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a primit pe
Sîmbătă, 30 decembrie, 

președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit 
Pe șefii misiunilor diplo
matice, pe reprezentanți ai 
unor organizații internațio
nale acreditați în țara noas
tră, care au prezentat felici
tări cu prilejul Anului 
Nou și al celei de-a XXXI-a 
aniversări a proclamării 
Republicii.

La primire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Măncscu, 
Ștefan Voitec, Ghcorghe 
Oprea, Iile Verdeț, Cornel, 
Burtică, Paul Niculescu, 
Gheorghe Radulescu, Ște
fan Andrei, Nicolae Gio- 
san, Vasile Mușat, Silviu 
Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de 
Stat.

în numele șefilor de mi-
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Tn ultimul trimestru 
al anului 1978, realiză
rile înregistrate în bă
tălia pentru mai mult 
cărbune, au fost deose
bit de fructuoase. Mun
ca neobosită a mineri
lor Văii Jiului, abnega
ția și dăruirea lor în 
frontul abatajelor, an
gajarea lor plenară de 
zi cu zi, de-a lungul a- 
nului 1978, se regăsesc 
în următoarele cifre și 
fapte, mai proeminente, 
mai grăitoare în ultimul 
trimestru al anului 1978-
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Mai sînt doar cîteva ore pînă cînd ne vom des
părți de anul 1978. In aceste momente solemne, apro
piate de confluența anilor, fiecare om își rememo
rează, asemenea unui bilanț, evenimentele cele mai 
semnificative pe care Ie-a trăit în anul ce se încheie 
și care constituie viitoare puncte de reper în viață, în 
muncă- în această evocare sintetică a anului care 
părăsește „scena" timpului, păstrăm necontenit ima
ginea, stimulatoare pentru fiecare dintre noi, a eve
nimentelor de mare interes din viața politică a țării 
care au contribuit la creșterea prestigiului României 
în lume. La această operă de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate contribuie și oamenii 
muncii din Valea Jiului, însuflețiți de convingerea 
că progresul și prosperitatea patriei se înfăptuiesc 
prin efortul tuturor, printr-o unitate deplină în 
jurul partidului, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
inițiatorul și promotorul tuturor marilor noastre iz- 
bînzi în înfăptuire., neabătută a Programului parti
dului.

Partea dintre ani, care urmează a fi în această 
noapte a Revelionului, echivalează cu o legătură fi
rească între 1978 și 1979, ani de miez ai cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. Trecem pragul Noului 
An optimiști și cu încredere în viitor. Și cum în 
marele suflet al țării ne regăsim fiecare și fiecare 
participăm la el cu talentul și capacitatea noastră 
creatoare, urîndu-ne tradiționalul ,,La mulți ani!“ ne 
gîndim la viitorul nostru, al tuturor, la viitoarele 
trepte ale progresului, bunăstării și fericirii poporului 
român, la noile cote ale civilizației socialiste pe care 
națiunea noastră liberă și independentă se va situa 
trainic în noul an.

Așteptînil cu aceste gînduri și aspirații, cu 
aceste temeiuri sosirea ANULUI NOU 1979, 
după datina din străbuni urăm cititorilor zia
rului nostru, tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului LA MULȚI ANI!l

diplomatico
siuni i ambasadorul Uniu
nii Sovietice, Vasili Ivano-' 
viei Drozdenko, Decanul 
corpului diplomatic, a 
tr a n s m i s tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
tregului popor român, cu 
prilejul Anului Nou și al 
celei de a 3l.a aniversări 
a proclamării Republicii,

• (Continuare în pag. a 4-a!

Tradiționalele urări adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului, 

de șoimi ai patriei, pionieri și uteciști
Sîmbătă, 30 decembrie 

1978, în această zi apropia
tă de cumpăna dintre ani, 
în fața Comitetului Central 
al partidului, au sosit șoimi 
ai patriei, pionieri și ute
ciști. reprezentanți ai tine
rei generații de pe întreg 
cuprinsul patriei, pentru a 
adresa, după datina stră
bună, urarea cea mai scum
pă inimilor noastre — de 
„Mulți ani", de viață lun
gă, sănătate și fericire — 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului

Ca în fiecare an, și a- 
cum, colindătorii au venit 
pentru a exprima, direct 
și cald, conducătorului iu
bit al partidului și statului 
nostru recunoștința fierbin
te pentru copilăria fericită, 
pentru condițiile minuna
te de învățătură și muncă 
create tinerilor cetățeni ai

țării, pentru grija stator
nică manifestată față da 
prezentul și viitorul lor.

Sute de cetățeni ai Ca
pitalei asistă la 
emoționantul „Plugușor11 al 
copiilor și tineretului, bucu
roși să reafirme, la rîndul 
lor, încrederea profundă și 
înalta prețuire pe care 
bucureștenii, toți oamenii 
muncii din patria noastră 
— români, maghiari, ger
mani și de altă naționaliza-*

• (Continuare în pag. a 4-a)
OCTOMBRIE

• Brigăzile conduse de 
minerii Francisc Kovacs 
(lucrări
I.
ceasta 
planul
Fazakas (complex mecani
zat — I. M. Paroșeni) și-a 
depășit planul producției 
fizice de cărbune extras 
și a productivității muncii 
planificate pe primii trei 
ani ai cincinalului, ca de 
altfel și brigăzile conduse 
de Alexandru Laszlo (in
vestiții — I. M. Paroșeni) și 
Petru Roman (abataj 
I. M. Anino-asa)-

Francisc
de pregătiri — 

M. Petrila) încă în a- 
lună și-a realizat 

anual; Francisc în interiorul 
ziarului

Magazin de Re

velion

abatajelor

Plugușorul 1979

I 
I

(Continuare în pag. a 3-a)

Urările „Plugușotului4* 
între frumoasele obiceiuri 

și tradiții ale poporului 
român, „Plugușorul11 are o 
cu totul deosebită valoare 
artistică și etică : în apro
pierea Noului An oamenii 
își urează reciproc înfăp
tuirea. unor gînduri și nă
zuințe de sănătate, prospe
ritate și progres. Ieri dimi
neață, formații artistice ale 
pionierilor din școlile Văii 
Jiului au poposit cu Plu
gușorul în orașele și co-

munele municipiului, la se
diile organelor locale de 
partid și de stat, în mijlo
cul colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituții. Odată cu feli
citările pentru realizările
din acest an, pionierii,
îmbrăcați în frumoase cos
tume populare, au adresat 
urări pentrp noi succese în 

dezvoltarea ‘sociSt-bcbriomicd 
și culturală a Văii Jiului,

I
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>II

j
i

bucuriei I

Anul 1978 a fost anul în care pe frontul cărbunelui s-au remarcat mulți 
vrednici mineri. Cei care au lansat inițiativa „Brigada înaltei productivilă(i" 
— minerul Eugen Vbîcu și ortacii săi, precum și cei care au fost autorii altor 
valoroase inițiative muncitorești, iar alături de ei cei care au preluat inițiativele, 
au constituit portdrapelul în crearea acelei emulații generatoare de rodnicie în 
extragerea cărbunelui.

Adevărații performeri ai extracțiilor sporite de cărbune s-au situat, în 
anul care se încheie, minerii brigăzilor conduse de Eugen Voicu de la Petrila, 
Valentin Tofană de la Lupeni, Francisc Fazakas de Ia Paroșeni, Dumitru Cos- 
tinaș de la Lonea (în fotografia de sus de la stingă Ia dreapta).

Cu siguranță că în viitorul an ei se vor afla, împreună cu alți ortaci, 
tot la Ioc de frunte în întrecerea pentru cărbune mai mult și mai bun. Le urăm 
un an bogat în succese !

