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Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
i-au fost adresate urări 
cu prilejul Anului Nou

< - ________

Pornim în Noul Anîncrezători în 
realizarea sarcinilor trasate de partid

al
ce

VIOREL FAUR 
prim-secretar al Comitetului municipal 

de partid Petroșani

Ne 
tatele 
1981,

Ca de fiecare dată, a- 
cum în preajma Anului 
Nou, peste o mie de copii 
și tineri — șoimi ai patriei, 
pionieri și uteciști, munci
tori și țărani, elevi și stu- 
denți — reprezentanți ai 
tinerei noastre generații, 
au venit miercuri diminea
ța in fața sediului Comite
tului Central al partidului 
pentru a ura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, 
multă sănătate și fericire, 
mulți ani de viață și pu

tere de muncă pentru pros
peritatea patriei și a po
porului, pentru viitorul 
nostru comunist.

Străbună și îndrăgită da
tină laică, „Plugușorul" a 
constituit și de această da
tă leit-motivul frumoasei 
sărbători care a adus în 
peisajul vieții noastre noi 
de astăzi vechi obiceiuri 
legate de munca și traiul 
poporului român, de no
bilele sale aspirații de pa
ce și progres. In același 
timp, „Plugușorul 1982" a

(Continuare in pag. a 4-a)

Primirea șefilor
încheiem anul de de

but al noului cincinal cu 
realizări ce demonstrează 
justețea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea 
partidului, realizări
constituie, totodată, temelie trainică înfăptuirii în bu
ne condiții a sarcinilor prevăzute pentru anul 1982, 
pentru întregul cincinal.

Puternicul detașament muncitoresc al Văii Jiu
lui, minerii, și-a făcut datoria patriotică de a da 
țării cărbune energetic și cărbune cocsificabil, forță 
și lumină pentru economia națională, pentru indus
tria noastră socialistă, pentru oameni, pentru între
gul popor. în rodnicia muncii lor, înnobilată de hăr. 
nicia și priceperea preparatorilor se regăsește apor
tul constructorilor de mașini și utilaje miniere care 
au îmbogățit zestrea tehnică a întreprinderilor mi
niere, a abatajelor cu roadele gîndirii românești, 
care au materializat munca specialiștilor, institute
lor de cercetări și proiectări din Valea Jiului, a ca
drelor didactice de la Institutul de mine din Petro
șani. a celor care pregătesc viitorii ingineri mineri. 
Pentru ea activitatea minerilor să fie tot mai rodnică 
și traiul îmbelșugat au muncit fără preget construc
torii, făurarii de obiective industriale moderne, de 
locuințe contcrtabile, medicii, meșteșugarii coopera
tivelor, lucrătorii din comerț. Fiicele și soțiile mine
rilor. prin grija părintească a partidului, a tovară
șului Nicolae Cea”'e-<— - — tonal, au avut la dispo- 

„ •-•nderile de con
fecții și tricotaje, la fabrica de tnoo.c sau la între
prinderea de fire de mătase artificială „Vîscoza", 
iar copiii lor, viitorii cetățeni ai municipiului și ță
rii, au fost și sînt pregătiți în spiritul dragostei de 
țară, al respectului față de muncă, de cadrele di
dactice din școlile noastre.

mîndrim cu rezul- 
înregistrate în anul 

dar mai ales cu oa
menii care le-au obținut, 
Cu făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, cu 

cei care au pus temelie trainică viitoarelor noastre 
împliniri ’ și pe. care le-au pregătit cu răspundere 
muncitorească pentru că în anul 1982, în cel de-al 
doilea an al cincinalului obiectivele stabilite de 
Congresul al XH-lea al partidului trebuie îndepli
nite la un înalt nivel calitativ.

Pornim în noul an cu un insuflețitor program 
de muncă și creație, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Qomunist Român și al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale, expunere 
în care secretarul general al partidului, cel mai iu
bit fiu al națiunii noastre socialiste sublinia cu cla
ritate și deosebită putere de convingere : 
„Să facem totul ca anul 1982, anul în care va avea 
loc Conferința Națională a partidului, să constituie 
o etapă importantă in realizarea planului cincinal, 
în dezvoltarea economico-socială a țării, în ridica
rea ei pe noi cuinii de progres și civilizație, în asi
gurarea condițiilor ridicării continue a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului".

Nouă, minerilor, tuturor oamenilor muncii de 
pe meleagurile Văii Jiului ne revine, în anul 1982, 
în deplin consens cu orientările și hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al partidului, sarcina cu profund 
caracter patriotic de a contribui la rezolvarea pro
blemei fundamentale a celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal — dezvoltarea bazei energetice a 
țării, punerea în valoare a noi surse de energie și

misiunilor diplomatice
Președintele Republi

cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, 30 de
cembrie, pe șefii misiuni
lor diplomatice, pe repre
zentanții unor organizații 
acreditați în țara noastră, 
care au prezentat felici
tări cu prilejul Anului Nou 
și ai celei de-a XXXIV-a

1
aniversări a proclamării 
Republicii.

La primire au participat 
tovarășa 
tovarășul 
tovarăși 
de partid

A luat
corpului diplomatic, amba-

Elena Ceaușescu, 
Ilie Verdeț, alți 
din conducerea 
și de stat, 
cuvîntul decanul
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Premise sigure 
producției anului 1982

Anul 1982 va cunoaște în economia Văii Jiului 
noi cote ale dezvoltării, un nou salt calitativ al 
muncii și strădaniei colective spre țelurile mobili
zatoare ale actualului cincinal, 
salt pregătite cu grijă de huni 
firmate de opiniile anchetei de

Premisele acestui 
gospodari sint con- 
față.

Cu ocazia Noului 
An, redacția ziarului 
„Steagul roșu“ urea
ză colaboratorilor și 
corespondenților, tu
turor cititorilor zia
rului nostru, multă 
sănătate și fericire in 
anul 1982, realizări 
superioare în munca 
destoinică pentru ri
dicarea Komâniei so
cialiste pe noi trepte 
de progres și civili
zație.
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/ Secundele, ca niște 
J pițărăi ai sufletului, bat 
1 la porțile timpului, ră- 

bojit de ani. Le ieșim în 
cale cu merele împlini- 
rilor, le împodobim cu 

ț ghirlandele visurilor. 
Din vama anilor, . scru
tăm bucuriile, dar și ne- 
împlinirile. închinăm cu-

I pa spre sfînta țărînâ, în 
amintirea strămoșilor, a- | 
poi o înălțăm spre soa- 
rele dospit în chihlim- 

ț barul vinului. Gest pro- 
meteic de cinstire a o- 
mului. Toastăm pentru 
meterezele de piatră, de 
lut și apă vie ale stră
moșeștii noastre vetre, 

vieții în- 
Comu- 
pentru 

Și

ALEXE FURDUI, teh- 
ician, sectorul IV al I.M. 
apeni. „in 1982. sectorul 

nostru va trebui să pro
ducă zilnic 2 000 tone de 
cărbune cocsificabil. în
treaga producție se va ex
trage numai din abataje 
dotate cu complexe me
canizate de susținere și 
combine pentru tăiere. In 
ultimele zile ale anului 
1981 a intrat în funcțiune 
un nou complex, aceasta 
însemnînd că ne vom pu
tea îndeplini, și chiar de
păși. încă c..n primele 
schimburi ale anului 1982 
sarcinile ce ne revin 
creșterea producției
cărbune cocsificabil nece
sar dezvoltării țării, co
respunzător prevederilor 
actualului cincinal".

