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pe care mi-ați 
la sărbătorirea 

de

Anul XXX
an al noilor noastre năzuinți
In momentul în care parcur

gem rîndurile de fată, anul 
1973, pe care l-am trăit atît de 
intens, urmărindu-1 cu emoție 
pulsația fiecărui minut, este 
încheiat. Peste puțin, £n eter 
va răsuna ecoul bătăii de oro
logiu care, pe scara infinită a 
timpului, va marca o nouă 
schimbare de ani. înainte de 
a ne așeza la masa îmbelșuga
tă a Revelionului, se cuvine, 
așa cum obișnuiesc s-o facă 
de milenii bunii gospodari .ai 
strămoșeștilor noastre plaiuri, 
să cîntărim roadele muncii din 
anul, străbătut și să scrutăm, 
chiar și pentru o clipă, orizon
tul timpului pe distanta celor 
365 de zile ce ne stgu în față.

Pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului, pentru întregul 
popor, 1973 a fost un an bogat 
în fapte, în realizări. Gînduri- 
le care ne-au încălzit inimile, 
speranțele din care am făcut 
crez, dorințele pe care le-am 
exprimat în urările din seara 
Revelionului trecut sint astăzi 
împliniri.

■Țara întreagă a parcurs cu 
succes încă o etapă importantă 
pe ■ calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. în 1973 România a reali
zat o producție industrială mai

mare decît în întregul cincinal 
1956-1960. Potențialul econo
mic al țării a sporit în acest an 
cu 420 not capacități ue pro
ducție intrate în funcțiune. In 
agricultură s-a realizat, de a- 
semenea,. o producție bogată, 
asigurînd satisfacerea în con
diții corespunzătoare a cerin
țelor de aprovizionare a popu
lației și a nevoilor, economiei 
naționale. Pe baza rezultate
lor obținute în dezvoltarea po
tențialului economic si crește
rea venitului național, s-a asi
gurat ridicarea în continuare 
a nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor.

Odată cu întreaga țară, a 
continuat să prospere și să 
înflorească viața în importan
tul bazin carbonifer al Văii 
Jiului. Realizărilor din primii 
doi ani ai cincinalului li s-au a- 
dăugat noi obiective economi
ce și social-culturale. In casa 
fiecărui miner, a fiecărui ce
tățean al Văii Jiului s-a insta
urat în acest an un plus de bu
năstare și de bucurie.

In anul pe care-1 încheiem 
patria noastră a devenit mai 
puternică, mai bogată, mai 
frumoasă, ocupînd un loc 
demn între națiunile lumii.

Succesele obținute în anul 
pe care-I încheiem, ca și în 
toți anii construcției socialis
te, confirmă justețea deplină 
a politicii conducătorului în
țelept al poporului nostru — 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — realismul pro
fund al țelurilor și 'obiective
lor puse la' baza dezvoltării 
țării, marile posibilități' de ca
re dispune economia noastră 
socialistă, uriașa capacitate 
creatoare a poporului român.

Dacă acesta este prezentul, 
perspectiva anului în care in
trăm este mai frumoasă. O- 
biectivele pe care ni le-am 
propus pentru cel de-al patru
lea an al cincinalului asigură 
dezvoltarea în continuare a a- 
vuției naționale, valorificarea 
tot mai eficientă și rațională 
a resurselor materiale și uma
ne ale țării în folosul ridică
rii continue, a nivelului de trai 
creșterii bunăstării generale a 
poporului. Producția industri
ală va crește cu 16,7 la sută, 
marcînd unul din cele mai 
înalte ritmuri, din lume. In
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Expuneri închinate zilei de 30 Decembrie
Cu prilejul celei de-a 26-a 

aniversări a proclamării Re
publicii, în unitățile economi
ce din Valea Jiului au avut . 
Ioc expuneri dedicate zilei de 
30 Decembrie — ziua Republi
cii, susținute de membrii bi
roului comitetului municipal 
de partid și ai birourilor co- 
mitotelor Orășenești de partid. 
La expuneri au participat nu-

meroși salariați din cadrul u- 
nităților respective. La E.M. 
Lupeni a vorbit tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid ; la E.M. Paroșeni, to
varășul Gheorghe Feier, se
cretar al comitetului munici
pal de partid ; la E.M. Vulcan, 
tovarășul Petru Barbu, prirri- 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid Vulcan ; la

preparația Petrila, tovară
șul loan Rădulescu, prim-se
cretar al comitetului orășenesc 
de partid Petrila ; la Casa de 
cultură din Uricani, tovarășul 
Vaier Dan, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid Uricani.

Expuneri pe 
au avut loc și 
treprinderi și 
Valea Jiului.

aceeași temă 
în celelalte în- 
instituții din

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul

MESAJUL 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

^comitetului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de stofe din Brașov

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc cordial pentru scrisoarea 

adresat-o și pentru invitația de a participa
împlinirii a 150 de ani de la înființarea întreprinderii 
stofe — Brașov. Exprimîndu-mi regretul că nu am posibi
litatea să dau curs invitației, doresc ca, la sărbătorirea a- 
acestui important eveniment din viața întreprinderii voas
tre, să vă adresez tuturor cele mai calde felicitări.

Dezvoltînd vechile și frumoasele sale tradiții de muncă, 
colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al întreprin
derii dc stofe din Brașov a adus în anii construcției socialis
mului și aduce și în prezent o contribuție însemnată la în
făptuirea politicii partidului de dezvoltare economică și so
cială a țării, la sporirea și diversificarea producției textile, . 
la aprovizionarea oamenilor muncii cu bunuri de larg con
sum. Mă bucură, dragi tovarăși, că întîmpinați aniversarea 
întreprinderii voastre 
plinirea sarcinilor de 
le-ați asumat privind 
men. Prin realizările 
buția alături de celelalte colective de oameni ai muncii, la 
realizarea mărețului program elaborat de Congresul al X- 
lea și de Conferința Națională privind dezvoltarea mai ac
celerată a economiei naționale și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru 
popor.

Sînt încredințat că bilanțul realizărilor pe care îl faceți 
Ia această aniversare va constitui pentru voi toți un puter
nic imbold de a acționa cu și mai multă hotărîre pentru a 
dezvolta succesele obținute, asigurînd creșterea susținută a 
producției și productivității muncii, gospodărirea rațională 
a materiei prime și materialelor, a combustibilului și energiei, 
ridicarea continuă a calității, astfel ca produsele fabricii să 
satisfacă pe deplin cele mai înalte exigențe de ordin calita
tiv. Intrucît întreprinderii voastre îi revin sarcini importan
te în ce privește exportul, doresc să-mi exprim convinge
rea că veți lua în continuare toate măsurile pentru a asi
gura îndeplinirea în condiții optime a prevederilor de plan 
privind livrările pentru exterior, că veți acționa în perma
nență pentru a asigura sporirea competitivității ’ și o cît mai 
bună valorificare a produselor fabricii dumneavoastră pe pi
ața externă.

Convins că veți face totul pentru ca întreprinderea de 
stofe — Brașov să se situeze, prin rezultatele sale, pe un 
loc fruntaș în întrecerea pentru îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului, vă urez tuturor, dragi tovarăși, succese 
și satisfacții tot mai mari în muncă și în viață, multă sănă
tate și fericire.

cu noi și însemnate succese în înde- 
plan și angajamentelor pe care vi 
realizarea cincinalului înainte de ter- 
pe care le obțineți vă aduceți contri-

NICOLAE CEAUȘESCU

Valea Jiului la a XXV! a
aniversare a Republicii

Ing. TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

municipal Petroșani

Azi, 30 Decembrie, întregul 
nostru popor sărbătorește 
cea de a 26-a aniversare a 
proclamării Republicii, e- 
veniment de însemnătate e- 
pocală în viața poporului ro
mân, eveniment care a mar
cat o nouă etapă în istoria 
României.

Aniversînd proclamarea Re
publicii, 
legitimă mîndrie 
eroică 
dusă 
taie și neatîrnare, pentru 
scuturarea jugului exploa
tării și asupririi, pentru rea
lizarea năzuințelor de vea
curi de a fi singurul stăpîn 
al destinelor sale, de a se a- 
firma în deplinătatea capa
cităților Iui creatoare.

Făurirea Republicii a gă
sit un profund ecou în con-

ne amintim cu 
de lupta 

a poporului român 
de secole pentru liber- 

și neatîrnare, 
jugului

știința milioanelor de oameni 
ai muncii din țara noastră, 
care au salutat cu nețărmu
rită satisfacție și bucurie cu
cerirea întregii puteri poli
tice de către clasa 
toare în alianță ou 
mea muncitoare.

Anul acesta, cea de 
aniversare 
public ii 
nostru
țele sale 
da viață 
rinței Naționale a partidului 
de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste, de 
realizare a cincinalului 
inte de termen.

Rezultatul principal 
muncii pline de avînt 
fășurată de oamenii muncii

munci- 
țărăni-

a 26-a 
a proclamării Re

găsește poporul 
angajat cu toate for- 

în lupta pentru a 
hO'tărîrilor Confe-

îna-

al 
des-
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BILANȚ BOGAT ÎN FAPTE
Anul 1973 se încheie pentru numeroase colective de oa

meni ai muncii de la exploatările miniere și preparațiile 
de cărbune din Valea Jiului, de pe șantierele de construc
ții, din întreprinderi cu realizări frumoase. Acum, la ora 
bilanțului, am desprins din faptele de muncă ale colecti
velor un șirag de realizări despre care ne-au scris cores
pondenții noștri.

Sector minier de frunte

Roadele strădaniilor
colective

aproape o lună 
a sarcinilor de 
1973. Acum, la 
volumul de căr- 

este

Nicolae Ceaușescu, a șefilor misiuni
lor diplomatice acreditați în România

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
a primit sîmbătă la amiază pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în România, care au 
prezentat felicitări cu prilejul

Anului Nou și a aniversării a 
26 de ani de la proclamarea 
Republicii.

Au luat parte Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și adjuncți ai minis
trului afacerilor externe.

Intîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu-cu repre-

zentanții la București a nu
meroase state are loc la în
cheierea unui an bogat în eve
nimente ale vieții internațio
nale, an în care 
nă a României, 
lucit mesager a 
torul partidului 
nostru, s-a afirmat din

politica exter- 
al cărei stră- 
fost conducă- 

și statului 
nou
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăși, domnilor ambasa

dori,
Aș dori; în numele Consili

ului de Stat, al guvernului și 
al meu personal, să vă mulțu
mesc pentru cuvintele și feli
citările adresate poporului ro
mân și nouă cu prilejul Zilei 
Republicii și al Noului An.

încheiem un an plin de e- 
venimente, în care s-au produs 
multe schimbări pe plan in
ternațional, s-au obținut suc
cese pe calea unei mai bune 
colaborări între o serie de sta
te, pe calea destinderii în via
ța internațională

In același timp, au avut loc 
evenimente care au pus în 
grav pericol pacea omenirii, 
precum și acțiuni care au dus 
Ia încordare într-o serie de 
zone ale lumii — ceea ce de
notă că trebuie făcut încă 
mult pentru ca pașii spre des
tindere să se poată consolida, 
pentru a se putea vorbi de 
succese trainice pe calea unei 
colaborări și destinderi reale.

In ce o privește, România 
s-a străduit să dezvolte rela
țiile sale de colaborare și pri
etenie cu țările pe care dum
neavoastră le reprezentați a- 
ici. Aș putea spune că s-au ob
ținut pași însemnați pe calea 
dezvoltării relațiilor României 
cu toate statele lumii, fără de
osebire de orînduire socială. 
Am acționat și acționăm în a- 
ceastă direcție, convinși că nu
mai o largă colaborare inter
națională, pe baza deplinei e- 
galități în drepturi între toa
te statele, indiferent ■ de mări
mea lor sau orînduirea lor so
cială, poate contribui Ia rea-

lizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

La dezvoltarea relațiilor 
noastre de colaborare, fiecare 
dintre dumneavoastră ați adus 
o contribuție însemnată, mili- 
tînd pentru extinderea legătu
rilor dintre România și statele 
dumneavoastră. De aceea, aș 
dori să vă mulțumesc tuturor 
pentru felul în care ați acțio
nat în vederea dezvoltării re
lațiilor dintre țările noastre.