Gînduri și năzuințe la cumpăna anilor
Anul 1978 își deapănă ultimele clipe. La ușa 

timpului bate cu insistență Noul An 1979. Acum, ia 
cumpăna anilor, cînd bilanțul rodniciei muncii a fost 
încheiat, a:n fost oaspeții cîtorva întreprinderi și in
stituții din Valea Jiului, și am adresat muncitorilor 
și maiștrilor, cadrelor de conducere, oamenilor de 
cultură și artă, medicilor și lucrătorilor din comerț în
trebarea devenită tradițională în prag de An Nou :

Care sînt gîndurile dumneavoastră, 
năzuințele pentru Noul An ?

Ing. DAN SURULESCU, 
directorul minei Lupeni:

Ultimele luni ale anului 
1978, au fost cele mai rod
nice din istoria minei Lu
peni. întregul nostru colec
tiv, printr-o mobilizare e- 
xemplară, a obținut, In

partea de sfîrșit a anului 
1978, succes după succes, 
adevărate 
producția 
tru cocs.

Cu ce 
pragul noului an ?

recorduri la 
de cărbune pen-

gînduri trecem

Să izbutim să realizăm 
și să depășim sarcinile 
de plan, lună de lună, să 
menținem întreprinderea 
în fruntea întrecerii ce se 
desfășoară în bazinul nos
tru carbonifer ; mina Lu
peni să se înscrie printre 
minele cele mai moderne 
și mecanizate din Vale și 
chiar din țară. Avem con
vingerea fermă că aceste 
dorințe ale noastre, ale 
întregului colectiv se vor 
materializa- Zestrea tehnică 
a minei crește de la o zi 
la alta, iar oamenii sînt 
pregătiți — calificați și 
policalificați pentru mî- 
nuirea și întreținere., uti
lajelor cu un grad ridicat 
de complexitate. Realiză-

rile obținute în ultima par
te a anului 1978 dau colec
tivului minei garanții te
meinice și îi insuflă o ne
țărmurită putere de mobi
lizare si forță de angajare 
plenară, pentru a ridica 
mina Lupeni în rîndul uni
tăților fruntașe în Noul 
An.

ILIE FILICHE, miner șef 
de brigadă la I. M. Pa
roșeni ;

în Noul An am dori să 
obținem, cu ajutorul com
plexului mecanizat pe care 
îl avem în dotare, produc
tivități și viteze de avan
sare superioare celor rea
lizate pînă acum. Trecem 
pragul Noului Ap animați 
de convingerea că sporind

productivitatea muncii vom 
da economiei naționale 
mai mult cărbune și vom 
dovedi astfel că sîntem 
mineri-tehnicieni, așa cum 
ne-a- cerut secretarul gene
ral al partidului, devotați 
țării și partidului.

ALEXANDRU COVACI, 
șef echipă spălare — Pre- 
parația Petrila :

Pentru anul 1979 dorim 
producția de cărbune pe

In cumpăna anilor 
prețuim train icia teme
iurilor- noastre de vis, 
ctitorim noi cutezanțe 

, aspirații spre mai bine, 
» pentru prosperitatea și 
■ fericirea patriei și a fie- 
( _căruia dintre noi. Am 
ș împlinit prevederile în- 
j țeleptului Program al 
i partidului, precum con- 
1 turul rotund de steaguri 

tricolore și roșii al a- 
cestui pămînt dintotdea- 
una al nostru, faptele 
cotidianului eroism con
feră certitudinea hotărî- 
rii cu care poporul ro
mân își urmează neabă
tut drumul său ascen
dent spre culmile socia- \ 
lismului.

Asemenea țării, Valea i 
întîmpină cu optimism 
și încredere anul 1979. 
Minerii, preparatorii, . 
forestierii, textilistele, i 
ceilalți oameni ai mun- ; 
cii vor fi, ca întotdeau- i 
na la datorie. Vor adu
ce prinos entuziastei lor 
angajări de a păși 
ritm cu. țara noi 
chete de succese 
muncă- Și vor
demni, mândri de soarta 
lor liberă, de prestigiul 
României socialiste pe 
toate meridianele globu
lui, republică de 
gardă a păcii și 
gerii în fume.

Cu gîndul la viitoare
le împliniri, din inima 
acestui străvechi izvor 
carpatin. Valea Jiului 
ridică pocalul bucuriei 
și întîmpină Noul An 
cu tradiționala urare 
minerească : „NOROC
BUN, 1979!“.

în i 
bu- [

în i 
trăi ;

avan- 
înțele-

ca

Anchetă realizată de 
Dorin GHEȚA 

Tiberiu SPATARU 
Constantin lOVANESCU 

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 3-a)
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Aho, aho, din Vale frați 
Struniți plugul și urați’ 
Peste toată zarea-albastră 
Pentru întreaga Vale-a 

noastră
Pentru Valea Jiului 
Unde suflul noului 
A pătruns mereu în timp 
De la Lonea pîn-la Cîmp 
Iar în anii ce-au trecut 
E de nerecunoscut 
Peste tot îți iese-n cale 
Din zi în zi altă Vale 
Pentru viitorul Văii 
Să sunați, măi, zurgălăii !

Hăi, hăi !

Ia trageți un chiuit 
Pentru cei ce-au reușit 
Să scoată cărbune brut 
Mai ieftin, mai bun, 

mai mult 
întuneric de mină 
lumină la lumină 
cu munții-n încleștare

Din
Scot 
Sînt . .. ____
Pentru spor și bunăstare 
Pentru eroica muncă 
Acolo, în miez de stîncă, 
Pentru-acești Prometei 
Ai vremilor noastre noi 
Cuvintele nu-s deajuns 
Să spunem ce-avem .

de spus. 
Pentru toți minerii Văii 

"la-snoațiț-măi, Wrgăiăii, 
Hăi, hăi !

Insumînd vreo 9 zile, 
Timp în care — au dat 

cărbune 
Pentru anul care vine, 
Sau la Dîija-n subteran 
Cît a fost anul de an 
Producția a purces 
Tot din succes în succes. 
Ia sunați, măi, zurgălăii, 
Pentru toți fruntașii Văii 

Hăi, hăi ! 
Hai să facem o urare 
Tuturor acelor care 
în anul care-o pleca 
Au produs „așa și așa“ 
La Petrila, la Vulcan 
Livezeni și Uricani 
Le dorim ca-n Noul An 
Rezultate ca-n alți ani 
Cînd și-au realizat planul 
Deci se poate și Ia anul! 
Celor ce-au rămas datori 
Noi le zicem făr’ de-oeol 
S-a putut de-atîtea ori 
Cu bună organizare 
Fiindcă peste tot în mine 
Sînt mineri ce muncesc 

bine 
Cu bună organizare 
Ija anul și la mai mare 1 
Ziceți-le, măi flăcăi

Hăăi, hăi ! 
Cu urarea plugului 
Pe drumul cărbunelui 
Trecem la preparatori 
Ce din zori și pînă-n zori 
Cărbunele înnobilează 
îl spală și îl tratează 
Trimițînd în combinate 
Cărbune de calitate 
Așadar flăcăi urați-i 
Omului care muncește 
în cele trei preparații 
Ca în anul ce sosește 
Din Petrila, din Lupeni 
Sau Coroești, bunăoară, 
Să plece cărbuni curați 
Spre a noastră Hunedoara 
La Călan și la Galați. 
Sunați zurgălăii, măi

Hăăi, hăi

»
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Vreun șurub, sau piuliță 
Din combina nou,-nouță 
Care a costat milioane 
(nu doi lei pentru 

bomboane)
Și cît e ea de combină
E mîneată de rugină 
Le-o zicem să le tihnească
Acum cînd vor

să ciocnească 
Cu „Valea Călugărească" 
în că-o picătură, măi,

Hăăi, hăăi !

Și pentru noi instalații, 
Pentru alte preparații 
Sunați macaraua, măi !