în 
de

Ing. NICOLAE POPO- 
VICI. șeful secției cons
trucții metalice, I.U.M.P. 
„In anul 1982 pe lingă sus
ținerile mecanizate de tip 
SMA-1 și SMA-2, care prin 
modernizări succesive au

rezultate foarte bunedat
în abatajele mecanizate din 
Valea Jiului, mai cu sea
mă la mina Lupeni, cons
tructorii de utilaj minier 
din Petroșani vor fabrica 
două tipuri noi de complexe 
destinate stratelor subțiri. 
Ne vom intensifica efortu
rile pentru îmbunătățirea 
calității utilajelor, 
ririi eficienței 
noastre activități 
tive“.

a spo- 
întregii 

produc-

miner,ILIE - CHIRON, 
șef de brigadă, sectorul de 
investiții, mina Vulcan :

„împreună cu ortacii am 
pus în funcțiune galeria 
paralelă de benzi din blo
cul VI, orizontul 360, ca
re face legătura între două 
silozuri ce vor colecta pro
ducția sectoarelor II. III și

(Continuare in pag. a 2-a)

VI. Tot în acest an am
„minat" și galeria trans-
versală nr. 2 care va în
semna noi capacități de

i iericire și viața lunga, j 
’ de sănătate și noroc bun |

(Continuare in pag. a 2-a)

pentru ctitorul
| sorite. Partidul

nist Român.
i cauza socialismului
l păcii în lume. Toast de
• fericire și viață lungă,

*

* 
$

mineresc. Cumpăna a- ț 
ț nilor să vă intîmpine, 
ț ortaci ai sufletului, 
ț un din inimă 
i „LA MULȚI ANI !

I
I
I
I
II I
I

In paaina a 3-a

Anul 1981, primul 
tr-un cincinal în care 
conomia Văii Jiului 
consemnat numeroase 
venimenlo marcante, 
devărato cote de vîrf 
realizarea unor obiective 
economice, a noi calități 
a vieții și muncii celor 
ce trăiesc pe meleaguri
le Văii Jiului. Consem
năm un mănunchi dirt 
astfel de realizări deose
bite, măsură a vredni
ciei, capacității de crea
ție și bunăstării oameni
lor muncii din Vale.

In domeniul mecani
zării și modernizării teh
nologice din activitatea 
de pondere a municipiu
lui — extracția cărbune
lui, consemnăm uru fapt 
remarcabil înregistrat în 
cea mai puternică unitate 
economică a Văii Jiului, 
mina Lupeni : extragerea 
a peste 1 250 000 tone de

cărbune cocsificabil nu
mai din abataje dotate 
cu complexe mecanizate 
de susținere și tăiere. Ju
mătate din această pro
ducție a fost extrasă din

„marele complex 
tilaj folosit în premieră 
în 1981 in Valea Jiului, 
dar a cărui utilizare va 
fi extinsă în anul viitor. 
La I.M. Uricani, brigada

abataje în care funcțio
nează, la îhalți parame
tri tehnico-productivi 
susțineri mecanizate 
abataj românești, rod 
creativității tehnice 
Văii Jiului, blazonul
nui recunoscut colectiv 
de muncă de aici: I.U.M. 
Petroșani.

In același 
tehnologiilor 
vansate. au
nivele de vîrf ale extrac
ției în abatajul dotat cu

de
al
a 

u-

domeniu al 
miniere a- 

fost obținute

condusă de maistrul Ilie 
Amorăriței a realizat cu 
„marele complex1’ extrac
ții zilnice medii de peste 
1000 tone’ de cărbune și 
productivități medii de 
peste 18 tone pe post. 
Nivelele de vîrf, obținu
te aici, s-au situat la 
peste 2 000 tone de căr
bune pe zi și abataj și 
de 30 de tone pe post.

Un cîștig imens pe ca
lea mereu ascendentă a 
îmbunătățirii calității vie-

ții oamenilor din muni
cipiul nostru îl reprezin
tă termoficarea. Prin pu
nerea în funcțiune a ma
gistralei Paroșeni 
troșani. beneficiază 
prezent de 
termof icuri i 
can și - 
locuințe, 
de apartamente, 
troșani.
Jiului î.....
împlinit. în 1982, prin ra
cordarea altor 18 puncte 
termice la magistrala, l’c- 
troșaniul va fi în între
gime termoficat. în urmă
torii 
cate 
trila și Uricani. Odată cu 
aceasta, calitatea 
locuitorilor vechii 
minerești din Vale 
noaște noi valențe, 
pliniri demne de 
rul luminos, socialist al 
patriei.

Pe- 
în 

avantajele 
orașul V ul

ii 120 de blocuri de 
respectiv ăOoO 

din Pe- 
Depoluarea Văii 

începe să lie fapt

ani vor Ii termofi- 
orașele Lupeni, Pe-

I

Vieții 
vel re 

cu- 
îm- |

viito- I J

i
I



2 S

Pornim in Noul An 
încrezători în realizarea 
sarcinilor trasate de ozrtid

Gîndurile din ultima zi a lui V
f

Faptele noastre de mhi

'Urniare din pag I)

reducerea mai accentua
tă a consumurilor. Avem 
obligația de a extrage în 
anul 1982, 10 820 000 tone 
de huilă brută din care 
7 703 000 tone va fi huilă 
netă, iar huila spălată 
pentru cocs va ajunge la 
2 285 000 de tone. Pentru 
înfăptuirea cu succes a 
acestei sarcini, planul 
trebuie îndeplinit ritmic, 
lună de lună, iar aceas
ta va fi posibil numai 
prin întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc 
de muncă, prin folosirea 
extensivă și intensivă a 
mijloacelor tehnice mo
derne de înaltă produc
tivitate din dotarea între
prinderilor miniere, prin 
introducerea tehnicilor și 
tehnologiilor noi. Aceasta 
este o sarcină pe care 
ne-a trasat-o secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
prin expunerea la plena
ra Comitetului Central 
ai partidului unde subli
ma : „Este necesar ca ac
tiviștii de partid, comu
niștii, toți oamenii mun
cii din aceste sectoare e- 
conomice să acționeze cu 
toată energia in spirit 
revoluționar muncitoresc 
pentru a da patriei mai 
mult cărbune, mai mult 
petrol, mai multe materia- 
Ie energetice, mai multe 
minereuri și materii pri
me".

Avem create toate con- 
: dițiile îndeplinirii cu suc

ces a acestei înalte înda
toriri, dispunem de o bo
gată zestre tehnică, de 
oameni bine pregătiți, de 
adevărați mineri-tehni- 

,cîeni capabili nu numai să 
exploateze eficient com
plexe mecanizate, utilaje 
moderne dar și să le în- 

L____________________

Premise sigure 
producției anului 1982
(Urmare din pag. 1)

producție pentru sectoare
le III și VI. Dorința noas
tră cea mai arzătoare pen
tru anul viitor, a mineri
lor de la Vulcan, este să 
devansăm punerea in func
țiune a magistralei de_ la 
orizontul 360, care va crea 
condiții o-.lime îndeplinirii 
sarcinilor de plan, crește
rii producției de cărbune 
pentru a reveni în rîndul 
colectivelor fruntașe din 
Vale".

emanoil nițulescu, 
spălător, preparația Pctri- 
la: „Am simțit mai mult 
ca oricînd, în acest an, 
cerința de a ne amplifica 
efortul pentru a da țării 
mai mult cărbune energe
tic. La indicatorul de re- 
cuperar globală, în 11 
luni, am realizat un plus 
de 5.3 puncte. Preparato
rii Pelrilei acționează cu 
perseverență ca în anul 
1982. luna iulie, să intre 
în funcțiune un mare o- 

Următorul număr al ziarului nostru apare 
duminică, 3 ianuarie 1982

trețină, să le revizuiască 
și să le repare atunci 
cînd este nevoie. Cadrele 
tehnico-inginerești, spe
cialiștii, cercetătorii și 
proiectanții și-au dovedit 
nu o dată buna pregătire 
profesională, competența 
și promptitudinea in re
zolvarea problemelor ivi
te. Organizațiile de partid, 
comuniștii, sub condu
cerea cărora se desfășoa
ră întreaga activitate și-au 
manifestat deplina ade
ziune și puternicul ata
șament la întreaga politi. 
că a partidului și statu
lui nostru fiind prezenți 
întotdeauna la locurile de 
muncă cele mai grele pen
tru a insufla colectivelor, 
încrederea că dificultă
țile pot fi învinse prin 
forțe proprii.