începem un nou an cu mul
te perspective bune, dar și cu 
multe probleme de soluționat. 
Am dori să exprimăm speran
ța poporului român — și știu 
că aceasta este speranța tutu
ror popoarelor — ca anul 197* 
să înregistreze noi pași pe ca
lea colaborării între națiuni, a 
soluționării problemelor care 
preocupă astăzi omenirea, 
printre care și realizarea unei 
păci drepte și juste în Orien
tul Mijlociu, lichidarea unor 
focare de încordare și conso
lidarea destinderii și colabo
rării internaționale. Am dori 
să se extindă și să se afirme 
mai puternic principiile egali
tății, respectului independen
ței și suveranității, neameste
cului în treburile interne, res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și organiza viata așa 
cum o dorește. Acestea fiind 
singurele principii care pot a- 
sigura o colaborare trainică 
între națiuni, o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Soluționarea marilor proble
me care preocupă lumea con
temporană impune participa
rea, cu drepturi egale. Ia via
ța internațională, a tuturor po-

poarelor, indiferent de mări
mea lor. Viața demonstrează, 
mai mult ca oricînd, că pro
blemele nu se mai pot soluțio
na doar de cîteva state, că 
numai prin participarea acti
vă a tuturor statelor indi
ferent de mărimea lor, se pot 
asigura soluții juste, drepte, 
se poate înfăptui pacea pentru 
toate națiunile.

In fine, nu aș putea să nu 
exprim și cu acest prilej pre
ocuparea României pentru în
tărirea Organizației Națiunilor 
Unite, a celorlalte organisme 
internaționale care sînt che
mate să joace un rol tot mai 
important in soluționarea ma
rilor probleme internaționale, 
în asigurarea undi colaborări 
trainice între toate națiunile 
lumii.

Aș dori în încheiere, să ex
prim încă o dată dorința po
porului român de a dezvolta 
colaborarea cu popoarele pe 
care dumneavoastră le repre
zentați, cu toate popoarele lu
mii, de a se face totul pentru 
înfăptuirea securității euro
pene în anul care vine, pentru 
realizarea unei largi colabo
rări internaționale.

Vă rog să transmiteți șefilor 
statelor și guvernelor țărilor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări cu prilejul Anului Nou, 
iar popoarelor dumneavoastră, 
multă prosperitate și fericire !

Vă doresc dumneavoastră, 
familiilor dumneavoastră un 
an nou cit mai fericit, succese 
în activitatea viitoare consa
crată dezvoltării colaborării 
dintre țările și popoarele 
noastre. (APLAUZE).

Tradiționalele urări de Anul Nou adresate 
de pionieri, tineri muncitori și studenți 

conducătorilor de partid și de stat
O străveche și totuși mereu 

nouă datină, vestind înnoirea 
anilor, face înconjurul pămîn- 
tului românesc. E plugușoruL 
în al. cărui vers dinamic și op
timist regăsim, de fiecare da
tă. alte prospețimi izvorîte din 
realitățile vieții noastre.

Cu aceeași profundă emoție 
și bucurie s-au oprit, sîmbătă 
dimineața, mesagerii colindă
torilor din București în fața 
sediului Comitetului Central

In interiorul ziarului î

Dimensiunile cutezanței nnastre

Colectivul minei Vulcan a 
confirmat în acest an bogata 
tradiție de muncă a minerilor. 
Acest colectiv s-a angajat în
că din primele zile ale anului 
1973 într-o activitate pătrunsă 
de responsabilitate, pe firul 
unor neîntrerupte căutări no
vatoare, pentru sporirea pro
ducției de cărbune. Rezultatul 
acestor preocupări este mate
rializat în obținerea unui plus 
față de sarcinile planului de 
peste 13 00 tone de cărbune. 
La aceasta se adaugă execu
tarea unor însemnate lucrări 
de investiții pentru asigurarea 
capacitățiilor viitoare ale mi
nei precum și obținerea unor

rezultate bune și la alți indi
catori.

Succesul minei Vulcan se 
datorează îndeosebi strădani
ilor depuse de formațiile 
lucru din abataje și de la 
gătirea noilor capacități 
producție, precum și din 
toarele electromecanic și
transport, avînd în frunte co
muniștii care au desfășurat o 
largă acțiune de mobilizare a 
colectivului la îndeplinirea e- 
xemplară a planului la toți 
indicatorii.

de 
pre-

de 
sec-

de

Gheorghe SÂCĂLUȘ, 
secretarul comitetului de 

partid — E.M. Vulcan

Colectivul de mineri, tehni
cieni și ingineri al sectorului 
II al minei Lupeni a fost cel 
dintîi colectiv minier din Va
lea Jiului care a raportat în
deplinirea cu 
mai devreme, 
plan pe anul 
finele anului,
bune extras peste plan 
însemnat, peste 22000 tone. Re
zultatul e firesc, el constituie 
rodul muncii depuse cu dărui
re de către fiecare membru al 
colectivului, dăruire care, 
tradusă în date de bilanț în
seamnă sporirea cu 100 
kg/post a indicatorului de pro-

ductivitate a muncii.
Cu 3 000 tone cărbune par..- 

cipă la plusul întregului sector, 
brigada condusă de Androne 
Grumăzescu și cu alte 2 700 de 
tone ortacii lui Marin Ciochia, 
celelalte brigăzi contribuind 
de asemenea, în măsură apro
piată, la depășirile sectorului. 
La succesele brigăzilor din a- 
bataje, minerii din brigada de 
pregătiri condusă de loan Gî- 
rea, adaugă 80 metri liniari 
de lucrări miniere realizați 
peste sarcina anuală de plan.

Petre MERCIONI, 
tehnician, E.M. Lupeni

Rezultate deosebite 
pe șantiereI

Anul 1973 a avut semnifica
ții aparte pentru colectivul de 
constructori ai Grupului nr. 2 
șantiere Petroșani al T.C.H. ; 
numărul de apartamente pla
nificat — 1 309 — și predate 
în totalitate, reprezintă pînă

acum cel mai bun bilanț din 
cincinalul actual .Planul de 
producție anual a fost depășit 
cu peste 2 milioane lei.

Salturi substanțiale, în com-

(Continuare in pag. a 4-a)

Magazin de Revelion

al partidului, pentru a trans
mite, din adîncul inimii, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat, strămoșeștile urări 
de sănătate, fericire, ani mulți 
de rodnicie spre binele țării 
și al poporului, gîndurile lor 
curate și recunoștința lor fier
binte pentru grija părintească 
cu care Partidul Comunist 
Român le înconjoară prezen
tul și- .viitorul.

La intrarea în sediu, micii 
colindători sînt întîmpinați cu 
dragoste și căldură de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescn, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Florian Dănăla- 

-che, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu,.Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Chi- 

- vu Stoica-, Constantin Băbălău,

♦
Cornel Burtică. Mihai Dalea^ 
Mihai Gere, Magdalena. Fili- 

Pă-
Mihai Gere, Magdalena 
paș, Vasile Patilineț. Ion 
țan.

Sînt de față Ion Traian 
fănescu, prim-secretar al 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Virgi- 
liu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, și Con
stantin Boștină, președintele 
Consiliului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România. „

Sutele de colindători, băieți 
și fete, școlari și pionieri, ti
neri muncitori, studenți, în- 
veșmîntați în minunate costu
me populare din toate zonele 
țării, ca și în straiele cerute 
de datina Plugușorulu , alcă
tuiesc un pitoresc alai, 
reprezentîndu-i pe toți co
piii țării, întregul nos
tru tineret, alai care aduce a- 
ici tradiții ale obiceiurilor de 
Anul Nou de pe toate plaiu-

(Continuare in pag. a 4-a)



2 DUMINICA, 30 DECEMBRIE 1973

A intrat în obișnuința noastră ea la 
ora bilanțurilor să vorbim, in cuvinte, 
simple, despre oameni, despre fap

tele ți preocupările lor, pentru a marca în 
acest fel biografiile colective ale neobo- 
siților constructori ai socialismului. Cu 
fiecare an aceste biografii ne apar tot mai 
cuprinzătoare, tot mai sugestive, incorporind 
expresia înălțătoare a cutezanței ți înțelep
ciunii unui popor care a pornit pe un drum 
sigur, alegindu-ți drept țel final bunăstarec 
generală, prosperitatea, fericirea.

Anul 1973 a fost străbătut de nota domi-

Inantă a unor eforturi și preocupări sporite. 
Ar putea fi numit anul eforturilor pentru 
perfecționarea continuă a vieții noastre so
ciale, proces la care s-au angajat, cu toa
tă puterea brațelor ți a minții, cele mai 
largi mase de oameni ai muncii, proprietari 
și producători ai bunurilor materiale, ro
mâni, maghiari germani și de alte naționa
lități, bărbați și femei, tineri și virstnici. Pe 
terenul fertil al participării conștiente, Ic

conducerea și rezolvarea treburilor obștești, 
ia organizarea producției și a muncii s-au 
obținut succese după succese, ilustrind, prin 
puterea faptelor, dimensiunile cutezanței o- 
nului eliberat de servituti și opreliști, liber 
ăuritor al propriului sâu destin.

Pe plan strict individual aceste cute- 
anțe ne apar sub forma unor modeste 
apte de muncă. însumate la nivelul co- 
ectivității, ne dau adevăratele lor dimensi- 
:ni, ne inspiră cuvinte in care am dori să 
intetizăm totul : SPIRITUL PARTINIC, RE- 
/OLUȚIONAR AL COMUNIȘTILOR, PA- 
RIOTISMUL FIERBINTE AL OAMENILOR, 

UMANISMUL INÂLTÂTOR AL SOCIETĂȚII 
NOASTRE SOCIALISTE.

In perimetrul municipiului nostru ne-am 
oprit din nou asupra unor oameni, asupra 
unor colective de muncă. Spațiul nu ne 
ingăduie bilanțuri atotcuprinzătoare, așa 
că, în oamenii cu care am stat de vorbă 
dorim să se recunoască, în întregime, colec
tivele pe care le reprezintă.

DIMENSIUNILE 
CUTEZANȚEI NOASTRE

...„Viața omului e făcută 
din clipe. Din clipe care trec. 
Una cîte una. Așa e viața o- 
mului ! Totul e să nu per- 
miți acestor clipe să se scur
gă pe lîngă tine. Trebuie să 
Ie simți ; altfel, dacă 
simți pătrunzîndu-te, 
așa, numai ca să...“

Petru Ailincăi, de 
brigadier de frunte al minei 
Vulcan (răstimp în care n-a 
eunoscut nici măcar într-o 
singură lună sentimentul că 
nu și-ar fi făcut datoria, de- 
pășindu-și în permanență, 
cu regularitate, sarcinile de 
plan), se oprește subit, surî- 
de ușor și consideră subînțe- 
leasă continuarea reflecțiilor. 
Știm că are dreptate și nu în
cercăm să-l contrazicem.

Petru Ailîncâî:

nu le 
trăiești

4 ani

Cînd Iți faci cu convingere datoria...
99

simplu ca bună ziua — revi
ne după un moment interlo
cutorul — că vreau să vor
besc despre responsabilitate. 
Despre responsabilitatea do
vedită. Eu am în brigadă oa
meni cu care lucrez din 1969. 
Mineri adevărați. Oameni 
ambițioși, aș putea spune ți
nui și unul. S-au format în 
șuvoiul muncii. Mă întreabă 
prietenii cum fac de reușesc 
să mă situez mereu, ca ran
dament, deasupra celorlalte 
brigăzi 7 Simplu. Am reușit 
să-i fac pe ortaci să se sim
tă cei mai buni dintre

mai buni. Să înțeleagă că 
dacă avem de făcut împreu- 

. nă o treabă, apoi trebuie s-o 
facem bine. Că dacă tu sta: 
cînd altul muncește, înseam
nă că te desconsideri pur și 
simplu...“ Petru Ailincăi în
cearcă apoi o retrospecție...

A venit acum 16 ani la mi 
na Vulcan. A nimeriț de 
început 
tașă. A 
călit în 
muncii.
descu, Marcoci, Bălău. A pă
truns tainele meseriei aba
tajului în mod metodic. Adi

la 
într-o brigadă frun- 
lui Andrei Vizi. S-a 
focul entuziasmului 

In brigăzile lui Du-

66

că în profunzime, la amă
nunt. A vrut să știe totul. Și, 
labirinturile subpămîntene 
ale minei îi sînt azi perfect 
cunoscute („Nu știu, dar eu 
cred că n-aș putea, sub nici 
un chip, să lucrez altundeva, 
afară, în frig, sau în alt aer 
decît cel pe care-1 respir a- 
colo jos, de atîția ani“). La 
Vulcan s-a realizat ca om u- 
til societății. Și-a întocmit o 
familie. Are doi copii. Sînt 
fericiți. Copiii „merg“ bine 
cu școala. Satisfacțiile mun
cii („Am avut și am multe. 
Mina și-a făcut planul. Cînd

îți faci cu convingere dato
ria, nu poți să nu ai“) se în
tregesc în microclimatul de 
acasă. Ar vrea să-și vadă co
piii oameni ,,mari“. 
mul rînd însă, să fie 
Oameni adevărați. 
nici... „Viitorul ? Ce

In pri- 
oameni. 
Destoi- 

să spun 
despre viitor 7 Despre ce va
fi, vorbim astăzi mai mult 
decît orieînd. Și nu numai că 
vorbim. încercăm să ni-1 a- 
propiem. Ne înălțăm. Progre
săm. Nu ne mai mulțumește 
ce-am realizat ieri. Vrem 
mai mult. Mai bine. Mai re
pede. Și e firesc să fie așa...