Ilăăi, hăăi ! 
Și facem acum urarea 
Și pentru stabilizarea 
Cadrelor în minerit 
Despre care-am pomenit 
Sînt mulți care vin în Vale 
Doar cu gîndul la parale. 
Trag trei zile-n abataj, 
Pun pe deget un bandaj, 
Așteaptă ziua de bani 
Azi aici, mîine-n Focșani, 
la

Suporterii-,,microbiști11 
Și ținem la fotbaliști 
Fiindcă sîntem jiulișți 
Suferim pentru Mulțescu, 
Sălăgean și Bucurescu, 
Pentru Bădiți și 
Pîn’ la cronica... 
Cînd aflăm

c-au luat

ceilalți 
de marți.

Pentru toți ce ies în cale 
Pentru tot ce mișcă-n Vale 
O urare să-nălțați :
Anul Nou mănos să fie 
Fericire, bucurie,
Pentru toată țara,. măi !

Hăăi, hăăi!

Nici la a noastră „Vîsooză"
Situația 
Și-acolo 
Ca-ntr-o 
Le dăm 
Nici un 
Ia mai

nu-i prea roză 
stau utilaje 
sală de bagaje 
un avertisment: 
leu amortisment ! 
îndemnați-i măi, 

Hăăi, hăăi ! 
facem o uraremai 

pentru mecanizare 
avem în Noul An 
miner-tehnician

Să urăm de sănătate 
Și mai bune rezultate 
Și brigadierilor 
Ce-n fruntea minerilor 
■Prin măsuri operative 
Și prin inițiative 
•Pornite din rîndul lor 
Au adus și mai mult spor 
Fiind generalizate 
Și de-alte brigăzi preluate 
Voicu, Demeter, Roman 
Tofană sau Sălăgean
Sînt nume dintr-un noian 
De fruntași din acest an 
Ar putea fi numărați 
Alte sute de bărbați. 
Ridicați urarea voastră 
Către zarea cea albastră 
Să fie brigăzi de frunte 
Din ce în co tot mai multe. 
Ia sunați din clopoței 
Și pocniți bicele, măi

Hăi, hăi ! 
Pentru cei care își spun 
Zi și noapte „Noroc bun" 
Ai adincului eroi, 
Oameni noi din zile noi, 
Plugușorul le dorește, 
Azi cînd anul se-nnoiește, 
Să aibă în Noul An 
Numai depășiri de plan 
Sănătate, gînduri bune 
Și benzi pline de cărbune 
Chibzuiți și țineți minte 
Că de-acuma înainte 
Rezultatele concrete 
Sînt producțiile nete.
Ia mai urați încă-o dată 
Pentru munca-mbelșugată 
Și valoarea 
Minați măi

»>%<<“
X

Soții, fiice 
Nu lucrau 
Prin grija

mineride 
pînă mai ieri.

_ . partidului 
Și-a conducătorului 
Fabrici noi se construiesc 
în care femei muncesc 
La Petrila, la Vulcan 
Vor produce-n Noul An 
Fabrici noi cu meserii 
Noi în Valea Jiului, 
Pentru tricotoare, măi, 
la sunați din zurgălăi

Hăăi, hăăi

Să 
Și 
Să 
Un ___ _______
înzestrat cu-ndemînare 
Prin policalificare 
Așa cum a indicat 
Glasu-ntîiului bărbat. 
Ia urați o dată tare 
La mare mecanizare 
Mecanizați plugul flăcăi 

Hăăi, hăăi 
Laudă mecanizării, 
Cercetării, proiectării 
Care zilnic, pas cu pas,. 
Dau avînturilor glas 
De la I.C.P.M.C., 
Precum și C.C.S.M., 
Prin studenți la I.M.P. 
Știința, tehnica, progresul 
Ne-nsoțesc ascendent 

mersul
Spre noile cuceriri 
Care duc la depășiri 
în frontul' cărbunelui 
Spre binele omului. 
Sunați clopoțeii, măi,

Hăăi, hăăi 
Să le zicem un cuvînt 
Celor ce-n ploaie și vini 
înalță pe verticală 
Azi un bloc, 
Mîine o școală
Ca-ntr-o salbă de mărgele 
Ctitoresc cei de pe schele 
Ei, urmașii legendari, 
Dulgheri, betoniști, zidari 
Constructori de viitor 
Care știu ce fac și vor 
La I.C.M.M. în anul 
Care astăzi se-nnoiește 
Sarcina de trei ori crește 
De asta și noi în urare 
Zicem de trei ori mai tare 1 
Pentru ei și munca lor 
Ia urați odată-n cor 
Pentru noi și noi dotații,

1

stabilizați-i, măi, 
Hăăi, hăăi 

sunați clopotele 
pe la E.G.C.L.
se plîng conductele 

suspină țevile, 
Dîrdîie camerele, 
Și cad tencuielile, 
Iar caloriferele 
Rămîn reci săracele 
Noi ne-am pus cojoacele. 
De cînd cu... promisiunile 
Bine că-i sfîrșit de an 
Să bem și noi un molan 
Ne-ncălzim măcar cu vin 
Că dînșii oricum... nu vin. 
la reparați singuri, măi !

Ilăăî, hăăi ! 
Ia mai pocniți bicele 
La poartă la E.T.P. 
Fiindcă în decembrie 
A.șteptînd în stație 
S-au înmulțit cuiele 
Dînșii cred cumva

că-i joacă .' 
Iar noi facem promoroacă 
Tot așteptînd „superlorțgul" . 
Pînă bate anul gongul 
Și cînd totuși îl zărim 
Ca peștii ne-nghesuim 
Taxatoarea dă un ton 
Deși n-are ecuson 
Și-aitunci se pornește

' „balul11 
Susținîndu-și „recitalul" 
Poate-o fi -la anul bine 
Dispărînd „vine... nu vine" 
Ușa de la mijloc, măi !

Hăăi, hăăi !

I

_ ..._ bătaie —
încasînd goluri o droaie 
De-asta zic în ’79 
S-aibă o purtare nouă 
Să alerge mult mai tare 
Și-acasă si-n deplasare 
Să 
Și

fiecare 
margint

■ un timj 
diind :

M
m
D 
v;

fost
I

la

încerce să „ciupească" 
puncte, nu doar

Fetească, 
trageți la portă, măi 

Hăăi, hăăi! 
se-adune punctele 

aprecierile
Să

La fel ca suratele 
Sporturilor cu tradiții 
Susținute cu ambiții 
Țintași, popicari, rugbiști 
Ca și navomodeliști, 
Care-n anul ce-a trecut 
Prin muncă au obținut 
Rezultate meritorii 
Doar succese si victorii. 
L, - - -felicitați-i. măi !

Hăăi, hăăi !

facem acum urarea 
pentru participarea

Să
Și .
Activă și fructuoasă-n 
Competiția de masă 
într-o-ntrecere deschisă 
în „Daciadă" cuprinsă

nou creată ! 
flăcăi,

Hăi, hăi !

■Prin bună organizare, 
•Prin largă mobilizare 
Minerii de la Lupeni 
Și cei de la Paroșeni 
Tot anul care-a trecut 
în frunte s-au menținut 
■Ba, cei de la Paroșeni 
Mineri, maiștri, tehnicieni 
Făcînd planul anual 
(Și pe trei din cincinal)
Au uitat de calendar 
în cere mai erau file

I 
Urați pentru munca plină 
A celor ce construiesc 
Utilajul românesc, 
Utilaje pentru mină. 
Idealul cel mai scump
Colectivului I.U.M.P.
Și-al celor din I.R.I.U.M.P- 
Este acela să producă 
Mașini care-ajută-n muncă 
Mașini, scule, utilaje 
Fplosite-n abataje
Le dorim ca-n ’79
Tehnica mereu mai nouă 
Munca să le-o înzecească 
Producția să sporească. 
Chiuiți mai tare, măi,

Hăăi, hăăi 
Să Ic facem o urare 
Celor ce au în dotare 
Agregate, utilaje 
Ce-au devenit peisaje 
Fiindcă dumnealor (scuzați) 
Sînt tot timpul ocupați 
Au mereu mii de probleme 
Ședințe, planuri și scheme 
Productivități, procente 
Dar plătesc amortismente. 
Ia dați-i pe față, măi, 
Și sunați din zurgălăi,

Hăăi, hăăi I 
Iaca, la sfîrșit de an, 
Cei de la I. M. Vulcan 
Poate își aduc aminte 
Dacă găsesc în plăcinte

Fiindcă am ajuns aici 
Să- facem țării urare 
Că noi sîntem un popor 
Care nu se teme-a spune 
Ce-i român, român 
lată-n cumpănă de 
Noi din daci, 

noi din

rămîne. 
ani

I

De urat am tot urat 
Uite însă c-am uitat 
Să trecem cu urătura 
Pe la cei cu „udătura"
Pe la. cei ce beau de sting 
Și la șut nu mai ajung 

' Pe la cei ce iau păpiea
Lu’ țăticu’ și mămica, 
Fiindcă munca. Vezi mata, 
Pentru ei e mult prea grea.

