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Spre noi succese 

și împliniri socialiste
VIOREL FAUR,

pitm-secreîar al Comitetului municipal de partid, 
președintele Comitetului Execuți» al Consiliului 

popular municipal Petroșaniîn contextul vieții politice a anului 1982, Conferința Națională a partidului a constituit un eveniment de primă mărime, care a jalonat cu realism, clarviziune științifică și cutezanță revoluționară direcțiile de dezvoltare a societății românești în etaDa pe care urmează să v> străbatem, în lumina istoricelor hotăriri , ale Congresului al XII-lea. Fo- rumu; comuniștilor din 16—18 decembrie a pus din nou în lumină uriașa forță a partidului, capacitatea conducătorului său de a elabora cele mai potrivite soluții în vederea întăririi economiei naționale și debîndirii deplinei independențe energetice a țării, pentru înfăptuirea tuturor prevederilor menite să asigure înaintarea României socialiste pe calea progresului. O dată mai mult, a ieșit în e- vidență contribuția de inestimabilă valoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, a tezaurului de gîndire al mar- . xism-lenînism.ului creator, prin analiza profundă întreprinsă asupra complexității vieții economice și sociale, prin orientările trasate,: aL căror efect stimulativ acționează puternic în toate domeniile de activitate. Urmînd indicațiile secretarului general al partidului, acționînd cu perseverență pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor din domeniul’producției materiale și vieții spirituale, națiunea noastră socialistă va urca din an în an, noi trepte pe calea dezvoltării multilaterale, a prosperității și bunăstării.. Pentru Valea Jiului, anul 1982 a fost marcat de Încă un eveniment de seamă. Cu multă bucurie, mi
nerii, ceilalți oameni ai muncii și locuitori au pri- Wiiv la începutul lunii septembrie, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, oaspeți deosebit de dragi ai

Urările adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

din partea tineretului patriei 
Plugușorul 1983Frumosul și emoționantul ceremonial al plug ușorului, repetat de fiecare dată prin tradiție în preajma Anului Nou, a reunit, joi, 30 decembrie, în .fața- sediului Comitetului Central al partidului, sute de copii și tineri de pe întreg cuprinsul patriei, care au venit să ureze, cu toată căldura inimilor ldr, ’tavă- • râsului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului viață îndelungată și

sănătate, multă putere de muncă, spre binele și fericirea întregului nostru popor, pentru împlinirea năzuințelor sale de propășire și pace.Marea piață, unde flutură drapelele- roșii și tricolore, are un aer sărbătb- ■ lese;r Cțț ■
Sosesc urătorii — ~ pionieri și șoimi "ai * patriei, tineri ce-și desfășoară ac- .tivitatca per marile șantiere, pe ogoarele tării, Os-

(Continiiare în pag., a 4-a)

Adunare festivă 
consacrată celei de-a 35-a 

aniversări a RepubliciiIn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele. Republicii Socialiste România, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, joi după-amiază, a avut loc în Capitală adunarea festivă consacrată celei de a XXXV-a aniversări a proclamării Republicii, e- veniment epocal în istoria

României în mersul ei înainte pe calea progresului și civilizației, care a marcat instaurarea pentru prima oara în țara noastră a puterii politice depline a poporului.Sărbătorind astăzi glorioasa aniversare a Republicii, toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, într-o impresionantă unitate' de simțire, aduc un profund omagiu tuturor celor care și-au închinat Via-
(Continuare th vag. i l-al

D e c r e t 
prezidențial

privind conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste Romania1* 

clasa I tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Cu prilejul Anului Nou, redacția ziaru-j 

lui „Steagul roșu" urează corespondenților și i 
colaboratorilor, tuturor cititorilor ziarului, | 
.multă sănătate și fericire, viață îmbelșugată, I 
precum și noi și importante succese în muri- | 
ca neobosită pentru înălțarea patriei socia- ț 
liste pe luminoasele culmi de civilizație și i 
progres ale socialismului și comunismului. j

In semn de înaltă apreciere a activității desfă
șurate în mișcarea revoluționară, în conducerea 
partidului și statului, a contribuției aduse la victo
ria revoluției și construcției socialiste în România, 
la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare eco- 
nomîco-socială a țării, de întărire a independenței 
și suveranității patriei,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani.
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează
ARTICOL UNIC., — Se conferă ordinul „Steaua 

Republicii Socialiste România" clasa I, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele

Republicii Socialiste România

î■ .
Iw 
I
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Foto: Șt. NEMECSEK

Cele mai alese gînduri în pragul Noului An
Revelionul certitudinilorAnul 1982 a însemnat, pentru mine și ortacii mei, anul con-• fruntării victorioase cu greu- > tățile muncii în abataje, dar 

J și cu neîncrederea care se 
J cuibărise în sufletele noastre, r După ce, ani în șir, brigada , noastră repurtase succese, care | o făcuseră cunoscută în în-■ treaga țară, a urmat o peri- ] oadă soldată, luni în șir, eu ne-• realizarea planului. La înce- | putui acestui an, mai precis• în februarie, mi s-a încredințat I funcția de șef al brigăzii. Cu I sprijinul ortacilor, intr-un răs-■ timp record, ne-am• activitatea, astfel se face ca J vom încheia acest rodnic an | cu un plus de 54 000 tone de - cărbune, față de numai 10 000, 

cit ne angajaserăm să extragem suplimentar. Mobilizîndu- ne exemplar, la cele două locuri de muncă, dintre .care unul dotat eu complex mecanizat, am reușit să obținem un randament cu 2,5 tone/post peste cel planificat. Așadar, anul 1982 este pentru noi anul revirimentului, al satisfacțiilor depline. Aceiași oameni, care, în anul precedent, nu reușeau să țină pasul cu sarcinile încredințate, au raportat depășirea substanțială a anga-
Ștefan ALBA.

-șef de brigadă, sectorul IV, 
I.M. Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

Vocația deAm participat, încă de la temelii, la înălțarea puțului cu schip al I.M. Lupeni, care va deveni în curînd cea mai importantă capacitate de extracție pe verticală a Văii Jiului. Am construit alături de sutele de muncitori, maiștri și ingineri ai șantierului din Lupeni al f.C.M.M. multe obiective prin a căror finalizare s-a asigurat și se asigură în continuare dezvoltarea extracției de cărbune. Mă mîndresc cu aceste fapte, știind eă sprijinim prin munca noastră programul de creștere a producției de cărbune.In ’82, am înălțat turnul puțului la cota finâlă. Cu cîteva

Brigada condusă de 
minerul Ștefan Alba de 
la sectorul IV al minei 
Petrila, formație de lu
cru care a raportat în
cheierea planului anual 
cu 5 sâptămîni mai de
vreme.

a construizile înaintea încheierii anului am finalizat planșeul de la cota 77, sub care se va monta prima mașină de extracție. La jumătatea anului ’83, această mașină trebuie să pornească, împreună cu echipa pe care o conduc ne-Șni depășit lunar sarcinile cu cel puțin 10 la sută. Vom continua să lucrăm în același ritm intens pentru a ne vedea îndeplinite năzuințele și în ’83, an în care a- dun 30 de ani de activitate
Iosif BORȘODI, 

fierar-betonist,' șef de echipă. 
Șantierul Lupeni al I.C.M.M.

Petroșani

(Continuare ta pag. a l-a)

RODNICE REALIZĂRI 
LA ORA BILANȚULUI® Energeticienii de la U.E. Paroșeni raportează Ia această oră de bilanț terminarea lucrărilor de reparații. lă blocul de 150 MW, . sincronizarea lui la rețea și modificarea turbinei nr. 1 care a trecut pe regim de termoficare. Totodată ei au livrat în sistemul energetic național 10 milioane kWh energie electrică peste sarcina de plan anuală.• Colectivul ' de oameni ai muncii de la U.F.E.T. Petroșani și-a realizat și depășit planul anual la total masă lemnoasă. Cele mai mari depășiri au fost realizate Ia bușteni de fag — plus 8000 mc, — lemn de mină — plus 100 mc — lemn de foc — plus 10 000 tone — cherestea fag — plus 160 mc — și cherestea rușinoase — plus 450 mc.Valoarea acestor depășiri ale sarcinilor prevăzute la principalii indicatori se: ridică la peste 3 000 000 lei.
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CELE MAI ALESE GÎNDURI
ÎN PRAGUL

*

Revelionul certitudinilor
(Urmare din pag. 1J

Vocația de a construi
(Urmare din pag. 1)

jamenielor asumate în cinstea Conferinței, Naționale a P.C.R. și a celei 35-a aniversări a Republicii.Acum, cînd sărbătorim Revelionul certitudinilor, așteptăm ca 1983 să confirme roadele coeziunii noastre sufletești, cu care-1 înconjurăm pe secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să extragem tot mai mult cărbune peste plan, să contribuim la dobîn- direa mai devreme a independenței e- nergetice a României socialiste. în acest fel, răspundem angajant grijii și atenției permanente pe care conducerea de partid rși de stat o arată minerilor Văii Jiului.