...Categoric. E firesc. M: 
nerii știu bine acest lucru. 
Toți. Nu numai cei mai buni 
dintre cei mai buni.

V. TEODORESCU

Nataha Aldica : Nu numai

rodnică este

o zi de muncă

motivul bunei

Alexandru Aruncuteanu

Răspundere și conștiință

Tradiția muncii acestor

locuri pildă vie

dispoziții, al bucuriei care

luminează chipurile mineri-

lor din Valea Jiului,

— Invățămîntul, prin com
plexitatea naturii sale for
mative, 
tor al 
în care 
urme adinei. De la Con
gresul al X-lea al partidu
lui, oare a impulsionat pro
cesul de 
ră și l-a 
finalitate 
nită — 
Și 
încadra 
în viață —, sistemul șco
lar din Valea Jiului a cu
noscut un ritm alert de 
restructurare calitativă. In 
această privință, Plenarla 
C. C. al P.C.R. din luna iu
nie are semnificația unei 
nioi etape în pregătirea ,și 
educația tinerelor genera
ții (aproape 24 000 de elevi) 
de către cei peste 1300 de 
educatori, învățători, pro
fesori. Creșele și grădini
țele, care asigură începu
tul educației organiza
te și-au permis ca în

reprezintă un sec- 
vieții municipiului 
anul 1973 a lăsat 

adinei. De la

să cuprindă 
învățămîntu- 

preșcolar toți 
în vîrstă de 
la sută din cei

gindul acoperit de
an

rețeaua
copiii

5 
de

ani 
vîr-

că întreaga activitate

modernizare școla- 
orientat spre o 
socială bine defi- 
formarea copilului 

tînărului pentru a se 
operativ și optim

ins-Aldica,
județean, 

devotament, 
a 

la 
din 
ră-

de ani,

acest 
în 
lui 
mici 
și 65
stă mai mică.

Prof. Natalia 
pector școlar 
muncește cu 
și, timp de 22
funcționat neîntrerupt 
Școala generală nr. 2 
Lupeni („unde mi-a 
mas inima") dedieîndu-se
muncii de formare pentru 
viață a fiilor de mineri.

anul calității 
an cînd în 
vor avea loc 

evenimente 
aniversare a 
Congresul al

— 1974 este 
și pentru noi, 
țara noastră 
două mărețe 
— a XXX-a

. eliberării și
XI-lea. Acestor evenimente 
cruciale le vom dedica 
forturile pentru a forma 
în Valea Jiului un tineret 
demn de tradiția muncii 
acestor locuri.

Constantin Ebîncâ

e-

S. TIBERIU

Ce a însemnat anul 
1973 pentru colectivul ter
mocentralei ?

Interlocutorul nostru,
tânărul inginer Alexandru 
Aruncuteanu, secretarul co
mitetului de partid al Uzi
nei electrice Paroșeni, 
răspuns fără 
du-ne 
le mai 
e cînd 
vorbești, cînd 
înscris 
eroism 
întrecerii.

— In primul rînd a în
semnat încă un an în ca
re colectivul și-a îndeplinit 
principalul indicator de 
plan la puterea disponibilă 
efectivă pusă la dispoziția 
dispecerului național.

— A fost un an obișnuit?
— Socotiți dumneavoas

tră : 1) s-au efectuat re
parațiile capitale în circui
tul hidrotehnic fără a 
afecta planul de producție; 
2) toate celelalte reparații 
curente au fost executate 
în termenul planificat și 
de calitate corespunzătoare ;

ne-a 
să ezite, dîn- 

amănunte dintre ce- 
semnificative. Așa 

ai despre ce să 
colectivul a 

numeroase fapte de 
cotidian pe agenda

„Să nu faci economie
create 
a în- 
Oame- 
aceste 
price- 

multă,
Dacă

de efort și voință“

3) blocul de 150 MW a func
ționat la puterea nomina
lă în condiții grele, 
de uzura prematură 
călzitoarelor de aer.
nii au depășit toate 
greutăți, au dovedit 
pere, dar mai ales 
multă răspundere.
vine vorba despre operato
rii Constantin Covercă, Gunt
her Keillinger, Costel Lef- 
terie, sau maiștrii Petru 
Munteanu. Sever Marușca și 
mulți alții, la aprecierea ac
tivității lor se poate asocia, 
alături de pricepere și răs
pundere, efortul, care de 
multe ori nu a fost de ne
luat în seamă.

— Vreți să vă 
planul muncii de 
a însemnat acest 
ța organizației ?

— Cred că se 
de o participare 
tot mai largă și,
timp, responsabilă din par
tea comuniștilor uzinei noas
tre, . la 
lor eu

referiți pe 
partid, ce 
an în via-

poate vorbi 
conștientă, 
în același

rezolvarea exigențe- 
care sîntem confrun-

Dumitru Ștefan

„Faptele reprezintă omul
— Nu sînt decît un om, 

un muncitor obișnuit, ale că
rui mulțumiri de-a lungul 
unui an sînt legate de ale 
colectivului din care fac 
parte — turnătoria între
prinderii de utilaj minier 
din Petroșani, secție cheie 
în viața uzinei, locul unde 
plămădim toate viitoarele 
mașini, utilaje și piese des
tinate mineritului...

Turnătorul Dumitru Ște
fan, îngîndurat și străbătut 
de o totală modestie, ne 
vorbea nu despre el, ci des
pre munca oamenilor în 
mijlocul cărora se află, zi 
de zi, de 21 de ani. In sec
ția turnătorie activitatea 
era în toi: podurile rulan
te ridicau și transportau di
feritele piese, flăcările su
dorilor fulgerau dintr-o 
parte și din alta, formele 
viitoarelor produse indus-

îmi stăruie în gînd o fra
ză simplă, rostită de un 
constructor : „să nu faci e- 
conomie de efort și voin
ță !" — autentică lecție de 
viață pe care constructorii, 
oameni de care e atît de 
legat progresul societății, 
au învățat-o temeinic, o 
aplică zilnic.

La nivelul 11 al blocului 
A-2 din Vulcan am purtat 
o discuție cu șeful unei bri
găzi de 
Constantin
pre oamenii cu care 
ză.

— Era vorba 
pe care 
predat 
ziaseră 
stalația 
muncim 
tă — 
plan-universale

constructori — 
Ebîncă — des- 

lucrea-

ca
să

blocul 
nu fie 
Intîr- 

iar in- 
aveam să

ne aflam 
în aoest an. 
proiectele, 

cu care 
pentru prima da- 

cofrajele metalice
abia

sosiseră. Ne-am spus între 
noi, că așa ceva nu se poate. 
„Apartamentele pe care le 
așteaptă minerii nu pot fi 
înlocuite**. Mai aveam 75 
de zile 
nulul.
lucru 
tinu-at 
zile, 
tă a blocului era gata. Teh
nologia nouă de lucru s-a 
dovedit bună, oamenii și-au 
asimilat-o repede și au folo
sit-o cu eficiență.

Despre Constantin Ebîn
că se poate spune cu adevă
rat că trăiește pe șantiere 
de un deceniu și jumătate. 
In tot acest timp succesele 
lui s-au consolidat zi de zi, 
lucrare de lucrare.

Mai aveam
pînă la sfîrșitul a- 
Ne-am apucat de 

cu voință și am con- 
cu eforturi. După 45 
structura de rezisten-

Anton HOFFMAN

din a-

Matei Rădulescu
Metamorfoza

unui vechi meșteșugatribut

ingineriei

fapte»

eest an a făcut progrese re

marcabile pe linia creșterii

producției de cărbune.

Ion Ceaureanu

„4 îndrăzni

esențial al
— Student fiind, nu a- 

veam încă reprezentarea e- 
xactă a ceea 
această lume 
muncii. M-a 
de la început 
giei, al mecanicii rocilor și 
altor discipline de 
minieră cu caracter 
tiv. Anii de mină 
permis ca, pornind 
cunoștințele acumulate 
timpul studenției, să 
țeleg din ce în ce mai bine 
mecanismul acesta complex 
prin 
pas 
cucilor. La mină, am 
să mă simt 
legat de 
ta aspră 
minunății 
o practică.
ei am avut de întâmpinat, 
dar am trecut peste greutăți 
dintre cele mai mari. Am 
avut de fiecare dată sen
timentul dens al forței i- 
nestimabile a colectivității.

Experiența a șase ani de 
mină și munca pe care o 
îndeplinesc ca șef de sector 
în cadrul minei Dîlja mi-au 
întărit convingerea că a fi 
inginer minier înseamnă a 
îndrăzni. A îndrăzni desi
gur, în cadrul fixat de ma
nile responsabilități pe ca
re le incumbă munca

ce înseamnă 
subterană a 
pasionat încă 
studiul geolo-

tehnică 
aplica- 

mi-au 
de la 

în 
în-

eare oamenii pătnind 
cu pas în tainele adîn- 

ajuns 
deosebit de 

munca aceas- 
. și sobră.

oameni 
împreună

de
care

cu

tr-un mediu în care perico
lele nu lipsesc.

Mai mult ca orieînd mi
neritul înseamnă astăzi în
drăzneală. Să îndrăznești să 
tulburi 
erelor 
da țării energia atît de tre
buitoare. Să îndrăznești să 
lucrezi în cele mai diferite 
condiții cu utilajele tot mal 
perfecționate și mai comple
xe de care dispunem, mari 
valori materiale încredința
te nouă. Să îndrăznești să 
nu accepți calea c6a mai 
comodă a unor tehnologii 
verificate pe parcursul a 
zeci de ani și să te angre
nezi pe calea mai nesigură, 
plină de frămîntări a cău
tării unor soluții 
noi, capabile să 
creșterea 
mice, a 
noastre.
văruri în 
nier crede cu toată convin
gerea. De la aceste convin
geri, iată și o satisfacție :

— Sînt mulțumit de fap
tul că aparțin unei genera
ții căreia îi place să îndrăz
nească, care refuză să 
cepte ideea 
netrecut în 
tiginos spre 
progres.

liniștea neclintită a 
geologice pentru a

tehnice 
ducă la 

eficienței econo- 
bogăției societății 
Acestea sînt ade- 
care inginerul mi

ac-
obstacolelor de 

mersul său ver- 
civilizație și

Bujor BOGDAN

Ion MUSTAȚA

Tiberiu SPATARU

va însemna pen- 
nouă etapă de 
în producerea 

utilajelor mi

pompe pentru O- 
fabricate doar la 
la uzinele „Steagul

triale concentrau atenția tu
turor.

— Lucrăm acum, ne arăta 
interlocutorul nostru mai 
multe matrițe din apropie
re, la 
radea, 
noi și 
roșu“ Brașov. Uzina noastră 
are un frumos prestigiu, 
■lădit de noi, ' treaptă cu 
treaptă, an de an.

Anul 1974
1 ru uzină o 
dezvoltare 
mașinilor și 
ni'ere tot mai complexe, a- 
decvate specificului Văii 
•Jiului, indicațiile partidu
lui fiind stimulatoare.

Turnătorul Dumitru Ște
fan spune că faptele re
prezintă omul, expresie din 
care, implicit, reiese un no
bil gînd pentru viitor.

Vă considerați a fi un 
„al muntelui'*, tovarășe 

Rădulescu ?
— Deși lucrez de 

ani ca mecanic la 
Lonea a U. 
șan i eu mă 
tier. Spun 
că mă simt legat de pădu
re ea ți cei care practică a- 
ceastă meserie din tată-n 
fiu. Cu fiecare an ce trece 
oamenii care valorifică cu 
pricepere și curaj marea 
bogăție a pădurilor au tot 
mai multă nevoie de pre
zența noastră, a mecanici
lor.