■ Deparazitați-i, măi!
Hăăi, hăăi 1 

Anul-Nou poate-o aduce 
Satisfacții mai. depline , 
Și suspine mai puține - 
La cei. vajnici sufletiști .

îmbinînd muric» cu sportul 
Să-și aducă toți aportul 

. Ca Valea Jiului toată
Să fie reprezentată 
Pentru sport și sănătate 
Pentru bune rezultate 
Ridicați ștacheta', măi!

■ '■ ■ Hăăi, hăăi !
Să urăm acum în cor 
Pentru-artistul amator 
Din fabrică, din uzină 
Sau din abataj de mină 
Celor ce muncesc la strung 
Și-apoi joacă un „Bărbunc" 
Au diverse ocupații 
Și pârticipă-n formații 
Mesagerii bucuriei 
în „Cîntarea României*1 
Ia strigați artistic, măi !

Hăăi, hăăi 
Pocniți bicele, flăcăi, 
Sunați toți din zurgălăi 
Să urăm de sănătate 
Și de viață, libertate 

i IaT la anul care vine 
S-auzim numai de bine 
Despre vrednicii mineri, 
Constructori, forestieri, 
Pentru energeticieni, 
Muncitori, tehnicieni, 
Texibiliste-nvățăcei, 
Și mai mari și mărunței,

i

ORIZONTAL : 1) „Instru
ment" la colindători... — 
...cu urări de bine ; 2) E- 
fectul de răvaș — Voie 
bună ; 3) După revelion ;
— ...în horă ; 4) Zece la 
revelion I — Machiaj — 
Literă elenă ; 5) împodo- 
dobit 13 Anul Nou — Le
gătură între globuri și 
brad ; 6) Tăiat la mijloc 1

— A apărea — Cu pro
gram special de Anul 
Nou... (abr.) ; 7) ...e pe pîr- 
tie — Pudră de... cozonac ; 
8) Sosește în miez de noap
te (2 cuv-) ; 9) Nu-mi amin
tesc — Sticluță de... leac
— Caiete ; 10) O gură de 
țuică ! — Transmit prin 
eter urări ; • 11) Personaj 
mitic Cerne steluțe de

zăpadă... 
unde se 
„mulți 
Podoaba 
lui (pl.).

— ...și
cerne ;

ani înainte' 
verde

locul de
12) Cu

a bradu-

1) Concu- 
— Țepos ;

<

VERTICAL : 
rează eu buhaiul 
2) Revelionul... în final! — 
Tradiții... ; 3) însoțește
giuma — Bun la cozonac
— ...din salon ! ; 4) Izul bu
catelor de Anul Nou — 
Sînt... — ...fata din zăpa
dă ; 5) Cutia cu minuni
sonore — Filip Mărginit! ; 
6) Film regizat de Moș 
Ene — Bădiță prezent în 
plugușor; 7) Frunze de
cetină — Motor pentru 
sanie cu zurgălăi (pl.) — 
Urare 
lor ;
— în 
(Pl.) :

la ciocnirea pahare-
8) Masa de revelion 
garderoba de iarnă 

vWi,z, 9) Refren de colind 
—r Expus la vedere ; 10) în 
frumosul port național — 
Rubinul de revelion — 
Meci început ! ; 11) Cărări 
pudrate în alb — Anii so
siți — Ene ! ; 12) Ca brazii 
din pădure — înveselesc 
noaptea Revelionului.

Adrian Dănuț OPRIȘ

__  ... romani 
Noi, în piepturi cu m’.ndria 
De-a trăi în România 
Unde cîntă ciocîrlia 
Unde ne-aparține glia, 
•Nicăieri în lumea mare 
Nicăieri peste hotare 
Nu-i mai cald

ca-n țâra noastră 
Bolta nu e mai albastră 
Nicăieri nu-i pîinea bună 
Ca-n vatraj noastră 

străbună 
Nicăieri în largul lumii 
Nu e ca la sînu.1 mumii 
Și nu-i plină bucuria 
Ca aici, în România 
De-aceea . cînd schimbăm

; ■' anul 
Ne-nfrățim cu toți elanul 
Pentru binele din țară 
Pentru noua primăvară 
Să-nălțăm înc-o urare 
Pentru pace, dezarmare, 
Armonie, dezvoltare 
Și bună colaborare 
în lume, între popoare 
Iar aici, în România 
Să trăiască bucuria 
î n tărească-se-armonia

între toți ce viețuiesc 
Și-mpreună muncesc 
Pe pămîntul românesc 
Să ne trăiască poporul 
Și-n frunte

CONDUCĂTORUL
Țara s;l ne-nîlorească 
Prestigiu-n lume

să-i crească ! 
Urați, măi, pentru români 
Ce-n țara lor sînt stăpîni. 
Urați să v-audă țara' 
Și județul Hunedoara 
Să se audă zurgălăii 
în toate minele Văii, 
Urați din inimă, măi 1 
Pocniți bicele, flăcăi 
Și sunați din clopoței,

Hăăi, hăăi !

Dilemă de Anul Nou.

Mihai BARBU
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Moș Gerilă... în pastile
( pus, ca- ri 
rant of ii pe 
zului. După 
le afară ra-

i ă știi că a
! ă ? I
r știi, a um- 
ir cado<>i-i ? 
t...

v,, Sga
daVacesta 
7-âm găsit 
?
«de a venit 
ul acesta!

lerilă vreau 
ui acesta o

mul a fost

nt însurat...

cei de Ia

nimeni din

— Ba, a fost unul mas
cat și cu un sac în spate. 
L-am somat să stea, răs
punde portarul.

— Ala era moș Gerilă, 
deșteptule !

★
Mihăiță scrie o scrisoare 

lui moș Gerilă:
— Da’ cum i-o trimiți, 

se interesează tatăl, că nu-i 
știi adresa ?

— I-o pun la „post res
tant", ca mămica...

★
— Draga mea, la tele

fon e unul care zice că îl 
cheamă moș Gerilă și vrea 
să-ți dea un pupic.

—• Prin telefon ?! — ri
postează soția vădit nemul
țumită.

★
— Mămico, mămico, știi 

în ce lună s-a • născut moș 
Gerilă ?

— în luna cadourilor.
★

— De ce stai țintuit lingă 
ceas ? Vino aici, imediat

vom auzi cele 12 bătăi.
— Știi dragă, ceasul meu 

merge puțin înainte, n-aș 
vrea să bată 13.

★
— Dragul meu, jos e un 

om de zăpadă care vorbeș
te- Doar n-o fi mos Geri
lă ?!

— Aș, e vărul tău ! L-am 
pus să te aștepte și l-a a- 
coperit zăpada.

★
— Culmea, zice soția, au 

și început să vină colindă
torii ! Mai înainte am dat 
afară' pe unul cu barbă și 
ochelari bătrînești. Mormă
ia ceva despre economii... 
Nu cred să fi fost moș Ge
rilă...

