mai bine și mai eficient.

Constantin Onu are 29 de 
ani. Intr-un fel om fost des
cumpănit auzindu-i vorbe
le laconice al căror miez

este munca. Este o caracte
ristică a constructorilor de 
a privi, și admira viitoarele 
clădiri de care noi încă 
n-avem cunoștință, constru
ite cu rapiditate și efi
ciență, grație prefabricate
lor la care și tinărul nos
tru șef dq echipă contribuie 
cu elanul său. Constructorii, 
pe care-i vedem în Constan
tin Onu. știu că aduc bucu- 
.rie prin munca lor. Iată 
pentru ce și acum, cînd se
lectăm faptele noastre cele 
mai de seamă, ei amintesc 
în întregime munca lor. 
Pentru care, mii de oameni, 
le sînt recunoscători la pra
gul dintre 1972 și 1973.

Simbol viu 
al evoluției 

profesionale
—I-ntr-un an de zile se pe

trec multe în viața omului. 
1972 v-a lăsat In memorie 
vreun eveniment oare să vă 
facă fericit, tovarășe Ion Va- 
sile 7

— Da, fără îndoială. Este, 
mai intii, absolvirea Institu
tului de mine din Petroșani 
și. determinată de acest fapt, 
trecerea la o nouă profesiune 
— de inginer minier. Este un 
vis pe care-1 nutresc din 1956, 
cînd am venit în Valea Jiu
lui. In ultimii 12 ani, după 
șut. am tot învățat. Anul 
1972 este pentru mine anul 
fericit al îndeplinirii unui i- 
deal, acela de a mă perfec
ționa...

Pînă mai ieri un apreciat 
șef de brigadă, minerul Ion 
Vasile de la E.M. Petrila face 
un remarcabil salt calitativ 
profesional devenind inginer. 
Acest fapt dezvăluie o parte 
mai puțin sesizabilă din per
sonalitatea minerului contem
poran, aceea de a se perfec
ționa. de a urca pînă la cele 
mai înalte trepte ale profe
siunii.

—...Acum mă acomodez eu 
noua calitate pe care o am 
la mină și mi se pare că nu 
este destulă energie. Dorința 
arzătoare a unui lung șir de 
ani, mulțumită posibilităților 
pe care ni le pune ia dispo
ziție societatea noastră so
cialistă, mi s-a împlinit. Eu 
am primit mult, iată pentru 
ce cred că trebuie să înapoiez 
societății la fel de mult...

La inginerul Ion Vasile te

impresionează tenacitatea vo
inței, inteligența dinamică 
și înalta conștiință muncito
rească. Fericirea sa persona
lă, lasă să se înțeleagă, este 
subordonată datoriei față de 
societate.

— Acum, cînd ne mai des
part cîteva ore de anul 1973, 
gîndul meu se îndreaptă spre 
minerit, să contribui eficient 
la îmbunătățirea procesului 
de producție, pentru realiza
rea planului. O condiție e- 
sențiială este colaborarea în
tre cadrele tehnice, colabora

re care pe alocuri nu prea 
există. Să muncim colectiv 
mai mult și n-ar fi râu un ca
binet de studiere a introduce
rii tehnicii noi, iată ce aștept 
în noul an. Celelalte dorințe 
de viitor sînt de mai mică 
importantă.

Inginerul Ion Vasile păs
trează în sine curajul și dîr- 
zenia specifică minerului pe 
care le ridică la un nivel su
perior. Traiectoria vieții lui 
este un simbol viu al evolu
ției profesionale a ■ omului 
contemporan.

Drumul
spre 

lumina 
cărților

Anul 1972, practic, a luat 
sfîrșit. In puținele ore care 
au mai rămas din el, deve
nim, chiar dacă sintem firi 
vesele, mai meditativi. Și 
in aceste ore solemne, me
moria începe să deruleze fi
rul vieții noastre de-a lun
gul unui an și, paradoxal, 
timpul pare că se scurge 
mai greu, cu o nefirească 
încetineală, favorizind re
memorarea.

Substanța acestor senti
mente și gînduri o aflăm 
de la MARIA SURCEL, pro
fesoară la Școala generală 
nr. 2 din l.upeni. Natură 
bllndă, parcă o personifica
re a spiritului pedagogie 
care pătrunde in tainele u- 
mane prin încredere și de
votament. Este impresionant 
cum Maria Surcel știe să 
împletească intr-un tot ar
monios datoriile profesiona
le cu cele obștești și fami
liale.

— In invățămint muncesc 
din 1939 iar aici, in Lupeni, 
loc in care m-am născut și 
am crescut, din 1944. Sint 
legată printr-un întreg pă
ienjeniș de trainice fire de 
orașul pe care-l consider și 
al meu... Aici am avut mul
te satisfacții profesionale 
care ne umplu nouă, dască
lilor. sufletul de bucurii. O 
clasă fruntașă in care elevii 
să aibă medii bune și foar
te bune este un indiciu că

munca noastră educativă] ro
dește... Tot aici mă bucur 
de dragostea și încrederea 
femeilor in activitatea mea. 
obștească, de președintă a 
comitetului de femei pe o- 
raș. Să mai amintesc de fa
milie, de părinți, de. băia
tul meu, medic, asistent la 
Cluj... Am sentimentul uneori 
eă n-am muncit suficient, 
că aș mai fi avut multe de 
făcut pentru oamenii din 
orașul meu. Un astfel 
de gind mă încearcă acum, 
la sfîrșitul acestui an plin 
de evenimente marcante. Ia
tă pentru ce, în aceste mo
mente, cînd se fac bilanțuri, 
dar se fac și angajamente 
în fața propriei noastre con

științe, îmi propun ca in vi
itorul an să muncesc pentru 
a le imprima copiilor dra
goste pentru muncă, să în
vețe pentru a deveni oa
meni utili. Iar eu să fiu să
nătoasă pentru a fi cit mai 
folositoare societății.

E foarte multă înțelepciu
ne in zicala că ochii sint o 
poartă. deschisă către sufle
tul omului. Acești doi ochi 
in care mă oglindeam ca in
tr-o nesecată fintină de bu
nătate. vădesc devotamentul 
uman atît de caracteristic 
celui ce ne deschide drumul 
spre lumina cărților, a. că
rui muncă de educație este 
un fir neintrerupt de la in- 
ceputui carierei.
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I
plugul 
pline de

Steagul roșu

lată-ne iară, așadar 
Ajunși la-al timpului hotar... 
Pe-a vremii hlamidă-n curînd 
Se va înscrie iar un rînd 
De cifre care vor marca 
Un an în care vom intra... 
De-aceea, vrem ca să pornim 
Și plugușorul să-l urnim 
Că datina noi ne-o păstrăm 
De Anul Nou ca să urăm 
la porniți cu plugul, măi,

Hăi, hăăi I

Minați
Trenuri
Să se-ndrepte-n 
Și de-a lungu-ntregii țări, 
Următorul an să fie 
Plin de spor și bucurie. 
Transformați cărbunii, frați 
Și „căldură" mare dați ! 
la mai minați, măi flăcăi 

Hăi, hăăi !

ic

Aho, aho, dragi cititori 
Voi, de comori făuritori 
Voi, care prin munca voastră 
Ați 'nălțat spre zarea-albastră 
In ritmul muncii, simfonii 
Aici, în Valea de pe Jii... 
Să 
Si 
Si 
Și 
Să
Acum, în anul ce intrăm 1 

la mai minați, măi, flăcăi 
Și sunați din zurgălăi,

Hăi, hăăi !

ridicați paharul sus 
fiecare gînd nespus 
fiecare vis nutrit 
tot ce-aveți de împlinit 
împliniți, noi vă urăm,