F. E. T. 
consider 
aceasta

mulți 
secția 

Petro-
fores- 

pentru

așa ?
N-a fost întotdeauna

Nu. Dacă astăzi fones- 
dispun numai în secțiatienii 

noastră de 170 de ferăstra- 
ie mecanice, în 
15 ani numărul 
era doar de 5. Și 
nu e decît un exemplu. Ci
ne nu a auzit de funicula- 
rele, tractoarele de diferi
te tipuri, buldozerele pe ca
re azi le întîlnești în fie
care exploatare forestie
ră, ajutînd mult munca oa
menilor 7 A fost o vreme 
cînd forestierii noștri nu

urmă cu 
acestora 

acesta

prea aveau fner^dore m uti
lajele care începuseră să 
ne sosească. Nu le-a trebu
it, însă, prea mult timp 
pentru a se convinge de a- 
vantajele de care vor bene
ficia în urma mecanizării 
lucrărilor.

— Noile utilaje au modi
ficat felul de a munci și 
a trăi al forestierilor ?

— In mare măsură. Oa
menii au început sâ învețe 
să lucreze cu ele și astăzi nu 
poate fi un bun forestier a- 
eela care nu are anumite 
cunoștințe de mecanică, ca
re nu cunoaște funcționarea 
unui motor. Fără asta nu 
sie mad poate. Mecaniza
rea unei bune părți din lu
crările forestiere a adus oa
menii acestui străvechi meș
teșug la nivelul progresului 
pe care îl face întreaga ța
ră. Intr-un număr redus 
de ani munca oamenilor de 
la pădure a încetat să mai 
însemne 
Datorită
de care dispun munca 
restîerflor a devenit tot mai 
calificată, tot mai rodnică.

efort și izolare, 
tehnicii moderne 

fo-

B. MIHAI

Susana Pataki:
„Stăpina“ firelor albe

O femeie modestă, tăcută 
și aproape timidă stă a- 
parent nemișcată lîngă 
mașină. Ochii-i sînt ațintiți 
asupra utilajului cu care 
lucrează, 
bosite călăuzesc cu 
ciune și siguranță 
complicat 
tase.

Această
care am 
ține zile în urmă, 
la „Vîscoza" Lupeni de 
de ani. ‘ '
în toate acestea : nici în ve
chimea 
mulată, nici în siguranța 
stăpînirea de sine 
mi-au atras atenția, 
multe muncitoare cu ace
eași vechime, sau chiar cu 
ani mai mulți în fabrică. 
Dar, dacă amintim că a- 
ceastă muncitoare a fost de 
23 de ori consecutiv evi
dențiată in muncă, de 23 
de ori declarată fruntașă pe 
fabrică — iată un element 
care se apropie de senzațio
nal. Dacă
23 de ani 
imaginară, 
narea, 
prinde un bilanț neasemuit 
de frumos și convingător al 
dăruirii în 
ciei, exigenței și răspunde
rii muncitorești. La cifra a- 
ceasta de 23, mai trebuie

utilajului ou 
iar mîinile-i neo- 

repezi- 
drumul 

al firelor de mă-

muncitoare, pe 
cunoscut-o cu pu- 

lucreeză 
23 

Nimic senzațional

și experiența acu
și 

care 
Sînt

sub coloana 
ar trage o 
și ar face 

rezultatul ar

celor 
linie 
adu- 

cu-

muncă, al hămi-

să adăugăm una > 276 de 
luni în care șî-a depășit pla
nul consecutiv, fără să 
boare 
șiri de

Cum
treacă
SUSANA PATAKI 
mai bună muncitoare a noas
tră** — cum mi-a fost re
comandată) nu a realizat în 
tot acest timp numai pro
ducție. A „realizat" și edu
cație — un proces complex 
care nu poate fi măsurat 
sau cîntărit statistic. Mult» 
tinere au învățat meseria 
„din mîinile ei.“ Odată cu 
secretele depanării firelor 
le-a transmis — prin pu
terea de convingere a e- 
xemplului personal — tră
sături și calități proprii: 
acelea care-i definesc pa
siunea, răspunderea față 
de muncă, față de colectivul 
fabricii.

Ne amintim, fabrica și-a 
realizat și în acest an, eu 
mult înainte de termen, sar
cinile de plan. In contextul 
acestui succes se înscrie, la 
loc de cinste ș\ Susana Pa
taki muncitoare harnică, mo
destă, autentic exemplu al 
constantei și perseverenței, 
al nețărmuritei dragoste și 
pasiuni pentru muncă.

co- 
vreodată sub depâ- 
15-20 la sută, 
era firesc să se pe- 
lucrurile, ffilatoarea 

(„cea

Ionica FIERARU
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Pseudo-revelion
încercați flăcăi 

hăi, hăăi! 
abatem din cale 
nostru din Vale turistic

Din pocnitoare dafi
La cei ce se iac „că plouă" 
Și fac treaba „pe din două" 
Ia sunafi din zurgălăi
Și mai trezifi-i,

Aha, aho, dragi cititori, 
Voi, cei ce slntefi autori 
Ai transformării Văii noastre 
In perlă cu luciri de astre 
Voi, ce-n a muncii simfonie 
Creați cu-aiîta armonie 
Prezentul pe-un fundal de aur, 
Și-al viitorului tezaur 
Cu mina voastră-1 făuriți, 
Ia stafi puțin de ne citiți 
Al nostru plugușor, cu care 
Vom trece pe la fiecare... 
Că-i datină din moși-strămoși 
Să tragem plugul, inimoși... 
Ia mai oprifi-vă flăcăi,

hăi, hăăii I
Ciocnifi paharul, așadar, 
In plin hotar de calendar 
Că-n anu-n care-acum intrăm 
Cu bucurie-antversăm 
Treizeci de ani de libertate, 
De năzuinfi ce-au fost visate 
De oameni harnici și-mplinite 
Pe plaiurile mult iubite 
Cu voioșie, deci, ciocnifi 
Paharele să le golifi 
Și-n clinchetele cristaline 
Să-ntîmpinăm anul ce vine 
Și-așa cum curge-n matcă Jiul 
Tot astfel curgă rubiniul... 
Ia mai sunați din zurgălăi,

! ■li, hăăii I

Haidem să tragem niște brazde 
Pe la mineri, cinstite gazde, 
Lor ce de-acol’ de jos, din 

mină 
Scot aștrii negri Ia lumină 
In tone multe, cu toptanul... 
Ia stafi un pic, că-i gata anul 
Ia stafi pufin, nu mai minați 
Și-urarea noastră-o ascultat! 
Ia stafi pufin flăcăi

hăi, hăăii I
Aho, aho, ortaci mineri. 
Tehnicieni și ingineri 
De Ia Jief și Paroșeni 
De la Petrila la Lupeni, 
Din Cimpa și din Livezeni, 
Din Aninoasa și Vulcan, 
Din Dîlja, Lonea, Uricani.
Și tofi cei ce muncesc în Vale 
In adîncimile-abisale,
Vouă vă zicem o urare : 
La mulfi, mulfi ani și la mai 

mare I
Și una din izvod străbun : 
Ani fericiți și Noroc bun! 
Că am aflat, că-n '73
To[i ați muncit ca niște zmei ... 
dar (nu ca cei din basm, firește, 
Ci-așa cum știfi voi, minerește!) 
Cu mult elan și dăruire 
Pentru a patriei cinstire 
Precum matrozii pe oceane 
Care înfruntă uragane 
Așa v-afi măsurat curajul 
In înfruntarea cu-abatajui 
Și cu dîrzenie de fier 
Cum îi stă bine la miner. 
Tragefi măi, cu biciul tare 
Să se-audă-n depărtare 
Să răsune plesnitura 
Mai tare ca pușcătura 
Că minerul azi muncește 
Mai modern, mai omenește 
Pocniți din bici și da|i de știre 
Despre a voastră hotărîre 
De-a da în viitorul an 
Cărbune mai mult peste plan. 
Pocniți din bici să sune tare 
Că hotărît e fiecare 
Să-mbogătească arsenalul 
Succeselor, ca cincinalul 
Mult mai devreme el să fie 
îndeplinit. Și să se știe 
In toată (ara cum că voi 
Slntefi ai Jiului eroi 
Și mai pocniți din bici, odată 
Să se audă-n Valea toată 
Că anul ce acum se fese 
Va ii numai din succese 
Ia tragefi brazdă măi flăcăi 

hăi, hăăii 1

Aho, aho, sa ne oprim 
Și pufin să poposim 
să le zicem o urare 
Tuturor acelor care 
Sus, din munte, trimit jos 
Lemnul falnic și frumos. 
La mulfi ani, forestieri 
Fii ai munților străjeri 
Ia urafile flăcăi, 

hăi, hăăii I 
Haidefi paharul să-l ciocnim 
Și-ntr-o sorbire să-l golim 
Pentru-acei de la planșete 
Cei ce „citesc" în eprubete 
Celor de la l.U.M.P. 
Și C.C.P., S.C.S,M.
De asemeni, I.C.P.M.H. 
Și S.S.H. și I.R.E.H.
Și tuturor acelor care 
In munca lor de cercetare 
Și-aduc prinosul cu elan, 
Succese mari în Noul An 
Și-n idealuri îndrăznețe 
Să urce culmile mărețe 
Ia mai sunafi din zurgălăi, 

hăi, hăăii I 
Plugușorul să-l urnim 
Și tot izbind să le dorim 
Celor ce kilowafii-i lasă 
Să „curgă"-n cabluri, pînă-n 

casă 
Și „îmblinzește" electronul 
S-aibă parte de el tot omul 
Un „La mulți ani" plini de 

lumini 
Și de succese numai plini 

Minați măi I 
Dar iată ce vedem in zare 
Sînt „turnuri" — blocuri mari 

cu care 
Constructorii presară calea 
Ce-o batem prin întreagă 

Valea 
Și munca lor înălțătoare 
E tot mai sus, tot mai spre 

soare... 
Lor, care-n ritm cum nu e altul 
Străpung cu locuinfe-naltul, 
De-asemenea, noi le dorim 
Succese mari, de ordin prim l 
Dafi-i pe schele măi flăcăi 

hăi, hăăii! 
Să tragem plugul din nămefi 
Și să ne-oprim pufin, băieți. 
Ca să le zicem o urare 
Meseriașilor cu care 
Tot pulsul muncii creatoare

Hai să ne
La Teatrul
Ce-amplinit un sfert de veac 
De cînd, cu, sau fără trac 
Talentafii noștri-actori 
Scenariști și regizori
Slujesc scena cu căldură, 
Să le zicem urătură
S-aibă parte-n noul an 
De spectatori... „peste plan" 
Repertoriul mai bogat 
Mai bun și mai variat.
Trageți sus cortina, măi

hăi, hăăi I

E animat, mereu, mai tare. 
„La mulfi ani" harnici muncitori 
Frezori, sudori și turnători 
Strungari, energeticieni 
Mecanici, electricieni 
Dulgheri, forjori, zidari, 

timplari, 
Voi, harnici meșteri făurari I 
S-aveți In anul care vine 
Succese-n muncă mai depline 
Ia mai pocniți din bici flăcăi 

hăi, hăăii! 
Hai să ciocnim paharul „ras“ 
Că urâturi ne-au mai rămas. 
Celor ce-n albele halate 
Veghează-a noastră sănătate. 
Să bem cu dinții un pahar 
De Murfatlar, dar cit mai rar 
Să ne vedem... rar la spitale 
Să fie numai... paturi goale 1 
Și bunilor învățători 
Ce se apleacă răbdători 
La cei care pășesc în viată 
„Le-ndreaptă" pașii și-i învață, 
De-asemeni, le dorim și lor 
Un an deplin și cu mult spor. 
Elevilor, ca epilog, 
Doar nota zece-n catalog 
Și tofi să fie promovați- 
S-ajungă-ai țării mari bărbați 
Acum din clopo/el sunați, 

hăi, hăăii!
Un an cu spor pentru studenfi 
Să-i știm pe tofi buni 

absolvenți 
Un an fără restanfieri 
Doar integraliști și bursieri 
In abataj buni ingineri 
Să fie mlndri că-s mineri 1 
Și-n munca de concepție 
Să nu facă... excepție I 
Și să-aducă fiecare 
Clte-o raționalizare 1

Ei, dar plugușorul are 
Urări pentru fiecare...
Să ne-oprim, cum se cuvine 
Pufin și prin magazine... 
Deși-s în majoritate 
Bine-aprovizionaie 
Vînzătorii, foarte-amabili, 
Șefi de magazin capabili, 
Mai zărești, pe ici, colea 
Cite-o „marfă" sub... tejghea 
Cite-o stofă, cite-o blană 
Ce se vinde pe... sprinceană 
Sau, mai vezi la vreun bufet 
Cîte-un ospătar „șiret" 
Care-n fafă, fără frică 
Umblă cu... ocaua mică 
Și-apoi, ce mai tura-vura, 
Dacă-ncerci să „deschizi" gura 
Că nu-fi place... deservirea 
Iți arată calm... ieșirea I 
Ăstora, noi Ie dorim 
De la anul să li știm 
C-au lăsat la naiba șperful 
Ce face de rîs... comerțul 
Și să știe că sînt ace 
Pentru orișice cojoace 11 
Ia sunafi din zurgălăi, măi, 

hăi, hăăi 1
Pentru anul ce sosește 
Poate „cineva" găsește 
Prin comerf, cumva și cheia 
De a descuia ideea 
Spre-a da posibilitate 
Să fie cumva, găsite 
Și articole sportive: 
Hanorace, espadrlle, 
Corturi și-alte ustensile 
Că pin' ce-n magazin găsești 
Riști ea să... îmbătrlnești 1 
Dacă tot sîntem în „mediu" 
Nu există-un intermediu 

