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La cotele înalte ale creativitâții
și vredniciei muncitorești

l’ETRILA

Se încheie, astăzi, un an rodnic, bo- 
' gat în înfăptuiri socialiste, încărcat de 
(măreția evenimentelor politice care vor 

rămîne înscrise în cronica timpului ca 
I puncte de referință pentru viitor. Este 
I anul cînd a avut loc Congresul al XII-lea 
I al partidului care a adoptat hotărîri de 
I cea mai mare însemnătate pentru ac- 
| celerarea procesului de dezvoltare mul- 
I tilaterală a societății. Este, totodată, a- 
■ nul cînd forumul comuniștilor, dînd ex

presie voinței unanime a poporului, a 
' reales în înalta funcție de secretar ge- 
I neral al partidului pe tovarășul NICOLAE 
I CEAUȘESCU, eminent conducător poli- 
I tic

nit
și de stat, cel mai iubit fiu al 
noastre socialiste.
Se încheie un an încărcat de 
faptelor creatoare ale unui

națiu-

măre- 
popor 
încre

mina hotărîrilor adoptate de forumul 
comuniștilor, și în cadrul larg demo
cratic creat prin constituirea organiza

țiilor proprii ale F.U.S., colectivele de 
muncă avînd. în frunte organizațiile de 
partid sînt hotărite să acționeze încă din 
primele zile, din primele săptămini, în 
vederea obținerii unor accentuate creș
teri cantitative și calitative. Sub sem
nul acestei hotărîri, creația materială 
și spirituală a poporului va cunoaște noi 
dimensiuni, va fi înălțată pe noi trepte, 
poporul avînd convingerea că fiecare 
succes economic, fiecare reușită artisti
că se vor răsfrînge asupra bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii colectivi
tăți.

Valea Jiului întîmpină noul an 
bucurie și entuziasm, cu încredere 

forțele sale, cu hotărîrea fermă de
face totul pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce-i revin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea. Minerii, toți ceilalți oameni ai

CU 
în

a
| ția

Icare înaintează ferm, cu deplină
dere și nestrămutată hotărîre, spre îm
plinirea obiectivelor ce și le-a propus.

■ Faptele de muncă, succesele care îm
bogățesc bilanțul fiecărui an confirmă muncii și locuitorii din vatra noastră 

Itot mai mult că ne aflăm pe drumul
cel bun, dîndu-ne totodată un puternic

t imbold pentru acțiunile viitoare.
I Se încheie un an, începe altul. La 
| cumpăna dintre ani. bilanțul care 

generează îndreptățite satisfacții 
însoțit de dorința de a obține noi și noi 
împliniri. Prin această dorință exprimăm 
de fapt, primul nostru angajament, așa 
cum stă prin tradiție, în firea poporu
lui. Ne dorim, șl prin aceasta ne anga
jăm ca în noul an să avem puteri înze- 

Icite, să gîndim mai bine, mai profund, 
să înaintăm Cu și mai multă cutezanță

| pe drumul împlinirilor.
Anul 1980 —. ultimul al cincinalu

lui actual, primul al deceniului în care 
vom păși — ridică în fața întregului 
nostru popor exigențe superioare. In lu-

u

ne 
este

de cărbune au în față o perspectivă lu
minoasă, datorită grijii cu care cîrmu- 
itorii țării, personal tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, se preocupă de dezvolta
rea armonioasă a așezărilor muncito
rești. Dorim, și ne angajăm, ca această 
perspectivă să fie adusă tot mai aproape, 
iar la temelia acestui angajament vom 
pune mii și mii de fapte creatoare, iz- 
vorîte din fireasca aspirație spre progres 

a colectivității noastre, din recunoștința 
ce o avem pentru condițiile de muncă 
și de viață ce ne sînt create.

Se încheie un ân, începe altul, iar 
acest eveniment este trăit cu satisfacția 
împlinirilor, cu bucuria de pe acum în
trezărită a împlinirilor viitoare.
MULȚI ANI !

:* datoria,

- reportaj-anchetă realizat în rîndul oamenilor 
muncii din Valea Jiului, cu 24 de ore înainte de 

încheierea anului 1979 -

in scurgerea implacabilă a timpului, marcată de 
filele desprinse din calendar, ue facem bilanțul gm- 
<iui<iu-ne la ceea ce avem de îniapluit in perioada ur
mătoare. r.sle un obicei deveni) tradiție la poporul 
nosiru, in devenirea sa istorică pentru a-și făuri un 
destin nou, comunist, l’c acest teren fertil, reporte
rilor le-a revenit simpla misiune de a nota, ginduri 
Șt năzuințe pentru noul an, tncercînd să redea atmos
fera de entuziasm și angajare, acum cînd ne mai des
parte puțin timp pină la trecerea în 1980, la o nouă 
etapă in activitatea noastră.

EUGEN VOICU, miner, 
șef de brigadă, mina Petri» 
la :

„In acest an am obținut 
cele mai multe realizări. 
Am participat la Congresul 
al Xll-rlea al partidului, e- 
veniment în cinstea căruia 
brigada pe care o conduc 
a raportat 30 000 tone de 
cărbune extras peste pre
vederi. Am obținut distinc
ția „Ordinul Muncii" cla
sa I, însemn al prețuirii 
pe care conducerea de 
partid și de stat, personal

tovarășul Nicolac Cctiușe.scu 
o manifestă față de noi 
minerii. Brigadă noastră a 
lansat o nouă inițiativă 
„Să muncim și să trăim 
în chip comunist", inițiati
vă care reflectă noul mod 
de muncă și viață, în con
cordanță cu Codul eticii și 
echității socialiste. Este a- 
nul în care brigada noas-

Reporlaj-anchetă realizat 
de Valeriu COANDRAȘ 

Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ViRFURILE" PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
Minerii de la Lupeni, 

cei care au lansat chema
rea la întrecere pe acest 
an către "toți minerii țării, 
au extras lună de lună 
însemnate cantități de căr
bune peste sarcinile stabi
lite la producția fizică. Pe 
parcursul anului, aici s-au 
înregistrat numeroase re
corduri. „Vîrfurile" produc
țiilor zilnice au urcat de la 
6300 la 6500, iar apoi la 
6800 tone pe zi. Producti- 
vitățile medii ale 
în abatajele mecanizate 
urcat și ele mereu: de 
12,5 la 14, apoi 15, iar 
final la peste 16 tone 
post, cotă realizată în luna 

de ortacii cu- 
șef de brigadă 
Lupulescu. Co-

decembrie 
noscutului 
Constantin

I. U. M. P.

un 
al-

muncii 
au 
la 
în 
pe

lectivul și-a asumat 
prim angajament, apoi 
tlil — la cote superioare — 
dar la finele anului 
toate au fost depășite, 
plusul de cărbune reportat 
fiind de peste 60 000 de 
tone. Mai mult de 1 250 000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil s-au extras prin tăiere 
mecanizată, iar în abataje
le dotate eu complexe me
canizate de susținere s-au 
extras peste 800 000 tone 
de cărbune. Colectivul ce
lui mai mare sector din 
Valea Jiului, cel al secto
rului IV Lupeni, unde 
peste 95 la sută din pro
ducție se extrage mecani
zat, a depășit planul anual 
cu peste 35 000 tone.