Pentru ca perspectiva 
dezvoltării fără prece
dent a economiei muni
cipiului Petroșani, îm
bogățirii zestrei edililar- 
gospodărești a orașelor 
noastre, a ridicării ne
contenite a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor 
muncii, Văii Jiului i-au 
fost alocate fonduri pen
tru investiții în valoare 
de peste 3 245 000 000 lei, 
fonduri care înseamnă 
noi locuri de muncă, noi 
capacități de producție, 
tot mai multe apartamen
te, spații comerciale, școli, 
grădinițe, așezăminte 
culturale, unități spitali
cești, locuri de agrement 
și destindere. In anul 1982 
pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului se vor 
construi 2317 apartamen
te, cu aproape 300 mai 
mult decît în acest an, iar 
valoarea desfacerilor de 
mărfuri către populația 
municipiului va fi de 
aproape 1 765 000 000 lei.

biectiv economic — noua 
spălătorie și flotație Pe
trila. In acest sens. in- 
cepînd cu primele zile a- 
le noului an ne vom con
centra forțele pentru mon
tarea utilajelor. Gîndul și 
dorința preparatorilor es
te ca noul obiectiv să a- 
tingă parametrii proiectați 
încă din anul 1982".

SUZANA CHETROIU, 
confecționeră, I.C. Vulcan: 
..Colectivul nostru a acțio
nat cu perseverență pen
tru a crește producția de 
confecții. La export am 
livrat 130 000 de fuste, în 
opt noi modele, ceea ce a 
condus la creșterea pres
tigiului fabricii. Dorința 
confecționerelor noastre 
pentru anul 1982 este de 
a realiza integral sarcini
le pentru producția inter
nă cît și sarcinile pentru 
export. In anul viitor pro
ducția pentru export va fi 
de 235 000 fuste în care 
scop țelul nostru de bază 
este sporirea continuă a 
calității muncii noastre".

In contextul îndepli
nirii cu succes a sarcini
lor de mare răspundere 
ce ne revin în mod cu 
totul deosebit se -ridică 
necesitatea de prim ordin 
de a valorifica cu mai 
mult curaj întregul po
tențial științific și tehnic, 
inteligența creatoare și 
măiestria profesională a 
oamenilor muncii’din Va
lea Jiului, de a cultiva o 
mai mare încredere în 
forțele proprii. Organelor 
și organizațiilor de partid, 
le revine obligația de a 
dezvolta democrația socia
listă, participarea tot mai 
activă a maselor la în
treaga activitate de con
ducere, la întărirea auto- 
conducerii și autoaprovi- 
zionării teritoriale.

Dorim ca noul an, să 
devină anul păcii și cola, 
borării, an al reinstaură- 
rii climatului de înțele
gere și cooperare pașni
că internațională — ex
presie a concepției științi. 
fice, revoluționare și pro- 
fund umaniste, a iniția
tivelor și demersurilor în 
favoarea dezarmării făcu
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să fie un 
an rodnic, pe măsura a- 
tașamentului și dăruirii 
în muncă de care dă do
vadă puternicul detașa
ment al clasei noastre
muncitoare, minerii Văii 
Jiului, toți oamenii mun
cii de pe aceste străvechi 
meleaguri încărcate de is
torie și avînt revoluțio
nar.

Acum, la cumpăna din
tre ani, adresăm tuturor 
celor ce trăiesc și mun
cesc în Valea Jiului tra
diționala urare a poporu
lui român „La mulți ani, 
multă sănătate și putere 
de muncă !"

Creații ale
Dezvoltarea economi- 

co-socială a municipiului 
nostru a cunoscut in a- 
nul 1981 ritmuri de în
făptuiri î n a 1 t e și 
durabile. Au fost puse 
în funcțiune obiective de 
maxim interes în vederea 
creării bazei tehnico-ma- 
teriale necesară sporirii 
extracției de cărbune, dar 
și dezvoltării armonioase 
a Văii Jiului, creșterii ni
velului de bunăstare al 
minerilor, preparatorilor, 
constructorilor și ener- 
geticienilor, tuturor oa
menilor muncii din muni
cipiu.

La întreprinderile mi
niere au fost puse in 
funcțiune noi stații de 
aer comprimat și de ' ae- 
raj prin care s-au îm
bunătățit condițiile de 
muncă din subteran. Creș
terea gradului de securi
tate a muncii, realizată în 
primul rînd prin moder
nizarea tehnologiilor și 
mecanizare intensă a ope
rațiilor din abataje, a cu. 
noscut, de asemenea, în
semnați pași prin darea 
în folosință a noi stații 
de degazare subterană și 
instalații telegrizumetri. 
ce.

Tot minerii au benefi
ciat în acest an de noile 
cantine miniere date în 
folosință la Lupeni sau 
Petrila, de numeroase lo
curi în cămine pentru 
nefamiliști. Așa cum ex
primă în graiul specific 
imaginile alăturate, în 
Valea Jiului s-au cons
truit noi apartamente. Nu
mai la Lupeni, în '81,

S-a încheiat un an rodnic, încununat de fapte 
mărețe și evenimente înălțătoare în viața poli
tică, economică șt socială a țării. Un an al îm
plinirilor socialiste, primul an al cincinalului 
1981—1985, o etapă hotărîtoare pentru dezvol
tarea României, ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație, așa cum s-a prevăzut prin 
istoricele hotărîri ale Congresului al Xll-lea al 
P.C.R .

ziiaturi de împlinirile țării și în deplină con
cordanță cu ele — împlinirile oamenilor, cei 
în brațele cărora stă puterea cea mare, forța 
de a înălța, de a crea. Acum, la hotarul dintre 
ani, am întreprins o anchetă pentru a afla gîn
durile lor pentru activitatea din viitorul an. 
Reproducem confesiunile cîtorva reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Valea Jiului, de dife
rite profesii, cu convingerea că gîndurile lor 
sînt gîndurile tuturor celor alături de care mun
cesc și trăiesc.

CONSTANTIN POPA, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul IV, I.M. Lupeni: 

Un singur gînd: 
țării mai mult 

cărbune cocsifcabil
Am încheiat un an rod. 

nic pe frontul cărbunelui, 
un an bogat în realizări. 
Am mers „în plin" cum 
se zice la noi in minerit. 
Complexul mecanizat pen
tru tăiere și susținere a 
„mușcat", peste planul a- 
nual 30 000 tone de căr
bune cosificabil. Acum 
la sfîrșitul anului, am 
lansat, împreună cu orta
cii o nouă inițiativă, pri
mită cu mult interes in 
toate colectivele de mun
că din Valea Jiului — 
„Brigada înaltei respon
sabilități muncitorești". 
Inițiativa prevede și o- 
biective noi față de cele
lalte. Am reușit in acest 
an să reducem la zero 
cea mai mare dintre ne
regulile activității noas
tre — nemotivatele. Mo
bilizarea exemplară, spi
ritul de abnegație, apro
vizionarea ritmică a aba
tajului cu cele necesare, 
respectarea timpului de 
lucru, acestea au condus 
Ia realizările noastre.