.fabrica" schiori ? 
seniori — 
se știe-aici 
schiori... pitici! 
de sport vorbim

De a...
Mă refer la 
Că, precum 
Avem doar 
Și dacă tot
La telescaunul ce, știm, 
Deja circulă-n Paring
Numai „spectatori" se string ? I 
Și dacă tot de sport vorbim
De la anul, tofi dorim 
Clteva.. patinoare !
(Că numai Lupeniul are...) 
Ia să încercați flăcăi,

hăi, hăăi 1

hăi, hăăi I
De urat am tot ura 
Și tot n-am mai termina 
C-am avea urări cu carul 
De-ar ocupa-ntreg ziarul... 
Deci, să ne oprim aleanul 
(Mai lăsăm pentru... la anul) 
Cu nădejde, mare, frați, 
In Noul An să intrafi I 
Cel care-a trecut, se pare, 
A (inut ca să presare 
Noută(i, mai la tot pasul, 
Timpul și-a mărit compasul, 
Anul, ce se pare-acum 
Este... pregătit de drum 
A finut să plece-ndată 
Pe linia... electrificată 
Și să lase cu speranțe 
Pentru mai mari cutezanfe. 
'74 bate-n prag 1
Să-I primim, la fel, cu drag I 
La mulfi ani, dragi cititori 
Voi, ai viefii noi ctitorii 
La muifi an cu sănătate I 
La mulfi ani în libertate 1 
La mulfi ani în Valea nouă 
Luminiș cu stropi de rouă I 
La mulfi ani cu bunăstare 
Tuturor cu mic cu mare 
Și în pace să trăifi 
Mulfi, mulfi ani și fericiți 
Cititorilor iubi/i I

Ion LICIU

RĂVAȘE
in
rînduri...

Casei de cultură Uricani

Lăcaș de
Impresia

Clubului

cultură ce lasă
de... casă aleasă I

sindicatelor Petrila

Văzui pe-aici și amatori 
De gură cască... cartofori...

Fetelor de la telefoane

Dau numerele mai ușor
Cînd au pe... „UNU“-n fața lori

J umplu din nou paha
rele. începe numără
toarea inversă: 12,
11... 2, 1, 0! Da Ol
Clipa cea mare a so
sit. îmbrățișări, săru
tări, ura/e și tradițio
nala stingere de o 
clipă a luminilor, con
sfințesc sosirea Anu
lui Nou. începe dan
sul în., bocanci,

Mărturisesc că de 
data aceasta apelul 
realizatorului paginii 
„Magazin" m-a pus 
în evidentă încurcătu
ră, cînd, acum cîteva 
zile, mi-a spus agitat 
la telefon :

— Pregătește-mi ce
va pentru duminica 
dinaintea revelionu
lui. Ceva specific de 
Anul Nou. Și să fie 
scurt I

Evident, am accep
tat „provocarea" și, 
iată, încerc o transpu
nere în scenă, a ceea 
ce poate să însemne 
sărbătorirea întîmpi- 
nării unui nou an în- 
tr-un cadru desigur i- 
nedit pentru cei mai 
mulfi dintre noi, sur
prinzător prin atmos
feră, feeric prin de
cor.

Să prefer o cabană 
anume ? Să optez pen
tru un 
munte ?
dinainte amicii, cu ca-

de 
aș 
a- 
cît

Nu, 
toate 
timp 

acestui
este

ile pe care tranzisto
rul, casetoionul, sau 
acordeonul le lansea
ză In unde, cînd rit
mate, clnd melodioa
se, întregesc o atmos
feră ce nu mai are 
nevoie de prezentare.

Și iată, privirile tu
turor se îndreaptă tot 
mai des spre secunda- 

ceasurilor

lovere ți pantaloni ae 
schi. Perinița ridică 
ultimele bariere con
ventionale...

Noaptea de Reveli
on este în toi.

ah
sus în 
Nou 1 
nlfi cu

fost vreodată 
munfi de Anul 
Dacă nu, ve- 
noi chiar azi I

re o zi, două, sau trei, 
voi fi părtaș la cele 
mai plăcute clipe 
destindere ? 
răspunde la 
cestea, atîta 
desfășurarea
pseudo-revelion 
doar rodul unei pure 
imaginații.

Așadar ne aflăm 
împreună, cu oricare 
dintre dumneavoastră 
stimați cititori, în de
corul Muntelui la ca
bana Veseliei, pregă
tiți să întîmpinăm pe 
foarte tînărul „1974“ 
echipat și el după 
toate regulile munte
lui : cu căciulită, 
norac și evident, 
schiuri.

In sala de mese 
cabanei, entuziasmul 
se apropie de cotele 
lui maxime. Paharele 
se golesc mai repede 
ca altădată, debitul o- 
ral al celor prezenfi 
întrece cu mult media 
obișnuită, iar melodi-

C. L. F.

Personalului medical

Lui I. Irimescu autorul mai 
multor probleme de enigmistică

traseu, un
Să-mi aleg

Unul este tîrgul, alta este piața 
Unu-i vînzătorul, alta-i... precu

peața ! !

• Petrecefi un revelion cu 
de toate și-ntr-o atmosferă 
cord ială. Atenție la vreun 
atac „cordial" 1

• Mă ofer să petrec re
velionul cu dv. Sarmalele, 
curcanul și băutura vă inte-

veste; 
castani

,«

vă urez în anul care vine 
n-aveți parte de... saloane 

pline

Aurel DULA

E. G. C., transport in comun

V. M.

I.C.L.S. alimentația publică

patruFabricii de produse lactate

rînduri
Gospodarilor

Teatrului Jiului

să toarcă...

F. S. H.

lumea

amicale

S. ARDELEANU

CRIPTOGRAFIE’1,3,4,2,6

L
M. V.81 VERB’ 7,5

M. VASILE

(Suplul

Eu 
Să

— Nu vă supămți, nu știți 
la care Popeseu trebui» să 
fac pe Moț Gorilă ? ! I

aflai o 
printre

Aici igiena e un lucru sacru 
Dar cînd se-ncurcă, iese lap.

acru

„Valea

minerul 
Minerul'*.

tată.
de Moș Gorilă ai. 
l-ai procurat T !

De ce stîlpii-s 
Toată
Meșterii sînt harnici 
Și văd... meserie I

Echipei de fotbal „Jiul"

Lui V. MOLODEȚ, auto
rul careului 

„Pe gheață și „pe zăpa
dă"

Rebusist, nevoie mare 
Și-un compunător de „viță" 
In „minore", dar... ușoare 
Chiar și pentru... grădiniță.

trainici ?
știe...

curînd 
la voi 
dat „Fata fără zestre1 

douăzecișicinci de ani.

£

Fabricii „Vîscoza" Lupeni

Cînd am vrut s-apăs 
Văzui că-e-nchis „F

La început „curgea" în jos 
Acum urcă furtunos...

Mă-ntreb de ce vă „chinuiți" 
Toate de-odată să sosiți ?...

Cînd văzu „Vîscoza" 
Fermecată, parcă, 
Ariadna însăși,

-a mai vrut

I.C.L.S. Produse industriale

Probabil, știți cînd e zăpadă 
Alunecăm ușor pe stradă 
Și-n cazu-acesta, așadar, 
N-ați mai făcut patinoar !

Aflaseră trei soți o veste : 
Că marfă dați pe... ochi 

frumoși 
Și de atunci, au trei neveste 
Aproape zilnic, „ochii scoși"...

Hai să mergem dragi plugari 
Pufin pe la gospodari 
Să le urăm ca'de la anul 
Să-ncerce ca să-și „facă planul" 
Că sarcinile lor, se pare, 
Au aria ceva... mai mare 1 
Că se „întîmplă" pe alocuri 
Să meargă lifturile-n blocuri 1 
Să vadă ce-i cu apa caldă 
Atunci cînd „unii" se mai 

scaldă I 
Să vadă că... la Sohodol 
Gunoiul s-a făcut... nămol 1 
Să vadă ziua becuri care
Ard la amiaz' pe strada mare I 
Să vadă multe, cît mai multe 
Iar cu urechile s-asculte 
Reclamafiile care...
Cînd sînt scrise, prin dosare 
Se „rezolvă" stînd uitate 
Și prin sertare lăsate 
Ia dafi bice măi iîrtafi

PASTILE DE
Mică publicitate
^Sărbătoriți revelionul în- 

tr-un „codru" festiv I

REBUS LA HOTAR DE CALENDAR • REBUS LA HOTAR DE CALENDAR
ORIZONTAL: 1) La MULȚI ANI... — Cu VE

SELIE ; 2) TOFTĂ BUNA — Cu MULȚI ANI; 
3) PA, PA... de odinioară sau LA RE... acum — 
...mulțumesc, LA FEL ; 4) Din URALE ! — Fă
cut LA ANUL... și LA MAI MULȚI ANI; 5) 
BELȘUG ȘI ROADE să deie — ...NU FACE NI
MIC ; 6) TOT ÎNAINTE — NU FACE NIMIC la 
gura sobei ; 7) BELȘUG ȘI BOGĂȚIE-n perspec
tivă... — ...în URĂRI!; 8) La o temă !... — ...din 
URĂRI! — Cu ROD BOGAT; 9) NOAPTE BUNĂ 
10) LA REVEDERE, CU TOATĂ CĂLDURA 
(mase).

resează. Eu vin cu... paști- 
le. (că la farmacie e Închis).

LION

ORIZONTAL: 1)
De anul nou (pl.)... ; 
2) ...pe urmele „plu- 
gușorului"... — ...prin 
ostrov ! ; 3) Nume 
minin — Special 
cute de revelion ; 
A-l opri... — ...la 
velion ! ; 
gol! —- . 
pe urmă, 
cest revelion ; 
...beat la cap ! — 
în răvașe ; 7) Slabi... 
la băutură — In ala
iul „plugușoruTui" ; 
8) Emisiunile clopo
țeilor de la „plugu- 
șor“ — în desen ! ; 9) 
Fixă la hotar de ani 
— Dar, în pomul de 
iarnă ; 10) Primul ca
dou de Anul nou — 
Cadru de... revelion 
(Pl.).

VERTICAL: 1) Un 
plus de veselie... — 
...la meniul de reve
lion ; 2) Cu mulți ani
— îmbrăcată-n alb ; 
3) Neaua pomului de 
iarnă — Cu mulți ani 
înainte ; 4) La mulți 
ani... — ...de la reve
lion ! ; 5) Din plugu- 
șor !... — ...chemat la 
revelion ; 6) Răvașul 
din plăcintă... — ...și 
din cîntec I : 7) Sacri
ficate pentru masa 
revelionului — In 
curbă ! — La pomul 
de iarnă : 8) A vedea 
cum alții petrec de 
Anul nou ; 9) Urare
— încheie și începe 
anul ; 10) Anul nou 
(Pl.).

ORIZONTAL : Toarnă-n pahare — Pahar ; 2) 
Intră în pahare... — ...și în sticlă !; 3) Intre sti
clă și gură — Aroma unui pahar de vin cald; 4) 
La halbă ! — Un pahar mai mare... ; 5) ...pe ma
să ! — Picături din șprițuri ! — In sextet ; 6)
Sărbătorile pocalelor pline ; 7) Din neamul asi- 
rilor — Se face și cu băuturi... minerale ; 8) In 
cupe I — Intîmpinați în clinchet de pahare — 
Mamă de mulți ani ; 9) Făcute la un pahar — 
S-a întrecut cu paharul ; 10) O ține tot în pe
treceri — Două garafe !

