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Ani fertili de împliniri 
în edificarea 

socialistă a patriei
VIOREL FAUR, 

prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid, primarul municipiului

la cea de-a 37-a aniversare
Cu sentimentul plenar al celei mai înălțătoare 

satisfacții patriotice, poporul nostru aniversează as
tăzi împlinirea a 37 de ani.de la istoricul act al pro
clamării Republicii. Eveniment de însemnătate poli
tică majoră, cu.amplu ecou pe plan intern și interna
țional, abolirea monarhiei, ca ultimă rămășiță a unei 
orînduiri perimate din punct de vedere istoric, a re
prezentat o strălucită încununare a luptei maselor 
populare, sub conducerea partidului Comunist, pentru 
cucerirea deplinei independențe și suveranități na
ționale, a dreptului sacru al poporului de a fi pe 
deplin stăpîn în țara sa. Ca rezultat nemijlocit al re
voluției de eliberare socială șî națională, antifascis
tă șî antiimperialistă declanșată,,1a 23 August 1944, 
proclamarea Republicii „a constituit,, așa cum a ară
tat secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un eveniment revoluționar de im
portanță deosebită în istoria poporului nostru și a 
deschis o nouă eră, mareînd de fapt trecerea Româ
niei la construcția societății socialiste".

An de an, tînăra Republică proclamată la 30 
Decembrie" 1947 a înaintat c;u fermitate pe calea 
dezvoltării socialiste. In noile' condiții. social-istorice 
create, poporul nostru, avînd în frunte, un partid că-. 

. lăuzitor înțelept," a acționat neabătut pentru, apărarea

(Continuare în pag. a 4-a)

Grigore MINDRUȚ

Peste puțin timp vom 
păși intr-un nou an de 
muncă, de înfăptuiri. în
cheiem un an, cel de-al 
37-lea de la proclamarea 
Republicii care va rămîne 
în storia țării, a poporu
lui român prin evenimen
te de o excepțională în
semnătate — anul Con-

. greșului al XIII-lea al 
partidului comuniștilor — 
moment cu majore impli
cații în destinul patriei. a 
socialiste. Intr-o impresio
nantă unitate de voință 
și simțire, întregul popor 
a dat expresie încrederii 
sale nețărmurite în 
partid, a exprimat atașa
mentul său neclintit la 
politica sa științifică, con
sacrată binelui și prospe
rității țârii, cauzei nobile 
a socialismului și păcii, 
promovată cu consecvență 
și fermitate în cei 40.de 
ani care au trecut de la

istoricul act al Revolu
ției de Eliberare de la 
23 August ’44 — a cărui 
jubileu l-am sărbătorit 
tot în acest an — și njai 
ales în cele două decenii 
de cînd în fruntea parti
dului și a țării se află 
cel mai iubit fiu al popo
rului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cea mai puternică și 
impresidnahtă manifestare 

unității indestructibile 
a comuniștilor, a întregu
lui popor român a cons
tituit-o realegerea de înal
tul forum comunist a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului, act po
litic major, primit cu deo
sebit entuziasm de. în
treaga noastră națiune, 
dovada sentimentelor de

(Continuare în pag. a 4-a)

Bogat raport
Mîinc încheiem un nou an de muncă, bogat în 

înfăptuiri, o nouă treaptă spre viitorul luminos al 
patriei socialiste prefigurat în documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului. Colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul întreprinderilor miniere^ 
preparatorii, constructorii de mașini și utilaje minie
re, constructorii de obiective industriale și social- 
culturale, chimiștii, energeticienii, oamenii muncii din 
industria ușoară din municipiu se, prezintă și la sfîr- 
șitul acestui an cu un bogat raport muncitoresc. In
serăm, pe scurt, succesele mai semnificative înregis
trate în 1984.

■ I.M. PAROȘENI: Folo
sind cu pricepere modernele 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată,: minerii 
din brigăzile conduse de 
GAVRILA mesaroș. fe-

RENC FAZAKAS si CONS
TANTIN CIOBANOIU au 
contribuit în mod substan
țial la depășirea lună de 
lună a planului producției 
de cărbune pe baza meriți-

i

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, sîmbătă, 29 decem
brie, pe șefii misiunilor di
plomatice, pe reprezentanții 
Unor organizații acreditați 
în țara noastră, care au 
prezentat felicitări cu pri- 

•lejul celei de-a 37-a ani
versări a proclamării Re
publicii și al Anului Nou.

La primire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Dincă, Manea 
Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Petru Ena- 
che, Nicolae Giosan, Ion 
Stoian, Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Diplomații au transmis 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, din partea șefi
lor de state și guverne, a 
conducătorilor organizați
ilor pe care le reprezintă, 
calde felicitări urări de

sănătate și fericire, de noi 
succese în bogata și rod
nica activitate ce o desfă
șoară în fruntea statului 
român, spre fericirea și 
pi ospei itatea poporului, 
pentru prietenie, înțelege
re și colaborare între toa
te națiunile, pentru secu
ritate și pace în lume.