Ginduri pentru Noul 
An. Unul singur și cel

anusiii ’81
s-au predat sute de apar
tamente. La Vulcan, 
Petroșani și în 
Petrila, s-a construit mult 
în noile centre civice ale 
orașelor, acestea primind 
Un plus de frumos edi- 
litai-urban. Să nu 
omitem țermoficarea — o 
veche dorință ce se îm
plinește pentru cei ce 
muncesc in Valea Jiului.

Pretutindeni in Valea 
Jiului, deci. -nul 1981 a 
consolidat împlinirile ul
timilor ani, a ridicat pe 
noi trepte ale bunăstării 
și civilizației munca și 
viața oamenilor.

mai mare — țării cît mai 
mult cărbune cocsifica- 
bil, sănătate, fericire și 
pace, pentru că nimic nu 
se poate tace, dacă în lu
me nu e pace. Noroc bun, 
ortaci !

PETRU RUS, 
maistru principal 

specialist — Preparația 
Coroești:

Primul revelion... 
în pensie

Astăzi ies la pensie, du
pă 42 de ani de muncă în 
aceeași întreprindere, 
I.P.C.V.J., la l’reparați- 
ile Lupeni și Coroești. Las 
in locul meu colegi de 
muncă bine pregătiți, stă- 
pîni pe meserie: Dumitru 
Burchel, Gheorghe Durac, 
Alexandru Lasz'o, loan 
David și mulți alții, pe 
care i-am iubit și apre
ciat. Activitatea noastră 
de bază — înnobilarea 
cărbunelui — este de o 
mare importanță economi
că și preparatorii 
conștienți de ace.

Pentru anul care vine, 
din noianul de ginduri ca
re mă bintuie, unul este 
primordial. Pacea .' Pen
tru a ne putea bucura de 
binefacerile civilizației, 
pentru a putea să muncim 
și să trăim ca oamenii, 
lumea nu trebuie să tre
mure de frica armelor, a 
bombelor cu neutroni și 
a rachetelor. Personal, a- 
cum cînd mă bucur de cei 
42 de ani de muncă, cînd 
mi s-au recunoscut meri
tele in activitate vreau 
să trăiesc la fel de onest, 
cinstit și demn. Iar anul 
1982 să aducă lumii, cer 
senin, soare, mult soare, 
flori albe, porumbei albi 
și pace !

ION SALTELICUI, 
maistru principal, 

secretarul comitetului de 
partid — Termocentrala 

Paroșeni ;

Mai multă căldură 
și lumină

Rezultatele prezentu
lui an — 101,4 la sulă 
la energie ele trieă in-

* Nuua stație telegrizu- 
metrică de la I.M. Live- 
zeni, intrată în dotarea 
minei in acest an. oferă 
posibilitatea urmăririi 
continue a concentra
ției de metan de la lo
curile de muncă din 

I subteran.

semnînd un plus de 
125 000 MWh cit și reali
zarea a 230 000 Gigaca- 
lorii la energie termică, 
evidențiază efortul mun
citorilor colectivului nos
tru de a da țării mai 
multă căldură, și lumină. 
In acest an am terminat 
cu prima parte a termo- 
ficării Văii Jiului, unde 
energcticienii au avut 
sarcina de a transforma 
o turbină de pe condens 
pe termoficare. In noul 
an, ne propunem să ter
minăm, înainte de ter
men, modificarea celui 
de-al doilea grup, care 
asigură căldură în lo
cuințele oamenilor mun
cii din orașul Lupeni și 
Uricani. Sîntem convinși 
că și de calitatea mun
cii noastre depinde cali
tatea vieții locuitorilor 
din vechea vail'd a mi
nerilor din Vale. De a- 
ceea ne-am pregătit să 
realizăm nu numai o mo
dificare a turbinei înca
drată în timp, dar și in
tr-o calitate ireproșabilă.

NICOLAE BOGDAN, 
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșani :

Siguranță 
pe drumul de fier

închei onul 1981 cu sen
timentul cert al împlinirii, 
al bucuriei de a fi fost 
părtaș la reolizările colecti
vului în care lucrez. Atelie
rul de zonă din stația 
C.F.R. Petroșani, unde îmi 
desfășor activitatea, s-a nu
mărat și în acest an prin
tre unitățile care au rapor
tat cu mult înainte de ter
men realizarea planului pe 

-pqi <*; . mîndru

ca prin oceste ronduri să 
fiu purtătorul de cuvînt ’ ol 
ceferiștilor din colectivul 
de care aparțin și să arăt 
că încă din 5 decembrie noi 
lucrăm in contul anului* 
1982. S-ou reparat astfel 
suplimentar 420 de vagoane 
C.F.R., care au fest redate 
circulației încă din acest 
on. Pentru onul care ne 
pășește in curind pragul, 
noi, lăcătușii de revizie 
din cadrul Atelierului de 
zona C.F.R. Petroșani ne 
angajăm să reducem imo
bilizarea vagoanelor în re
parație cu 2 la sută, să 
realizăm sarcinile de plan 
lunar și la finele anului 
1982 să raportăm cu cel 
puțin 20 de zile mai de
vreme reolizarea planului 
anual.

Prof. DUMITRU 
COLESNIUC, directorul 

Liceului industrial 
Petrila :

A forma oameni...
...aceasta este menirea 

noastră și nu o uităm 
niciodată. Anul care se

încheie a 
noi, mar 
al dascăl 
tului run 
împlinirii 
ținui mu 
aplicînd 
pedagogii 
reușit și s 
și in.anu 
tem cadre 
tru indus< 
elevi cari 
parte la 1 
Am avut 
1980—1981 
promovab 
zultate rt 
xamenele 
I și II. J 
succese ii 
muncă pa 
tirț - -• 
13 ♦ •, cursuri' 
tive.

Pentru 
preună cu 
care-1 cor 
punem sâ 
acționlfy 
să nu lrnșe 
pe care p; 
ne-o acorc 
tori lor. .4 
de an, aș 
gindesc, c 
nil de I 
din lume, 
toate meri 
petuu „< 
tur",

Ing. IC 
cel mai 

sezonul

Cît ma
•«

nou 
but» 
clăj „ 
sezonu.. 
bucură și ' 
mai mult j 
le urmat o< 
dă echipa, 
keeper sini 
așlț ~<ae îi 
abil rea 
noastră. 
făcut și m 
Progresul 
Craiova, F 
am suferit 
dureroase.

In noul 
le aducem 
ținători di 
bucurii, să 
frumoase 
resettle și 
să ne de- 
Culca- 
„le

■4a pui *.
tu. or celo 
și „suferă' 
doresc in 
a! cocchii 
duros „Lc

Anchetă 
Mircea

Unul din noile atelie
re ale I.U.M. Petroșani, 
unde colectivul între
prinderii va realiza pro
totipurile utilajelor ce 
vor fi introduse în pro
ducția de seric.

Foto : Șt. NEMECSEK
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anul ce.-a 
și succes 

au ridicat 
grădini

izbîndă 
Lupe ni 

a Jiului

ca după recepții 
mai avem

I.C.M.M.