Millva TEODOSE

detuwtf
M. I. VLASE

VERTICAL : 1) URARE ; 2) E pentru LA MAI 
MARE... — ...cu VESELIE ; 3) Ii dă cu LA
MULȚI ANI pe strune... — ...note bune ! ; 4) ...pe 
no te ! ...la cîntece ! — Țara noastră ; 5) Din 
plin ț _ pene ! — La MAI MARE ; 6) PENTRU 
NOUL AN... — ...LA MAI MARE ; 7) Argument 
pentru SĂ TRĂIȚI... — ...și S-AVEȚI LEI; 8) 
BUN RĂMAS — SĂ FIE SĂNĂTOS, că fuge ; 9) 
SUCCES pentru ai noștri — înainte de NOAPTE 
BUNĂ, eopii (fem.); 10) BUN SOSIT LA LUNĂ.

fe- 
fă- 

4) 
re-

5) Salonul 
A veni mai 
i... — ...la a-

6) 
E VERTICAL : 1) Pahar — Neîntrecut degustă

tor de vinuri ; 2) Se beau la tîrg ; 3) Paharul de 
pe urmă ! — Tot pe loc — Bea invers ! ; 4) Ac
cesoriu auto-moto — Din an în an ; 5) Scoate 
vinul din butoi — Sat în Italia ; 6) La un pahar! 
— Susținătorii lui Bachus ; 7) Pahare de co
niac!... — ...în sticluță ! — Beat la cap ! ! ; 8)
Răcitoare pentru o tragere... la măsea ; 9) Merg 
la un pahar de vin — Un păhărel de pelin ; 10) 
Bucate după care merge un pahar — Ține sti
cla de șampanie la lansarea vapoarelor.

Careului „La drum cu Es- 
culap"
„— Cînd am vrut în dru

meție
Să pornesc cu Esculap 
M-am trezit la farmacie 
Fiindcă aveam... dureri de

cap“.

— Ce-o fi, gheață sau ză
padă ?, 

întrebam lumea pe stradă 
Aș’ îmi spune-un isteț 
Glumă de-a lui ... MOLO-

DEȚ!
Iulian IRIMESCU

— Vai 
splendid 
De unde

ce costum

Și tot lui
Cînd mai dezlegi vreodat’ 

careuri
Să nu mai ai dureri de cap 
I-ați și o pungă cu drageuri 
Și mai înghite cîte-un hap !
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a șefilor misiunilor diplomatice 

acreditați în România
(Urmare din pag. 1}

printr-o contribuție activă, e- 
ficientă la normalizarea cli
matului în lume, la întărirea 
cursului nou spre destindere 
$i conlucrare prietenească în
tre toate popoarele, pentru în
făptuirea idealurilor de pace, 
libertate și progres ale între
gii umanități. Politica interna
țională a României a pus în 
relief aportul hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
Ia elaborarea liniilor directoa
re și înfăptuirea în practică a 
activității țării noastre consa
crată soluționării unor proble
me majore ale contemporanei
tății, consolidării tendințelor 
pozitive în viața internaționa
lă, în scopul asigurării păcii și 
securității în lume.

Multe din țările pe care le 
reprezintă șefii misiunilor di
plomatice prezenți la această 
întîlnire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a vizitat în.cursul 
anului sau în anii precedenți.

întâlnirile și schimburile de 
vederi avute cu această ocazie 
și în alte împrejurări, cu con
ducători de state, șefi de gu
verne, cu alte personalități a- 
le vieții politice, economice și 
culturale, declarațiile solemne 
comune, tratatele și convenți
ile încheiate au determinat a- 
dîncirea relațiilor de prietenie 
și intensificarea legăturilor pe 
multiple planuri ale României 
cu un însemnat număr de țări, 
au marcat afirmarea, tot mai 
pregnantă a principiilor rapor
turilor noi între state, au sti
mulat activ cursul spre des
tindere în lume.

Pentru a prezenta felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, celorlalți conducători de 
stat ai României au venit am
basadorii : R.S.F. Iugoslavia
— Iso Njegovan. Dane
marcei — Torben Busck- 
Nielsen. R.P. Bulgaria — 
Spas Gospodov, R.D. Viet
nam — Nguyen Dang Hanh, 
Olandei — P. V. Putman Cra
mer, R. S. Cehoslovace — 
Miroslav Sulek — R. P. Al
bania — Nikolla Profi, R. D. 
Germane — Dr. Hans Voss, 
U.R.S.S., — V. I. Drozdenko, 
Republicii Vietnamului de 
Sud — Dam Van Luu, Cubei
— Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain, R. F. Germania — Er- 
tvin Wickert, Marii Britanii 
•— Derick Rosșlyn Ashe, R. A. 
Egipt — Osman Assal. Indo
neziei — Mursalin D. M., 
Franței — Francis Levasseur, 
Indiei — V. K. Ahuja,’ Argen
tinei — J. C. M. Beltrărhirio, 
Finlandei — Pentti Martin 
Suomela, Republicii Elene — 
Aristote Prhydas. Pakistanu
lui — S. A. D. Bukhari, Italiei

Tradiționalele urări de Anul Nou adresate 
de pionieri, tineri muncitori și studenti 

conducătorilor de, partid și de stat

— Antonino Restivo, R. P. 
Congo — Eugene Germain 
Mankou, R. P. D. Coreene — 
Li Min Su, Israelului — Yo- 
hanan Cohen, Republicii Ga
bon — Jean-Firmin Ngon- 
det, Marocului — Maati Jo- 
rio, Peru — Enrique E. La- 
roza, R. P. Chineze — Li Tin- 
ciuan. Republicii Africa Cen
trală — Jean-Claude Man- 
daba. Irakului — Ahmed Hus
sein Al-Samarraie, Suediei — 
Curt Leijon, R. P. Mongole
— Giambyri Niamaa, R. P. 
Polone — Wladyslaw Wojta- 
sik, ministrul plenipotențiar 
al Braziliei — Federico Car
los Carnauba. însărcinați cu 
afaceri a. i. ai: S.U.A. —Ro
bert J. Martens, Mexicului — 
Ricardo Calderon Villaver- 
de, Republicii Chile — Julio 
Riethmuller, Republicii Ara
be Siriene — Muhser Saya- 
di, Republicii Zair — Zi tu 
di Nenkoti, Republicii Demo
cratice Sudan — El Rasheed 
Khidir, Regatului Cambodgiei
— Ngo Taing Tykea, Belgiei 
Lionel de Mey, R. P. Ungare
— Domokos Vekas, Venezue- 
lei — Hernani Escobar Ca
brera, Iranului — Yahia Mo- 
tamed — Vaziri, Elveției — 
P. A. Troendle, Turciei — Ra
sim Fenmen, Austriei — Dr. 
Tassilo Ogrinz, Japoniei — 
Yasuhiro Hamada, șeful Re
prezentanței Consulare și Co
merciale a Spaniei — Pio de 
los Casares y de Illana, di
rectorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. — Sayed Ab
bas Chedid, și Reprezentantul 
PNUD — B. R. Devarajan.

Luînd cuvîntul în numele 
corpului diplomatic, ambasa
dorul Iso Njegovan, decanul 
corpului diplomatic, a spus:

Stimate Domnule Președin
te,

■Cu ocazia celei de-a 26-a a- 
niversări a proclamării Re- ■ 
publicii și a Anului nou, am 
deosebita onoare și plăcere ca, 
în numele corpului diploma
tic din București, să vă trans
mit cele mai cordiale felici
tări și cele mai bune urări 
dumneavoastră, Consiliului 
de Stat, guvernului și poporu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia.

Dorința noastră este ca 
noul an. 1974, să fie un an 
al păcii, al întăririi colaboră
rii și înțelegerii între popoa
re și țări, al unei atmosfere 
de destindere în relațiile in
ternaționale — ah care am do
ri să aducă oamenilor o via
ță încare să fie măi plini de 
încaedere' în zhîa de' mâine.

în anul care a trecut s-a 
putut remarca contribuția im
portantă a Republicii Socia
liste România și, în mod spe

cial, contribuția dumneavoas
tră personală, stimate domnu
le președinte, la promovarea 
colaborării și coexistenței in
ternaționale, la destinderea în
cordării și dezvoltării priete
niei, a stimei și respectului re
ciproc între popoare și’ state.

Sîntem, de asemenea, mar
tori ai unor realizări semnifi
cative pe care harnicul popor 
român și conducerea sa le ob
țin în toate domeniile de acti
vitate și în dezvoltarea multi
laterală a țării lor.

Noi, cei aflați aici în calita
te de reprezentanți ai țărilor 
noastre, ne bucurăm de suc
cesele pe care le înregistrează, 
atît pe plan intern, cît și ex
tern, Republica Socialistă Ro
mânia, țară a cărei ospitalita
te proverbială i-am cunoscu
t-o. Aceste succese constituie 
o parte inseparabilă a aspira
țiilor generale ale lumii con
temporane spre bunăstare, 
spre o viață mai fericită a tu
turor oamenilor și spre înfăp
tuirea idealurilor nobile ale 
păcii și prosperității.

Permiteți, stimate domnule 
președinte, să vă urez încă o 
dată, dumneavoastră, stimatei 
dumneavoastră familii și cola
boratorilor multă sănătate și 
fericire.

La mulți ani!
In numele Consiliului de 

Stat, al guvernului și al său 
personal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
felicitări, pentru bunele urări 
adresate poporului român. A- 
locuțiunea rostită cu acest pri
lej de șeful statului nostru a 
fost viu aplaudată de toți cei 
prezenți.

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

Ciocnind o cupă de șampa
nie cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezentanții nu
meroaselor țări prezenți la i- 
ceastă întîlnire i-au transmis 
felicitări cu prilejul Anului 
nou din partea șefilor statelor 
și guvernelor respective, urări 
de noi succese în activitatea 
ce ’o desfășoară în fruntea sta
tului român și în viata politi
că internațională. In timpul a- 
cestor cordiale convorbiri au 
fost evocate vizitele făcute de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în numeroase țări, influența 
majoră a convorbirilor la ni
vel înalt avute cu acest pri
lej atît pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, cît și pen
tru promovarea cursului des
cinderii în lume, păcii, înțele
gerii' și’ cooperării între țări 
șî popoare.

La încheierea primirii,, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
urat încă o dată șefilor misiu
nilor diplomatice multă feri
cire și „La mulți ani!“.

(Urmare din pag. 1)

contextul acestui puternic a- 
vînt general, un loc important 
îl ocupă dezvoltarea resurse
lor energetice, sporirea în
tr-un ritm mai înalt a produc
ției de cărbune. In același 
timp, va continua să se dez
volte baza tehnico-materială a 
agriculturii, asigurînd crește
rea în continuare a producți
ei vegetale și animale. Bunăs
tarea materială și spirituală a 
poporului, care se situează în 
centrul politicii partidului șl 
statului va continua să creas
că în ritm susținut. Fondul de 
salarii va fi în 1974 cu 14 mi
liarde lei, adică cu circa 12 la 
sută mai mare, iar venitul 
real ale țărănimii cu 5,5 mili
arde lei mai mari decît în
1973. In ansamblu, veniturile 
reale totale ale populației vor 
ajunge în 1974 la 229 miliar
de lei, cu circa 20 miliarde lei 
mai mult decît în 1973.

Petrecem Revelionul avînd 
în față perspectiva luminoasă 
a unui an mai bun, mai spor
nic, mai fericit. Avem planuri 
frurhoase. Avem o puternică

Valea Jiului la a HVI-a aniversare a Republicii BILANȚ BOGAT IN FAPTE
(Urmare din pag, 1)

din fabrici — uzine și de pe 
șantiere este îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor asumate 
pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră. Rea
lizări de seamă au obținut 
și colectivele de muncitori 
din Valea Jiului, din între- 
priderile economice și de pe 
șantierele de construcții, din 
unitățile prestatoare și de 
servire care sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid au manifestat maxi
mum de responsabilitate pen
tru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activi
tăți economice și sociale. 
Grija față de om — țelul su
prem al politicii partidului 
și statului nostru — s-a ma
terializat și în acest an prin 
realizarea tuturor obiecti
velor social-culturale, o- 
biective menite să asigure 
fiecărui cetățean un trai' tot 
mai îmbelșugat și fericit. La 
cele peste 25 mii apartamente 
realizate în anii contsrucți- 
ei . socialiste se adaugă îii- 
că 1309 apartamente reali
zate în acest an, ceea ce în
seamnă că, ,mai bine de ju
mătate din populația Văii 
Jiului locuiește în case noi, 
confortabile. S-au dat în fo
losință, tot în acest an, o 
școală cu 16 săli de clasă și 
o creșă — grădiniță cu 340 
locuri în Petrila, o creșă în 
orașul Vulcan, un cămin de 
300 locuri cu cantină pen
tru muncitori nefatriiliști în 
orașul Lupanii, o boiangerie 
cu spălătorie, curățătorie și 
vopsitorie chimică și un a- 
telier de tîmplărie pentru in
dustria locală. S-a termi
nat hotelul turistic de la la
cul de acumulare Valea de 
Pești ce va fi dat în folosin
ță în primul trimestru al 
anului 1974.