I.M. PAROȘENI

PREMIERELE 
ANULUI 1979

Constructorii de utilaj 
minier au încheiat anul 
1979 cu realizări demne de 
laudă. Valoarea Producției 
globale obținută peste sar
cinile aferente anului 1979 
este de 31 000 000 lei, o 
producție netă de 9 000 000 
tei, iar productivitatea 
muncii a fost depășită cu 
2697 pe fiecare om al mun
cii. Realizările harnicului 
colectiv s-au materializat 
în utilajele moderne, în 
acest an fiind fabricate ce
le dintîi complexe mecani
zate de mare 
și combine de 
etapa viitoare, 
rii acționează

ROADELE 
MECANIZĂRII

BILANȚ BOGAT IN 
REALIZĂRI

M» minerii din petri.
"■’LA raportează la bi
lanțul' muncitoresc al u« 
nului 28 000 tone de căr
bune extras peste preve
deri.
g» Constructorii ȘANTIE- 
îSSRULUI DIN PETRILA 
AL I.C.M.M. au înălțat în. 
acest a11 n°i Și importante 
obiective menite să asigu
re creșterea în perspecti
vă a producției de cărbu
ne. încheind sarcinile a- 
nuale prin realizarea unui 
volum suplimentar de in
vestiții de 1,5 milioane lei, 
asigurînd punerea în func
țiune în avans a unor noi 
capacități de producere a 
energiei pneumatice, insta
lații de ventilație și capa
cități de extracție pentru 

dezvoltarea minelor actuale 
sau deschiderea de cîm- 

■ puri miniere noi, cum este 
cel de la Petrila-sud, s-au 
redus cheltuielile materia
le planificate cu o valoare 
de 1,8 milioane Jei.Minerii din brigada con

dusă de Ilie Filiche au rea
lizat peste planul anual, prin 
folosirea noilor tehnologii 
de extracție, peste 5300 to
ne cărbune, depășind pro
ductivitatea muncii cu 
1000 kg/post. Asemenea 
lor sînt și brigăzile condu
se de Tilu Tvacenco și 
Francisc Fazakas. Succese
le minerilor de la Paro- 
șeni s-au materializat în 
32 000 tone de cărbune și 
1750 ml lucrări de deschi
dere realizate peste sarci
nile aferente primilor pa
tru ani ai actualului cinci
nal. Plusul amintit este 
rezultatul mecanizării, al 
introducerii noilor tehno
logii.

în poarta 
deceniului

IX

J
3

s

tan- 
Să 

chi- 
intru cterni-

s a 
S

irandamenț 
abataj. In 
constructo- 
în direcția

asimilării mai rapide a 
noilor tehnologii de extrac
ție, a modernizării mine
ritului.

etroșan. Foto : I. LICIU
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Se apropie clipa 
gvnlu-ntre ani. 
ridicăm pocalul 
hlimbariu 
lalea României socialis
te, pâmint al omeniei, . 
eu fiii țării egali în vi- • 
suri și împliniri. O la
crimă de vin să vărsăm 
în amintirea moșilor 
și strămoșilor noștri, 
care țin în obîrșiile nea
mului griul germinat șl 
rădăcinile semeților 
brazi carpatini. Să cins
tim în sănătatea oame
nilor simpli, a tuturor 
cetățenilor 7 patriei, care, 
cu laserul minții și oțe
lul brațelor, întrupează 
temeliile fericirii și bu
năstării, rodite în sfatul 
cel mare al comuniștilor' 
cu țara. Să cinstim truda 
minerilor și preparato
rilor, a tuturor oameni
lor muncii din Valea 
Vredniciei, mîndri dc 
misiunea lor istorică, de 
făclieri ai luminii pe 
pămîntul românesc și 
să ne bucure orizontul 
palpabil al destinului 
nostru comunist. Să ne 
fie viața, încă din debu
tul deceniului al IX-lea 
al secolului XX, în pa
ce și înțelegere cu toa
te popoarele lumii. Dea
supra tuturor oameni
lor, soarele să strălu
cească deopotrivă, din 
buchetul dc raze, năs
cătoare de viață, să îm
pletim cunună planetei 
umanizate. Din solul ei 
fertil, florile fericirii și 
armoniei să răsară ne
stingherite. să impresio
neze retinele tuturor 
meridianelor, fie că oa
menii au culoarea pie
lii albă, neag-u sau 
galbenă.

I,A MULȚI ANI !
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face o-ntrebare:

cu mare spor, 
creat condiții

Hai flăcăi, pocniți din bice 
Că ni traiul azi ferice, .. 
Și fruntașilor cu fală, 

la cea Termocentrală, 
urăm, pe înserate, 
multi ani, cu sănătate!, 

cu vinul în pahare, 
Facem șț o precizare : 
Să dea forță și lumină, 
Din uzină, în uzină I 
Și să. fiți, (așa se spune?) 
La „înaltă tensiune !“ 
Ia mai minați plugul, măi... 
Și-ndemr.ați cu

Uleiul și motorina,
Cei ce și-au realizat planul 
In 11 luni pe-ntreg anul 
Dați drumul la „frîne“, 

măi,
Și urați-le flăcăi,

toții.

Hăăii.

I *.
I*
I
*

I
■*

I>
I*

„mai mult" și la
„mai sus 1

Să. urcați, spre culmi alese, 
Din succese în succese I .
Trageți de buhai, flăcăi...
Să răsune-n mină...

muncim cu dăruire, 
dați chiot, măi, flăcăi, 
minați cu plugul...

Hăăii...

Hăăii..

Aho, aho 1 copii și frați, 
Sluți puțin și nu minat 
Mat opriți și adâstați,

. iei, sub frunte de Carpațl, 
Șj sub steaua astei seri, 
Către. Vale și mineri, 
Să purcedem a ura, 
După cum îi datină.
tî-fim sosit cu plugul, măi, 
Să urăm prin aste văi | 
Ia mai .chiuiți, flăcăi...

Hăi, hăii...

geana zării, 
plai al țării, 
pînHa mare, 
bunăstare

Plugușor sub 
Peste mîndru 
‘>e ia munte 
Pentru pace, 
Taie brazde mari și late
Să-nlloțească-n sănătate 
Anul nou cu plin să vie, 
Peste-ntreaga Românie! 
Ia turnați vin în pahare, 
Să închin caldă urare, 
Dragului Partidului, 
Și celui ee-n fruntea lui, 
La al Xll-lea Congres, 
Din inimă, reales.
Ne poartă spre împlinire, 
Pe drum larg de fericire, 
Fiul țării, cel mai mare. 
Drag, Minerul de Onoare ! 
La muiți ani! urați flăcăi, 
Și cinstiți cu toții...

Și te du, urarea 
Prin poieni cu albă nea, 
La Vulcan și Paroșeni, 
Uricani și Bărbăteni, 
Unde alți ortaci fruntași, 
Au stat planului chezași, 
Numai că ei s-au trezit 
La al... „doiș'pelea" Zenit, 
Oă în anul, ce „s-a dus", 
Nu au Stat... destui de

„Sus"... 
urînd într-una așa 

la Dîlja-n Aninoasa, 
la Lonea-n Livezeni, 

Am. tras brazde, bouleni. 
Pentru gazde primitoare 
Să mai facem o urare: 
Ați ayut brigăzi fruntașe, 
Și-ați rămas totuși codașe, 
Aveți utilaje bune, 
Felii negre de cărbune, 
Dai- v-a lipsit, cum îmi 

pare, 
Spiritul de-organizare... 
Ia urați flăcăi, sub zări, 

■' Pentru mari realizări, 
Și din negrele carate, 

Scoateți mii de tone, frate!,..
sunați: din zurgălăi, 
mai chiuiți.,.