Pentru 
Cu 
La 
In

Spre o nouă calitate 
Astfel
Să nu
Despre

Gherasim Cintaș
Alexandru Miticaș
Vasile Fluturaș
Petic Mindruț
Grigore Mîndruț '
Pentru ei, mindr'm Văii 
Sunați tare zurgălăii
Hăi, hăi

☆
I a Lupeni tăiară-n stîncă 
Brazdă-n noaptea

Brazdă-n gresie și 
llăscolită-n stratul 
Sub tambura de combină 
Grei cad bulgări de 

lumină 
de
soare

■iiiiiiiiiiiliiiillllllliri

După prelucrări la rece 
Or să-i scoată într-un an 
Un vagon întreg de șpan 
Scrîțîie la-ncheieturi 
Bate vin tul prin fisuri 
Lasă, lasă că se-mbină 
Cu puțină plastelină 
1 orba ceea, ca să țină 
Pînă-o bagă jos în mină 
Moș Gerilă, agitat 
La „Combine" s-a băgat 
S-a-necat și a tușit 
De-o combină s-a proptit 
Și cînd a tușit mai gros 
l-a căzut tambura jos

☆
I R.I.U.M.P —uzină mare 
Muncitori și muncitoare 
Tineret eu ochi senini 
încordat lingă mașini 
In tot ce facem, țineți 

minte 
Este sudoarea lor fierbinte 
Din strunguri mari și 

mici, din freze 
De sub cuțit de rabateze 
Se-nalță falnic, 
Triumful demn

decepții 
vom 
spune 

vorbe 
bune 

purces

'-As '

line 
tne- 
înță 

pe
\*

ine- 
da- 

’oal- 
ers“

erea 
am 
(cu 

,.U“ 
dar

'.gcri

Pentru muncă, pentru Să deam minge mai cu
trudă sete

Pentru brațele ce-asudă Nu le pară rău de ghete
Mii de tone de produse S-o ia mai încet cu zarul
De-ale voastre brațe duse Si cu dansul și cu barul
Ca să ne păstrăm umorul 
Fiindcă-așa e plugușorul 
Vrem să vă-nmînăm 

drept dar 
Să vă dăm pe inventar 
l'n surplus de politețe 
(zece grame de tandrețe) 
Ca să fiți și mai atenți 
Cu, cliente și clienți 
Mai pocniți din bici flăcăi 
Hăi, hăi !

☆ 
La arhiteeți urați, bădie. 
Să ridice pe hîrtie 
Case multe — încă-o mie 
N-ar strica de ar fi 

gîndite 
.'u proiecte diferite 

Municipiului să-i dea 
Personalitatea sa 
Să n-apară-n Petroșani 
Ce-am văzut la Botoșani 
Acum trei sau patru ani.

☆ 
O urare „La mulți ani 
Pentru I.M. Petroșani 
tn ianuarie, firește 
Fiind în prag de sesiune 
Moș Gerilă vă dorește 
S-avcți numai note bune 
Anul Nou să-nceapă bine 
Cu absențe mai puține 
Note bune, cum s-a spus 
De la opt și nouă-n sus 
Idealuri și speranțe 
Fără goluri și restanțe 
Fiindcă-așteaptă jos în 

mipă 
Stratul — fluviu de 

lumină 
Să se-'nalțe-n largul zării 
Pe altarul sfint al țării 
Foc de ruguri epocale 
Ardă-n pîntec de furnale 
Energii zvîcnească-n vine 
Pulsul macilor turbine" 
Moș Gerilă-mpovărat

Poate-n anul care vine 
Ne-om simți și noi mai 

bine 
talent și-antrenament 
multă muncă .și 

răbdare 
puncte smulse-n 

deplasare 
Veți avansa în clasament 
Hai Lăsconi, hai flăcăi 
Noi sunăm din zurgălăi 
Și suporteri și reporteri 
Cit mai tare, cit mai des 
Pentru-al Jiului succes 
Ia pocniți din bici, băieți 
Ptfcniți tare, cit puteți 
Să se-audă-al lui ecou 
Din Bănie pe Copou 
Sub furtuna care, vine 
Toți arbitrii să se-nchine 
Că v-așteaptă-n vestiar 
Moș Gerilă cu-al său dar 
Moș Gerilă cavaler 
Moș Gerilă tușier 
Mulțumiți-i și la joc 
Că v-așteaptă-un an de foc 
Ia pocniți din bici, flăcăi 
Să țîșneasca pe gazoane 
Fum și flăcări din 

crampoane 
Nu uitați de zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi

☆
Din toată Valea să 

pornească 
Din zeci de glasuri să 

țîșnească 
La mulți ani înfloritori 
Pentru-ai vieții păzitori 
Medici, asistenți, surori 
Cu privirea pururi trează 
Stau în noapte și 

veghează. 
Ia mai ziceți o urare 
Pentru profesori, 

profesoare 
Învățători și-nvățătoare 
Ei asudă :i cu zi 
Printre sute de copii 
li învață cum să țină 
Torța vie de lumină 
Ih a științelor grădină, 
Modclează-n mîini divine 
Generația de mîine, 
Năzuința milenară. 
Dragostea de neam și

Hărnicie și sudoare 
Popa Constantin 
Petre Constantin 
Cosmtuc Pavel 
Bujor Pavel 
Gavrilă Burticaru 
Ioan Scutaru 
Victor Butnaru 
Moș Gerilă, cred că 
Ei sini eroii noștri
Spre ei, în anul care vine 
Balanța laudelor să-ncline 
Îmbărbătați de-al lor 

îndemn 
Ii vom urma la primul 

semn 
Pentru ei, copii și frați 
Minați tare și urați 
De la Dunăre-n Carpați 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi !

☆
La I.U.M.P.-n grădină 

Flori și jerbe de lumină 
Ce se vede jos în mine 
Transportoare și combine 
TR-1, CA-2 
Sînt făcute-aici, la noi 
Ambruș Martin 
Ștefan Marin 
Pascu Ioan 
Mara Ioan 
Gheorghe Ionică 
Viorel Ionică 
Ion Almășan

.., ,j-——■pe»j ;<uj
Wy.'iT de ^S. în întrep?;

Să-nflorească-n noul an 
Depășirile de plan 
De la Dîlja la Vulcan 
Din Petrila-n Uricani 
Din Lupeni la Petroșani 
Să ‘ 
In 
Ia 
Si 
Să 
Hăi, hăi, hăi

☆

La Paroșeni în galerie 
Sudoarea curge-n

vrednicie 
Minerii, bravi cuceritori 
Lovesc pietrifieații sori 
Smulgtnd adineului 

comori

Aho, aho, copii și frați 
Bravi mineri vestiți eroi 
Prometei ai erei noi 
Vulturi falnici din Carpați 
Zeci și zeci de mii de frați 
Stați puțin și nu minați 
Și euvîntul ne-aseultați 
Anul Nou se-arată-n zori 
Să-l primim cu mii de 

flori 
Să-l primim cum se cuvine
Și cu sare și cu pîine 
Anul '82 să vină
Să coboare jos, în mină, 
In case, fabrici și uzine 

belșug și eu lumină 
mulți ani, mineri 

vestiți 
mulți ani, bărbați 

de aur
Atlași, falnic dăltuiți 
Scoateți marele tezaur

enorma
forță 

Inmănuncheați în marea
torță 

Strîns uniți sub raza 
blinda

vă fie viața plină 
a Jiului grădină 
sunați din zurgălăi 
pocniți din bici flăcăi 
răsune munți și văi

ț

n.

:oes$‘

i să 
sus- 
iului 
rtide 
inte- 
<une. 
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n, le 
tu și

Titu Teacenco
Gheorghe Dineu
Gavrilă Meszaroș
-Farcaș Fazekaș

, Iar la Lonea-n cap de 
n: Vale

Din tarlale abisale
String ortacii de sub 

stînci
De sub brazde mari 

și-adînci
Suing ortacii înfrățiți
Kilowații împietriți

Pas cu pas către izbîndă 
Ia sunați din zurgăl-M 
Șt pocniți din bici flăcăi 
Fericiți de noul-trai 
Trageți tare de buhai 
Hăi. hăi, hăi.