Haideți frați ca să pornim 
Fericiți ani să dorim 
Celor ce au reușit

Cu planul îndeplinit 
Să-ntîmpine Noul an 
Iar celor ce peste plan 
Au dat țării tone mii 
înmulțind economii, De - ■ ■ ■
De 
Cu 
Pe

asemeni, le dorim 
la anul să îi știm 
mai frumoase victorii 
la 
la

toți indicatorii
mai trageți brazde, măi

Hăi, hăăi I

voi, vajnici fecioriPentru
Voi, ce aștrii lucitori 
li „ciopliți" cu artă-n mină 
Și-i trimiteți la lumină, 
Să ridicăm paharul plin. 
Pentru Petre Constantin 
Eroul nostru din Vgle 
Ce-n adincuri taie cale, 
Pentru Roman,Cojocaru 
Și Constantin Grădinaru 
A căror inițiativă 
Au cuprins-o cu-o nativă 
Dorință nemărginită 
De-a da producție mărită 
Și pe care și-alți mineri 
Destoinici brigadieri 
Din Vale în lung și-n lat 
Au imbrățișat-o-n dat’ ; 
Pavel Dediu, Mereuță, 
Voicu Eugen și Guță,

Pentru toți care-s ca ei 
Să pocnim din bici, flăcăi 
Să se-audă peste văi... 
Pentru-acești mineri de frunte 
Feti-frumoși ce sfarmă-munte 
Să golim dintr-o suflare 
Rubiniul din pahare 
Să le urăm ani frumoși 
Imbelșugați, luminoși L 
Trageți brazde măi bărbați 
Și mai departe minați,

Hăi, hăăi !
Să le zicem o urare 
Celor de la brichetare

La tiuită,
Viscoza :
Fetele sint un tezaur
~ ' >, in această... „casă"
Că au mîi'iile din aur
Da-n schimb cu ele dau

mătase

y Se zice,

Preparațiilor de cărbune :

Cică așa brichete bune
Se fac, că unul, într-o gară 
Cu o brichetă de cărbune 

Chiar aprinsese o... țigară.
Centralistelor de la telefoane:

Că-ntîrzie adeseori ?

pe-ndelete 
brichete 
patru zări

Haideți din drum să ne oprim 
Urindu-le succes deplin
In munca de cercetare 
Celor din laboratoare
De la I.C.P.M.H.
U.U.M.P., F.S.H., 
Celor de la C.C.P.
Și de la S.C.S.M.
Să urăm an fericit
Tuturor, ce-au izbutit 
Cu pricepere și artă 
Să-nnoiască-a Văii fiartă
Care, de jur-împrejur,
Și-a schimbat al ei contur 
Valea care-a fost odată
Astăzi e încununată
De o salbă minunată :
Case noi și zvelte blocuri 
Răsărite-n multe locuri
Precum florile în glastră I 
la priviți spre zarea-albastră. 
Și dați bice, măi flăcăi,

hăăi 1

Opriți flăcăi, 
din zurgălăi
să plesnească 

să se trezească
„dorm" la umbră 

pe la urmă

Aho, aho I 
Dar sunați 
Biciul tare 
C-am dori 
Cei care mai
Și sint tot mai... 
Le-am dori-n anul ce vine 
S-ascută sculele bine 
Să ia munca-n serios 
Picamărul, mai vîrtos 
Să se simtă mînuit
Că în ort nu-i de... dormit!! 
Să strunească cu gîndire 
Și o bună „instruire" 
Utilajele, măi frate 
Care sint... automate. 
Topografii să nu uite 
Că și...penița se-ascute ! 
Iar inginerii, în mină 
Diploma să... „și-o susțină" 
(Și le-o spunem, într-o doară, 
Schimbul patru, bunăoară, 
E și pentru ingineri 
Nu numai pentru mineri) 1 
Ascultați ce spun aici 
Și pocniți flăcăi din bici

Hăi, hăăi I

Dar, să meargă treaba bine 
Lemnu-n mină, se cuvine 
Să ajungă, fără stații 
Și la timp, la destinații. 
Ggrb.upe.lp șă nu . mai cheme 
„Goalele" atita vreme...
Și-fi "prima 'decadă-a 'lunii 
Să se Ja „cu-asalt" cărbunii 
(Credem că... nu-i lucru bun 
„îngrășatul" în ajun...)

Echipei de fotbal „Jiul" 
Petroșani:

Vine „Jiul" de la munte 
(Și vine vijelios!)
Insă nu mai curgen-n jos ! 
Culmea! Curge înspre...

frunte I
Fabrica de produse lactate: 
Un sugar mi se plînsese 
Fiimjl vădit nemulțumit 
(Sica i se adusese
Laptele cam... smîntînit.

E pentru că prea... trag de sfori!

Ospătarilor de la „Minerul"

Nu țin prea mult la vînzare
Ci la ce ,,pică“-n buzunare 1

E T O N

ne oprim

Adrian CONDOR
Ion LICIU

să

B

GOSPODARILOR

Și ne veți

Noi și mai

lăsară 
intr-a

casă 
masă I 

pare

plugul măi firtați 
O.C.L. frinați 

scape ne urați.

munca 
cumva 
nostru

Hăi,

Lui V. Molodeț, autorul ca
reului „VIN" :

minerească I 
și-ncercați 
de-l... gustați, 

hăăi !

vinzătoare 
bani de la 

plus, dar

O.C.L. produse industriale
De la anul care vino 
Mărfuri vrem, ca negreșit 
Să le-avem în magazine 
La sezonul potrivit.

(Dar, dacă,

Hai să-i credem, măi flăcăi 
Să sunăm din zurgălăi,

Hăi, hăăi I

refuze șefii 
Dom’le hai 

lucrurilor pe 
nu mai line. 
Oamenii da-

Uite, fii a- 
eu sint preoeupat

Și

Ră
mâi
da.

15
in
in restauran

te, pe ăia care-i umi-

apă caldă I I...
să trecem prin cantină 
vedem ' ce e... de cină ? I

FOIL

Nu vreau

să fiu sorcovit!
mare ! Dar de ce ești cătrănit ?

ramolit, cu dan

urează-n mod perfid,

e piatra, cum e fip-

(ii

Millva TEODOSE

î

dacă este bine : 
urare. De trăit,

de
ce

in
el o

aprozar ca o 
din nou.

i, se zice 
Pe e m a ■ 
! — Ra-

misterul. Asta înseamnă indirect, să 
țepenesc complet. Să mă curăț prin urmare. Mulțumesc 
așa urare.

— înțeleg acum bădie, de ce ești tu revoltat. Dacă
un pic la mine, dă-mi voie să-ți dau un sfat: Cu o minte 
ca a ta, lasă-te de-analizat ! Sau, n-ai încercat, mai bine 
să te-analizezi pe tine?!

rigid...
că-s năucit. „Gum

și la mai 
în-au sorcovit, 

și ce te-a supărat ?

nici la unii-obiceiul 
După „plată" hop, „concediu" 
Sau, cum alții-o fac mai lată 
„Prind" cite-o... nemotivată I 
Care, se știe, stagnează 
Ritmul muncii, și-l frinează 
la porniți acum flăcăi 
Cu ritmicitate măi,

Hăi, hăăi !
Haideți frați să punem paie 
Să -ncălzim apa la baie 
Că minerul, cind se scaldă 
Să aibă și 
Și ■ 
Să
Cei de la bucătărie 
Ar fi bine ca să știe 
Bucatele să le gătească 
Pentru 
Faceți 
Sfatul

Aho, aho, să
Și ani mulți să le dorim 
Celor in albe halate 
Ce ne văd de sănătate.