Ia
Și

____ , #
La. cei din C.M. V.J.
De la I.C.P.M.C., 
Trageți brazdele, fîrtați. 
Zurgălăii mi-i sunați, 
Să cinstim, cum se cuvine, 
Pe cei Ce răspund de Mine. 
Să urăm, în noul an, 
Numai depășiri de plan, 
Tehnica s-o avanseze, 
Noi metode să creeze, 
Mai multe mașini-iinelte 
Mai ușoare și mai zvelte. 
Și mai brăzduițl „de bine" 
institutului de mine', 
Pentru profesori,. student!^ 
Și pentru cei asistenți, ' 
Să aducă-n. viitor, 
Pentru „zestrea" minelor, 
Prototipuri noi create, 
Mult mai des omologate ; 
Specialiștii, „cu elan", 
Să coboare-n subteran, 
Iar cînd trec la

„proiectare", 
Să aibă „documentare", 
„Din teren", de-aici, de 

„jos", 
Să ne fie cu folos !
Bază bună, temelie, 
Pentru sarcini ce-or să vie, 
Și mai mare ,,randament". 
Sprijinind mai competent 
Subteranul minelor, 
Mai ci> inimă, cu spor. 
Noroc bun! și să-nflorească 
Valea noastră niinereaseă! 
închinați' acum, flăcăi. 
Și „Muiți ani !“ urați...

Și I.R.I.U.M.P.-ului, fîrlați, 
Meșterilor făurari.
De succese, tot mai mari. 
S-aibă parte-n viitor, 
Anul Nou
Că li s-au
Și fonduri de investiții ! 
Dar le-am
La anul, tot așa, oare ?
Că miner ii-așteaptă, frate, 
Mașini noi, modernizate, 
Utilajul fabricat
Să mai fie „devansat", 
Dat la timp în funcțiune 
Și să... „țină", cum s-ar 

spune,
Pe parcursul unui , an,
Nu doar o vretne din plan! 
Ia urați fruntașilor, 
Pentru hărnicia lor,
La capacitate, măi, 
Dați cu bicele...

Ilăăii...

clopoței,

Hăii...

Dar să-ncepem a ura, 
Prin Vale a colinda... 
Și tăiem iniția brazdă 
Ka Lupeni, e-aieea gazdă 
Sini minerii cei de frunte, 
Care au tăiat sub mutate 
Și-au adus cărbune, Sus, 
Tone, 60 mii in plus. 1 
Inimoșilor mineri, ,—«* 
Le urăm (jm, păSputeH.: 

"Abatajele lor toate 
ll-oniale mecanizate 

^Să dea roade hîăi bogate
Pentru hărnicia lor 
Șj -pentru frumosul spor, 
Anul noii să le rodească 
Și btilșugul să tot crească, 
înmiindU-și tonele.
Cum in holdă Spicele... • 
Ia sunați dih zurgălăi

. Șî mai 'Cliiuiți-.,.

!

Hăi, hăăi....

porniți, flăcăi, ia vale,

Hăi,. hăăi...

Leru-i Ier, și-acum minați 
Plugușorul, și-mi arați
Cîte-o brazdă de mai bine, 
Pe la cele mîndre Mine,
Pe la cei brigadieri. 
Tehnicieni si ingineri, 

... Să le-aducă Noul An,
Fericire și elan,
Dih „adîhc" să crească 

planul,
Mari realizări la anul !
Dragi mineri, din Valea 

-re?- noastră
Faceți lingă mine roată. 
De la mic pînă la mare.
Că-nainte de plecare, 
Aș dori să spun ceva
Despre, cum să fiți am 

vrea.
Iată anul se-nnoiește, 
Și-am dori, după...

„brăzdare" 
. Și la voi, pe la sectoare,

Anul Nou, eu bucurie
;Șă-i.< ttăiți pî-in vrednicie, ■ ' 

Și-n minele utilate
Pfentru pHȘductiVitate, 
Tăiați, trate, cu eortlbiha,.

■ Și s-o laeețî. ba;-o Vina, 
pentru plan, 
din an, 
cele „lipsuri", 
de „șisturi",

Ia
Colea printre macarale. 
Să mai facem o urare, 
Lingă blocul în glisare, 
Celor ce au înălțat, spre 

creste.
Blocuri mîndre ca-n 

poveste, 
Pentru munca lor 

frumoasă, 
..Să urăm belșug la masă ! 
(Dar ce-mi faceți cu 

piestanța, 
Că va crește fest...

„restanța"?!) 
Dați-i zor, c-uveți în plan 
Sarcini „noi" în acest an, 
Trageți brăzda și-„adînciți" 

anul fruntași să fiți! 
mai hăuliți, copii, 
poate ne-or auzi, 
sunați dîh zurgălăi, 
le meărgă-h plin...

Adâstați, copiii 
Să sunăm, din 
Fetelor de lă „Vîscoza" 
Să le dorim, precum roza, 
Să trăiască, să-nflorească, 
Planul să îndeplinească, 
Din trainice, bune fire, 
Pentru spor și fericire ! ? 
La multi ani cu sănătate, 
In noua activitate. 
Fetelor .de la Vulcan, 
Și celor din Petroșani, 
Să pornească în ’80, 
Peste harnice poteci, 
Tricotajele să fie toate, 
Numai, de „calitate", 
Mult mai... rentabilizate ! 
Fetelor, cu îndrăzneală. 
Cu mai multă chibzuială,. 
C-om veni,, și la pețit. 
După cum veți fi muncit ! 
Brazdă lată, măi flăcăi. 
Și pocniți din hi-

C.F.R. să oprim,

Cum
Ca-n

S-au
Și urați-le flăcăi, 
La mai bine...

La
La muiți ani ! să le dorini, 
Și din calda-ne urare
Și pentru cel Nou, „plecare" 

convoaie înzecite, 
trenuri „la fix" sosite, 
vagoane reparate, 
nu „înghețăm"

măi frate,
Cînd „pe drum" ne-apuca 

gerul,
Și-i... „blocat" caloriferul. 
Chiuiți și fluierați

, Să răsune în Carpați , 
Peste deal ș, peste văi. 
Trageți „garnitura"...

Cu 
Cu 
Cu 
Să

Dar să-i prindem îft ovații 
Și pe cei diu Preparați!, 
Chiot dați, chipeși flăcăi, 
Să răsune munți și văi, 
Să dea-n anul viitor
Cu mai mult elan și' spor, 
Cărbune de calitate, 
Că-1 așteaptă țara, frate. 
nanTâment mărit și stabil, 
La sortul „fcbcsificabil", 
Din „recuperat" să-flSerie, 
Mii de lei economie 
Pentru harnici muncitori, 
Trageți brazdă, măi, feciori, 
Și sunați din zurgălăi,

Hăi, hăăi.

ăăii.

Hăi, Mi, hăăii..»

Mîine ănul se-nnoieșțe, 
întrecerea se pornește 
Și dorim să-i colindăm, 
Și-o urare să-ndreptăm, 
Constructorilor care 
’Nalță noi uzihe-n Vale, 
S-avem mîr.dră industrie, 
Pentru viitor, bădie. 
La multi ahi ! oameni 

voinici,
Citi ați .poposit aici. 
Faceți roată măi flăcăi, 
Și sunați din zurgălăi...

o brazdă lată, 
lingă poartă, 
Plug ușor,

Să urăm minerilor, 
Pentru-a muncii sărbătoare,
Fină jos, către sectoare: 
— Vouă, care-n acest an, 
Ați tras „plinele" spre plan,
Intr-un ritm mereu

crescînd,
Și-ați scos, măre, din 

pămînt,
Bulgăre diamantin,
Cupa o ridic, și-nchin !
Noroc bun ! ortaci mineri, 
Azi și Mîine, ca -și ieri,
Bucurie și elan,
Și-alte depășiri de plan, 

.De la 30 mii, în plus,

Adineiți 
In Petrila, 
in alai de

Să „lucreze" 
Toate luhile 
Mai reduceți 
S-.uuiraii-vă
Treceți Ia organizare, 
Puneți „suflet", la sectoare, 
Muncă dîhză și ambiții 
La ramurile „investiții", 
„Pregătire" și „transport", 
(Pîhă-n cel mai dosnic ort), 
Cărbunele mai „curat". 
Prețul de cost micșorat, 
Și-n bilanțul oe-o. veni, 
Sa-nscrieț i economii; 
Dili âvînt să crească

/ „Sorii", 
Dar la „toți indicatorii", 
Să vă știm fruntași pe 

țară,
Cum ați fost odinioară ! 
Pentru noi izbînzi de soi, 
Pentru titluri de eroi, 
Noi vă spunem, tuturor, 
Anul cu temei și spor, 
Pentiu-a patriei cinstire,

Vom tăia, deci, brazdele, 
Și pe la l.C.M M.
Să le facem o urare, 
Tuturor: acelor care 
Au ridicat noi spații 
Turnuri, puțuri, preparați!. 
La muiți ani, cu sănătate! 
SueeGse-n activitate ! 
Ștacheta, mai sus urcați, 
Planul să-l realizați ! 
Trageți de buhai, flăcăi, 
Să ne-audă... .