de-a neîntreruptă pe șantiere. Mă bucur că a- lături de ceilalți veterani ai șantierului ne-am cîștigat reputația de oameni harnici, apreciați pentru contribuția adusă la înălțarea Văii pînă la treptele actuale de dezvoltare. îmi iubesc oamenii cu care lucrez.Amîndoi fii mei lucrează la I.C.M.M. Mie și soției, în ’82, ne-a venit pe lume cel de-al treilea nepot — o fetiță frumoasă. Am avut împliniri pe șantier, am împliniri și mari bucurii în familie.Urez tuturor să le aibă în anul în care pășim și în cei următori. Munca, cinstea, experiența mea și a colegilor de meserie îmi creează sentimentul încrederii în viitor.

(Urmare din pag. 1)acestor meleaguri. Secretarul general al partidului s-a interesat îndeaproape de posibilitățile de creș
tere a producției de cărbune, de stadiul înfăptuirii programului de mecanizare și modernizare fracției, de celelalte vederi referitoare la voltarea construcțieiutilaj minier, perfecționarea forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor- de

a ex-pre-dez- de

HAm crescut odată cu fabricafi Cu sentimentulîntr-una din- mal tinere cita- industriei ușoareLucrez tre cele ' dele aledin Valea Jiului, înființată din grija partidului nostru, a secretarului său general tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru fiicele și soțiile minerilor, întreprinderea de tricotaje Petroșani s-a integrat repede în economia- municipiului și, de la cîteva | modele, cu care am început producția, am ajuns la peste 1000 de modele, întreprinderea noastră ex- , portă produse în 6 țări și ne mîndrim că am depășit sarcinile anuale la export cu 1 400 000 lei, îi- vrînd beneficiarilor externi peste 40 de modele, în prag de an nou, cele aproape 500 de femei din întreprinderea noastră își

îndreaptă gîndurile cutezătoare spre producția anului 1983, care va crește considerabil, odată cu sporirea numărului beneficiarilor externi. Produsele de calitate pe care le executăm atestă pregătirea noastră profesională, calificarea și calificarea în meserie nouă în Jiului. Cu toate că tineri — media de a colectivului este ani — încercăm să vedim maturitatea realizarea tuturor nilor și în anul care bate la ușă.

fierbinte al dragostei
de (ară!

tot maiTrecerea țării la etapă superioară de voltare și de realizare a unei noi calități în toate domeniile muncii și vieții, obiectiv fundamental bilit de XII-lea al partidului, principiul pentru învățămîntul Valea Jiului, se bite revin lui pe linia perseverente ca rea pe trepte calitative înalte, în sensul cît mai strînse cu tarea și producția, mării unor muncitori 
o deosebităAvem un diversificat, cu un conținut științific adecvat, dar trebuie să ne intensificăm continuu eforturile domeniul pregătirii profesionale și tehnice a levilor. Programul de dezvoltare a bazei energetice și de materii prime ridică, probleme deosebite în fața colectivului nostru didactic, care pregătește schimbul de mîine din industria minieră. Sîntem conștienți că procesul instructiv-educativ a cunoscut și cunoaște o cotitură radicală, în sensul desfășurării lui în mare măsură în atelierele- școală și în întreprinderi, unde elevii învață folosirea utilajelor moderne, vin în contact cu problemele de organizare a muncii, a sarcinilor ce revin mineritului, conducătorilor colectivelor de muncă.în școală, am îmbinat

Congresulcălăuzitor

6 dez-
sta- al este Și din deo-Sarcini învățămîntu- unor pentru pregătirii acțiuni ridi- elevilor tot mai legării cerce- al for- de competență.învățămînt

îne-

poli- această Valea sîntem vîrstă 30 de ne do- i prin sarci-
Mariana DUMBRAVA 

confecționeră, secretarul 
comitetului U.T.C., Între

prinderea de tricotaje 
Petroșani

trepte calitative
pregătirea profesională cu educația prin muncă și pentru muncă, profesorii acționînd pentru realizarea obiectivelor de educare materialist-științifi- că, patriotic-revoluționa- ră, etică a tinerilor, cestea sînt direcțiile care s-au îndreptat daniile educative ale drelor didactice din țămîntul liceal, obiectivele principale care trebuie atinse într-un timp cît mai scurt pentru formarea viitoarelor generații de muncitori minieri.