• Doctorilor, le-am ura, 
Să nu aibă... ce lucra I ! 
Ani de fericire plini, 
Pacienți cît mai puțini, 
„Vigilența" să le crească 
Și să nu mai iscălească 
Foi de boală-n iz de... 
Ăstor obiceiuri, stop I 
Dar ciocniți paharul, 
Și sorbiți-I măi flăcăi, 

Hăi, hăăi I
Trageți 
Pe la 
Să nu
Vrem co-n anul următor 
Să găsim copiilor 
Pantofi pe numărul lor 
(Și-asta e valabil, frați, 
Și pentru mame și tați I) 
Iar la 
Să fie 
Intr-un 
Demnă 
la

anul ce vine 
servit oricine 
soi de „manieră 
de-a vitezei eră 

încercați flăcăi,
Hăi, hăăi I

anul, de se poate 
meargă „mai pe roate1 
mai suflăm în buze

De
Să
Să
Stînd după... autobuze
(Și să ne-ntrebăm, de ce
Mai există I.G.C. ? I)
Vrem de-acum ca toate bune 
La I.G.C. să se-adune 
la minați cu grijă,măi,

Ca șoferii,
Hăi, hăăi !

I.G.L.-iștilor, urăm
Ca in anul ce intrăm
Să nu le mai roadă carii 
Foile, ce locatarii 
Le trimit spre rezolvare... 
S-aibă și ei „îndurare" 
Pentru-.acei la cari tavanul 
Stă să cadă de-acu-i anul... 
Sau la cine plouă-n 
înmulțind ciorba...pe 

,.,Că, după cît mi se
Hotărit e... fiecare
Locatar să nu mai țină 
In casă-nici o găină 
-Și-- nici. rață-,sau... porcină I 
Că de-acum iși dau silința 
Să-și păstreze... locuința I I

Visasem ștrandul, cind și cind 
Dar am rămas cu el in... gind 
Și-acum facem antrenament 
In vis, pe... lacul de-agrement.

Casei de cultură
Cel mai căutat dintre localuri
(iPenteu banchete, dansuri, baluri !?!)
I.G.C., transportul în comun :
Miuncesc în colectivitate
Gînd vine unu, apoi vin... toate

V. MOLODEȚ

Hei, de urat am mai ura 
Dar s-a făcut tîrziu și-am vrea 
Cu plugușorul să cotim 
Și-n spre case 
Că la succesele 
Nu ne-ar 
Deci, cu 
In noul 
Tuturora 
Sănătate, 
Sub care 
Tot frumosul 
Tuturor, 
Bravi
Profesori, educatori, 
Ingineri, tehnicieni 
Mecanici, electricieni 
Constructori, energeticieni, 
Studenți și cercetători 
Elevi și învățători 
Forestieri, feroviari 
Actori și funcționari 
Și tuturor acelor care
Prin munca voastră creatoare 
Urcați ștacheta bunăstării 
Tot mai sus deasupra zării 
Și toți pe-al patriei pămint 
S-avem același spor și-avint I 
Uniți sub flamuri de partid 
Spre-n nalt căi noi ni se deschid 
Și prinși, de-același ideal 
De-a-ndeplini un cincinal, 
Noi, cincinalu-l vom străbate 
In patru ani și jumătate ; 
Vom înălța spre univers 
Tumultul muncii noastre-n m 
Spre miile de aurori, 
Spre-a comunismului splendori I

să pornim.
- cu carul 

ajunge-ntreg ziarul 
nădejde mare, frați 
an 
vă
cer
să

să intrați I 
cțorim 
senin ■ 
făuriți 
ce-l doriți 

dragi cititori 
mineri și turnători

Nu știu — dar, cre- 
deți-mă, nici n-am de 
gind să-mi uzez toc
mai acum circumvo- 
luțiunile cerebrale ca 
să pricep de unde 
aflase „amicul", care 
m-a agățat .să-i i-au lui 
neapărat tin interviu — 
că eu 1 incă nu am un 
subiect bun pentru foi
letonul programat să 
apară de Revelion. Așa. 
că, vrind-nevrind. cu 
să nu-l supăr și pentru 
că poseda un limbaj 
nespus de pitoresc, l-am 
ascultat. Integral. Pină 
la capăt...

...Păi să vezi maies-
tre, e o chestie CU
oamenii ăștia. Și eu da-
că-ți ciripesc acum ci-
teva. vorbe de duh, ])C
care. cred, că ești in
stare, să le vîri în cap,
e pentru că mă intere
sează sociologia, pe o- 
chii mei. Și dacă-ți mai 
arunc, cumva, vreo vor- 
bă-două, care nu ține, 
ai grijă și matale aco
lo, aranjează-le bine, să 
nu ies nici eu prost și 
nici să-ți 
interviul...
să spunem 
nume. Că 
pe ocolite.
că-i iei cu folclorul că... 
lenea e cucoană mare.

hi .fi

A

I Rebus la confluența anilor
ORIZONTAL : 1) De Anul

Nou cu... „Plugușorul" ; 2)
Pregătit de Anul Nou (3
cuv.); 3) II mai 
Moș Gerilă ;
„plugușorului" 
pieptul c„l„. 
masă I 
lorilor
6) In 
minin 
mai puțin,
tă în familie de Anul Nou — 
Se schimbă de Anul Nou 
...—... în plină iarnă I ; 8) La 
sorcoviri I — Picături de otto- 
pel I — Neaua pomului de 
iarnă ; 9) Anul Nou ...—... te 
primește cu căldură — E în... 
pomul de iarnă I ; 10) Decorul 
Anului Nou — Obstacole pe 
drumurile variate ale lui Moș 
Gerilă — De Anul Nou (pi.).

VERTICAL: 1) Cu pregra-

„Plugușorul" ; 
Anul Nou 

așteaptă pe 
Ca fierul... 

uiui" ; - 4) Fîșie pe 
l colindătorilor — La 
; 5) Refren al colindă-
— Prezent la repetiție ; 

retur I — Diminutiv fe-
- El lipsește la Anul. 

Nou I ; 7) Prezen-

mul special de Anul Nou ; 2.) 
Listă și... de bueatc — în bău
turile la masa revelionului ; 
3) Organizează 
...—... pe tavă 1 < 
fin darurile-n 
dalei — Trei 
bătorește Anul 
bănățean — Suiuwnui, 
gușorul etc.; 7) Una de

Începe pe scurt, la
Nou'—Puțină r 
trălorul datiniloi' de

- Puțin aperitiv I 
masă ! ; 9) Vestește 
Anului Nou (pi.) — 
de- 
a

revelioane 
4) Mînjire — 
pom ; 5) 
frați ! — 
Nou ; 6) 

Sorcovitul

Ne-
Săr-

Oraș 
plu- 
colo
Anul 
Păs-cacaol; 8)

Anul Nou 
la 

începerea 
Colindă 

'-afară I — Localitate în R.F. 
Germaniei ; 10) Din carne I 
Se urează și de Anul nou ; 

1'1) Iarna, ne lipsește —■ Se fac 
de Anul Nou.

ORIZONTAL: 1) Una Vese
lă de cite 
tată cu voie bună 
glumă (de la 
lergătorul din 
puțin ilară I 
masculin ; 4)
cian roman — 
merge cu..
Șină din 
dia/ă 
6) Cel 
vulpii 
re; 7) 
dc
8) Una ce se lasă 
tă-n rîs — Doine 
Cînd fac opt-uri sin 
lumii > - Se lasă 
cu veselie, dans, 
voie bună ; 10) Se
mește și... căldarea 
— Veselă în fond și 
urmei.

ori o vezi; 2) Injec-
Luate in 

urmă I) ; 3) A- 
arenă 1 — Este

T iminutiv 
Pictor și grafi- 
Uneor

. haz ; 5) 
Constanța

Veselie și 
s-a făcut

O culoare
Unul ce, se 

forță uneori
se

ca orica- 
zice, ar fi 

Înveseliți!; 
a jfi lua- 
zic| I ; 9)

t de rîsul 
totdeauna

bucurie și 
mai nu- 
clovnilor 
la urma

VERTICAL: 1) Una cai 
face de rîsul lumii chiar 
că-i exagerată ; 2) Nu
nejustifical de nimeni - 
solie și rîs ; 3) Veselă
tristă pe față tot se vede

Uneori stîrnesc rîsul 'dar și 
< on:ai imirea ; 4) Sînt mereu 
in temă I - Revere I — Încet, 
încet; 5)
voie bună 
ra" atunci, 
Sint mereu 
calitate în
na, ba alta ; — 
chil — Veselă,
8) Te face de rîs — De la Pă
cală 1 ; 9) Stîrnea rîsul prin 
satiricele sale cuplete - Te 

uneori, de ri.ș ; 10) Ve- 
și veselii.