Foaie verde foi de laur 
la uitați ce mai balaur 
Șade-n patru labe scurte 
La turnătorie-n curte 
Nu-i balaur, mâi vecină, 
E-o carcasă ue combină 
E cam slută, bat-o focul 
Că așa i a fost norocul 
Au pățit-o și-alte piese 
Una torni și alta 
E bolnavă

Aho, aho, copii 
Stați pe loc și nu 
Unde vrei să pleci, măi 

frate
E doar unu jumătate 
Lasă-l focului de meci 
Pentru asta vrei să pleci 
Moș Gerilă e-n uzină
A venit cu traista plină 
Cară-n spate, eu efort 
Numai lucruri de import 
Mufe, garnituri, turbină 
Trei motoare de combină 
L>e le-asimila și el 
Cind era mai tinerel 
Atunci planul, dragii mei 
Ar fi fost 
Ia urați-le 
Hăi, hăi I

mai rotofei 
flăcăi,

☆
la C.T.C.-n grădină 
o tufă de sulfină 
Gerilă și-a uitat

Jos, 
Sub 
Moș 
Cățelușul preferat
Stă Grivei cu bolu-n jos 
Dă din coadă bucuros 
Cînd deodată, într-un colț, 
Dă cu ochii de un bolț 
Bolț frumos, solid și mare 
De la bara de Tipare 
Aprobat, verificat 
Comentat și controlat 
Dar Grivei, care nu știe 
Nici de-un ban tehnologie 
Bolțul l-a luat drept un os 
Și-ntr-o clipă l-a și ros 
ia pocniți din bici băieți 
Trageți tare, cit puteți 
Și sunați din clopoței 
Pentru dinții lui Grivei 
Și mai tare măi flăcăi 
Hăi, hăi, hăi

☆
Sub braț greu de macarale 
Trec constructorii din

Vale 
Trecc-un colectiv erou 
Ce-a clădit orașul nou 
Sus pe aripă de schele 
Bravi culegători de stele 
Peste urbe să coboare 
Veșnic strai de sărbătoare 
Să-i ridice demn blazon 
Blocuri — temple de 

beton 
Dar în anul care vine 
Anul care-ncepe mîine 
Mult am vrea să-ncline 

toate

Turnul puțului de mină 
O lucrare unicat

ft
Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și nu minați 
Stați să facem o urare 
Și pentru termoficare 
Câ-i o treabă minunată 
(chiar așa neterminată) 
Unde-ajunge a ei arteră 
A-nceput o nouă eră 
In mii de case ce se-nșiră 
Zi și noapte se transpiră 
Iar alături în alt bloc 
Omul tremură-n cojoc 
Gerul biciuie obrajii 
Hai flăcăi, inalți ca brazii 
Moș Gerilă a-nghețat 
De atîta colindat 
Dacă-l ducem la centrală 
Mîine dis-de-dimineață 
La centrala de la piață 
N-am făcut nici o scojală 
Fochiștii suflă-n pumni 

de zor 
Amorțiți lingă cuptor, 
Minus șapte 
Șapte grade 
Minus șapte, 
Cînd afară-s 
Dar diminuăm sensibil 
Pierderea de combustibil 
Cel mai 
Cînd pe 
Auzeam 
Vor mai

grade, .Irate 
mari și late 
vrei nu vrei 
minus trei

Obosit de-alît ural 
Vrea să meargă înainte 
La Petrila să colinde 
Moș Gerilă, vrei m vrei 

Zic să pleci mai pe lumină 
Că de stai după mașină 
Zău te-apucă... '83.
Cu
Eu

I

I

la urați-le flăcăi, 
Hăi, hăi, hăi I

ft
Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și nu mina i 

cuvîntu’ n" asrnttmi.Și

mașina nu-i de șagă 
ți-o spun, bătrîne 

dragă, 
prin stații, dacă pleci 

Lume multă, ca la meci: 
Unii stau de-o veșnicie 
(A.U.T.L.P.-ul știe ?) 
Și de vine vreo mașină — 
Se întîmplă să mai vină — 
Și de-apuci să urci în ea 
Va fi vai de barba ta 
Riști ca să ajungi pilaf 
Piști să-ți facă sacul praf 
N-are rost să tragi

speranță 
Poți ura de la distanță 
Să se facă lucru bun 
Cu transportul in comun 
Pentru gtndtil ce-l trimiți 
Zurgălăii-s pregătiți 
Biciul gata să pocnească 
Și buhaiul să mugească 
Atenție: un, doi, trei 
Bici și zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi 
Pentru buhai
N-am rimă, dar nu-i bai

☆ 
Aho, aho copii șl frați 
Stați puțin șt uu minați 
Pentru „Jiul" să urați 
Baschetbalist i, alergători, 
Pugiliști și luptători 
Pentru cei ce anu-nchete 
Cu medalii și trofee 
Moș Gerilă, să insiști 
Mai ales la fotbaliști

Că

moderat consum 
coș nu iese fum 
că-n noul an 
pune un cazan 

Iar fochiștii, mi se pare
Vor pleca la reciclare 
Pentru un sezon record 
Undeva la Polul Nord 
Ca să-nvețe pe deplin 
Cum transpiră-un pinguin 

ndcă nouă, ce vă miră, 
mai nasul ne transpiră 
pocniți din bici flăcăi 

i răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi!

☆ 
gă noile utilaje 
Confecții, Tricotaje 
„Vîscoza" din Lupeni 
Petrila, Livezeni 
mineri — soții și fiice 

Mîini gingașe dar voinice 
împletesc cu dăruire 
Milioanele de fire 
Vegetație arlizană 
Joacă-n valuri de mclan'ă 
Pe-altarul patriei s-ajungă 
Prinos de dragoste și 

muncă 
Ia urați cu toți flăcăi, 
Hăi, hăi 1

Fii 
Nu 
la 
Sc

Lin.
La 
La 
La 
De

Mîine-n s.u o acare
Să se-nalțe către soare 
Imn de pace-ntre popoare 
Nu mai vrem etern coșmar 
Bomba — monstrul 

nuclear — 
Soarta lumii-ntregi s-anine 
De păduri de carabine. 
Neutronul și atomul 
Să- slujească Viața, Omul!

☆
De urat am mai ura
Dar mă tem că s-o-nsera, 
Ia pocniți din bici, flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi !
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Unui absentoman

Unui chefliu

paraziți socialiUnor

fi să nu vă

vină — vinul, 
ospătarul...

De la chel, venit in pripă, 
S-a lăsat drib.'at fundașul, 
A crezut că, pe aripă, 
(S)-a ciocnit cu... nașul.

l nui fotbalist, cu „șapte 
vieți"... nesportive

Cînd îți fabi preaplinul, 
Prăvălind paharul, v 
Nu-i de
Tu și...

Leneș cum ești tu, 
mai rar,

Nu-ți găsești pereche, 
Pînă sorbi tu un pahar 
Vinul face... marcă veche!

Faptul este elocvent 
Totuși neobișnuit : 
A răspuns chiar el 

prezent,
La... plăcinte n-a lipsit !

Valeriu BUTULESCU

Unui leneș

• ITRAU ■fr
Vînzători și vînzătoare 
Cea mai sinceră urare 
Azi, cind Anul Nou 

e-n prag 
Noi vă mulțumim cu drag

Bine-ar
Supere urarea nu prea

lungă:
Năravul să v-ajungă
La... etuvă.

Unui codaș în muncă 

în fruntea mesei te-ai 
proptit, 

Pontat ca... naș 
Dacă la șut nu le-ai

pripit,
Măcar aici să fii... fruntaș!



4 Steagul roșu

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu
i-au fost adresate urări
cu prilejul Anului Nou

(13 r mare din paq. I) de colindători tovară-

constituit o expresie grăi
toare a dragostei fierbinți 
și a recunoștinței fără 
margini pe care tînăra ge
nerație a României socia
liste le nutrește față de 
partid, față de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, prieten 
și îndrumător apropiat al 
copiilor și tineretului.

împreună cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, în 
fața sediului Comitetului 
Central al partidului se a- 
flau tovarășul Ilie Verdeț, 
ceilalți tovarăși din < 
ducerea de partid și 
stat.