A- spre stră- ca- învă-

Elsa VĂDUVĂ, 
profesoară, Liceul indus

trial minier Petroșani

încheiem un an al împlinirilor, un adevărat an BILANȚ. Noi, textiliștii de la I.F.A. Vîscoza Lupeni, am trăit, alături de toți locuitorii acestui ținut mineresc, cu adîncă emoție și vibrant entuziasm fiecare moment deosebit care a marcat acest al doilea an al cincinalului. Ca o ilustră încununare a măreței sărbători, cea de-a XXXV-a aniversare a proclamării Republicii, Conferința Națio - nală a partidului s-a constituit într-un amplu forum comunist care a reliefat încă o dată strălucita politică de pace a partidului nostru inițiată cu clarviziune de secret tarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sînt mîndră că în acest an, împreună cu tovarășele mele de muncă de la instalația „Răsucit", am reușit să depășim producția anului anteriorpeste 300 de tone de fire, Este acesta rodul nil hotărîte a lor, a tuturormuncii din secția de a munci cu tot cu sentimentul

cuacțiu- comuniști- oamenilor noastră, elanul, fierbim-—

te al dragostei de pentru a răspunde fapte grijii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu de a asigura noi locuri de muncă soțiilor și fiicelor mînerilor din Lupeni. Dovada de necontestat este extinderea capacității de producție a fabricii, faptul în anul al cărui prag trecem în curînd va intra în producție și această nouă investiție, aflată în stadii avansate de execuție.Pentru aceasta, pentru toate condițiile minunate de muncă și de viață ne sînt create, acum prag de An No a, gîndurile noastre se îndreaptă eu recunoștință fierbinte spre conducătorul nostru iubit, Urăm pe această cale, din inimă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu ani mulți, sănătate și fericire, spre fericirea noastră, a întregului popor.

țară prin

muncă și de viață ale minerilor, probleme de primă mărime pentru Valea Jiului. Vizita conducerii de partid și de stat a prilejuit o amplă manifestare a sentimentelor de dezîune deplină și noștință pe care i ceilalți oameni ai și locuitori din chea vatră a Văii le nutresc față de cerea partidului și lui, personal față_de tovarășul Nicolae pentru măsurile se în vederea economice și banistice a nostru.Bilanțul anului 1982 cuprinde, pentru colectivele de muncă din Valea Jiului consolidarea experienței dobîndite în mecanizarea extracției și creșterea productivității muncii, a producției fizice, în reducerea cheltuielilor teriale de producție dezvoltarea spiritului bună gospodărire a avuției întreprinderilor. Au

a- recu- minerii, muncii străve- Jiului condu- statu-Ceaușescu, întreprin- dezvoltării edilitar-ur- municipiului

ma- și de

obținute succese de seamă în activitatea de preparare a cărbunelui, în construcția de utilaj minier, investițiile industrial? și sociale, industria ușoară, comerț și cooperație. Practic, fiecare colectiv demuncă a acumulat unplus de experiență, avînd create toate condițiile pentru ca în anul 1983 să desfășoare o activitate e- xemplară, pentru a (ace să sporească partea noastră de contribuție ia Întărirea economiei naționalcț-
Cu aceste gînduri, Biroul 

comitetului municipal de 
partid, Comitetul Executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal adresează tuturor 
oamenilor muncii și locui
torilor Văii Jiului felicitări 
pentru rodnica activitate 
desfășurată în cursul anu
lui 1982, împreună cu tra
diționala urare de sănăta
te, fericire și putere de 
muncă, pentru ca în 1983 
să dobîndească succese tot 
mai mari.

TUTUROR, UN CĂLDU
ROS „LA MULTI ANI!"

întreprinderea de utilaj minier Petroșani, cunos
cută în întreaga țară prin modernele mașini și utila
je miniere fabricate aici. în imagine, aspect din cadrul 
halei de montaj combine.