Dat totdeauna cu 
— Strigau un „u- 

de bucurie; 6)
la înălțime — Lo- 
Japonia; 7) Ba u- 

Sînt in deo- 
încurcată! ;

V. CIORANU

eave n-are de mincare, 
nu înțeleg că e în plus 
și eă trebuie să se co- 

Ce.
Hai, 
lip- 
La 

nu
că 
ar- 
nu-

reeteze. la-i tare, 
faci, bă, față ? 
roiu’ din viața asta 
sită de satisfacții, 
muncă! Și pune-i 
mele acolo, in ziar, 
el nu înghite altfel 
tricolul, dacă n-are

lă, cu coniacul, la mais
trul, in timpul liber — 
că e o treabă și cu tim
pul ăsta liber. Și pe gu
gumanii care oferă le
neșilor — vezi că am 
eu ce am eu lipitorile! 
— tot ce vor ei și nu 
le cer nimic în schimb, 
te faci că nu-i observi. 
Te faci că plouă. Acu’,

dă-le, dom’le, cu firma 
in cap. Păi piuă cind ? 
— vorba lui Tănase zis 
Cărăbuș. Și-atiția pro
fesori care dau medita
ții... Au, n-au înclina
ții, vor să-i învățăm pe 
toți copiii noștri limba 
franceză cîntind și pia
nul sau vioara silabi
sind : „Le profeseor an-

me ! 
tent, 
de soarta semenilor 
de-aia le știu pe toate. 
Să mor eu, ai da la mi
ne un coniac mare, dar 
du-te, dom’le, să vezi 
prin cite întreprinderi 
se lucrează ca melcii. 
Ca patrupezii ăia din 
zoologie, leneșii, care 
traversează o cracă de 
copac iu două zile... Și 
unii mai are și tendin
țe să urce pe spinările 
altora. P-ăștia de ce 
nu-i vezi, meștere, dai 
in noi, in pitici, ca in 
hoții de cai, că stăm la 
o parolă, aici, pe cărn-i-

nu că mă laud, dar eu 
muncesc... Mă 
frații repetent 
unșpea. Și ? Muncesc. 
Că e de lucru. Mare 
scofală au făcut, că așa 
cum au trecut alții..., 
fie vorba intre, noi. Și 
dacă fac nemotivate, 
ce-i ? Mă dă afară, pof
tim, și de-afară ? Lu
crez in altă parte! Ui- 
te-aici, la băiatul, pec
torali. Și bicepși! E 
de lucru pentru fiecare. 
Adieă, ce vrei să spui, că 
unii ospătari, e ciu- 
bucari, dar unii doctori 
nu e ?! Las-o moale, că 

ține. frate,

frr-am clas". Le încurcai, 
da’ las-că le descurci 
matale, că ești om cu 
plaivaz. Și spune-mi 
mie, de. ce profesorii de 
matematică au mașină 
mică iar ăia de botani
că n-au ? Și de ce avo- 
cații au și procurorii 
n-au ? Știu că știi. Dar 
taci. Aia e! Insă știi 
să te legi de mine, că 
stau aici, cu coniacu’. 
Păi, de-aia stau, că mor 
de necaz! Distrugi su
fletul unei 
că a. luat 
un client
nu-i vezi,

lese pe ospătari, cu ciu- 
' bucuri. Asta e
nu taxatoarea 
„Avansați 
tăi" Vin 
de localuri la 
T.A.P.L.-ului 
unde să-și 
„Daciile".
facem și noi, ca la Pi
tești, să desființăm toa
te restaurantele ? Eu aș 
fi de acord, să n-am 
parte de băuturica asta, 
dacă n-aș îmbrățișa ini
țiativa piuă aș... înăbuși-o. 
Dar, care e chestia, pe 
care voiam să ți-o spun 
de la început ? Dom’le. 
oamenii pe care-i vizați 
voi cu critica și-au cum
părat amortizoare hi
draulice. Și le atenuea
ză șocurile. Recoman- 
dă-le, aș zice eu, să 
mănînce în noaptea de. 
Revelion icre negre fă
ră piine și să bea șam
panie fără bule.
min perplex. Ce-o 
fi și asta ?... Da, 
așa le sfătuia /.iz Tay
lor pe femeile care vor 
să slăbească I Ca să ne 
mai... slăbească odată 
și „aliații" ăștia cu nă
ravurile lor!

grav, că 
strigă 

mai in fa- 
responsabilii 

ședințele 
și n-au 
parcheze 

De ce nu

— Hai noroc
— Pentru că
— Ei,
— Fii atent aici la mine. Să-mi spui

Să trăiesc, să-mbătrînesc“. Mersi de așa 
vreau să trăiesc. Dar de ce să-mbătrînesc ?

Să ajung ca tata mare, chel și surd și 
tura-n... deficit ?

— Da, dar mai încolo spune „ca >un măr și ca un păr'
— Asta-i luare în răspăr. Să ajung la 

pară, măr sau ou... Nu, nu, mulțumesc
— Bine, dar urarea din finală...
— E de-a dreptul criminală. îmi 

ce mai, ca s-ajung
— Stai puțin,

rul“...
— Păi aicea e

Costin ILIESCU

Adaptări

un pahar
@ Mai multă lumină, că nu 

avem contor

® Zarurile au fost arunca
te. Unde ?...

@ Am fost, am văzut, dar 
vedeți dv. ...

© In vino caritas
© Nu purta pălărie pentru 
, pretindea, că avea scaun 

la cap
@ Ce America soro, 

nostru l-a făcut pe Columb ce
lebru — zise găina

@ O literă a greșit, dragă : 
l-a confundat pe Kant cu Kent

© Autosugestie : Eu 
mașină, eu am mașină...

© Maimuța (după se
■ Uitelit Comedia umană) 

ne așteaptă dacă...
@ Cine ride la 

„prins" ultimul.
C. BARBU

Cactuși...rebusiști
. Liciu — autorul ca

reului „La drum cu Esculiap 
„Cu Esculaf, la drum" ai mers 
Și te-a făcut, se pare... om 
Dar ce-o s-ajungi, eu mă

gîndesc
Cînd pleci și cu... 