— Nenorocitoo 1 Ce ai fă
cut ?! Era directorul, sare 
ca ars soțul, am uitat să-ți 
spun că vine într-o proble
mă privind economiile...

Mircea ANDRAȘ

BILANȚ 1978

Răvașe
I. M. Paroșeni

Urarea noastră e tîrzie 
De-acuma toată lumea știe 
(Și noi deunăzi, am aflat) 
Că Anul Nou l-ați...

devansat.
Pentru preparatori

Tot anu ați preparat 
cărbune

Cu rezultate foarte bune 
Acum, cînd anul iese-n cale 
Ce-ar fi să preparați...

sarmale.
Pentru constructorii 

Văii Jiului 
în Vale vestea vi s-a dus 
Că ne priviți tot cam...

de sus !

Răvașe
Știm, nu puteți 

din adîncime
Fiindcă sînteți la... 

înălțime !
Fabricii de tricotaje

Auzit-am, auzit
Că aici s-au stabilit
Fete, ce cu mîini de aur
Prefac munca în tezaur.

Casei de cultură
Casa de cultură pare
Doar impresia că lasă... 
Dar să știți, în schimb, 

că are
O impresie... de casă !

• (Urmare din pag. 1)

• Sectorul de investiții 
al I, M. Paroșeni și-a rea- , 
lizat. și depășit planul a- 
liual pe primii trei ani 

ai cincinalului. Sectorul II 
al I. M. Uricani de aseme
nea, și-a realizat și depă
șit planul pe primii trei 
ani ai cincinalului ca și 
sectorul de investiții al 
I. M- Vulcan.

NOIEMBRIE

• Brigăzile conduse de 
Traian Pop (abataj — I. M. 
Uricani), Ilie Chiron (in
vestiții — I. M. Vulcan) și 
Dumitru Săbău (abataj — 
T. M. Vulcan) și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan 
pe primii trei ani ai cin
cinalului.

• Sectorul I al I- M. Lu
nea și-a realizat planul , pe 
primii trei ani ai cincina
lului.

• I. M. Lupeni înregis
trează cea mai mare pro
ducție zilnică din acest cin
cinal și încheie luna no
iembrie cu cea mai mare 
depășire — plus 1103 tone 
de cărbune.

DECEMBRIE

• Brigăzile conduse de 
Alexandru Lazov (abataj 
—- I. M. Petrila) și Lau- 
rențiu Kelemen (abataj — 
I- M. Uricani) își realizea
ză și depășesc sarcinile pe 
primii trei ani ai cincina
lului.

• Brigada lui loan Ka- 
cso de la 1. M. Lupeni do
tată cu complex mecanizat 
a obținut cea.mai mar-e 
productivitate a muncii pe 
bazin — 21 tone pe post.

• Sectorul IV de Ia 
I. M. Petrila și III de la 
I. M. Dîlja și-au realizat 
și depășit planul anual-

• I. M, Paroșeni, mina 
cea mai mecanizată și mo
dernă din Valea Jiului, 
exemplu de ritmicitate a 
realizărilor zilnice, lunare 
și anuale, și-a realizat și 
depășit planul pe primii 
trei ani ai cincinalului.

Toate aceste brigăzi și 
sectoare și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele asu-i 
mate pe anul 1978.

me
at :

norocul, 
negreșit, 

;.ște locul

îlă:
ÎL și EA, 
divină 1 .
i vrea 
nașină.
•anelor...
amfitrion 
sămetrec, 
fluiosifon 
iul -, sec !
s:
•1 
să-și taie 
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î Fa rumețul, aeest neo-
/ Ibosit căutător al
1 frumuseților mon-
l tane, va fi iscodit și în
i acest prag de An Nou un 

^^jpocșor în tainița brazilor 
ț și a potecilor troienite, 
( unde își va petrece în fe- 
? Iul lui Revelionul și pri- 
j ma zj a noului sosit — 
t 1979.
î Va fi căutat în preala- 
J bil cu de-amănuntui pe 
) harta numai de el știută, 
4 cutare sau cutare loc pe 
/ care încă'nu l-a cercetat sau 
) dimpotrivă, va realege 
Îpe aceeași hartă o cabană 

unde amintirile adunate 
în timp îl atrag irezistibil 

l spre acel loc rămas pen- 
i tru totdeauna în inima
• lui.

V > a petrece ca de obi- 
cei alături de alți 

▼ amici ai muntelui, 
acești incurabili pasionați 
ai frumuseților naturii 
pure, în intimitatea mo
lipsitoare pe care numai 
ei știu s-o întrețină, pe 
fondul veseliei sănătoase 
împrumutate de oe culmi
le înzăpezite.

în sala feeric ornamen-
' tată, vor răsuna, ca și în 

alți ani, ritmurile melo
dice de cabană: tangou- 
rile, valsurile, polcile... 
perinița, interpretate bine
înțeles, la acordeon, in
strumentul tradițional. 
Perechile de dans — nu 
prefl multe — nu vor 
purta îmbrăcăminte de 
solemnități, nu vor ține 
cont de viratele partene

• (Urmare din pag. I)

nu au de fapt vîrstă 
nu vor fi deranjate de 
lumina palidă a doar cî- 
torva lămpi de petrol, 
poate deliberat puține la 
număr...

Spărgînd tiparele con
venționale, în pragul orei 
zero, prietenii munților 
vor părăsi pentru mo
ment „sala de festivități", 
Vor renunța la clinchetul 
de pahar în schimbul u- 
rării pe care o vor face 
muntelui și muntele lor, 
exact cînd ceasurile vor 
bate de 12 ori vestind so
sirea — pentru ei — a 
unui nou an turistic.

| nspirația lor va fi 
I din plin răsplătită. 
” Zăpada proaspăt 

căzută va așterne peste 
culmi și văi, peste colțuri 
de. stîncă și mai ales peste 
brazi, mantifl în alb.ima
culat a celui mai fasci
nant decor. Pentru ca re
gia să fie perfectă, luna 
va fi avut grijă să se 
strecoare și ea — mare 
și mirată — de după 
vîrful unde stătuse dina
dins ascunsă, secondată

de luceferi seînteietori, • 
luminînd dintr-odată fe- i 
eric această lume de J 
basm. Grupul nostru, ui- 1 
mit de atîta frumusețe, | 
nu va ști ce să admire i 
întîi. Va sesiza armonia 
tonurilor estompate ale ț 
nopții montane presărate L 
cu puzderia stelelo,- din ? 
înalt- Va fi șocat de j 
strălucirile metalice pe 1 
care — printr-un joc al J 
întîmplării —- le vor for- * 
ma reflexele lunii în pi- ț 
rîiașul ce curge alături, i 
Vfl înregistra pe unde so- ’ 
nore — la o frecvență ) 
acustică numaf de tagma l 
turiștilor percepută — 7 
foșnetul discret pe care > 
un vînt ușor îl stîrnește A 
în cetina brazilor. Va t 
ghici în umbră deasă a J 
pădurii învecinate, privi- ț 
rile iscoditoare ale vietă- l 
ților muntelui, răscolite ? 
pentru o clipă din bîrlo- j 
guri de chiotele vesele. | 
Revelionul muntelui va fi 
început. Revelion în alb ț 
imaculat...

Aurel DULA lrilor — așa cum turiștii

care o vom prepara să fie 
de cea mai bună calitate 
pentru că de munca noas
tră depind rezultatele cali
tative ale siderurgiștilor. 
în prezent ni se constru
iește o nouă și modernă 
^reparație. Sîntem convinși 
că în felul acesta cărbunele 
preparat în noua instalație 
Se va ridica, din punct de 
vedere calitativ și cantita
tiv, deasupra tuturor indi
catorilor tehnico-economici 
planificați-

VAȘILE RUSU, șef echi
pă lăcătuși — IU.M.P.:

în cursul anului viitor 
vom încheia lucrările la 
prima combină româneas
că de înaintări, care, spe
răm, să se ridice la ni
velul cerințelor mineritului 
modern. în felul acesta 
noi, constructorii de utilaj 
minier ne aducem, așa 
cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, con
tribuția la mecanizarea în
tr-un grad mult mai mare 
a' tuturor lucrărilor mini
ere prin punerea în valoa
re a - inteligenței românești, 
făcînd pași importanți pe 
calea reducerii importului.