Hăi, hăi, hăăi;..

Trageți dară brazdele
Și pe la I.U.M.P.
S.S.H.-ului urați,

Hăi. hăăii...

Șî tăiați brazdă adîncă, 
înspre ihuțite, lingă stih-că. 
Să uram, din .pilii, măi,

vere,
Unității Forestiere,
Cînd o i'i ș-.o fi la anul 
Să mai raporteze planul 
Nu pe sponci, pe apucate. 
Ci, sortimentele, toate.
Iar pc cei ce sînt de vină, 
Să-i.mai „miște" c-o...

țapină! 
Urați către piscuri, măi, 
Să răsune: bradu-h văi...

Hăi, ilăăii... ■

Facem unele „mici stații" 
In unități de prestații, 
Pe la Cooperație 
(Pentru populație) 
Pe la cei cu „Mobila" 
Să începem a ura, 
Pentru anul care vine, 
Să lucreze și mai bine, 
Să aibă multe contracte, . 
Dar., să tic respectate ! 
Mină pluguleț, prin noapte, 
Pe la Fabrica de lapte, 
Și la Fabrica de pune, 
Să le urăm pentru Mîine, 
Lapte la timp sosească. 
Pita moale prisosească, 
Și specialitățile, 
Covrigii și corn urile. 
Toate proaspete să fie 
Ca la mama pe tipsie. 
Și mai brăzduie în lat. 
Către Comerțul de stat,. 
S-aibă-n anul ..care vine : 
Clienți muiți în magazine 
Virtuțile demnității;
Și elanul tinereții... 
Și-mi trageți brăzdarele, 
Spre cei de la C.L.F. 
Șă iasă colea-n piață, 
Să vadă o precupeață, 
Pe la orele de-anfiiază, 
Ce de „mărfuri" etalează, 
Dară ei, precum le zic. 
Au rămas... cu cîte-un pic 
Ia mai contractați, măi 

vere, 
necesitatea cere, 
ăst an, pot a vă

Și-acum haide-m,
pe grui, 

Ca I.G.C.L.-ului, 
Și exploatărilor 
Să le facem arătură
Așa cum ne-m veni la gură. 
Că prea ne fac să așteptăm 
Cald ură-n apartamente. 
Apă caldă n robinete, 
Autobuzele prin stații 
De-ți vine s-aduni de sus, 
Stelele care-au apus.
Să le facem o urare 
De bună întimpi'nare 
Pentru NoUl An, ce vine 
Și-are sarcini mai depline : 
La muiți ani să he trăită, 
Harnici gospodari să fiți, 
Să avem orașele 
Tot mal mîhdre, florile 
Nicăieri să nu lipsească _ 
Și să se mai zugrăvească 
Blocurile — din cvartale — 
Nu doar cele ce-ș

„centrale"; 
Apă caldă, apă rece, 
Și-autobuzul care... „trece" 
Ca un fulger printre, nori, 
Să-i mai ia pe călători 
Eram gata a-i uita 
PC șoferii de la I.T.A. 
Cei ce-au economisit

benzina
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spune, |
cules producții bune.
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IHăi, hăi, ilăăii...

Floare de zăpadă, pură, 
Să urăm și. in Cultură, 
Artiștilor amatori,
Oameni harnici, silitori. 
Să viseze, să creeze, 
Munca ș-p înnobileze;
Să: dea rodul vredniciei 
In „Cîntarea României", 
Ridicînd paharul, plin. 
Către dascăli mai închin ; 
Și închin pentru artiști, 
Ce pe scenă „veseli", 

„tr'Nt"' 
Ne-au dat clipe minuna»-? 
Și piese, de calitate ; 
Și-nchinăm o cupă plină, 
Pentru cei din Medicină ; 
Sănătate, bucurie, 

■'"Poștelor, din Valea toată, 
La muiți alii urăm!

? și roată 
Faceți mare, lingă mine, 
Să urăm cum se cuvine, 
Pentru toți sportivii care, 
Anul- ăsta au „tras" tare 
De-au ajuns chiar campioni, 
Ori au părăsit lanterna 
Și turul l-au încheiat 
Pe loc de invidiat

cu sipor.Urare de an
Dată în dar. tuturor.
Să crească din munca lo 
Cincinalul următor '! 
Trageți de buhai, flăcăi, 

■Și sunați din zurgălăi.Si
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Ar mai îi de urat,
Dar pe-afară s-a-nserat, 
Stelele pe cer s-aprind, 
Peste gingaș, drag colind, 
Și sub bradu-mpodobit, 
Moș Gorilă a venit, 
Să dea-n dar. la ffecâre, 

. Sănătate și ardoare,
Bogăție, fericire, 
Trepte mari, spre 

împlinire,
Cu putere de titani,

LA ANUL ȘI LA MULTI 
. ANI!

Maria DINCA
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litru cetățenii României
mileniului trei

spus in glu- 
1 lucru foarte 

acela că în- 
niște oameni 

ă să răspundă 
le pe care le 
Copiii înlrea- 

îxistă bine și 
ă rău, de ce 
cade de pe 

famnă ieri și 
. miine, de ce 
la vale și nu 
e se nasc oa- 

5 Ce mor el. 
te virsta ade- 
tundamentale, 
mare deschi- 

vers, copilăria 
ie aur a tării 
copilăria este 

aleargă prin 
in pantaloni

ie.^«îndim că 
rt din numă- 
cuitorilor ță- 
f îl formează 
imaginea su- 

stei populații 
s și puritate, 
speranțe. A- 

ane de mici 
care îi Jț'tu- 

linițe și școli, 
ttorii de mîi- 
, cei care vor 
e idealuri pe 
izi încă le vi
ii și grija ce 
rtidul și sta- 
nerei genera- 
a ea să poa- 
ă, să învețe 
i s-au creat, 

nd, condițiile 
umai in anul 
i va primi 
icuri în gră- 
ipe 3 300 săli 
peste 30 000 

intimate. Nu-
organizarea 

iarnă s-au a-

locat jn acest an <»0 de 
milioane lei. Faptul se 
petrece în Anul Interna
țional al Copilului, la 
declararea căruia Româ
nia și-a adus o contribu
ție activă. Și să nu ui
tăm că există încă des
tule țări in lumea aceas
ta, nu prea grozav și nu 
prea drept întocmită, 
unde copiii mor pur și 
simplu de foame și chiar 
de sete, imagini care nouă 
ni se par incredibile.