Tutankamon ?
Și fot lui, pentru careul 

„Rapsodii de toamnă" : 
Am cam rămas contrariat 
Cum ai tratat „toamna" 

sublimă. 
Careul, cum l-ai prezentat 
Era tematic pentru... rimă !

l ui M. I. Vlase, autorul ca
reurilor „Răbdare" și „Tutun". 
„Răl>dare“-a fost, nimic de zis 
Insă în loc să-i pui „Tutun" 
Mahorcă multă ne-ai prescris 
Și s-a ales din el doar... fum I

M. VASILE

Careul a venit cu... VIN 
De VIN a fost careul plin 
Dar ai uitat amice Molodeț 
Să ne servești, din el,

măcar un deț!
Și tot lui, pentru careul „Un

de dai și... unde crapă" :
In „Unde dai și ...unde crapă" 
Era acolo-atîta apă I...
Incit l-am dezlegat la chioșc 
Da-n loc să crape, făcu...

fleoșc I 1 
Vechilor colaboratori V. Ia 

țenco, I. Ivănescu și I. Mic 
pentru tăcerea lor din ultima 
vreme :
Visasem iar

mr />M
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Primirea de către președintele Consiliului de Sta
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a șefilor misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. 1)

Chineze — Cian Hai-fun, 
R.S.F. Iugoslavia — Iso Nje- 
govan, Danemarcei — Torben 
Busck-Nielsen, R.P. Bulgaria
— Spas Gospodov, R.D. Viet
nam — Nguyen Dang Hanh, 
Olandei — P. V. Putman 
Cramer, R.S. Cehoslovace — 
Miroslav Sulek, Elveției — 
A. W. Rappard, Republicii 
Africa Centrală — Alberto 
Sato, R.P. Albania — Nikolla 
Profi, R.D. Germane — dr. 
Hans Voss. Suediei — Per 
Otto Rathsman, Uruguayului
— Victor Pomes, Iranului — 
Sadagh Sadryeh, Republicii 
Burundi — Francois Kisuku- 
rume, U.R.S.S. — V.I. Drozden
ko, Chile — Homero Julio, 
Perului — Mariano Pagador 
Puente, Republicii Vietnamu
lui de Sud — Lam Van Luu, 
Cubei — Nicolas Rodriguez, 
R.F. a Germaniei — Erwin 
Wickert, Zairului — Bokingi 
Embeyolo, Marii Britanii — 
D. R. Ashe, R.A. Egipt — Os
man Assal, Franței — Fran- 
cisc Levasseur, Indiei — V. 
K. Ahuja, Argentinei — J. C. 
M. Baltramino, Greciei — Aris- 
tote Phrydas, R.P. Mongole
— Dendeviin Sarav, Pakista
nului — S.A.D. Buchari, Ita
liei — Antonino Restivo, 
Austriei — Werner Sautter,

(Urmare din pag. 1)

colaborării, de a-și asigura 
condiții de pace în vederea 
consacrării eforturilor dezvol
tării economico-sociale și bu
năstării. Fără nici o îndoială 
că pe toți ne bucură rezultate
le obținute în această direcție.

Așa cum cunoașteți, Româ
nia, guvernul român s-au stră
duit să-și aducă contribuția la 
politica de destindere și cola
borare. Trebuie să constat și 
cu acest prilej, cu satisfacție, 
că între tara noastră și guver
nele pe care dumneavoastră 
Ie reprezentați s-au dezvoltat

Tradiționalele urări de Anul Nou 
adresate conducătorilor de partid

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

Patilineț, Ion Stănescu, Ștefan 
Andrei, Ion Dincă.

Iată alaiul colindătorilor. 
Sînt 240 de copii, reprezen
tanți ai pionierilor și școla
rilor bucureșteni, îmbrăcați în 
costume populare românești, 
maghiare, germane și ale ce
lorlalte naționalități ale pa
triei noastre, mergînd mînă 
în mînă, într-o strînsă frăție. 
Ei alcătuiesc un tablou 
viu, al unei copilării 
fericite, oferite lor, construc
torilor de mîine ai socialis
mului și comunismului, de 
partid, de întregul popor, ca- 
re-i ocrotesc cu grijă și dra
goste părintească.

Alaiul se oprește în fața 
sediului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
In mijlocul lor, plugul bătrî- 
nesc, dar tras de un tractor, 
gătit cu flori și beteală, după 
datină. Și, în jurul plugului, 
colindătorii cu tradiționalii 
brazi împodobiți, cu măști și 
costume alegorice, vestiții 
căiuți, irătorii cu bice, bu- 
haie și clopoței.

In pocnete de bici, zumzet 
de buhaie și clinchet vesel de 
clopoței, colindătorii recită 
„Plugușorul".

Sutele de colindători dau

w/z/yz/z/#/z/#/zz/z///zzzzz/z/zzz//zzzzzzz//zz/z/zzzzyzzzzzzz/zzz#zz/zz/zz///zzzz/zz/zzzzzzz/zzz/zzz/zzzz/</zzzz//zz/zzzzz//zzzzzz/zz/zzzz/zz//z//z/z//////////z/z//zzz/zfl

OAMENI Al ANULUI 72
(Urmare din pag. 1)

numărul de cicluri planifica
te. ceea ce echivalează cu 
1 000 tone de cărbune extra
se suplimentar lună de lună 
din frontul abatajului, cu o 
productivitate de 9 tone/post 
în medie, față de 8 tone/post 
planificat, în condițiile teh
nologiei de extracție cu puș- 
care și tăiere din ciocan de 
abataj adecvate stratului 3. 
In această seară, la petrece- 
cerea de Revelion, ciocnind 
paharele pentru succesele re
purtate, minerul Petre Cons
tantin cu șefii săi de schimb 
Constantin Popa, Constantin 
Nichita, Gheorghe Grecu îm
preună cu minerii Aladar A- 

Venezuelei — Juan Uslar 
Piettri, Japoniei — Masao 
Kanazawa; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai: Iraku
lui — Salah Eddin I. Al- 
Sheikhli, R.P.D. Coreene — Li 
Ho Zang, Turciei — Rasim 
Fenmen, Belgiei — Lionel de 
Mey, Braziliei — Jadiel Fer
reira da Oliveira, S.U.A. — 
Robert Martens, R.P. Ungare
— Domokoș Vekaș, R.P. Con
go — Barthelemy M’ Bouma ; 
șeful reprezentanței Consu
lare și Comerciale a Spaniei
— Eduardo Casuso, și Zeev 
Galmor, secretar al Ambasa
dei Israelului.

Luînd cuvîntul în numele 
corpului diplomatic și al 
său personal, ambasadorul 
Jaromir Ocheduszko, decanul 
în funcțiune al corpului di
plomatic, a spus:

îmi revine deosebita cins
te și plMcere de a vă prezen
ta dumneavoastră, domnule 
președinte al Consiliului de 
Stat, membrilor guvernului 
și, prin intermediul dumnea
voastră, poporului român — 
în numele Corpului Diploma
tic — cele mai bune urări.

Privind în urmă anul ce se 
încheie în curînd, credem că 
el a fost chiar un an care a 
justificat speranțe pentru vi
itor. Atmosfera de tensiune 
și de confruntări a '' cedat 

relații rodnice de colaborare.
Ne bucură faptul că au în

ceput convorbirile în vederea 
pregătirii conferinței general- 
europene. Sperăm ca anul 1973 
să fie anul în care să aibă loc 
această conferință și să des
chidă calea unei Europe de 
colaborare egală între toate 
națiunile, de securitate și pa
ce pentru toate popoarele.

Ne-am fi așteptat cu toții 
ca după pașii înregistrați pe 
calea destinderii să sărbătorim 
Noul An în conditiuni mai bu
ne. Din păcate, trebuie să con
statăm că va trebui să intrăm în 
Noul An în condiții cînd încă 

glas versurilor care exprimă 
dragostea fierbinte a copiilor 
tării fată de iubitul condu
cător — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Intr-un dialog vioi, fetite 
și băieți recită versuri din 
„Plugușor11 închinate aniver
sării Republicii, cu mîndria 
trăirii acestui eveniment înti
părită pe fețe.

Alți colindători spun, pe 
rînd, versuri, exprimînd nă
zuințele celor care mîine vor 
duce patria pe noi culmi.

Mai mulți copii se apropie 
apoi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți condu
cători de partid și de stat și 
îi sorcovesc.

In timpul -colindului, nume
roși cetățeni ai Capitalei se 
opresc și iau parte la aceste 
clipe emoționante ale urărilor 
exprimate conducătorilor parti
dului și stalului nostru cu dra
goste, din toată inima, de copii.