CONSTANTIN ALBU, 
maistru constructor, grupul 
de șantiere T. C. H. Petro
șani :

Năzuințele spre confort 
urban, și viață civilizată, 
bucuriile locuitorilor Văii 
Jiului, ale fiecărui om care 
se mută în casă nouă, sînt 
deopotrivă și ale noastre, 
ale constructorilor, iar în 
perspectiva Noului An ele 
se numesc: mai multe a- 
partamente confortabile și 
luminoase, magazine noi, 
șăli de clasă și cămine spa
țioase, moderne, toate de 
bună calitate și predate 
beneficiarului în termen 
și chiar înaintea termene
lor planificate, în prima 
parte a anului 1979 vom 
preda -da cheie" blocul 69, 
eu magazine la parter — 
important obiectiv al gru
pului nostru de șantiere. 
Punem un mare accent pe 
calitatea lucrărilor și sîn
tem convinși că în întregul 
lui, blocul v3 corespunde 
întrutotul exigențelor fi
rești ale noilor locatari, iar 
spațiile. comerciale exigen
țelor cumpărătorilor.

FLORIN GĂINUȚA, lă- 
cătuș-sudor la viitoarea fa
brică de confecții Vulcan : 

Pentru mine anul 1978 a 
însemnat un an bogat în 
împliniri; Este anul în 
care am venit de la Iași, 
hotărît să-mi aduc contri

buția pe deplin la con
strucția fabricii de confec
ții din Vulcan. Am execu
tat lucrări de lăcătușerie 
și sudură din momentul 
începerii construcției. Sînt 
satisfăcut de ce am reali
zat. în muncă, de faptul că 
mă număr printre cei care 
voi- rămîne definitiv în 
Valea Jiului- Am primit , o 
locuință confortabilă în 
Vulcan, în care locuiesc 
deja. în Noul An îmi do
resc să lucrez aici, în fa
brica ce va intra în func
țiune, să obțin rezultate 
bune și foarte bune, să-mi 
întemeiez o familie trai
nică și să rămîn pentru 
totdeauna pe aceste fru
moase meleaguri.

Gînduri
Și 

năzuințe

CAZIMIR DAVIDOVICI, 
directorul I.C.S A. și A.P. 
Petroșani:

Abundența, varietatea 
sortimentală, calitatea deo
sebită a mărfurilor armo
nios îmbinate cu o conti
nuă îmbunătățire a servirii, 
eu o solicitudine mereu 
crescîndă față de dorințele 
cumpărătorilor, spre ase
menea orizont calitativ nă~ 
zuim să deschidem larg ac
tivitatea noastră, a lucră
torilor din comerțul 'de 
stat al Văii Jiului, în Noul 
An 1979. Vo>m face totul 
pentru a ridica comerțul 
Văii pe coordonatele civi
lizației și bunăstării, prin 
îmbunătățirea calității ser
virii, prin reprofilarea și 
modernizarea unităților co
merciale, prin diversifica
rea preparatelor culinare, 
prin creșterea ponderii 
producției proprii în ca
drul realizării cifrelor de 
plan la unitățile de ali
mentație publică.

AUREL BOCHIȘ, medic 
specialist, Secția pediatrie 
a Spitalului municipal Pe
troșani :

Anul 1978 a fost un an 
de satisfacții depline. în 
primul rînd, în acest an 
am început activitatea în- 
tr-un spital nou, construit 
prin grija partidului și 
statului nostru. Orice me
dic, de cînd pleacă de pe 
băncile facultății, își do

rește să lucreze într-un 
spital mare, cu aparatură 
modernă. Acest vis s-a 
împlinit și pentru noi, me
dicii din Petroșani. în al 
doilea rînd, cred că am 
reușit în acest an, mai 
mult ca oricînd, să-mi a- 
duc o contribuție substanți
ală la păstrarea și îngri
jirea sănătății copiilor mi
nerilor din Valea Jiului.

în Noul An îmi doresc 
să mă perfecționez mai 
mult, să realizez., mai rnult^ 
să fi’- cît mai util socie
tății, să-mi aduc din plin 
contribuția . la creșterea 
unui tineret sănătos, vigu
ros, apt pentru muncă.

CORNELIU RADULES
CU, scriitor :

Intrînd într-un An Nou, 
trăiesc o bucurie și o în
fiorare de taină, ca atunci 
cînd am urcat un pisc și 
în fața noastră se des

chid larg oceane mirifice 
de verdeață și frumuseți; 
intrînd într-un An Nou, 
ne oprim pentru o clipă 
și privim în urmă, cu mul- 

: țumirea bunului gospodar, 
la truda adunată în ham
bare, eu mulțumirea con
structorului la clădirile 
înălțate svelt din pămînt 
spre cerul patriei ; intrînd 
într-un An Nou, ne încon
jurăm cu prieteni pentru 
ca prietenia să ne înso
țească mereu ; intrînd în
tr-un An Nou, ne urăm 
unii altor,, zile de muncă 
pline de împliniri, de iu
bire și pace.

IOAN VELICA, metodist- 
instructor, Casa de cultură 
Petroșani:

Vreau ca anul 1979 să fie 
rodul marilor împliniri 
pentru colectivul artistic 
din care fac parte, doresc 
să reprezentăm cu cinste 
Valea Jiului la cea de-a 
11-a ediție a Festivalului 
național al muncii și crea
ției „Cântarea României", 
întotdeauna am considerat 
că locul întîi, cucerit la 
prima ediție de Casa de 
cultură din Petroșani, tre
buie să ne îndemne la o 
activitate de calitate su
perioară.

Deci, în ’79 ne așteaptă 
multă muncă, dăruire în 
deplin acord cu mîndria 
și marile satisfacții pe 
care le încercăm în împli
nirea acestor năzuințe.
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Tradiționalele urări adresate tovarășului 
Nicolae Ceausescu, celorlalți tovarăși din conducerea

partidului și statului
ft (Urmare din pag. 1)

te — le nutresc față de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,- de a 
cărui viață și activitate re
voluționară sînt indisolubil 
legate istoricele izbînzi în 
opera de edificare a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Colindătorii sînt primiți 
eu dragoste și căldură pă
rintească de tovarășul 
Nicola-e Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Manea Mănescu, 
losif Banc, Cornel Burtică, 
Virgil Câzacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Cons
tantin Dăscăleseu,- Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazckas. Petre Lupa, Paul 
Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Vefdeț, Ștefan Voițe-c, Ște
fan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Va
sile Mușat, Marin Vasile.

Sînt de față cadre din 
conducerea U.T.C., 
U.A.S.C.R., organizațiilor 
pionierilor și șoimilor pa
triei.

în aerul proaspăt al a- 
cestei dimineți de iarnă ră
sună zvon de clopoței, poc
nete de bici, buhaiele tra
diționale și glasuri de co
lindători. Îmbrăcați în pi
torești costume populare, 
reprezentând toate zonele 
folclorice ate țăîiif popii și 
urători dau glas, acum la 
■încheierea unui an bogat 
în împliniri, dragostei ne
țărmurite pentru partid și 
secretarul său general, 
pentru patria noastră so
cialistă.

Piața Republicii freamă
tă de cîntul fluierașilor și 
al dubașilor. Prin fața a- 
lainlui se succed vestiți! 
„căiuți“ț „caprele" și „Vor- 
niceii", atitea și atîtea da
tini moștenite din străbuni.