F* i. totuși, prelutin- 
deni în lume, copiii 

T să rida și să
cînte, ei rid și cîntă pe 
toate meridianele. Dar, 
pentru ca risul și cânte
cul lor, ce sîntwu numai o 

emanație a vîrstei, ci și 
a speranței în bine să ră
sune senin, ei trebuie să 
trăiască într-o Iunie și 
într-o țară care să le o- 
fere împlinirea acestei 

speranțe. Copiii spun: 
cînd voi fj mare, voi de
veni, cînd voi fi mare,

voi face... In România de 
azi copiii pot spune cu 
încredere: cînd voi fi ma
re, voi deveni... Pentru că 
acesta este sensul între
gii dezvoltări a țării, al 
muncii întregului popor : 
pentru ca ei să poată de
veni, pentru ea visurile 
lor să se împlinească. De 
felul în care vor crește, 
de felul în care ei vor 
înțelege să-și închine 
munca și viața patriei 
depinde chipul României 
mileniului trei Pentru că 
ei vor fi constructorii 
României mileniului trei.

A
n

spre 
vor 

țej și sorcove să ne ureze. 
Vor spune cuvinte pe ca
re de la noi le-au învățat, 
așa cum și noi le-am în
vățat de la înaintașii noș
tri. Ne vor ura nouă și 
își vor ura 
fiecăruia și 
itoare.

I seara aceasta. 
An Nou, copiii 
veni cu clopo-

lor, vor ura 
patriei vi-

I
I
I
I

Corneliu RADULESCU

tră, prin extinderea meca
nizării în abataj, a obținut 
randamente superioare, si- 
tuînd-o între brigăzile 
fruntașe din Valea Jiului 
și chiar din țară. Doresc 
ca în anul viitor să reali
zăm mult mai mult, să 
fim o brigadă unită care 
știe ce vrea, prin aceasta 
încieplinindu-ne fiecare do
rințele".

ILEANA MESAROȘ, se
cretară cu probleme socia
le a comitetului orășenesc 
de partid Lupeni :

„In acest an am avut 
satisfacții multiple. Aș în
cepe , cu cele profesionale, 
întrucît întreprinderea 
noastră — „Vîscoza" Lu
peni •— și-a realizat sarci
nile la toți indicatorii, la 
cei principali înregistrînd 
chiar depășiri. Succesul es
te cu atât mai mare cu cît 
în ultimii ani întreprinde
rea a traversat o perioadă 
mai dificilă, efectuarea u- 
nor lucrări de anvergură 
în fluxul tehnologic ceea 
ce a grevat atingerea pa
rametrilor planificați. A- 
nul acesta însă au fost de
pășite greutățile anterioare 
și. rezultatele n-au întîr- 
ziat să apară.

Pe plan obștesc, de ase
menea, anul 1979 mi-a a- 
dus mari satisfacții. Am 
fost realeasa ca secretară 
a comitetului orășenesc de 
partid, iar recent am fost 
investită în funcția de
președintă a Consiliului or
ganizației orășenești a
F.U.S. Aceste satisfacții 
le-aș considera ale mele 
dar și ale tuturor femeilor 
din Lupeni, alegerea unei 
lentei în asemenea funcție 
demonstrînd rolul mereu 
■arestând și sarcinile ee ne 
revin în viața soeial-poli- 
tâcă a țării".

NIUOLAE VIZIRU, șef 
de echipă la șantierul III 
Vulcan al I. C. M. M. :

„Anul 1979 mi-a rezer
vat mai multe satisfacții.

Aș vrea să rețineți că toa
te acestea eu le atribui re
zultatelor pe care le-am ob
ținut în muncă. Pe șantier 
conduc o numeroasă echi
pă de electricieni. împreu
nă cu aceasta am realizat 
întotdeauna lucrări de bu
nă calitate și, ceea ce este 
mai important, le-am pre
dat la timp. Chiar luna a- 
eeasta am predat, la Paro- 
șeni, un cămin și o canti
nă înainte de termenul 
planificat. La terminarea 
acestora, am contribuit și 
noi prin montarea instala
ției electrice aferente. Con-

Aceasta a constituit pentru 
mine cea mai mare satis
facție, creîndu-mi o răs
pundere nouă, aceea de a 
participa direct la rezol
varea problemelor majore 
cu care se confruntă în
treaga națiune. 1979, este 
anul în care elevii mei, 
din clasele la care predau 
chimia, au obținut rezul
tate superioare — locurile 
1 și II pe județ la sesiunea 
de referate și comunicări
științifice a cercurilor de 
chimie. In acest an am 
susținut examenul de 
gradul I, dobândind noi

Conștiința 
că fi~ai făcut datoria
comitent, am executat ins
talația și la celelalte că-» 
mine, care vor fi predate 
în anul viitor. In echipa 
pe care o conduc lucrează 
și soția mea împreună cu 
care, datorită rezultatelor 
obținute, am realizat câș
tiguri foarte bune. Pe a- 
ceastă bază am rezolvat 
multe probleme în casă, a- 
sigurînd celor două fetițe 
ale noastre ® copilărie lip
sită de griji".

Prof. ELZA VAlJUVA, 
Liceal industrial Petroșani: 

„Anul 1979 a fost pen
tru mine un an de împli
niri. Am participat la cel 
mai înalt forum al țării,
Congresul al Nll-lea al
partidului, unde am fost
aleasă ea membră su
pleantă a C.C. al P.C.R.

cunoștințe pe care le voi 
folosi în procesul de pre
gătire a viitoarelor gene
rații de elevi. Tot în acest 
an, dacă vreți, m-am că
sătorit, simțind din plin 
bucuria dar și răspunderea 
ce-i revine familiei în so
cietate".

LUCIA ALDEA» confec
tioners — întreprinderea 
de confecții Vulcan :

„Marea satisfacție pe ca
re „mi-a adus-o anul 1979, 
atît mie, cît și colegelor 
mele, este aceea că a fost 
pusă în funcțiune unitatea 
de confecții din localitate. 
Spun aceasta deoarece î- 
nalnte am lucrat la coope
rativă, unde executam pro
duse de mică serie. Aici 
câștig incomparabil mai 
bine pentru că lucrând în

acord, avem în permanent 
ță comenzi, și se lucrează 
mai organizat. De avene-, 
nea, tot anul acesta ani 
beneficiat și de majorarea 
retribuției — o altă mani
festare a grijii partidului 
față de oamenii muncii» 
Prin ceea ce am obținut 
în plus, în producție, 
mi-am realizat unele lu
cruri în casă, pe care pînă 
acum le-aș fi rezolvat mal 
greu, mi-am remobilat a- 
parlamentul și mi-am cum- 

■ părat o serie de lucruri.
Iată deci că anul 1979 a 
fost anul cel mai rodnic 
de cînd lucrez în Valea 
Jiului" ....

Dr. RADU V. RADU, 
medic primar. Spitalul Pe
troșani:

„Vreau să așezăm în
tr-o _parte ceea ce am fă
cut în anul acesta, iar de 
altă parte ceea ce dorese 
să fac în anul viitor, Anul 
1979 mi-a adus cea mai 
mare satisfacție pe plan 
profesional: am obținut e- 
xamenul de medie primar. 
Pentru aceasta am depus 
eforturi susținute în vede
rea pregătirii la nivelul 
cerințelor, adueîndu-mi 
contribuția la însănătoșire® 
oamenilor, făcîndu-i apți 
să participe la Complexul 
proces de dezvoltare a so
cietății, Beneficiem de con
diții minunate, un spital 
nou. dotat cu aparatură 
modernă, care ne ajută să 
diagnosticăm corect majo
ritatea afecțiunilor. Ce-mi’ 
doresc în anul viitor ? Să 
am cît mai multe satisfac
ții în profesie, să fiu cît 
mai mult alături de fanai* 
lie, să am cit mai mulțl 
prieteni în mijlocul căror® 
să mă destind, spre binele 
nostru. pentru a fi sănătoși 
și puternici".