Adresîndu-se pionierilor și 
școlarilor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus :

Dragi copii,
Pionieri,
Doresc să vă 'mulțumesc, în 

numele tuturor tovarășilor din 
conducerea de partid și de 
stat, pentru urările pe care 
le-ați adresat astăzi partidu
lui, patriei noastre socialiste.

dam, Petru Zupcu, Marin Tu- 
dose și ceilalți bravi ortaci 
vor fi mîndri că au dat ță
rii 7 000 de tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. au 
răspuns cu fapta indicațiilor 
și îndemnului secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în ca
drul vizitei de lucru făcute 
în Valea Jiului.

„Patru cîmpuri de cărbune 
pe zi și aripă din abatajele 
cameră11 — cu această che
mare brigada lui Petru Ro
man de la mina Aninoasa a 
electrizat întrecerea mineri
lor de la abatajele similare. 
Brigada și-a onorat propria 
inițiativă cu 4 500 tone de 
cărbune extrase în plus față 

treptat locul negocierilor. 
Răbdarea și tratativele per
sistente, susținute în forumul 
instituț.ilor internaționale, con
tactele și negocierile bilatera
le au contribuit la crearea 
unui climat mai bun în via
ța internațională. Au fost 
semnate înțelegeri, care pot 
marca momente hotărîtoare 
în dezvoltarea relațiilor in
ternaționale.

Pe continentul european 
s-a conturat, pentru prima 
oară, posibilitatea eliminării 
conflictului militar și con
viețuirii pe principiile păcii, 
securității și colaborării re
ciproc avantajoase. Este de 
dorit ca acestei dezvoltări 
pozitive a problemelor de pe 
continentul nostru să i se a- 
lăture mersul pozitiv al eve
nimentelor și în alte părți 
ale lumii.

Să ne fie permis să afirmăm 
că, la acest dialog internațio
nal, de întărire a șanselor pă
cii, Republica Socialistă Româ
nia și-a adus o eficientă con
tribuție. Ca reprezentanți ai 
țărilor acreditate aici, notăm 
voința sinceră a conducerii 
Republicii Socialiste România 
și, în mod deosebit, a dum
neavoastră, domnule președin
te — de a contribui la dezvol
tarea multilaterală a colabo
rării și conviețuirii între po
poare, pentru binele păcii și 

continuă actele militare împo
triva poporului vietnamez. Spe
răm că se vor relua tratative
le de Ia Paris și se va ajunge 
la semnarea acordului de în
cetare a războiului în Vietnam 
— așa cum sperăm ca anul 
1973 să marcheze pași noi pe 
calea colaborării și destinde
rii.

România este dornică — și 
vă rog să transmiteți aceasta 
guvernelor dumneavoastră — 
să acționeze cu toată fermita
tea și convingerea pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu toate statele. Sperăm 
că relațiile dintre țara noas
tră și guvernele țărilor dum

Intr-adevăr, voi creșteți în 
condiții noi. Aveți în fața 
voastră o minunată perspec
tivă și, fără îndoială, îndepli
nirea programului elaborat de 
Conferința Națională, constru
irea societății socialiste multi- 
liateral dezvoltate și trecerea 
la comunism, vor face ca la 
a 50-a aniversare a Republi
cii, voi toți, cei care vă gă
siți aici, toți copiii patriei 
noastre, să trăiți într-o nouă 
eră — era construcției comu
niste în România. (Aplauze 
puternice).

Viața voastră, a copiilor, a 
tineretului patriei este din ce 
în ce mai bună. Partidul și 
guvernul fac totul pentru ca 
viața părinților voștri să fie 
tot mai îmbelșugată, copilăria 
voastră tot mai fericită.

Doresc să -vă urez succe
se mari la învățătură. Trebuie 
să depuneți eforturi pentru a 
vă însuși cele mai moderne 
și mai noi cunoștințe în toa
te domeniile de activitate, 
spre a deveni buni construc
tori ai socialismului și comu
nismului, buni fii ai patriei 
noastre socialste. Trebue să 
fiți oameni luminați, să stă- 
pîniți știința și cultura înain
tată 1

Iată de ce, la eforturile pe 

de sarcinile anului ce se în
cheie, pe seama unui randa
ment al muncii mai mare cu
1,20 tone Pe post decît cel 
planificat.

i minerul Constantin 
Grădinaru de la mina 
Uricani împreună cu 
șefii de schimb Aurel

Șoșoi, Alexandru Danciu, 
loan Dănălache, Ion Rusu II, 
ajutorii mineri loan Pîrjol, 
Dumitru Manciu și ceilalți 
ortaci și-au înscris pe merit 
humele între OAMENII de 
frunte ai anului ’72, prin ini
țiativa „Cel puțin 100 ml a- 
vansare la lucrările de pre
gătire11, prin realizările cu 
care încheie anul: 193 ml și 

progresului.
Astăzi, 30 decembrie, a spus 

în continuare decanul corpului 
diplomatic, poporul român săr
bătorește un sfert de veac de 
la instaurarea Republicii. Cu 
acest prilej, doresc să trans
mit, in numele Corpului Diplo
matic, cordiale urări și expre
sii de simpatie poporului ro
mân și conducerii sale. Anul 
ce vine să aducă realizări noi 
Ia înfăptuirea sarcinilor în toa
te domeniile de activitate ; să 
se strîngă și mai mult relații
le între țările noastre, pe ca
re avem onoarea să le repre
zentăm, și Republica Socialis
tă România. Vă doresc, incă 
o dată, domnule președinte, 
dumneavoastră și familiei du
mneavoastră, cele mai bune u- 
rări de sănătate și succes in 
continuare.

In numele Consiliului de Stat 
și al guvernului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru cuvintele adresate po
porului român cu prilejul no
ului an și a aniversării Repu
blicii.

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți conducători ro
mâni s-au întreținut cordial cu 
șefii misiunilor diplomatice.

In încheierea întîlnirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a u- 
rat încă o dată șefilor de mi
siuni diplomatice multă feri
cire și „La mulți ani!“.

neavoastră vor cunoaște o no
uă dezvoltare în cursul anu
lui viitor. Guvernul și poporul 
român vor face totul pentru 
a contribui la cauza colaboră
rii și păcii în lume.

Doresc să adresez popoare
lor dumneavoastră cele mai 
bune urări de prosperitate și 
pace. Vă adresez dumneavoas
tră și familiilor dumneavoas
tră calde felicitări și urări de 
multă sănătate, un an bun, 
un an de prosperitate și pace 
între popoare.

Vă rog să transmiteți șefi
lor de state pe care îi repre- 
zentați cele mai bune urări de 
Anul Nou I (Aplauze). ;

care le face întregul popor 
pentru a vă asigura vouă, în
tregului tineret, condiții bune 
pentru învățătură, toți co
piii trebuie să răspundă cu 
preocuparea de a învăța, în
văța, învăța.

Știu că toți depun aceste 
eforturi, că cei mai mulți ob
țin note tot mai bune. Vouă, 
celor de față, vă urez să a- 
veți numai 10 anul acesta. 
(Aplauze puternice).

Multă sănătate și fericire 
vouă și părinților voștri, tu
turor — „La mulți ani I". 
(Aplauze îndelungate, ovații).

Cu vii și puternice aplau
ze, cu însuflețire, micii ură
tori, toți cei prezenți, primesc 
cuvîntul secretarului general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, invită pe colindă
tori în sediul Comitetului Cen
tral al partidului, unde li se 
oferă, potrivit datinei, mere, 
covrigi, bomboane și nuci. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer se 
fotografiază împreună cu co
piii. Aceste imagini, aceste 
momente deosebite vor ră- 
mîhe amintiri scumpe pentru 
pionierii și școlarii veniți cu 
colindul.

(Agerpres).

2 300 excavați, peste prevede
rile planului anual, ca urmare 
a realizării unei avansări în 
medie de 127 ml/lună. prin 
faptul că, lacceleidnd pasul 
lucrărilor de pregătire, au 
devansat cu aproape două 
luni pregătirea a 3 noi fron
turi de lucru în stratul 
17 — 18 blocul 4/1 din care 
un abataj frontal va începe 
să dea cărbune începînd din 
prima lună a anului 1973.