Lucrări importante s-au 
executat și la alimentarea ge
nerală cu apă și canalizarea 
generală a orașelor din Va
lea Jiului, astfel că în prezent 
sînt gata de recepție alimen

bază materială care asigură 
premisa înfăptuirii lor. Avem 
o experiență din ce în ce mai 
bogată. Avem capacitatea și. 
voința de a le înfăptui. Aceas
ta ne întărește încrederea în 
forțele proprii, ne sporește op
timismul și entuziasmul.

Pentru minerii Văii Jiului 
Noul An are semnificații ma
jore. In lumina recentelor mă
suri stabilite de conducerea 

Anul XXX, an
partidului și statului privind 
dezvoltarea bazei energetice a 
țării, sarcina sporirii producți
ei de cărbune capătă noi di
mensiuni. Aceasta deschide 
perspectiva unor noi transfor
mări industriale, social-mate- 
riale și urbanistice în Valea 
Jiului. Perimetrul Văii Jiului 
se va dezvolta și moderniza, 
va înflori și va prospera în
tr-un ritm mai înalt decît se 
prevăzuse pînă acum. Incepînd 
cu acest nou an, intrăm într-o 
etapă nouă, iată ce perspecti

tarea cu apă Vulcan — Pe
troșani, care va contribui la 
îmbunătățirea asigurării cu 
apă potabilă și căldură a 
populației din cartierul Ae
roport, este racordat în în
tregime orașul Petroșani la 
canalizarea generală a Văii 
Jiului și în scurt timp va 
fi racordat și orașul Petri
la ; s-au terminat lucrările 
de regularizare a Jiului și 
de apărare împotriva inun
dațiilor a orașului Petrila și 
o parte din Petroșani.

Pentru mai buna aprovi
zionare a populației,' au fost 
modernizate majoritatea u- 
nităților comerciale în toate 
localitățile Văii Jiului, s-a ex
tins gama produselor și 
bunurilor de consum și ■ de 
uz casnic, au fost înființate 
noi unități pentru prestări 
de servicii.

Realizarea în bune condi
ții a sarcinilor de plan pe a- 
nul în curs, în toate sectoa
rele de activitate, este condi
ția de bază pentru îndepli
nirea cu succes a importan
telor sarcini prevăzute în 
planul de stat pe anul 1974. 
Colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni din în
treprinderi și instituțiile 
Văii Jiului, au luat cunoștin
ță cu satisfacție deosebită 
de măsurile adoptate în 
Plenara C. C. al P. C. R. din 
27-28 noiembrie, de legile a- 
doptate de Marea Adunare 
Națională care creează ca
drul politic, . organizatoric 
și legislativ ăl' planului pe 
anul. 1974,

Animați de aceste principii 
ale politicii partidului și 
statului nostru, fiind convinși 
că tot ceea ce se realizează 
și se înfăptuiește este în fo
losul și beneficiul întregii 
societăți, oamenii muncii din 
Valea Jiului sînt hotărîți — 
așa cum a rezultat din lu
crările adunării activului 
municipal de partid și din 
primele dezbateri asupra 
planului pe 1974 — sa des
copere și să valorifice toa
te posibilitățile care să ducă 
Ia realizarea integrală a sar
cinilor de plan încă din pri

ve • minunate, ne înaripează 
gîndurile în seara Revelionu
lui ’74. înfăptuirea obiective
lor care ne stau în față solici
tă mobilizarea întregii capaci
tăți și energii creatoare a ce
lor ce muncesc. In adîncurile 
minelor, în uzine și pe șantie
re, în școli și laboratoare, pre
tutindeni la locurile noastre 
de muncă să punem umărul cu 
toată nădejdea.

al noilor noastre năzuinți
In activitatea și viața de zi 

cu zi, minerii Văii Jiului simt 
din plin grija, atenția și spri
jinul conducerii partidului și 
statului. Aceasta le întărește 
încrederea, le dă noi puteri, le 
sporește răspunderea și entu
ziasmul. In fața dificultăților 
care au apărut în activitatea 
de producție, conducerea 
partidului a dat mineri
lor un ajutor substanțial în în
vingerea greutăților și a unor 
rămîneri în urmă. Măsurile 
luate au adus o puternică în- 

mele zile ale anului viitor.
Din perspectivele luminoa

se de viață și de trai ce le 
oferă vastul program de in
vestiții cu caracter social și 
edilitar — gospodăresc pre
văzute în noul an Valea 
Jiului va beneficia și în con
tinuare de un important vo
lum. Se vor construi 1227 
apartamente și două cămine 
cu cantine de cîte 300 de lo
curi fiecare, o școală cu 
16 săli de clasă, o creșă — 
grădiniță cu 340 de locuri, 
o creșă cu 100 locuri, un a- 
telier cu laborator școlar, un 
spital cu policlinică de 700 
locuri, o fabrică de răcori
toare cu o capacitate de 
1500 sticle/oră, spații comer
ciale la parterul unui bloc 
din Aeroport, un depozit de 
ambalaje și o bază de pro
ducție pentru gospodăria co
munală. Vor continua lucră
rile de alimentare cu apă, ca
nalizare generală, regulari
zări de albii, modernizări 
de drumuri și poduri.

Volumul produselor ali
mentare și nealimentare ce 
se vor desface populației
vă crește cu peste 100 milioa
ne lei, iar prestările de ser
vicii pentru populație vor cu
noaște' noi extinderi și di
versificări.

Ținînd seama de faptul că 
noul an 1974 are o importan
ță deosebită datorită eveni
mentelor mari pe care le va 
sărbători întregul nostru po
por, — aniversarea a trei de
cenii de la eliberarea patriei 
și cel de al XI-lea Congres 
al P.C.R. — datoria noastră 
a tuturor cetățenilor patriei 
este de a munci cu tot devo
tamentul, cu toată pasiunea 
și puterea de muncă, consa- 
crîridu-ne întreaga energie 
realizării obiectivelor celui 
de al 4-lea an al cincinalu
lui, pentru întîmpinarea cu 
noi și remarcabile realizări 
cele două evenimente, pentru 
ascensiunea neîntreruptă . a 
patriei noastre socialiste pe 
calea civilizației, a creșterii 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. 

viorare în producție. Prin asi
gurarea unei organizări mai 
raționale și a unei aprovizio
nări mai bune a fronturilor de 
lucru, prin întărirea răspuh- 
derii și disciplinei, producția 
medie pe zi lucrătoare a cres
cut în lunile noiembrie și de
cembrie cu 6-7 mii de tone. 
S-au creat premisele ca anul 
1974 să fie un an rodnic și pe 
planul extracției de cărbune, 

un an al lichidării oricărei ră
mîneri în urmă, al îndeplinirii 
exemplare a planului, produc
ției cărbunelui.

Pentru întregul popor ro
mân, anul ce vine va fi mar
cat de evenimente care îi vor 
conferi o puternică strălucire 
și o însemnătate cu totul deo
sebită. 1974 va fi anul aniver
sării a trei decenii de la eli
berarea țării noastre de sub 
jugul fascist și trecerea pe 
calea făuririi, unei noi orîndu-

Rezultate deosebite 
pe șantiere

(Urmare din pag. 1)

parație cu anii precedenți, 
s-au înregistrat de asemenea 
la productivitatea muncii . și 
la indicatorul de eficiență e- 
conomică. Productivitatea 
muncii realizată în acest an 
este mai mare cu 16 la sută

Depășiri la toți indicatorii
Folosind limbajul cifrelor, 

vom exprima doar în cîteva 
rînduri un fapt îmbucurător : 
în anul 1973 colectivul I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni și-a depășit 
toți indicatorii de plan. La 
producția globală, depășirea a- 
nuală este de 800 000 lei, iar 
la producția marfă de 630 000 
lei. Planul fizic a fost, de ase
menea, depășit. La principale
le sortimente, fire de mătase 
și sfoară vîscoză. majorările 
de plan sînt substanțiale — 
de 6 și, respectiv, 7,5 tone.

La indicatorul sintetic al

In folosul unităților miniere-
Constructorii de mașini ai 

întreprinderii de utilaj minier 
Petroșani au livrat unităților 
miniere-din Valea Jiului, pes
te sarcină anuală, un volum 
de piese de schimb în valoare 
de 9 000 000 lei și 2 000 grinzi 
de susținere.

Cei mai vrednici preparatori
Desfășurînd larg întrecerea 

socialistă, preparatorii petri- 
leni au reușit să obțină în a- 
nul pe care-1 încheiem reali
zări meritorii. Cel mai vred
nic colectiv de aici s-a dove
dit a fi, prin depășirile de 
plan obținute, cel al secției de

iri sociale, anul trecerii în re
vistă a drumului glorios par
curs de poporul nostru liber 
pe calea făuririi vieții sale noi. 
1974 va fi în același timp anul 
celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
care va jalona liniile directoa
re ale dezvoltării economico- 
sociale a țării în cincinalul ur
mător. s

In pragul acestui an, . cu 
semnificații atît de profunde, 
întregul nostru popor este ho- 
tărît .să întîmpine aceste mari 
evenimente cu noi și Remarca
bile realizări în toate domeni
ile construcției economice și 
sociale. împreună cu toți oa
menii muncii din patria noas
tră minerii, toți cetățenii Văii 
Jiului, uniți strîns în . jurul 
partidului. își vor consacra în
treaga putere de muncă, ener
giile creatoare realizării -mă
reței opere de edificare, a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în' patria noastră.

In prag de An Nou. urăm 
cititorilor noștri, minerilor, tu
turor cetățenilor Văii Jiului^ 
noi succese în muncă; sănăta
te și fericire.

LA MULTI ANI!

față de nivelul atins în ‘72 și. 
pentru prima dată în existen
ța grupului, în anul 1973 s-au 
realizat beneficii bănești.

Dumitru STANCU, 
secretarul comitetului de 

partid al Grupului de șantiere 
T.G.H.

activității tehnico-economice, 
productivitatea muncii, depă
șirea este de asemenea sub
stanțială — 666 lei pe salariat, 
în timp ce cheltuielile planifi
cate la 1 000 lei producție mar
fă au fost reduse cu 1,6 leL 
Ca urmare, eficiența muncii 
colectivului a sporit, obținîn- 
du-se în acest an un beneficiu 
suplimentar în valoare de 
500 000 lei.

Ludovic VENCZEL, 
economist I.F.A. „Vîscoza" 

Lupeni

Pe seama acestor depășiri 
producția globală a sporit față 
de cea planificată cu 10,5 mi
lioane . lei în timp ce benefi
ciul suplimentar realizat estel 
de 10 milioane lei.

Wilhelm LOJADI, 
muncitor, I.U.M.P,

brichete. Bilanțul muncii Ion 
înseamnă 4 500 tone cărbune 
brichete ovoide.de bună cali
tate. produse în contul anului
1974.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb 

preparația Petrila

(Urmare din pag. 1)

rile țării, bucuria marilor rea 
lizări ale anului pe care îl în
cheiem și optimismul viitoa
relor înfăptuiri pe care le pre
figurează noul an.

Asistăm la o cuceritoare săr
bătoare folclorică. Cu sensibi
litate și vioiciune sînt redate 
datini specifice care exprimă 
cu pregnanță, optimismul po 
porului nostru, dragostea sa 
de muncă și de viață, geniul 
său artistic, creatQr. ■

Cu fețele îmbujorate, colin
dătorii își încep urarea, în 
pocnetul bicelor, în vuietul 
buhaiului și clinchetul crista
lin al clopoțeilor.

In urările pe care le rostesc 
apoi, micii colindători se fac 
interpret» simțămintelor de 
dragoste și stimă, de înaltă 
prețuire și mîndrie pe care 
întregul nostru popor le nu
trește, în acest prag de an nou 
față de partid și de conducă
torii săi. față de patrie și de 
drumul ei glorios parcurs în 
istorie.

In corul țărănesc al colindă
torilor sînt reprezentate sim

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi prieteni pionieri și 

tineri,
Dorim să vă mulțumim 

pentru urarea adresată Co
mitetului Central, conducerii 
de stat, pentru urările adresate 
poporului de înflorire și dez
voltare a patriei noastre so
cialiste.