Spectacolul ce are loc se 
remarcă printr-0 mare fru
musețe prin sensurile și 
semnificațiile sale profun
de. prin înalta sa ținută 
artistică. El îmbină în chip 
armonios atît obiceiuri stră
moșești, prilejuite de Anul 
Nou, cit și imagini suges
tive, pregnante, privind 
yiața nouă, liberă și dem
nă a poporului nostru, îm
plinirile tineretului patriei, 
ale întregii națiuni, munca 
entuziastă, plină de abne
gație și dăruire desfășurată 
de toți cetățenii țării — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
penb-u înfăptuirea desti
nului socialist și comunist 
al României.

Sînt cinstite, prin cîntec 
și vers, prin alegorii core
grafice. mărețele realizări 
Obținute de oamenii mun
ții sub conducerea încer
cată a partidului în toate 
domeniile construcției soci
aliste.

La aceste realizări im
portante cu oare se min
erește, acum, la ora bilan
țului, întreaga noastră na
țiune, socialistă, o însemna
ră contribuție și-a adus-o 
'tineretul patriei prin munca 
Șa entuziastă, avîntaită. In 
Klod firesc, stihurile Plugu- 
șorului relevă, cu forța ce
lei mai vii realități, anga
jarea plenară a tineretului, 
alături de întregul popor, 
lin măreața operă de zi- 
6ire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 

în patria noastră.
In același timp, animată 

de înaltul sentiment al 
datoriei, tînăra generație 
se angajează, într-o adevă
rată profesiune de- credin
ță, să fie demnă de mă
reția timpului nostru so
cialist, să răspundă prin 
vrednice fapte de muncă 
și învățătură încrederii și 
grijii cu care este înconju
rată de partid, de patrie și 
popor.

Colindătorii evocă, apoi, 
importantele evenimente a- 
niversate în-anul pe care-1 
încheiem, manifestând u-și 
patriotismul : fierbinte,
înalta prețuire față de 
lupta necurmată a înain
tașilor, pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate și 
dreptate, de independență, 
unitate națională și pro
gres. Cu aceste simțăminte 
sînt cinstite marile mo
mente din istoria neamului 
și a țării, sărbătorite în 
1978, momente mereu vii 
în memoria timpului, în 
sufletul și conștiința națiu
nii noastre : 130 de ani de 
la Revoluția din 1848, trei
zeci de ani de la naționali
zarea mijloacelor de pro
ducție și șaizeci de ani de 
la Unirea Transilvaniei cu 
România.

Cele mai scumpe idealuri 
de libertate, independență, 
progres și unitate ale po
porului român și-au găsit 
o deplină împlinire prin 
lupta și sub conducerea 
gloriosului Partid Comunist 
Român.

Este redată, emoționant, 
unitatea strînsă, indestruc
tibilă, a poporului în jurul 
partidului, unitate care 
constituie chezășii^ Ifăinidei 
orânduirii noastre, izvorul 
unor noi și tot mai mari 
succese, spre măreția și 
gloria patriei socialiste : 
Unit ne e poporul în jurul 

tău, partid, 
în strînsă unitate, urmînd 

conducătorul, 
Voința noastră-i una — 

voință de granit 
Să împlinim mai mîndru, 

mai falnic viitorul.
Tînăra generație își ex

primă recunoștința adâncă 
față de eroic,, noastră cla
să muncitoare care își în
deplinește cu cinste misiu
nea sa istorică de clasă con
ducătoare în patria, noas
tră, prin a cărei muncă s-au 
obținut toate marile reali- 
zări în edificarea noii o- 
rînduiri

Tineretul patriei aduce 
un însuflețitor omagiu glo
riosului Partid Comunist 
Român, călăuzitorul în
cercat al națiunii noastre 
pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismu
lui.
Prin muncă și prin faptă 

îndrăzneață, 
Prin pregătirea noastră 

pentru viață 
Aducem azi fierbinte

mulțumire, 
Pentru deplina noastră 

fericire 
Pentru al nostru, comunist, 

ideal 
Partidului, secretarului său 

general.
Urmează înălțătorul mo

ment cînd, prin glasul co
lindătorilor, întreaga țară 
aduce prinosul ei de dra
goste și recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea neobosi
tă pe care o consacră pros
perității patriei, binelui și 
fericirii poporului, crește
rii prestigiului internațional 
al României socialiste, cau
zei socialismului și păcii, 
înfăptuirii aspirațiilor de 
libertate, independență și 
progres ale tuturor națiu-

nilor, edificării unei lumi 
fără arme și războaie, o 
lume a înțelegerii și cola
borării egale, pașnice între 
toate statele.

Tinerii cetățeni ai Ro
mâniei socialiste își rea
firmă atașamentul față de- 
partid și secretarul său 

general. Voința nestrămuta
tă de a urma neabătut po
litica partidului, de a- slu
ji cu consecvență aspirațiile 
de pace, progres și bună
stare ale poporului român, 
ale tuturor popoarelor : 
Ni-i patri., azi liberă sub

soare, 
Și liberă-și clădește 

viitorul, 
în cinstea păcii glasul 

nostru sună, 
Cu toți ai lumii tineri 

împreună, 
în fruntea noastră este azi 

bărbatul țării 
Voința comunistă, dîrză 

și-nțeleaptă. 
Stegar al păcii-n tot 

cuprinsul zării 
Pentru o nouă Iunie, mai 

bună și mai dreaptă. 
Cînd categoric NU războiu

lui ați spus 
Și înarmării — fără 

mărginire, 
Ați spus un crez al nostru 

— să punem mai presus 
A țării dezvoltare, 

edificare,, păcii 
Și-a lumii propășire.
Din acest crez, noi, tinerii, 

vom face, 
Urmînd al dumneavoastră, 

înalt și denin, apel, 
în luptă strîns unită

pentru pace, 
Un luminos stindard și 

nobil țel. 
Cu patria-mpreună dăm 

glas acum mîndriei 
Pentru aleasa stimă și 

demna prețuire, 
Pe care — prin înalte 

distincții ale păcii — 
Vi le exprimă astăzi 

întreaga omenire.
Alaiul colindătorilor își 

îndreaptă gândul și urările 
spre noul an, spre marile 
Iui orizonturi care își aș
teaptă împlinirea prin mun
că întregului popor, sub 
conducerea partidului și a 
secretarului său general.

Pionieri și tineri adre
sează o fierbinte urare de 
anul nou conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului nostru pentru tot ceea 
ce a făcut și face ca dem
nitatea poporului român să 
urce pe culmi neatinse pînă
acum. -
Din piepturi tinere

înflăcărate 
Vă urăm tovarășe Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate, 

Iubit tovarăș, drag părinte, 
Ani mulți vă spunem 
Cu sănătate și-mplinire, 
Ani ntulți și multă, multă 

fericire 
Spre-ai patriei progres și 

propășire. 
Știm, ați învins și vitregii 

și neguri, 
Istoria cu vîlvătaia ei. 
De mic copil v-ați ridicat 

prin lupte, 
Călit și dîrz, în anii țării 

grei, 
C„ azi să fiți mîndria 

noastră-ntreagă, 
Poporul demn destinul să-și 

aleagă. 
Ca țara mîndră să 

prospere-n toate, 
în fericire și în libertate. 
Cu gloria străbună ce o 

purtăm prin ani 
Independenți, egali și 

suverani. 
Vă fie plini de strălucire 

anii 
în fruntea minunatului 

popor, 
Să ne purtați spre 

comunism, ’nainte, 
Sub roșul steag, sub 

steagul tricolor.