Aceștia sînt cîțiva din 
OAMENII anului ’72. 
Acestea sînt faptele 

lor. Pentru ei, pentru vredni
cia și succesele lor trecute 
și viitoare să ridicăm sus pa
harul ! La mulți ani, bravi 
mineri 1

Manifestări 
aniversării

VIENA 30 — Corespon
dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu, transmite : Marcînd 
cea de-a 25-a aniversare a 
Republicii noastre, radioul 
și televiziunea austriacă au 
transmis, la 29 decembrie, 
în emisiuni separate, inter
viul acordat de ministrul a- 
facerilor externe, George 
Macovescu, cu care prilej 
au fost expuse concepțiile 
și propunerile guvernului 
român în legătură cu con
ferința pentru securitate și 
colaborare în Europa.

In cinstea aniversării, zia
rul „Volksstimme" a publi
cat, la 30 decembrie, un 
articol intitulat „România 

— 25 de ani republică". A- 
rătînd că „Republica Socia
listă România poate să men
ționeze cu mîndrie uriașele 
cuceriri obținute în cursul 
a numai două decenii și ju
mătate", articolul prezintă 
Pe larg realizările poporului 
român în toate domeniile de 
activitate.

SOFIA 30 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a proclamării 
Republicii în România, la 
Clubul Uniunii Scriitorilor 
Bulgari din Sofia, a avut 
loc o seară literară consa
crată creației românești.

PRAGA 30 — Corespon
dentul Agerpres, C. Prisăca- 
ru, transmite : Ambasadorul

@ Buletinul serviciului de 
presă al Partidului Social-De
mocrat din R.F. a Germaniei 
a publicat un articol al cance
larului Willy Brandt, care re
levă că guvernul său intențio
nează să promoveze în anul 
1973 o politică externă deter
minată de principiile păcii și 
de necesitatea de a face să 
progreseze destinderea în pla
nul relațiilor internaționale. O 
astfel de politică, arată cance
larul Brandt, se bucură de 
sprijinul majorității, fapt con
firmat și de rezultatele alege
rilor din 19 noiembrie a.c. 
pentru Bundestag.

@ Deficitul balanței comer
ciale a S.U.A. a crescut, în 
cursul lunii noiembrie, cu 
559,2 milioane dolari, fiind cel 
mai mare din ultimele opt luni 
ale acestui an — a anunțat 
Ministerul american al Comer
țului. Valoarea importurilor 
lunii noiembrie a fost de 5,027 
miliarde dolari, în timp ce ex
porturile s-au cifrat la 4,468 
miliarde dolari.

CALENDAR
DUMINICĂ, 31 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 7,51 
și apune la ora 16,45. Zile 
trecute din an — 366.

EVENIMENTE

@ 1855 — S-a născut Con
stantin Olcescu, militant al 
mișcării muncitorești din Ro
mânia ; @ 1878 — A murit 
Nicolae Zubcu Codreanu, me
dic, militant, în mișcarea so
cialistă din România ; ©
1889 — A murit Ion Crean
gă ; © 1957 — A murit Co- 
loman Muller — militant al 
mișcării muncitorești din Ro
mânia ; © 1375 —■ A murit 
scriitorul italian Giovanni 
Boccaccio.

FILME
DUMINICA. 31 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Steaua sudului : Re
publica : Aventuri la Marea 
Neagră ; PETRILA : Marea
dragoste ; LONEA — Mine
rul ; Fericit cel care ca Uli- 
se ; ANINOASA : Fuga, seri
ile I-II ; VULCAN : A venit 
un soldat de pe front ; LU- 
PENI — Cultural ; Creierul; 
Muncitoresc : Pentru că se 
iubesc.

LUNI, 1 IANUARIE 1973

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misiunea sublocote
nentului Sipos ; Republica : 
Ora elefanților albaștri ; PE
TRILA: Marea dragoste; LO
NEA — Minerul: Sprijiniți-1 

consacrate 
Republicii

Republicii Socialiste Româ
nia la Praga, Teodor Haș, 
a vorbit, vineri seara, la 
posturile de radio și televi
ziune din Praga despre în
semnătatea istorică a pro
clamării Republici.

TEHERAN 30 (Agerpres).
— In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 
25 de ani de Ia proclama
rea Republicii, televiziunea 
iraniană a prezentat filmul 
documentar românesc „Rit
muri" Posturile de radio au 
transmis un program de 
muzică românească, precum 
și un amplu comentariu 
privind politica externă a 
României, realizările țării 
pe calea dezvoltării sale e- 
conomico-sociale.

CARACAS 30 (Agerpres).
— Cu ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării 
Republicii, postul de radio 
național din Venezuela a 
transmis un program de 
muzică populară româneas
că. Cu același prilej, amba
sadorul extraordinar și ple
nipotențiar al României în 
Venezuela, Octavian Bărbu- 
lescu, a vorbit la postul de 
radio Rumbos despre semni
ficația Zilei de 30 Decem
brie 1947. precum Și despre 
realizările obținute de țara 
noastră în anii construcției 
socialiste.

@ Ministerul peruan al E- 
nergiei și minelor a anunțat 
că, în viitorul cel mai apropi
at, va reinstala serviciile de 
distribuire a energiei electri
ce în zece districte din zona 
septentrională a țării, aiecta- 
te de violentul cutremur înre
gistrai în mai 1970.

@ Cuba și Guineea E- 
cuatorială au hotărît să sta
bilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadori, se 
arată în comunicatul comun 
difuzat în capitalalele celor 
două țări, informează agenția 
T.A.S.S.

Președintele Mao Tzedun a 
primit pe ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revo
luționar ăl Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, care întreprinde o vi
zită oficială și de prietenie 
în R.P. Chineză — anunță a- 
genția China Nouă.

@ Un purtător de cuvînt 
al delegației R.D. Vietnam Ia 
convorbirile de Ia Paris a 
confirmat că vor fi reluate 
negocierile confidențiale cu 
consilierul prezidențial Henry 
Kissinger. „Poziția noastră — 
a spus el — a fost întotdeau
na aceea, că, dacă Statele 
Unite doresc să ajungă Ia 
o soluționare prin negocieri 
serioase, vor trebui să înce
teze actele de escaladare și să 
renunțe la amenințarea cu 
forța".

pe șerif; ANINOASA: Fu
ga, seriile I-II; VULCAN; 
Maica Ioana a îngerilor ; 
LUPENI — Cultural: Gentle
menii norocului.

MARȚI, 2 IANUARIE 1973

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misiunea sublocote
nentului Sipos ; Republica : 
Ora elefanților albaștri; LO
NEA -T- Minerul: Sprijiniți-1 
pe șerif ; VULCAN : Maica 
Ioana a îngerilor ; LUPENI 
— Cultural : Gentlemenii no
rocului ; Muncitoresc ; Love 
story.

T V
DUMINICĂ 31 DECEMBRIE 

1972

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Cravatele roșii ;

10,00 Viața satului :
11,10 Mari muzicieni la 

București ;
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
14,00 „360 de grade11 ;
15.30 Film serial pentru ti

neret : „Pierduți în 
spațiu", episodul X 
„Colecționarul” (I) ;

16.20 „A trăit o secundă mai 
mult" — anul 1972 es
te mai lung ou o se- 
cundă-reportaj ;

16.30 România ’72 — film 
de montaj de Paul 
Anghel ;

17,15 Avanpremiera Reve
lionului ;

17,45 închiderea emisiunii; 
21,00 PROGRAMELE 1 și 2 

Program special de 
revelion ;

0,20 — Emisiuni speciale de 
Revelion — pe progra
mele 1 și 2, separate.