Imposibilitate:

ELION... ÎN
: scară: — Val <Je mine... și de

nnd-e știi că era Moș 'Gen-doar n-ai să lă?
nea toată — Avea în spate un sacevelion ? încărcat.
i sun deloc...

Retro :

,t : — Tot revelionul l-am
... . > ținut într-un joc.

paharul : — Nu mai spune, sârbă...
Jentru... horă ?
;ă, intervine — Aș... pocher.

îentru... Repetiție;
Să- — Georgică ’. Cînd se va
pentru că șl stinge lumina, mă vei să
la revelionul ruta... pe mine... eu sînt
1. în partea stingă... partea
rcă : stingă e asta nu ailaltă...

PASTILE
iniganele eu vin. Propun 
să-1 trimitem acasă, propu
ne un invitat plin de zel, 
gazdei.

-- Da... dar știți... e soțul.

Apropo :
Draga mea, de ee ai 

scris pe tortul acesta „La 
multi bani“ ?

— Lasă că-1 punem în 
dreptul directorului... poa
te se prinde.

Dilemă :
- Gata, a venit Anul 

Nou !
— Unde-1 mai punem și 

pe ăsta, că au sosit o 
groază de neinvitați.

Confuzie:
— Draga mea, te iubesc, 

tu ești toată fericirea mea, 
dir.totdeauna ai fost sin
gura femeie care...

— Georgică ! Fii . serios 
dragă, sînt eU, nevasta ta...

Plăcintă cu răvașe :
— Cel mai „tare" răvaș 

e al lui ■Costică.
— Cred și eu... Mi-am 

rupt un dinte în el.

Constatare :
— Și acum am să vă 

servesc un vin foarte 
vechi... i

La banii cu care am 
contribuit, putea să ne 
dea unul mai proaspăt.

Mircea ANDRAȘ

*
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Strungarii Andrei Un
gur și Lucia Tomuță, fre
zorul Mircea Costea, de- 
senatoarea Gabriela Pica, 
normatorul Vasile Suclu, 
electricianul Dorin 
ciu și ceilalți care 
pun grupul de 19 
-rari ai înălțimilor, 
pregătit din timp pentru 

ieșit

adineauri a 
lă. de la noi, 
ispfe stradă.

— Individul acesta a 
dat iama în cămară, la da- RâVâfE

Sînt ani, vreo .8—9, de 
cînd acești iremediabili 
îndrăgostiți ai munților 
care sînt „Amicii Parîn- 
gului" — cerc turistic în 
cadrul I.U.M. Petroșani — 
petrec sărbătoarea trece
rii în noul an în .cadrul mi
rific, inegalabil în frumu
seți al naturii.

Au avut de ales și de originalul revelion, 
data aceasta, între mul- desigur din tiparele genu- 
tele cabane care înconjoa- - ■ — 
ră Valea Jiului, unele mai 
apropiate, altele mai în
depărtate, situate pe văi 

sau la altitudini înalte, 
cu sau fără șosea de ac
ces, prevăzute sau nu cu 
lumină electrică. In cele să pentru dans, 
din urmă preferințele lor Barmanul Ninel Miu și 
s-au oprit la cabana cea soția vor fj avut însă gri- 
mai îndrăgită, poate prea jă să orneze mica sală cu 
izolată și greu accesibilă tradiționalul pom de iar- 
în condiții de iarnă. sau 
poate de aceea deliberat

Stan- 
com- 
teme- 
s-a-u

lambriuri 
așteaptă 
o atmosferă 
de... căldură.

o-

m chip de 
pereți, care 
încălzească 
și așa plină 
Comesenii vor purta 
bișnuiții pantaloni de jer- 
se de munte, pe care nu 
vor uita să prindă in
signa cercului. In pragul 
orei zero. contabilul 
Gheorghe Guran, unul 
din veteranii munților, va 
aprinde lumânările de pe 
suportul din lemn piro-

lui. Ei știu dinainte oă în 
„bărulețul" cochet și in
tim din marginea Lotru- gravat, gest prin care va 
lui vor lipsi televizorul, sublinia originalitatea și 
orchestra instalată pe es- desigur solemnitatea nw- 
tradă, toaletele 
lare și pardoseala lucloa-

nfi, cu ghirlande de crengi 
acceptată — cabana Obîr- brad, cu stive de lem

ne tăiate, așezate ordonatșia Lotrului.

pretoco- meatului, trăit cu inten
sitate de toți ce> prezenți. 
Pentru o clipă doar, căci 
voia bună se va reinstala 
din plin. Acolo, în inima 
munților , va fi început 
Revelionul montaniarzi- 
lor! . ..

Aurel DULA

M. BARBU

Minerilor de la LUPENI
în anul nou, demult

intra ți 
. Voi, cred' c-o să

aniversați 
In cincinalul ce-o să

- vină 
Nu-un simplu an, ci-un 

an... lumină.

Celor de la PTTR
Prin poștă dacă s-ar 

putea
Să vină Anul Nou 

de-ar vrea
Să rrdtce-al vieții

grafic
Voi îl aduceți...

telegrafic

Celor de la ICSAP
Să se-audă peste zări 
Serviri de bună calitate

V aducem proaspete 
urări

In schimbu-a proaspete... 
bucate.

Tot pentru ICSAP
Urărilor din lumea ce 

susține
Revelionul, lor mă fac 

ecou
Atunci cînd ospătarul 

strigă ...VINE"
Să vină-așa cum vine... 

ANUL NOU.

ETP-iștilor
Vreau urarea să le-ajungă
Cînd le-o fi în muncă 

bine
Să le fie calea lungă
Dar cu așteptări puține.

A. MIRCEA

Feerie in munți. Foto : A. DULA
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Desemnarea primului 
ministru al

LISABONA 30 (Ager
pres). — Președintele Por
tugaliei, Ramalho Eanes, 
i-a încredințat lui Francis
co Sa Carneiro, președin
tele. Consiliul ui Național 
al Partidului Social-Demo
crat, misiunea de consti
tuire' a noului guvern, ca
re a fost acceptată. în ur
ma alegerilor legislative 
intercalate de la 2 decem
brie. coaliția Alianța De
mocratică, în cadrul căreia 
P.S.D. este principala for-

Pași spre 
normalizarea

situației 
din Rhodesia

SALISBURY 30 (Ager
pres); Oficialitățile britani
ce din Salisbury au anun
țat că pînă în prezent, în 
Rhodesia nu s-au înregis
trat încălcări ale încetării 
focului, care a intrat în 
vigoare vineri, orele 24, 
informează agențiile Reu
ter și Associated Press. In 
prezent, sub supravegherea 
forțelor statelor Common- 
wealthului, în țară se des
fășoară operațiunile 
concentrare a forțelor pa
triotice Zimbabwe în 
puncte stabilite în diferite 
regiuni de cantonare a tru
pelor regimului minoritar 
de la Salisbury la bazele 
deja cezitente. Aceste ac
țiuni au loc în conformitate 
eu prevederile acordurilor 
încheiate la Londra pentru 
soluționarea situației din. 
Rhodesia și proclamarea 
unei independențe reale a 

• țărij

Portugaliei
niațiune politică, a obținut 
majoritatea de 128 din to
talul de 250 de mandate în 
Adunarea Republicii (forul 
legislativ unicameral).

Potrivit unui comunicat 
al Președinției Republicii, 
guvernul prezidat de Sa 
Carneiro va fi instalat o- 
ficial de președintele Ra- 
malho Eanes la 3 ianuarie, 
data la care se va reuni 
Pentru prima dată și Adu
narea Republicii, în noua 
componență stabilită în ur
ma recentului scrutin. Con
stituția prevede că, în ter
men de zece zile după in
stalare, noul premier va 
trebui să prezinte-forului 
legislativ programul 
do guvernare.