Colindătorii se adresea
ză, apoi, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului:
Omagiul cald, urarea 

strămoșească 
Tovarășei Elena Ceaușescu 

i-adresăm 
•Și noi succese în știința 

românească 
Depline împliniri ca 

activist, ca om. 
Urăm aici conducerii 

partidului și țării. 
Cu versul și cu flacăra 

cin tării, 
Belșug și fericire, voie 

bună. 
Succese debîndite împreună 
Și faima țării noastre tot 

mai mare, 
între hotare și peste 

hotare.
Din grupul urătorilor se 

desprind doi pionieri care 
oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu tradiționa
lul însemn al bogăției A- 
nului Nou — griul proas
păt încolțit. Apoi, cu sor
cove multicolore, numeroși 
șoimi ai patriei și pionieri, 
înconjoară cu dragoste pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășă 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului urîn- 
du-le : 
la-n mai spuneți, oameni

buni, 
Sorcova dintru străbuni. 
Pentru anul care vine 
Să aveți noroc și bine, 
Bucurie, sănătate , 
Și spor înzecit Ia toate^ 
Viață bună și măiastră! 
Să știți că-s cudumneavoastră 
întreg tineretul gliei, 
Toții copiii României. 
Din inimile tuturor 
Primiți, iubit și drag 

conducător, 
Urarea' de Plugușor 
Mereu să conduceți (ara, 
Ca soarele primăvara, 
Să conduceți România, 
Luminindu-i măreția, 
Să călăuziți poporul 
Luminindu-i- viitorul. 
Sorcova, vesela, 
Să trăiți ani fericiți 
Și cu țara să-nfloriți! 
La anul și la mulți ani !
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarăș^ Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat răspund cu deose
bită căldură și dragoste co
lindătorilor.

Și la această întîlnire de 
Anul Nou cu mesage
rii Plugușorului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România a rostit o cuvin- 
tare.

Urale și aplauze înde
lungi subliniază cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndemnurile șale 
adresate tineretului, între
gului popor de a munci fă
ră preget pentru edificarea 
socialismului și comunismu
lui pe pământul României, 
pentru strălucirea tot mai 
puternică a patriei noastre.

Răsună însuflețite acla
mații și ovații, se scandea
ză cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.", 

„Ceaușescu și poporul".
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se fotografiază 

în mijlocul colindătorilor, 
imortalizînd aceste momen
te emoționante.

în această atmosferă de 
bucurie și entuziasm, copiii 
și tinerii sînt invitați în se
diul Comitetului Central, 
unde li se oferă tradiționa
lele daruri de Anul Nou.

Președintele
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit
pe șefii misiunilor diplomatice
• (Urmare din pag. I)

felicitări călduroase și 
cele mai bune urări.

Mulțumind pentru feli
citările și bunele urări a- 
dresate, a luat euvîntul to
varășul NICOLAE 
CEA U.Ș E S CU.

Cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej de șeful statului 
român a fost urmărițtă cu 
deosebită atenție și viu 
aplaudată.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a 
întreținut apoi, într-o at
mosferă cordială, cu șefii 
misiunilor diplomatice.
T o v a r ă ș u 1 Nicolae 

Ceaușescu a ciocnit o cu
pă de șampanie cu diplo

FILME
31 DECEMBRIE

PETROȘANI 7 No
iembrie: Zmeul de hîrtie, 
seriile I și II. Republica> 
Aurel Vlaicu ; Unirea : 
Orașul fantomă ;

PETRILA: Albul Bim, 
ureche neagră ;

LONEA : înainte de 
tăcere ;

ANINOASA: Rătăcire ;
VULCAN: Zbor mortal; 
LUPENI — Culturali 

Gustul și culoare-, feri
cirii ; Muncitoresc: Un 
ixxi 'prea îndepărtat, se
riile LII ;

UR1CANI : Cuibul sa
lamandrelor.

1 IANUARIE 1979
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Joc serios ; Re
publica : Mark. polițistul; 
Unipea : Din nou împreu
nă ; o

PETRILA) Albul Bim, 
ureche neagră ;

LONEA : Nikolas Nic- 
leby ;

VULCAN : Obeliscul;
LUPENI — Culturali 

Orașul fantomă; Muncito
resc : Un pod prea în
depărtat, seriile I-II ;

URIC ANI : Cuibul sa
lamandrelor ;

2 IANUARIE 1979
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Joc serios ; Re
publica : Mark polițistul; 
Unirea : Din nou împreu
nă ;

LONEA : Nikolas Ni- 
cleby ;

ANINOASA: Spaniole
la Paris;

VULCAN: Obeliscul;
LUPENI — Culturali 

Orașul fantomă ; Munci
toresc : Omul pe care nu 
trebuie să-1 uităm.

TV.
31 DECEMBRIE 1978
11,00 „Mîine anul se 

înnoiește". Emisiune mu
zical distractivă. 11,20 
Film serial pentru co
pii : „Cărțile junglei". E- 
pisod 19. 11,45 Viața sa
tului. 12,30 De strajă pa
triei. 13,00 Telex; 13,05 Al
bum duminical: Iarna 
într-un buchet de melo
dii. „O floare pentru mîi
ne". Program de muzică 

mații prezenți, care i-au 
transmis calde felicitări cu 
prilejul Anului Nou din 
partea ' șefilor stațelpr și 
guvernelor pe care le repre
zintă, urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în 
activitatea rodnică pe ca
re o desfășoară în fruntea 
statului român, activitate 
închinată fericirii și pros
perității poporului român, 
prieteniei și colaborării in
ternaționale, păcii și în
țelegerii între toate popoa
rele lumii.

La încheierea primirii, 
președintele Republicii So
cialiste România a urat 
din nou șefilor misiunilor 
diplomatice multă fericire, 
sănătate, succes în activita- 
tea lor, precum și tradițio
nalul „La mulți ani

și poezie. Cu bucurie-n 
inimi — Reportaj. Dese
ne animate „Olimpiada 
tisului". „Drag mi-e cîn- 
tu-n țara mea — Muzică 
uopulară. 14,10 Anul spor
tiv 1978. 15,00 închiderea 
programului. 21,15 Tele
jurnal. 21,30 Revelion 
1979.

1 IANUARIE 1979
11,00 „Sorcova... vese

la", Emisiune muzical-dis- 
traotivă 11,50 Desene ani
mate. 12,15 Anul nou cu 
bucurie ! 12,50 Gînduri 
pentru Anul Nou. 13,00 Al
bum de Anul Nou. 15,00 
El Mundial — Argentina. 
16,00 File de album liric.
16.35 Cuba — experiența 
„Alamar11. Cuba în dans, 
program despre al 30-lea 
Festival international de 
balet (Havana 1978). 17,20 
Gînduri pentru Noul An.
17.35 „Am venit aici la 
voi, cum e datina la noi",
18.10 România azi — do
cumentar TV. 18,50 Ima
gini în cîntec — muzică 
ușoară. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Re
portaj TV 1 Cuvin tul țării 
— faptele. 20,20 Dacă dj>-' 
riți să revedeți (^uțf ~ 
țiuni din programul X 
Revelion). 21,55 De dragul 
tău. Seară de romanțe.

2 IANUARIE 1979
10,00 Țara mea cu mîn- 

dre flori — Melodii popu
lare. 10,15 Film artistic 
pentru copii și tineret: 
„Visătorul". Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor engleze. 11,45 O 
nouă calitate în activita
tea economieo-socială (I). 
12,00 Concertul Filarmo
nicii din Viena cu prilejul 
Anului Nou. 13,00 Telex. 
13,05 Album de iarnă. 
14,50 O nouă calitate în 
activitatea econoanieo-so- 
cială (II). 15,00 El Mun
dial — Argentina. 15,50 
Emisiune în limba ma
ghiară. 18,50 O nouă ca
litate în activitatea e- 
conomico socială (III). 
19,00 La mulți ani, copii ! 
19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Repor
taj TV; „Rîndul întâi1*.
20.10 Poveste de iarnă. 
20,40 O nouă calitate-în 
activitatea economico-so- 
cială (IV). 20,55 Anul Nou 
cu voie bună — emisiu
ne de varietăți. 22,20 Te
lejurnal.
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