Noi proteste împotriva 
bombardamentelor 

americane împotriva 
R. D.Vietnam

BRUXELLES 30 (Agerpres). 
— ..Guvernul Belgiei regretă 
cu atît mai mbit agravarea 
bruscă a situației din Vietnam, 
cu cit faza precedentă a con
vorbirilor de la Paris lăsase 
să se întrevadă o iminentă în
cetare a focului11, se arată în 
comunicatul publicat vineri la 
Bruxelles, la încheierea între
vederii dintre Henry Fayat, ca
re asigură interimatul Minis
terului de Externe belgian, in 
lipsa lui Pierre Harmel, și 
ambasadorul Statelor Unite în 
Belgia.

Agenția France Presse rela
tează că Henry Fayat l-a in
formal pe ambasadorul ame
rican că opinia publică belgi
ană este profund emoționată 
de știrile privind bombarda
mentele masive efectuate de 
aviația S.U.A. împotriva teri
toriului R.D. Vietnam, precum 
și de numărul mare al victi
melor din rîndul populației.

★
BONN 30 (Agerpres). — In

tr-o telegramă adresată preșe
dintelui Richard Nixon, șase 
deputați social-democrați din 
R.F. a Germaniei au cerut în
cetarea imediată a bombarda
mentelor întreprinse de avia
ția militară a S.U.A. asupra 
teritoriului R.D. Vietnam. Es
te prima atitudine serioasă de 
protest adoptată în această ța-

Sîtuația din
MANAGUA 30 (Agerpres). 

— Operațiunile de ajutorare 
a sinistraților și de salvare a 
supraviețuitorilor, ingropați 
sub dărîmălurile clădirilor dis
truse în capitala nicaraguaia- 
nă, în urma catastrofalului cu
tremur de la 24 decembrie 
continuă în ritm susținut. Si
tuația de Ia Managua și din lo
calitățile învecinate continuă 
să rămînă critică, datorită mai 
ales lipsei mijloacelor de 
transport, a alimentelor și me
dicamentelor destinate sinis
traților. Potrivit unui raport 
al delegației Ligii societăților 
de Cruce Roșie cu sediul la 
Geneva, pînă in prezent din 
Managua a fost evacuată 75 
la sută din populația Capita
lei. Raportul menționează că

Marte — o planetă... vie
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — Doi cercetători de 
la Institutul de tehnologie 
d.in California, Bruce Mur
ray și Robert Sharp, au a- 
preciat că Marte a fost în
delungată vreme o „planetă 
moartă", și numai relativ 
recent a crescut temperatu
ra sa interioară, creindu-se, 
de asemenea, o atmosferă. 
„Intr-o perioadă considera

închiderea emisiunii, 
in jurul orei 6,30.

LUNI, 1 IANUARIE 1973

10,00 Deschiderea emisiunii. 
Revelionul copiilor ;

12,00 La mulți ani cu bu
curie ! Spectacol mu- 
zical-coregrafic realizat 
cu . concursul ansam
blului „Rapsodia .ro
mână11 ;

13,00 Anul sportiv 1972 (I) ; 
14,00 Dacă aseară n-ați ur

mărit televizorul. vă 
oferim azi selecțiuni 

■ din programul reve
lionului ;

15.50 „Stan și Bran în ț-ara 
jucăriilor" ;

17,00 Gala Unicef ;
18,00 Program dedicat Zi

lei naționale a Repu
blicii Cuba ;

19.20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal ;
20,00 Reportaj Tv: Reîntîl- 

nire cu eroii reporta
jelor noastre.

20.20 Gheorghe Zamfir și 
formația sa :

21,00 Film artistic „Bomba" 
Fernandel;

31.50 Dacă aseară n-ați ur
mărit televizorul, vă 
oferim azi selecțiuni 
din programul reve
lionului ;

22.50 Telejurnal;
23,00 „Du-mă acasă măi 

tramvai11. Romanțe Și 
oîntece de petrecere.

MARȚI, 2 IANUARIE 1973

10,00 Cîntec și joc pionie
resc din întreaga țară ;

10,15 Telecinemateca pentru 
copii ! „Dirijabilul fu
rat" 

ră de la reluarea bombarda
mentelor americane.

Deputății vest-germani —- 
membri ai grupului parlamen
tar al cancelarului Willy 
Brandt — consideră că, prin 
acțiunile lor, S.U.A. „amenin
ță să distrugă întreaga viață 
din Vietnam, intr-un război 
nedeclarat, bombardiere grele 
atacînd orașe neapărate, spi
tale, școli'1.

*

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Un grup de 18 mem
bri democrați ai Camerei Re
prezentanților a S.U.A. au a- 
dresat președintelui partidului, 
Robert Strauss, o scrisoare în 
care ii cer să convoace în se
siune extraordinară Comitetul 
Național Democrat, în vederea 
mobilizării opiniei publice a- 
merieane împotriva continuă
rii’ bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam. Intr-o altă scri
soare, cej 18 congresmeni so
licită sprijinul speakerului 
Carl Albert pentru organiza
rea, înainte de deschiderea o- 
ficială a sesiunii Congresului, 
a unei reuniuni a membrilor 
democrați ai camerei destina
te condamnării bombardamen
telor. Un număr de rezoluții, 
în care se reclamă — între al
tele — suspendarea fondurilor 
necesitate de purtarea războiu
lui, sînt în prezent pregătite 
pentru a fi prezentate la reu
niune.

Managua
de pe urma catastrofei seismi
ce au avut de suferit circa 
350 000 de persoane.

Agențiile de presă relatea
ză că echipele de medici și 
personalul organizațiilor de 
Cruce Roșie depun eforturi 
pentru localizarea unei posi
bile epidemii de febră tifoidă, 
mai ales în partea centrală a 
capitalei, „decretată regiune 
contaminată11.

Liga societăților de Cruce 
Roșie a anunțat, totodată, că 
președinții societății naționa
le de Cruce Roșie din țările 
Americii Centrale și zona Ca
nalului Panama s-au întrunit, 
vineri, pentru a pune la punct 
un plan de ajutorare a victi
melor catastrofei seismice din 
Nicaragua.

bilă a istoriei sale, Marte a 
fost mai asemănătoare Bu
nii decît Pămîntului, fără să 
aibă deloc atmosferă", au 
declarat cei doi cercetători, 
precizind că, dacă satelitul 
american „Mariner-9“ a in
dicat că Marte este o plane
tă vie, nucleul acestei plane
te a început să se încălzeas
că abia în ultimii 100 mili
oane de ani" —■ informează 
agenția Associated Press.

11,45 Concertul orchestrei 
„București" (Intervi- 
ziune). Solist și diri
jor Ion Voicu ;

12.25 Cîntec drag moldove
nesc. In studio ansam
blul „Doina Moldovei" 
din Iași ;

12.50 Desene animate ;
1.3,00 Anul sportiv 1972 (II); 
14,00 Muzică populară ;
14.30 Salutul Vienei în 3/4

—■ Concertul Filarmo
nicii și Operei din 
Viena cu prilejul A- 
nului Nou ;

15.30 Promenada — ediție 
specială :

17.30 Dacă în noaptea de 
revelion n-ați urmărit 
televizorul, vă oferim 
azi selecțiuni din pro
gram :

18.25 Cîntă orchestra Cor
nel Popescu :

18,40 „O zi din viața mi 
Pluto" — premieră pe 
țară :

19.30 Telejurnal ;
20,00 Timpul nesfîrșit al Hu

nedoarei ;
20,20 Film artistic „Wichi

ta".
21.30 Ninge la varietăți — 

spectacol cu public;
22.50 Telejurnal ;

VREMEA
Valorile temperaturii ma

xime înregistrate în cursul 
zilei de ieri:

© Petroșani 4- 2 grade
@ Paring — 2 grade 
PENTRU URMĂTOARE

LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă dar ge
roasă. Dimineața ceață, Vînt 
slab din Sud.
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