Eugenia MUNTEANU, 
prelucrător fire — instala

ția „Răsucit" — I.F.A.
Vîscoza — Lupeni

Ne vom amplifica succesele
obținute în ’82Colectivul secției stîlpi hidraulici din can, acum la dintre ani, este și el la o- ra bilanțului. Ce am realizat în anul 1982 ? Mii de stîlpi hidraulici, A.C.H., sisteme de distribuție, armături de mină, piese de schimb. Numai în luna decembrie avem un plus de 200 tone S.V.J., 12 tone plasă sîrmă, 21 tone țevi flanșate. Valoarea pieselor de schimb se ridică în aceeași perioadă la peste 30 000 lei. Tot în acest an, colectivul nostru, preocupat de reducerea importului, a confecționat și experimentat un lot de 200 stîlpi care ur-

deVul- cumpăna mează să treacă bele tehnologice taj și să fie omologați. Totodată, avem însemnate economii de energie, combustibil și metal. In a- nul 1983, colectivului nostru îi revin sarcini mărețe, atît în ceea ce privește asimilarea și confecționarea din țeavă indigenă a stîlpilor hidraulici, repararea utilajelor miniere (complexe mecanizate, combine, locomotive de mină) confecționarea de dispozitive de mică mecanizare. Avem în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferinței Naționale a partidului un

prin în ~ pro- aba- pro- jalonea- acțiune, plenar în sarcinilor ce
valoros document gramatic care ză direcțiile de ne mobilizează înfăptuirea ne revin.Colectivul ferm hotărît eforturi stăruitoare pentru a-i sprijini pe mineri în sporirea producției de cărbune, pentru a traduce în viață mărețele o- biective ale Congresului al XII-lea al partidului. Sîntem hotărîți ca în Noul An să ne amplificăm suc- ccesele obținute în 1982.

nostru este să depună

Ioan CORNEA, 
strungar, S.S.H. Vulcan

Foto: Șt. NEMECSEK

„Uzină“ de sănătate
pentru mineriAnul 1982 a adus colectivului medico-sanitar din care fac parte profesionale legate de darea în sință, la întreaga ta te, a de hidroterapie din cadrul Spitalului municipal Petroșani. Acest fapt ne-a permis diversificarea tratamentelor aplicate cît și abordarea, cu rezultate satisfăcătoare, a unei game largi de afecțiuni. Din totalul de 240 000 de proceduri fizicale efectuate în acest an, pe un număr de 4 650 bolnavi, 30 000 au reprezentat proceduri hîdroterapice — bazin, băi de plante, \ afuziuni, duș scoțian.Cu baza materială de care dispunem la ora actuală putem să efectuăm

satisfacții deosebite, folo- capaci- compartimentului ,acasă".bilanțului, ani, să în să- fade

tratamente complexe pentru afecțiuni reumatismale și neurologice, sechele după traumatisme (fracturi, entorse) similare cu cele efectuate în stațiunile balneare, minerii și ceilalți locuitor^ ai Văii Jiului beneficiind de ele aici, la noiAcum, la ora la cumpăna dintre < dorim ca în anul 1983 ne implicăm mai mult menținerea nătate a minerilor și a miliilor lor, serviciul fizioterapie și recuperare medicală urmărind să devină o „uzină" de profilaxie și tratament pentru oamenii muncii din Valea Jiului.
Dr. Adriana IACOB, 

medic principal fiziotera
pie și recuperare

stării de
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Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și, nu minați, 
Stați o clipă și urați ■ 
Pentru cei ce aur string 
De sub Straja și Paring, 
Din castelul din adine. 
Mîine Anul Nou apare 
Pe a timpului cărare 
Cu pași siguri, cu pași grei 
Vine anul ’83
Nu minați că e-n zadar 
Azi se stinge-n calendar 
Și se pierde înapoi 
Moșulică ’82.
Aho, aho, copii și frați 
Pocniți biciul și urați 
Pentru cei din galerii 
(că sînt patruzeci de mii) 
Ei cioplesc în stratul gros 
Univers de abanos 
Ce se-ntinde an de an 
între vatră și tavan 
Bravi mineri, vestiți eroi 
Prometei ai erei noi, 
Pentru 
Sunați 
Cîntec 
Pentru 
Pentru

ei, copii ai Văii 
tare zurgălăii 
nou să se ridice 
brațele voinice, 
ce-i ce-n palme- 

adună 
Soare nou și-o nouă Lună La pocniți din bici flăcăi 
Hăi, hăi, hăi

■ -avest abis de stană 
Dintr-o Vale subterană 
Se ridică spre lumină 
Prin mirabila tulpină 
(Vena puțului de mină) 
Salba cea diamantină 
De la Lonea-n Paroșeni 
Din PetrUa-n Bărbăteni. 
La Lupeni tăiară-n stîncă 
Brazdă-n noaptea cea 