Erau de față membri 
Secretariatului C.C. 
U.T.C., cadre de conducere 
ale U.A.S.C.R. și Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor.

Ora 10.00. în piața din 
fața clădirii Comitetului 
Central al partidului, aici 
unde la începutul acestei 
luni au răsunat cu tărie și 
limpezime de cristal cuvin
tele conducătorului parti
dului și statului nostru, 
chemind întreaga națiune, 
toate popoarele lumii să 
se ridice cu fermitate îm
potriva rachetelor și bombe
lor cu neutroni, a armelor 
de tot felul, aici unde sute 
de mii de oameni și-au a- 
firmat, într-un singur glas 
dorința arzătoare de pace 
și colaborare, voința ne
strămutată de a lupta îm
potriva războiului, aici ră
sună acum glasul copiilor 
lor, același glas al dragos
tei de viață, intonînd co
linde, rostind urări de să
nătate, de fericire, de pace.

Două sute de pionieri și 
șoimi ai patriei intră 
platou, exprimîndu-șî 
exuberanță bucuria de a 
ra conducerii de partid 
de stat.

în clipele următoare, 
laiul plugului începe ura
rea.

Alaiul plugului se înche
ie cu o urare adresată din

con- 
de

ai 
al

pe 
cu 
u- 
Și

a-

inimă
șului Nicoiae Ceaușescu.

Pe " ' ’
gurat 
din comuna vîiceană 
deeni sînt prezentate 
dansatori și 
le mai cunoscute obiceiuri 
laice de Iarnă din diferite 
zone ale țării.

Tineri și tinere din co
muna Avram Iancu, jude
țul Alba prezintă apoi, în
tr-un amplu tablou core
grafic „colinda griului" — 
ritual al semănatului și al 
rodului.

Tabloul este întregit cu 
alte obiceiuri populare pre
zentate de formații artisti
ce din județul Teleorman, 
laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea 
niei“.

în marea piață 
apoi, ca un prinos 
vă, o urare închinată ani
versării a 60 de ani de e- 
xistență a Partidului Co
munist Român, în timp ce 
tineri și tinere realizează 
cu mișcări pline de grație 
un admirabil moment co
regrafic.

Pe platou își fac apariția 
apoi cei mai mici colindă
tori, care au venit să-și 
spună și ei, cu aceeași dra
goste, gîndurile și simță
mintele față de țară, de 
partid și de conducătorul 
nostru iubit.

în urma lor — pionieri 
cu ramuri de brad și clo
poței, rostesc și ei urarea 
lor.

Urarea pionierilor este 
însoțită de un frumos mo
ment coregrafic semnifi- 
cînd munca, prin care mi
cii purtători ai cravatelor 
roșii exprimă adînca mul
țumire partidului și statu
lui pentru condițiile de 
viață și învățătură ce le 
sînt create.

în succesiunea firească 
a vîrstelor, vin, dpoi, ute- 
ciștii — muncitori, țărani, 
studenți și elevi.

Urmează apoi un emo
ționant și înălțător moment 
dedicat păcii, moment

fondul muzical asi
de vestiții fluierași 

____ .ă Vai- 
de 

recitatori ce

pe

Româ-

răsună 
de sla-

susținut de un numeros 
grup de copii îmbrăcați în 
costume albe.

Este rostită cu patetism, 
cu forța dorinței pentru 
mai bine, chemarea tinere
tului României socialiste a- 
dresată tuturor tinerilor 
lumii, de a se uni în a 
face totul, pentru împiedi
carea unui nou război ni
micitor, pentru instaura
rea. pentru totdeauna, a 
păcii și colaborării 
pămînt.

Tinerii colindători pre
zenți în Piața Palatului se 
prind apoi într-o uriașă ho
ră a păcii.

Un semnificativ mo
ment al piugușorului îl 
constituie urarea de sănă
tate, de viață lungă, adre
sată de uteciști, pionieri 
și șoimi ai patriei, condu
cerii de partid și de stat, 
tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu caldul omagiu 
pentru activitatea desfă
șurată de secretarul gene
ral al Partidului • Comu
nist Român pe plan intern 
și internațional pentru dez
voltarea liberă, 
tă a României 
pentru pace și 
pentru o lume 
și mai bună.

Cu bucurie 
față pășește 
tele de^copii 
tradiționala
pentru a da glas sentimen
telor de aleasă dragoste și 
prețuire pe care copiii,
toți tinerii țării le nutresc 
față de tovarășa Elena
Ceaușescu, savant de renu
me mondial, ființa care a- 
lături de întîiul bărbat 
al țării se îngrijește zi de 
zi, ceas de ceas, ca lumina 
bucuriilor din ochii copi
ilor patriei să fie 
vie.

Sînt adresate, în 
nuare, calde urări 
noastre muncitoare : 
tru lucrătorii
pentru intelectuali, 
gului nostru popor.

își fac apoi apariția co-

indepen- 
socialiste, 

dezarmare, 
mai dreaptă

și emoție, în 
unul din su- 
prezenți la 

sărbătoare,

mereu

conti- 
clasei 

pen-
ogoarelor, 

între-

FiTO

FILME
31 Decembrie

No-

1 ianuarie

2 ianuarie

TV
Decembrie31

Telejurnal, 
românești.

20,50
Pro-

ai Operei române 
Musafiri nepoftiți. 

De drag și de ve- 
Cîntece populare. 

Interviu despre fot-

baletul „Fanta-
Constanța. 1,45

JOI. 31 DECEMBRIE 1981

Mica publicitate

în
vor

ocoliți fără 
volanului sau 
serviciu.

lindătoarele din comuna 
Șicula, județul Arad.

Ceremonia piugușorului 
se încheie, ca deobicei, cu 
populara urare a sorcovei, 
rostită cu voioșie de un 
grup de șoimi ai patriei.

în imensa piață domneș
te o atmosferă de puterni
că însuflețire, de entuziasm 
și bucurie.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului răspund cu dra. 
goste alaiului de colindă
tori.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, rostește un cald 
cuvînt, adresat copiilor, ti
nerilor. tuturor celor pre
zenți, întregii țări.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu este 
primită cu intensă bucurie 
și satisfacție, cu entuziaste 
și îndelungi aplauze, cu 
puternice urale și ovații. 
Caldele urări și însufleți, 
toarele îndemnuri ale con
ducătorului partidului și 
statului, găsesc un larg și 
profund ecou în sufletul și 
conștiința tinerei noastre 
generații, Exprirfiînd din 
nou nețărmurita dragoste, 
stimă și recunoștință pe 
care tineretul patriei le 
nutrește față de secretarul 
general al partidului, pre. 
ședințele țării, colindătorii 
scandează cu înflă 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu, România 
ocrotesc copilăria", 
adincul inimii — Cea 
— tinerii", „Ceaușesc. 
La mulți ani!".

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se fotografiază 
împreună cu colindătorii.

Copiii și tinerii partici
pant la ceremonia „Plu- 
gușorului 1982“ sînt invi
tați apoi în sediul •Comite
tului Central unde, după 
tradiție, li se oferă daruri 
de Anul Nou.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. I)

sadorul Uniunii Sovietice, 
Vasili Ivanovici Drozdenko, 
care în numele șefilor mi
siunilor diplomatice din 
București și al său perso
nal, a adresat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, întregului 
popor român felicitări cor
diale și calde urări de bine 
cu ocazia aniversării pro-

clamării Republicii și cu 
prilejul Anului Nou.

Mulțumind pentru felici
tările și urările adresate 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. 

Cuvîntarea rostită de pre
ședintele Republicii Socia
liste România a fost urmă
rită cu deosebită atenție și 
viu aplaudată.