Francisco Sa Carneiro, 
care va conduce cel de-al 
Xll-lea guvern format în 
Portugalia după Revoluția 
de la 25 aprilie 1974. de 
profesie avocat. este în 
vîrstă de 45 de ani.

sau

de

16

PRIMUL CONGRES AL 
Partidului Uniunea pentru 
Progres Național din Bu
rundi (UPRONA), ale că
rui lucrări s-au desfășurat 
la Bujumbura l-a ales în 
funcția de președinte al Co
mitetului Central al Parti- 
lului pe Jean ■ Baptiste Ba- 
gaza, președintele Republi
cii Burundi, președintele 
Consiliului Suprem Revolu
ționar

Au fost aleși, de aseme
nea, cei 48 de membri ai 
C.C. al UPRONA, dintre 
reprezentanții celor opt pro
vincii ale țării, ai sindica
telor, organizațiilor de fe- 

aimei ș; de tineret și 
forțelor armate..

GUVERNUL BRITANIC 
nu va interveni pentru a 
șe evita greva generală în

Guvernul japonez a aprobat bugetul 
pe 1980

TOKIO 30 (Agerpres). 
Guvernul japonez a apro
bat. proiectul de buget pe 
anul 1980, a cărui princi
pală caracteristică o repre
zintă — potrivit agenției 
France Presse — austeri
tatea, avîndu-se în vedere 
necesitatea ameliorării situ
ației financiare a țării și 
evitarea unei noi accele
rări a procesului inflațio
nist. Potrivit acestui pro
iect, nivelul cheltuielilor 
prevăzute se ridică la 
42 588 000 milioane de

yeni (aproximativ 177 mi
liarde dolari), ceea ce re
prezintă cea mai mică ra
tă de creștere din 1959. In
vestițiile publice — care, 
in cursul ultimilor doi ani, 
au contribuit considerabil 
la relansarea economici ni
pone — vor progresa, cu 
numai 1,7 la sută, compa
rativ cu 34,5 la sută în 
1978 și 20 la sută în 1979.

Singurul domeniu care 
beneficiază de alocații su
perioare îl constituie dez

voltarea surselor energetice.

FILME/ -
31 DECEMBRIE

No-
In ritmul muzi-

PETROȘANI — 7 
iembrie 
cii ; Republica : Omul cu 
masca de fier ; Unirea : 
Moartea unui ghid.

PETRILA : Omul pă
ianjen.

LONEA: Jachetele gal
bene.

LUPENI — Cultural : 
Praf sub soare; Munci
toresc: Elixirul tinereții.

UR1CANI: Acuarele.

1 IANUARIE

în U.R.S.S. a fost lansat satelitul „Orizont"
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

— în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un satelit de 
telecomunicații de tip „Ori
zont" — anunță agenția 
Tass. Satelitul este echipat 
cu aparate perfecționate de 
retransmitere a programelor 
de televiziune și ’. destinate 
asigurării legăturilor tele-

fonice și telegrafice. Potri
vit proiectelor, cu ajutorul 
acestui satelit urmează să 
fie transmisă la Moscova 
desfășurarea manifestărilor 
sportive programate în di
ferite orașe sovietice în ca
drul Jocurilor Olimpice din 
1980.

dintre sindicate și direcția 
companiei naționale „Bri
tish Steel Corporation" 
(BSC), liderul opoziției la
buriste, James Callaghan, a 
cerut sîmbătă primului mi
nistru să întrunească de 
urgență Parlamentul pentru 
a discuta situația din si
derurgie, Premierul brita
nic a răspuns că nu inten
ționează să convoace Parla
mentul înainte de încheie
rea vacanței. la 14 Ianua
rie. Premierul a insistat ca 
sindicatele și direcția BSC 

. să rezolve conflictul fără 
intervenția guvernului.

să și la alte localități rura
le, unde electricitatea obți
nută cu ajutorul energiei 
solare va fj folosita pen
tru punerea în mișcare 
pompelor de la 
de irigații.

IN SOMALIA 
cepul, duminică

a
sistemele

AU ' în- 
dimineața, 

operațiunile de votare, în 
cadrul primelor alegeri par
lamentare organizate în 
țară în ultimii zece ani —■ 
informează agențiile Reuter 
și Asociated Press. Peste 
trei milioane de somalezi 
au fost chemați la 
pentru desemnarea
171 de membri ai Adunării 
poporului precum și pentru 
alegerea administrațiilor

urne, 
celor

siderurgie prevăzută să în
ceapă la 2 ianuarie. După 
întreruperea negocierilor

tr/za sistemului monetar
(„ECONOMIE ET

„Din nou dezordine mo
netară"— șub acest titlu 
revista „Economie et Poli- 
tique", care apare la Pa
ris, publică recent un ărti- 
cofein care se arată, între 
altele, că actuala criză fi
nanciară iși are ca princi
pală sursă in inflația pe 
care o cunoaște aproape 
fiecare țară occidentală, și 
îndeosebi Statele Unite, un
de rata de creștere a pre
țurilor a ajuns și depășit 
10 ia sută. Aceasta repre
zintă o „noutate" pentru 
economia americană — a- 
prec.ază revista — în sen
sul că inflația, sporind ar
tificial- profiturile, agravea
ză condițiile de rentabili
tate. a capitalurilor și, 
consecință, companiile
transnaționale dispun do 
fonduri deosebit de mari 
care, pentru a fi puse în 
valoare, se îndreaptă fie 
spre achiziționarea de aur, 
de valori imobiliare sau 
chiar ele valori bursiere, 
amplifieînd astfel efectele 
speculațiilor.

In actualul sistem mone
tar interoccidental, dolarul 
este încă moneda predomi
nantă, iar exporturile ame
ricane sînt plătite în do
lari emiși de trezorerie fă
ră a avea vreo acoperire 
și care se acumulează . în - 
seifurile băncilor centrale 
sau. particulare din Europa 
occidentală. In felul acesta 
se creează — scrie „Econo
mie et politique" — un nou 
ciclu inflaționist, cel al 
creditului în dolari pe pie
țele vest-europene, unde a- 
șa-zișii „eurodolari" scapă

' POLITIQUE")
aproape complet de 
controlul legislațiilor națio
nale. In consecință, specu
lațiile sînt amplificate și 
aproape necontrolabile, ce
ea ce nu face decît să spo
rească dificultățile și să 
ilustreze și mai mult criza 
sistemului monetar inter- 
occidențal.

In actuala conjunctură 
se arată pe de altă parte 
în articol, rolul dolarului 
ca monedă internațională 
este repus în cauză, dar ni
ci o altă deviză occidenta
lă nu îl poate înlocui, nici 
măcar marca vest-germa- 
nă, chiar dacă se consoli
dează considerabil. De ac
ea, se încearcă noi metode, 

ln_ de fapt paleative, care, 
chiar dacă împiedică o 
prăbușire bruscă, nu fac 
decît să amine scadența re
zolvării adevăratelor pro
bleme.

Un alt aspect relevat de 
publicația franceză este e- 
fectul asupra economiilor 
țărilor în curs de dezvol
tare, care sînt afectate mai 
ales de acel joc al prețuri
lor, ceea ce face ca puterea 
de cumpărare a exporturi
lor să se reducă, în loc să 
sporească. Tocmai din a- 
cest motiv, țările în qurs 
de dezvoltare cer o schim
bare a sistemului monetar 
internațional pentru a se 
înlătura hegemonia dolaru
lui, a mărcii veșt-germane 
sau a yenului japonez, a- 
ceastă cerere făcînd parte 
din lupta lor pentru o nouă 
ordine economică interna
țională.

sub

IN SENEGAL vor fi ex
tinse cercetările in dome
niul utilizării energiei so
lare, din fondurile statului 
fiind alocată deja suma 
de 145 milioane franci CFA. 
Unul clin proiecte va fi rea
lizat în apropiere de ca
pitala țării, Dakar, expe
riența urmând să fie extin-

a

regionale;
CEL MAI 

LOCUITOR 
sculptorul în 
Hirăgushi,
nică, la Tokio în 
nei' pneumonii. 