adîncă, 
Brazdă-n cremene și stei 
Răscolită-n stratul trei
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Sorcova vesela 
Hai de-om merge 
Și-om cînta
Și la bravii Jiuliști 
Scumpii noștri fotbaliști 
Ca în anul care vine 
Să dribleze și mai bine 
Cavai ca fierul 
Varga ca oțelul j
Stoenescu ca piatra 
Băluță ca săgeata 
Să trăiți să-mbătrîniți 
în formă mereu să fiți 
Să vă fie jocu-n ton 
Cu frumosul stadion! 
Sorcova vesela 
Să îmbătrîniți în A, 
Prinde mingea n-o lăsa 
Că de intră-n poartă iară 
Va fi greu la primăvară...

Dumitru Tămîrș, 
Nicolae Murgu, 
Ion Chițimia,

l Emil Suru, 
Teodor Cășuneanu,

, / Ianos Sulumete, 
) Ludovic Pali, 

Dionisie Boroș,

J
Acei bravi cuceritori . 
String pietrificații Sori, 
, își depun supremul dar Pe al țării scump altar, 

țntru tîmplele albite, 
—Jru brațele trudite 
’.Urăm cum se cuvine 
s în anul care vine

I
Să le meargă și mai bine! 
Să urăm acum cu drag 
Și pentru Cîmpu lui Neag 
Unde-n noua carieră 
A-nceput o nouă eră; 
Ies cărbunii la lumină 
Fără schipuri și combină 
înflorind din an în an 
Depășirile de plan! 
Ia urați-le flăcăi 
Hăi, hăi, hăi,

! - ' "i ' ir
La I.U.M.P. în grădină 
Și-ntuneric și lumină 
Aici au fost, vor fi și sînt 
Muncitori cu mîini de aur 
Cu voință și avînt
Sub cununile de lauri 
Cu conștiințe pururi treze 
Pe-ale muncii metereze: j Simion Pascu

mtru tîmplele albite,

Martin Ambruș
Iosif Rusz 
Viorel Ionică
Ion Mara
Francisc Nagy 
Eugen Aradi 
Ludovic Kiss.
Ce se vede jos în mine 
Transportoare și combine 
Grinzi articulate — mii 
Schipuri mari și colivii 
Este rodul muncii lor.
Ia urați flăcăi, urați ____ __________
Sub fald sfîiit de tricolor mOș Gerilă dacă vrei 

Dă-le-o țeaefr y_a 5005 de ai în sac 
Tare-o să le fii pe plac 
Că-i păcat de pinioane, 
Cremaliere și pistoane, 
Mîine mîndră lor dantură 
O să zboare-n 
Moș Gerilă nu 
Hai descarcă-ți 
Că-ți vor da să

Ion Eftimie
Aurel Stoicoiu
Dumitru Vasile
Zeno Canea
Ștefan Popescu
Francisc Kiss
Carol Feyer 
Adalbert Pall.
Să le fie viața
De belșug și de lumină 
în a Jiului grădină 1 
însă, pînă s-o-nnopta
Aș mai vrea să spun ceva:

plină

Teatru — templu de 
cultură.

Pentru tot ce s-a durat 
Și mai e de ridicat 
Pe acest picior de plai 
Trageți tare din buhai 
Și sunați din clopoței 
Cite doi și cite trei 
Să răsune-n sărbătoare 
Toată floarea muncitoare 
De la Dunăre la Mare.
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Mai urați și mai minați 
Strîns uniți sub raza 

blîndă 
înc-un pas către izbîndă 
Să răsune și buhaiul 
Că frumos ne este traiul 
Sunați lung din zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi!
Ar fi multe de urat 
Dar sint și de criticat 
în uzină porți sint două 
însă găuri... 99 
Poa’ să intre, să se ducă 
Cine vrea, cu cine-apucă 
Iar în curte, de cînd știu 
Praf și pulbere ca-n 

pustiu 
Iar atuncea cînd cad ploi 
E o mare de noroi 
Pentru creasta lui voinică 
Orice cizmă e prea mică 
Moș Gerilă ’83 
Du-le-n spate dacă vrei 
Niște mături de 5 lei 
Ca să facă curtea lună 
(cum a fasț acum vreo 

jună) 
Ia mai faceți o urare 
Să-i trezim pe fiecare 
Pe cei mari și pe cei mici 
Pe ginganți și 
Ia sunați din 
Hăi, hăi, hăi

pe pitici 
zurgălăi,

Hai la I.P.SfR.U.E.E.M.• flăcăi
Cu buhai și zurgălăi. 
In tot ce facem,

țineți minte 
E și sudoarea lor fierbinte 
Tineret cu ochi senini 
încordat lingă mașini 
Ei repară pentru mine 
Transportoare și combine

bătătură, 
mai sta 
traista ta 
duci 
spre cer

Mîndră lampă de miner 
Ia sunați din zurgălăi, 
Măi, măi. măi.