Intr-adevăr, încheiem încă 
un an cu bune rezultate în 
dezvoltarea economică și so
cială a României — un an 
în care tineretul, copiii au 
contribuit și ei Ia tot ceea 
ce s-a înfăptuit. Ei au depus 
eforturi pentru a învăța, pen
tru a-și însuși știința și cul
tura înaintată, pentru a se 
pregăti să devină demni ur
mași ai părinților lor, buni 
fii ai patriei socialiste, cons
tructori destoinici ai socialis
mului și comunismului în Ro
mânia. (APLAUZE)

Intrăm într-un an în care 
patria noastră va face noi 
păți înainte pe calea dezvol
tării multilaterale, ridicîndu-se 
pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație. Fiecare 
cetățean al României are 

bolic cele 12 luni ale anului, 
fiecare cu semnificațiile . cobo 
rîte din obiceiuri străbune, cu 
sensurile noi izvorîte din e- 
vul socialist al patriei și popo
rului nostru. Alaiul colindăto
rilor își îndreaptă apoi gîndu- 
rile și urările, spre noul an, 
spre marile lui sarcini și ori
zonturi care-și așteaptă îm
plinirea prin munca întregu
lui popor, spre binele țării 
pentru triumful socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
nostru străbun. Un grup de 
copii se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de tovarășa 
Elena Ceaușescu. de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, de cei
lalți conducători,, sorcovmdu-i 
în cor după tradiționalul obi
cei.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei se opresc și iau parte la 
efnoționantul. colind al copiilor 
și tineretului din fața sediu
lui Comitetului Central al 
Partidului.

Pocnetele bicelor, clinche
tul clopoțeilor, urările colin
dătorilor au încetat. Pentru 
cîteva clipe se așterne liniștea. 
Colindătorii trăiesc din nou 

multe de făcut pentru reali
zarea programului elaborat 
de partid. Voi, dragi pio
nieri, dragi tineri, aveți în 
fața voastră un nou an mi
nunat, care vă va oferi mul
te bucurii. Sper că fiecare 
dintre voi, muncind și în- 
vățînd, se va bucura din plin 
de tot ceea ce se va înfăptui 
în țara noastră. Viața voas
tră, a părinților voștri, a în
tregului popor va deveni me
reu mai bună, mai îmbelșu
gată. îmi exprim convinge
rea că, în școli și facultăți, 
în munca de zi cu zi, fiecare 
pionier, copil, tînăr va face 
totul pentru a-și însuși cît 
mai multe cunoștințe — a- 
ceasta deschizîndu-Ie căi ne
bănuite de a participa la via
ța socială, de a se afirma în 
toate domeniile de activitate.

Anul 1974 va fi un an de 
noi realizări în toate domeni
ile de activitate, un an de în
florire a patriei, de noi pro
grese pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate de afirmare a ei 
pe plan internațional printr-o 
politică de pace și colaborare 
cu toate națiunile lumii. 

clipe deosebite atunci cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ia cuvîntul.

Ropote de aplauze, urale pu
ternice însoțesc cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pionierii* și școlarii prezenți la 
această tradițională întîlnire 
manifestîndu-și încă o dată 
dragostea lor nețărmurită fa
tă de partid și față de se 
cretarul său general.

Micii colindători: sînt apoi 
invitați de către conducătorii 
partidului în sediul Comite
tului Central, unde, ca la ori
care casă românească, sînt 
răsplătiți cu daruri, după da
tina străbună. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu , și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer se fo
tografiază împreună cu pio
nierii,. tinerii muncitori - și 
studenți, imagini care vor con
stitui, peste ani, dovezi grăi
toare ale grijii și atenției cu 
care partidul înconjoară în 
toate momentele vieții, tînăra 
generație. Apoi. întregul alai 
al colindătorilor intonează tra
diționalul „Mulți ani trăias
că 1“

Urarea pe care aș dori să 
v-o adrgsez de Anul Nou, în 
numele Comitetului Central 
și al meu, este de a vă bucura 
de cele mai mari împliniri în 
întreaga voastră viață. Do
resc ca 1974 să fie un an în 
care tineretul, copiii patriei 
noastre să aibă o viață tot 
mai îmbelșugată. Doresc ca, 
în 1974, tineretul întregii 
lumi să se bucure de o viață 
mai bună, mai demnă, de o 
pace trainică. (APLAUZE 
PUTERNICE)

Să învățați, să învățați 
și iar să învățați, să faceți to
tul pentru a fi demni urmași 
ai gloriosului nostru partid, 
ai părinților voștri — cons
tructori ai societății celei 
mai înaintate — pentru ca 
patria noastră, România să 
trăiască veșnic sub soarele 
strălucitor al socialismului și 
comunismului! (APLAUZE 
PUTERNICE).

Vă urez mulți ani, multă 
fericire, vouă și părinților 
voștri! Multă sănătate în
tregului nostru popor! (A-
PLAUZE PRELUNGITE U- 
RALE).

DUMINICĂ, 30 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ferma din Arizona ; 
Republica : Aici zorile sînt 
din nou liniștite (seriile I-II); 
PETRILA: Amintirț din co
pilărie ; LONEA — Minerul: 
Baltagul ; ANINOASA : Fa
ta bătrînă ; VULCAN : Con
spirația ; LUPENI — Cultu
ral : Legenda negrului Char
ley ; Muncitoresc: Ceața; 
URICANI: Dragoste lungă 
de-o seară.

LUNI, 31 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eglantine ; Republica: 
Aladin și lampa fermecată; 
PETRILA : Amintiri din co
pilărie ; LONEA — Minerul: 
Baltagul; VULCAN : Fugi 
ca să te prindă ; LUPENI — 
Cultural: Aici sînt zorile din 
nou liniștite (seriile I-II) ; 
Muncitoresc : Ceața ; URI
CANI: Dragoste lungă de-o 
seară.

MARȚI, 1 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eglantine; Republica: 
Aladin și lampa fermecată: 
PETRILA: Amintiri din co
pilărie; LONEA — Minerul: 
Baltagul; VULCAN: Fugi ca 
să te prindă; LUPENI — Cul
tural: Aici sînt zorile din 
nou liniștite, (seriile I-II); 
Muncitoresc: Grăbiți apusul 
soarelui, (seriile I-II).

MIERCURI, 2 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Eglantine; Republica: 
Aladin și lampa fermecată; 
PETRILA: Nici un moment 
de plictiseală ; LONEA — 
Minerul: Organizația; VUL
CAN: Fugi ca să te prindă; 
LUPENI — Cultural: Aici 
sînt zorile din nou liniștite, 
(seriile I-II); Muncitoresc; 
Grăbiți apusul soarelui, (se
riile I-II); URICANI: Creie
rul.

DUMINICA, 30 DECEMBRIE

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba 
maghiară.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,50 Magazin sportiv. Re

trospectivă interna
țională (II).

17,00 Film serial Pistruia
tul. Episodul II.

17.35 Memento enescian.
18.35 România ’73. Film do

cumentar de montaj.
19.20 1001 de seri. La mulți 

ani, Mihaela !
19.30 Telejurnal. La aniver

sarea Republicii.
20,00 Republică, măreață 

vatră. Spectacol li- 
terar-muzical.

20.30 Film artistic. ■ Drum în
penumbră — produc
ție a studioului cine
matografic „Bucu
rești". In distribuție: 
Margareta Pogonat,
Cornel Coman, Oc
tavian Cotescu.

22.10 Telejurnal.
22.20 Vedete internaționale.

REVELIONUL LA TV.

20.30 Telejurnal.
20,45 Cîntece și jocuri popu

lare.
21,00 Program special de 

revelion. Prolog.
21,05 Bradul de Anul Nou.
21.10 Orășelul copiilor.
21,44 Gînduri de Anul Nou.
21,48 Caravana melodiilor

(I) .
21,59 Intîmplare la ora 10.
22,06 Caravana melodiilor

(II) .
22,14 Gînduri de Anul Nou.
22,19 Un cuplu reunit: Ho- 

ria Șerbănescu și Ra
du Zaharescu.

22.30 In căutarea stelei fă
ră nume.

22,45 Obiceiuri de Anul Nou. 
22,57 Amintiri de revelion 

cu Ion Finteșteanu, 
Alexandru Giugaru 
și Marcel Anghelescu. 

23,03 Gînduri de Anul nou. 
23,06 Caravana medoliilor

(III) .
23,13 Trio Ra-ta-ta.

Ediție specială.
23,25 Plugușorul.

Muzică și dansuri 
populare de pe întreg 
cuprinsul patriei.

IN JURUL OREI 23,45
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România.
Hora Unirii
Țara mea cu ochi fru
moși — de Petre Mi- 
hăescu.
De 30 de ori, „La mulți 
ani!“
Muzică și dansuri 
populare.
întîlnire cu Irina Lo- 
ghin.

0,21 Invitație la carnaval.
0,55 Pentru primul sosit.

Televiziunea va anun
ța numele primului 
născut al anului 1974. 

1,00 Balul fulgilor de nea. 
1,55 Gînduri de Anul Nou. 
2,00 Caravana melodiilor

(IV) .
2,08 Cărăbuș '74 sau Revis

ta găsită.
3,00 Gînduri de Anul nou.
3,05 Cîntece de viață lungă.
3,20 Alo. aici Stroe!
3,27 Caravana melodiilor

(V) .
3.35 In tren de sărbători.
3,45 Șlagăre dansate.
4,05 Gînduri de Anul Nou.
4,10 Glume muzicale în alb 

și negru.
4,25 Indrăgostiții. O puter

nică dramă . pasională 
descrisă de Ion Băie- 
șu.

4.35 Caravana melodiilor
(VI) .

4,43 La ghicitoare de Teo
dor Mazilu.

4,55 Dragoste, poveste ve
che.

5,10 Caravana melodiilor
(VII).

5,17 . Carnaval la ora ■ în
chiderii. Marin Tra
ian v-a pregătit cîte
va surprize care vor 
încheia programul de 
revelion.

6,00 închiderea programu
lui. ...Și cine mai poa
te, să danseze și fără 
televizor!

MARȚI, 1 IANUARIE

10,00 Carnavalul copiilor. ..
11,05 Film serial. Daktari.
11.30 „O cunună-i țara în

treagă". Spectacol de 
cîntece și dansuri 
populare de pe tot cu
prinsul țării.

12,15 La mulți ani, cu bucu
rie !

12,35 Premiere ‘74. Concert 
de muzică ușoară ro
mânească.

13.10 Dacă aseară n-ați ur
mărit Revelionul TV. . 
vă oferim astăzi... se- 
lecțiuni.-

16,00 Lumea copiilor. Bing- 
bang. Emisiune reali
zată în colaborare cu 
Teatrul de copii și ti
neret din Iași.

16.45 Cîntece de viață nouă.
17.10 Anul sportiv 1973 (I).
18.10 Gala UNICEF 1973.
18.45 Rapsodie de iarnă.
19.10 1001 de seri. Călătorie 

în jurul lumii.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cînțecul săptămînij: 

De 30 de ori, la mulți 
ani ! Muzica George 
Grigoriu.

20,05 Reportaj TV. Bătălia 
pentru lumină.

20,25 Publicitate.
20.30 Balul fulgilor de nea. 

Spectacol din progra
mul T.V. de revelion

21.25 Seara televiziunii cu-, t 
baneze.

22,00 Telejurnal.
22.10 Intîiul trandafir.;. Seal 

ră de romanțe.
. I .

MIERCURI, 2 IANUARIE

10.30 Film artistic pentru 
copii. Singur pe lume.

11,50 Copiii cîntă.
12,00 Un zîmbet în 3/4. Se- 

lecțiuni din tradiționa
lul concert de Anul 
Nou al Filarmonicii • 
din Viena.

13,00 După Revelion... din 
programul TV. de Re
velion.

15.10 Surprize în... arenă.
15.35 Anul sportiv 1973 (II).
16.35 Pagini de umor i A- 

venturi în epoca de 
piatră.

17,00 Țara noastră, mîndră 
floare (I).

18,00 Caleidoscop științi
fic. i

18.25 Gala maeștrilor. 1 - 
19,00 Debut ‘74.
19,* 5 Publicitate.
19.20 1001 de seri. Jucăriile 1 

Mihaelei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cântecul săptămânii? 

„De 30 de ori, la mulți 
ani" !

20,05 Balada pentru acest 
pămînf: „Babele". r

20.20 Film artistic serial : 
„Columbo" (II). 
Premieră pe țară.

21.35 Cărăbuș ‘74 sau Re
vista . găsită.; Specta- j 
col din programul ȚV. 
de Revelion.

22.30 Telejurnal.

Valorile . temperaturii j în-; , 
registrate în cursul zilei de . ■ 
ieri :

Maximele: Petroșani zero . 
grade ; Paring zero grade.

Minimele : Petroșani — 2 
grade ; Paring — 4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 48 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE, ORE: Vreme în 
general închisă cu cer vari
abil. Vînt slab din sectorul 
nordic.
i 1 1 1 1 ■ I I' v
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