Șeful statului român s-a 
întreținut în continuare

cordial cu șefii misiunilor 
diplomatice.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a ciocnit o cupă 
de șampanie cu diplomații 
prezenți, care i-au transmis 
cu prilejul Anului Nou, 
din partea șefilor statelor 
și guvernelor pe care le 
reprezintă călduroase fe
licitări, urări de sănătate 
și fericire, de noi succese 
în rodnica activitate ce o 
desfășoară în fruntea sta
tului român, pentru ferici-

rea și prosperitatea popo
rului, pentru prietenie, în
țelegere și colaborare între 
națiuni, pentru pace în 
lume.

La încheierea primirii, 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a urat, încă o 
dată,- șefilor misiunilor di
plomatice, multă fericire, 
sănătate, succes în activi
tatea lor, precum și tradi
ționalul „La multi ani

datini 
intervenție 
21,55 
vieții. 
22,05 
22,15

i

I
I;
I
l

și 3 îa- 
permisă 
autotu-

I Atenție, șoferi I

In zilele de 1, 2
I nuarie 1982 este 

circulația tuturor
rismelor proprietate perso
nală.

In aceste condiții trafi- 
cu. rutier va cunoaște in
tensități maxime. De aceea 
se recomandă o mai mare 
atenție din partea tuturor 
participanților la traficul 
utier.
întrucît meteorologii a- 
unță o instabilitate pro-

nunțată a timpului.și sînt 
prevăzute ploi, lapoviță, 
ninsoare este recomanda
bil să se adapteze viteza 
de deplasare a autovehi
culelor la condițiile cores
punzătoare ale carosabilu. 
lui. De reținut că în con
dițiile carosabilului ' umed 
sau acoperit cu zăpadă 
distanța de frinare crește 
considerabil 
folosirea cu 
ța a

I a drum lung. Cei ce se 
încumetă că efectueze de-

ți se impune 
prepanderen- 

frinc-i de mot»r.

plasări pe distanțe mari, 
trebuie să pornească la 
drum numai după o temei
nică verificare a stării teh
nice a autovehiculului. Este 
recomandabil ca pneurile 
să nu fie uzate, sistemele 
de iluminat și semnalizare, 
sistemele 
recția să 
proșabil.
matizare

de frinare și 
funcționeze 

instalația de 
să fie în stare de

di- 
ire- 
cli-

funcționare perfectă și să 
se folosească ambele șter- 
gătoare de parbriz.

Vă sfătuim ! Avînd 
vedere că în trafic se
afla îndeosebi autoturisme 
care rulează cu viteze a- 
propiate se recomandă o 
atenție deosebită la efec
tuarea depășirii. Orice de
pășire trebuie efectuată nu-

PETROȘANI — 7 
iembrie : Domnișoara
Noorie ; Unirea : Croa
ziera.

PETRILA : Divina Em
ma.

LONEA : împușcături 
la politia secretă.

ANINOASA : Cor
leone.

VULCAN — Luceafă
rul : Alo, aterizează
străbunica; Muncitoresc: 
Dragostea mea călătoa
re.

URICANI : Ușa peri
culoasă de la balcon.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnișoara
Noorie ; Unirea ; Croa- • 
ziera.
„ PETRILA : Divina Em
ma.

LONEA : împușcături 
la poliția secretă.

ANINOASA : Cor
leone.

VULCAN — Luceaffi- 
rul : Alo, aterizează 
străbunica.

LUPENI — Cultural : 
Dragostea mea călătoa
re ; Muncitoresc: Sha- 
bana I-II.

URICANI : Trecătoa- 
rea.

PETROȘANî — 7 No- 
ieinbrie : Domnișoara
Noorie ; Unirea : Croa
ziera.

PETRILA : Divina Em
ma.

LONEA : Tmnuscături

. _ ...
bana, I-II.

URICANI : Trecătoa. 
rea.

20,30 
Melodii 
gram special de revelion 
21,00 — 5,00. 21,00 Pro
log revelion '82. 21,05
Urare de Anul Nou cu 
ansamblul Casei pionie
rilor si șoimilor patriei 
din Brăila. 21,11 Cîntă 
țara. Melodii populare. 
21,24 Telerăvașe. 21,27 
Te-am regăsit, cuplet cu 
Ștefan Bănică. 21,30 Un 
cîntec, o glumă, un zîm- 
bet. 21,45 Datini vechi.

noi (I). 21,50 O 
neprevăzută.

Copiii — florile 
22,00 Doi vecini, 

în ritm de dans. 
Să rîdi.in cu Nea 

Mârin. Interpretează Am- 
za Pellea. 22,25 Datini 
vechi, datini noi (II). 
22,35 Florinei. S< enetă de 
Paul Ioachim. 22.40 Ma
rele vals. Ansamblul de 
balet 
22,45 
22,50 
selie. 
23,00 
bal de George Mihalache. 
23.05 Cîntă grupul „Song“ 
23,10 Brigăzile artistice 
la rampa revelionului. 
23,20 Dansuri populare 
din toate regiunile țării. 
* Primiți cu plugușorul 
— primă audiție. * Plu
gușorul Televiziunii. * 
Din inimi, Românie. „La 
mulți ani l’1 — primă
audiție. Mesajul tovară
șului N I C O L A E 
CEAUȘESCU. se
cretarul general, al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România. • Ho
ra Unirii. ‘ Urare — 
primă audiție. * La mulți 
ani, frumoasă țară. 
Iarnă românească. Muzi
că ușoară. 0,30 Barbu 
Lăutaru de Aurel Felea. 
0,40 Tangoul veșnic tî- 
năr. Ansamblul de balet 
al Operei Române. 0,45 
Anecdote. 0,50 Trei cînle- 
ce, trei interpreți. 1,00 Un 
transport de preț- ---05 
Horă mîndră românească. 
1,15 Revista '82 (partea 
I). 1,25 Dansați cu noi. 
1,35 Un refren diabolic 
de D.D. Pătrășeanu. 1,40 
Valsuri de Chopin. ^Inter
pretează 
sio“ din

2,50 Revista "^2 (parted 
a III-tO). 3,00 Ritmuri ti
nerești. 3,10 Anecdote.
3,12 Romanțe (I). 3,25 
Am invitați de Ion Bă-\ 
ieșu. 3,30 Meridianel 
prieteniei (II). 3,45 Cir.

de viață lungă 
Mărturisiri de Anu

4,00 Romanțe 
Chariot cu Ion

4,15 Opereta

(II) 
Lu 

ride,
4.30 

Anec- 
zorile

nou.
4,10 
cian.s
cîntă și dansează.
Cîntați cu... 4,40
dote. 4.45 Uite.
se-arată. Cîntece de voie 
bună și petrecere.
Perinița.

«ssînsî

CU OCAZIA NOULUI AN, CLUBUL 
SPORTIV JIUL UREAZA SUSȚINĂTORILOR 
SAI „LA MULȚI ANI (1328)

mai după semnalizarea 
intenției, asigurarea, că in. 
tenția a fost înțeleasă și 
numai în condiții de vizibi
litate perfectă. La mersul 
în coloană este bine să nu 
ne hazardăm in depășiri 
riscante, care ar putea să 
pruvoace accidente. La în- 
tîlnirea pietonilor, se re
comandă multă atenție. 
Pietonii care circulă pe 
partea carosabilă a drumu
lui trebuie 
bruscări ale 
a frînei de

Nu uitați omenia. Dacă 
veți întîlni în traseul pe 
care urmează să îl parcur
geți autovehicule cu de
fecțiuni tehnice nu evitați 
să le acordați cîteva minu
te. Poate cu ajutorul dum- 
neavoasrtă acești condu
cători auto vor ajunge la 
timp să-și petreacă sărbă
torile cu cei dragi. Oricui 
i se poate intîmpla să ră- 
mînă în pană, de aceea este 
bine să dăm dovadă în a- 
ceste condiții de omenie.
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