107 ani. Dencliu 
a fost membru al

IN VIRSTA 
al Japoniei, 

lemn Denchu 
murit, dumi- 

urma u- 
E1 avea

Hirăgushi 
Academi

ei de Arte Frumoase din 
Japonia.

PATRU CARICATURIȘTI ROMANI se numără 
printre laureații primului concurs internațional de 
caricaturi organizat de ziarul japonez Yomiuri Șnim- 
bun. Este vorba de Octavian Covaci, care a obținut 
medalia de aur la categoria lucrărilor cu subiecte 
la liberă alegere, de Mihai Stănescu, ale cărui cari
caturi au primit premiul special al comitetului de 
selecție, și de Miron Dinuleșcu și Victor Timoe, 
care au obținut distincții pentru calitatea deosebită a 
lucrărilor prezentate.

într-o relatare din Tokio, ziarul nipon Yomiuri 
Shimbun subliniază că România a fost singura țară 
eu un număr atît de mare de câștigători ai con
cursului.

Sărbători pentru bogați, 
pentru săraci

Există în Italia „două 
feluri de sărbători — pen
tru bogați și pentru să
răci', scria ztteie acestea 
cotidianul „Unita". După 
cum rezultă, din alte re
latări ale presei Italiene 
și după cum. își poate 
crea o imagine călătorul 
ce aruncă o privire la vi
trinele .magazinelor, în 
timp ce unii cheltuiesc 
sume exorbitante pentru 
a face „mici plăceri" ce
lor dragi, alții reușesc 
cu greu, în aceste zile 
de sfîrșit de an să achite 
facturile peptru chirie, 
încălzit, să asigure fami
liei — uneori foarte nu
meroase — un prînz de
cent, să plătească alte

angarale 
cumpăra 
„rosette", 
nișoară, al cărei preț a 
urcat vertiginos tocmai 
în preajmă sărbătorilor.

și să poată 
mult solicitata 
un fel de pîi-

18,50
19,00
19,20

19,40

20,40

22,00

populare romanești 
și ale naționalități
lor conlocuitoare. 
Anul sportiv 1979. 
Cîntece de voie bu
nă.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cuvîntul
faptele.
Melodii ’79 
laurcaților.

i Selecțiuni 
gramul de

I Telejurnal.

10,00

PETROȘANI — 7 1. 
iembric : In ritmul muzi
cii; Republica : Omul cu 
masca de fier; Unirea : 
Moartea unui ghid. ..

PETRILA: Omul pă
ianjen.

LONEA: Jachetele gal- > 
bene.

ANINOASA : In hume- 
■le papei rege.

LUPENI — Cultural : 
Praf șub soare ; Munci
toresc : Front în spatele 
frontului, seriile I-II,

2 IANUARIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : In ritmul tnuzi- 
zicii : Republica : ■ (Dinul 
cu masca de fier; Unirea: 
Moartea unui ghid.

PETRILA : Jachetele :
galbene.

LONEA: Acuarele'. 21>45 
ANINOASA : In nutil-e- 

mele papei rege.
LUPENI — Cultural :

Praf sub soare; Muncito
resc : Front în spatele
frontului, seriile I-ll

URIC ANI : Mihail, 
ne de circ.

TV

țării

-—Gala

din pro- 
revclion.

2 IANUARIE

Pe pe plaiuri ro
mânești. 10,-20 Dese
ne animate : Olivver 
Twist.. '

11.45 Muzică populară.
7 No- 12,00 Concertul de Anul 

Nou al Filarmonicii 
uf b din t'iena. sJ.
13,05 De la A la... Anul 

nou.
16.10 A XV-a aniversare 

a Revoluției palesti-
. ț niene;
16.30 Anul sportiv 1979.
17.30 Teatru TV : Tran

dafirii roșii" de Za- 
haria Bârsan. Premie-, 
ră TV.

18,50 1001 de seri. 
19,Oi) Telejurnal.
19,20 „Scara 3, etajul III".
19.45 București — Ams

terdam. Strada Be
ethoven. Emisiune 
muzieal-coregrafică în 
c o p r o d u c ț i e 
cu N.C.R.V. Olanda.

21.10 Selecțiuni din pro
gramul de revelion.
Telejurnal.

3 IANUARIE

cîi-

A

16,00
16,05

1 IANUARIE
11,00 La mulți ani, copi

lărie !
11,35 Desene animate: 

Simnd bad marina
rul".

12,00 Melodii nemuritoa
re din toate timpu
rile.
Temelii sigure pen
tru. mîine.
Sărbătoare de iar
nă. Muzică ușoară 
și cîntece de voie 
bună. Pățaniile lui 
nea Marin. Cu Am- 
za Pelea.
Desene animate : 
Woody, ciocănitoa- 
rea buclucașă.
Program de jocuri

13,00

13,10

14,00

14,23

'Telex.
Atlas geografie.
I ti n erarti. turiști ce. 
Matineu de vacanță. 
Film serial : .Paul

Gauguin. Reluarea 
episodului 2,

17.50 Viața culturală.
18.50 1001 de seri, 
19,00 Telejurnal.
19,20 Debut ’80 în activi

tatea productivă.
19.35 In intîmpinarea Con

gresului al 11-lea al 
Frontului Unității 
Socialiste.

19,55 Ora tineretului.
20,30 .Teatru scurt : Po

veste studențească de 
Mihail Șerban. Pre
mieră pe țară.

21.35 Telejurnal.

16.30
16,55

urmAtorul număr al ziarului nostru

APARE JOI. 3 IANUARIE 1980

sărbători

lete, pentru toate ano
timpurile, jucării electro
nice care costă pînă la 
echivalentul a 150 de do
lari, vinuri din anul 1833

Notă externă

In ajun de Anul Nou, 
elegantele magazine ale 
marilor orașe italiene e- 
talează mărfuri ce-ți iau 
ochii,, dovadă a ingenio
zității, a fanteziei și bu
nului gust... pentru pun
gile bine căptușite.

Astfel, se oferă păpuși 
cu garderobă de 12 toa-

pentru 1125 dolari sticla, 
serviete din piele de cro
codil de 2 500 dolari, 
nuri de hermină de
20 000 de dolari în
și tot mai sus, tot 
sus, pînă la bijuterii
aur la sume amețitoare.

Un cadou mai mult de
cîtabsurd ce poate fi

blă- 
la 

sus, 
mai 
din

văzut în vitrinele maga
zinelor- este un pui de e- 
lefant, jucărie în mărime 
naturală, confecționat din 
piele de elefant, care cos
tă 2 250 de dolari, 
mult decît cîștigă 
familii italiene 
an întreg.

Potrivit unui 
asupra -sărăciei", >

' blicității de Centrul de ; 
studii pentru investiții so- ■ 
eiaie (CENSIS), sărăcia ș 
devine un fenomen tot ; 
mai larg răspîndit în Ita- 5 
lia, mai ales de cînd cili- 5 
riile se majorează într-un ’ 
ritm vertiginos, la fel cu 5 
prețurile pentru mărfuri 
de larg consum și unele 
servicii din domeniul să
nătății..

Mai
unele

intr-un

S.A.
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