De urat am mai ura 
Dar mă tem că s-o-nsera 
Și în urmă am lăsat 
Multe locuri de urat 
La constructori, frățioare 
Hai pocniți din bici

mai tare 
C-au durat din temelie 
Oraș nou, bijuterie, 
Sus pe aripă de schele 
Bravi culegători de stele 
Constantin Albu 
Petru Cosma 
Ilie Catilina 
Valentin Chira 
Petru Grozavu 
Dumitru Postolache 
Augustin 
Sub braț

Prodan.
greu de 

macarale 
o nouă Vale,Se-ntinde

Vale mîndră și frumoasă 
Aspectuoasă, arătoasă ' 
Blocuri-nalte au crescut 
Și clădiri cum n-am avut 
își înalță a lui alură

■n/ "V

Lingă noile-utilaje
La confecții tricotaje
Ța Petrila, Livezeni
La Vîscoza din Lupeni 
De mineri — soții și fiice, 
Mîini gingașe, dar voinice, 
împletesc du dăruire 
Milioanele de fire
Elena Andrei
Cristina Cîrstenoiu
Domnica Tecar
Rozalia Hering
Erna Farcaș
Susana Maghiar 
Iolan Tamaș
Constantin Aftanache 
Vegetație artizani 
Joacă-n valuri de 

melană.
★

Moș Gerilă hai 
Hai să vizităm 
„Jiul" magazin 
Primenit și dichisit 
Trei etaje „Jiul" are 
Marfă multă și vînzare 
Marfă aleasă — al tău sac 
Comparîndu-l e un fleac. 
Hai acum cu

la drum 
acum 

vestit,

mic cu 
mare, 

o urareHai să facem
La vînzători și vînzătoare 
Azi cînd Anul Nou

e-n prag 
Noi vă mulțumim cu drag 
Pentru muncă,

pentru trudă 
brațele ce asudă 
tone de produse

Pentru
Mii de
De-ale voastre brațe duse!
Moș Gerilă eu aș vrea 
Să
Ca
Să
Cu

le mai urăm eera 
în anul care vine 
se poarte și mai bine 
clienți de orice stare
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Cu cel mic și cu cel mare 
Ia pocniți din bici flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi.

★
Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și nu minați.1 
La arhitecți urați bădie 
Să ridice pe hîrtie
Case multe — înc-o mie 
Am spus case pe hîrtie 
Și nu case de hîrtie 
(cum au mai făcut o mie) 
Că de bați în ușă tare 
Pică varul la intrare 
Și dac-ai tușit mai gros 
Ți-a căzut tavanul jos! 
Oricum merită și ei 
Pentru anul ’83
Să sunați din clopoței 
Hei, hei, hei

O urare se cuvine 
Institutului de mine 
Mîine Anul Nou 
Și-n a științelor 
Fiind în prag de 
Moș Gerilă-n sac

răzbate 
cetate, 
sesiuneȘi-aș 

pune
Un morman de note bune 
C-au primit cadou pe rînd 
Spații noi de-nvățămînt 
Amfiteatre și cămine 
Săli de cursuri și cantine, 
Să-nflorească-n mîndre

sere 
Floarea tehnicii miniere 

La mulți ani și la mai 
bine 

absențe mai puține.Și
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Am urat de multe ori 
(Și la alte sărbători) 
Să se facă lucru bun 
Cu transportul în comun. 
Ce-am urat atunci bădie 
Stă și astăzi pe hîrtie 
Iar prin stații dacă pleci 
Lume multă ca la meci. 
Poate-n anul care vine 
Treaba va porni mai bine 
Biciul tare
Și buhaiul să 
Să se audă 
La A.U.T.L.-n

să

al

pocnească 
mugească 
lui ecou 
birou.

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și așteptați! 
Din toată Valea să 

pornească 
Din zeci de glasuri 

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

veghează 1 
Hai să facem o urare 
La profesori și profesoare, 
învățători și n-vățătoare, 
Pedagogi, educatoare 
Ce-i ce muncesc zi cu zi 
Printre sute de copii 
Invățîndu-i cum să țină 
Torța vie de lumină, 
în a științelor grădină 
Modelând cum se cuvine 
Generația de mîine 
Năzuința milenară 

Dragostea de neam și țară, 
•ir

Ia mai stați puțin
Ia stați
Stați, puțin, unde minați? 
Mîine-n zi de sărbătoare 
Să țîșnească înspre soare 
Imn de pace-ntre popoare 
Nu mai vrem etern 

coșmar, 
Bomba, monstru nuclear, 
Soarta lumii-ntregii 

s-anine 
De păduri de carabine! 
Neutronul și atomul 
Să slujească viața, Omul!

★ ■Să urăm acum fierbinte 
Pentru . d-l țării

Președinte, 
Pentru-al păcii păzitor, 
Pentru-al păcii promotor, 
Pentru-a neamului

văpaie — 
Ceaușescu Nicolae! 
Azi cînd Anul Nou

!e-n prag ' Lui să-i mulțumim
cu drag . 

Pentru ce-a crescut 
belșug \ 

De sub brazdele de plug! ' 
Prin el România-n lume 
Are-un ideal și-un nume. \ 
Sunați cornul bunăstării 
Pentru primul Om al țării, 
Cel mai drept 

între cei drepți, 
înțelept între-nțelepți! 
Iar din Vale să răsune 
O urare-n care-om pune 
Strălucire de cărbune : 
La mulți ani cu sănătate 
Cu belșug, 

cu gînduri bune ! 
Ia sunați din zurgălăi 
înspre patru zări flăcăi, 
Hăi, hăi, hăi!

Valeriu BUTULESCU
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MEDICILORLe-ați urat încădin vreme, zic eu, pe bună dreptate, ca să nu aveți probleme „La mulți ani și...SĂNĂTATE !“POȘTAȘILORMesageri ai depărtării drumu] vostru nu-i în van, duceți înspre largul zării gînduri pentru Noul An. CELOR DE LA A.U.T.L.P. Puneți fapta la-ndemînă, în orice situație,Anul Nou să nu rămînă

UNUIA CARE PRETINDE MITĂAnul Nou să vie oare ? dacă nu vine cumva ? Ia te uită ce-întrebare, vine... dacă dă ceva.VITEZOMANILORCirculînd doar„peste sută“, strîngeți bine de volan, că fără prudență multă, nu intrați... în Noul An !NEMOTIVAȚILOR ;Le-a urat în van, întreaga asistență, în loc de „La mulți ani 1“

Spuneți anului ce vine =și-anului care-a trecut 3singurul război din lume țe războiul... de țesut. oCROITORILOR lo Și fiindcă vorbele fnu costă bani o și fiindcă trebuia să = spună-o vorbă, ® el le-a urat clienților ?„Mulți ani 1 1 ...ca să puteți veni °la-a doua probă", â o MILIȚIENILOR *»Vă rog să ne-ascultați ° doar o clipă de se poate 1 Moș Gerilă să-l lăsați o ...chiar de are-uii sac | în spate. °
Mircea ANDRAȘ ®...așteptînd în stație, ...„La nici o absență i“.
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REVELION"...DILUARE :— Gigele, fugi după șampanie I— Un moment mămi- co, șampania e aia care pocnește sau aia în care am pus apă ?DATINI :— Afară sînt doi cu o sorcovă...— Și ce spun ?— Că e soacra dumneavoastră.ORCHESTRA :— Nu vă supărați, dumneavoastră cîntați după ureche ?— Eu cînt după... ceilalți.
LA ORA 12 i— Peste cîteva minute se va stinge lumină. Fi pe fază.— Nici o grijă. Am chibriturile la mine.

în pastileMENIU :— O, aveți și icre negre ? .— Noi ne-am străduit să fie cît mai negre.MODERNIZARE :— Acu’ că a venit Anul nou, pot să-ți spun. Mașina ta nu mai e afară.— Al naibii, anul ăl vechi, nu putea pleca pe jos.
Urme :— Vezi, pașii ăia din zăpadă sînt ai mei...— Așa ești tu, lași urme peste tot.LA MIEZUL NOPȚII :

„Vezi, draga mea, pînă 
și Anul Nou vine la 12. 
noaptea, pe el nu-1 cear
tă nimeni și pe deasupra 
îl așteaptă si cu masa p^s- 
să“.