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

Cuvîntarea rostită de 
șeful statului român a fost 
urmărită cu deosebită a- 
tenție și interes, fiind viu 
aplaudată.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ridicat o cupă 
de șampanie în sănătatea 
diplomaților prezenți, ii-, 
rîndu-le multă fericire, să
nătate, succese în activi
tatea lor, precum și tradi
ționalul „La multi ani!“.

Din partea Consiliului de Stat

C o m u nicat
In legătură cu folosirea autoturismelor proprie

tate personală în zilele de 30 decembrie 1984 și 1—2 
ianuai ie 1985.

In zilele de 30 decembrie 1984 și 1—2 ianuarie 
1985, autoturismele proprietate personală pot circula 
indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau 
fără soț, al autoturismului.

muncitoresc
nerii unor productivități 
înalte. Din abatajele minei 
Paroșeni au fost trimise la 
ziuă, în plus față de sar
cinile planului anual, pes
te 50 000 tone de cărbune. 
Colectivul a cîșțigat astfel 
un. Ioc de cinste, locul III 
pe țară, iii întrecerea 
ci a listă din industria 
extracție a cărbunelui.

■ l.M. LONEA: Prin- 
tr-o mobilizare exemplară, 
planul anual a fost înde
plinit cu două zile înainte 
de termen. O contribuție 
deosebită au avut-o; mine
rii sectorului IV, în frunte 
cu vestita brigadă a lui

So- 
de

GRIGORE MINDRUȚ. Nu
mai din abatajele sectoru
lui IV au fost extrase : în 
acest an în plus peste 
36 000 tone de cărbune. . -

■ I.M. PETRILA: De 
icră și colectivul acestei în
treprinderi a raportat în
deplinirea planului anual 

‘ ia . producția de cărbune.
In fruntea întrecerii s-au 
situat minerii din brigada 
condusă . de ȘTEFAN AL
BA, care și-au depășit pla
nul cU peste 26 000 tone de 
cărbune. Un succes deose
bit l-a raportat colectivul

(Continuare în pag. a 4-a)

Oameni din linia întîi a bătăliei pentru cărbune

mai buni mineri ai anului 1984
In noaptea de inline, de la 

cumpăna dintre, ani, la ora 
bilanțului, .fruntașii frun
tașilor in bătălia pentru 
cărbune au toate motivele 
de mîndrie, Să privim a- 
eeastă panoplie a bărbați
lor vrednici. Chipurile lor 
impregnate de praful căr
bunelui exprimă satisfacția 
datoriei împlinite. Faptele
lor. ni-i prezintă acum, la

ziua Republicii, și la ceas 
de primenire a anilor: GRI - 
GORE MINDRUȚ, miner, 
cunoscut la Lonea și* în 
Valea Jiului și-a realizat 
sarcinile de plan anuale 
încă , din luna noiembrie, 
în cinstea marelui forum 
al comuniștilor Eomânl

; Congresul al XIII-lea al 
partidului. ȘTEFAN ALBA 
nu mai are nevoie de pre

zentări. Iată-i alături, pe 
MAXIM VALERIAN (fără 
foto) de la Dîlia, pe MIR
CEA SECRIERV, de la Li- 
vezeni, PAVEL DEDIU (fă
ră fota) de la Aninoasa, 
TRAIAN BORȘ A, de la 
Vulcan, pe Eroul muncii 
socialiste • CONSTANTIN 
POPA, de la' Lupeni, GA
VRILA MESAROȘ de la

Va-

de- 
din

Paroșehi, POMPEI TOMO
LEA de la Bărbăteni 
IANOȘ DOBOȘ, de la
lea de Brazi.

Aceștia sini fruntașii 
tașamentului de. mineri
Valea Jiului. Cu ei ne niîn- 
drim, el sînt cei care, prin 
utilizarea celor mai moder
ne tehnologii în minerit, 
contribuie la realizarea sar-

.ciuli de mare răspundere 
patriotică de a spori con
tinuu producția de cărbu
ne extras, de a răspunde 
prin fapte de muncă, che
mării partidului, a secreta- 

. rului-său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu: „Patriei
mai mult cărbune".'

Mircea BUJORESCU

Ștefan ALBA Traian BOR.ȘA Constantin POPA Ianoș DOBPJȘPompei TOMOLEAMircea SECRIERV

*
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urare

Să

Pocnește din bici

Tricotaje Petroșani

rog eu.

Sînt

spus

Hai Gerilă, hai 
Hai să mergem

în 
cînd 
rînd

bun 
comun

lucrat cam repejor 
grăbiți să finiseze 
p-ăbiți să raporteze 
Ti feste jucăușe

I.U.M.P. 
este 

scump 
inopinat

Moș 
Stai

ani înfloritori 
vieții păzitori

afara de cantine 
și ceva cămine 
— din ce-am 

auzit ■ 
lasă de dorit

o gripă- 
aleasă 

prin casă

bateți 
puteți 
undă

Să-i feliciți, te rog eu.
Pentru
Pentru
Pentru

V. BUTULESCU 
Grafica:

Simona GALBENUȘA

Zi 
Si 
Zi
Cu 
Că

Poți intra în orice hală 
încălzirea e centrală
Dar — de ești imparțial 
Vezi că frigu-i mai„. 

central 
la drum 
chiar 

acum
Că dacă mai stau un pic 
Cine știe ce mai zic 
Să pornim deci, cu flăcăii 
Deblochează zurgălăii 

răsune vatra Văii!...

Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și nu minați 
84-mbătrînit,
In arhive s-a dosit 
Și în prag de calendar 
Anul Nou se-arată iar 
Cu biciușca și opinci 
Juniorul ’85.

Moș Gerilă calea-i dreaptă, 
Toată lumea te așteaptă 
Ia-ți rucsacul în spinare 
Ordinul de ^deplasare 
Repede, că-i mare satul 
Vom purcede cu uratul 
Cum făcurăm și-n alți ani 
Din Petrila-n Uricani, 
Ia minați flăcăi, 
Hăi, hăăăi!

ft
Aho, aho copii și frați 
Stați pe locuri și urați 
Pentru-ai faptelor oșteni 
Bravi mineri din Paroșeni 
Pentru cei ce taie-n stîncă 
Brazdă-n noaptea cea 

adîncă 
Brazdă-n gresie și stei 
Rășcolită-n stratul trei 
Ei cioplesc în stratul gros 
Univers de abanos 
Ce-se-ntinde an de an 
Intre vatră și tavan 
Pentru ei, flăcăi ai Văii 
Sunați tare zurgălăii 
Și pocniți din bici mai 

tare 
Ca să afle fiecare 
Cum cinstim de Anul Nou ■ 
O formație-erou 
Ia sunați, sunați, 
Hăi, hăi, hăi!

☆
La Pctrila, măi 
Strigați tare, cit 
O urare — caldă 
Pentru vîrsta ei rotundă 
Putem spune în mod cert 
Că-de-un secol și un sfert 
Din acest abis de stană 
Din Petrila subterană 
Se ridică spre lumină 
Prin a puțului tulpină 
Darul 4or — ce an de an

La Mintia și Călan
Se transformă-n calorii 
Și-n putere, herghelii 
Ia sunați din zurgălăi
Să răsune peste văi
Hăi, liăi, hăi!

Moș Gerilă toți îmi spun 
Că tu ești grozav de bun 
Să urăm atunci eu drag 
Și pentru Cîmpu lui Neag 
Unde-n noua carieră 
A-nceput o nouă eră 
Ies cărbunii la lumină

■ Fără schipuri și combină 
Să urcăm am vrea tot azi 
Sus, la Valea cea de brazi. 
Să cinstim din vîrf de 

munte
Brazii ei — mineri de

frunte. 
Pentru Lonea și Livezeni 
Pentru Dîlja, Bărbăteni 
Vulcan, Uricani, Lupeni 
La mulți ani și-cele bune 
Mari recolte de cărbune 
Ia sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi!
Aho, aho, copii și frați 
Pocniți plugul și urați 
Ce-i mai bun în cele bune 
Valea-ntreagă să răsune

☆
Moș Gerilă lumea știe

, Că ești om de omenie 
Hai puțin pe la
Fiindcă tare-mi

ca.s »fr- frumcx se, 
apa și căldură, 
drumuri și 

verdeață 
toată munca lor
• "> dnieă cu 
sorcovim nițel

Vreau să-i luăm 
Zurgălăii i-ai blocat?) 
Sînt trei mii de meșteri

mari 
Lăcătuși, frezori, 

strungari 
Ce se vede jos în mine 
Transportoare și combine 
Grinzi articulate-mii 
Schipuri mari și colivii 
Arcuri, trommel — 

concasor 
sudoarea muncii lor.

La
Am urat și în alți ani 
Lăudate-au fost in cor 
Pentru rodul muncii lor 
Moș Gerilă — frumos port 
Totul merge la export 
Tricotajele-s croite 
De brigăzi de Afrodite 
Moș Gerilă fi cuminte 
Hai să mergem înainte 
Cu colindul și uratul 
Că ne-apucă inseratul 
Pentru fete o urare? 
Cum să nu, în gura mare 
In belșug să înflorească 
Și exportul să le crească 
Să lucreze tot frumos 
Să nu fie 
Marfa ce 
Decît cea

Calcul numai să-le-ajunga 
vv? *
Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și nu minați 
Im constructori țin nespus 
Să le spun o vorbă-n plus 
Urmînd marele ecou 
Au clădit orașul nou 
Blocuri mari, aspectuoase 
Magazine spațioase 
Mîndre sînt pe-dinafară 
Cum nu-s altele în țară
Insă la interior
Au 
Tot 
Tot 
Fac 
Cu ferestre-n loc de ușă 
Dacă bați din palme tare 
Pică varul la intrare 
Și dacă tușești mai gros 
Ți-a căzut tavanul jos 
Obiceiul — ce să spun — 
Mi se pare că nu-i bun 
Ia sunați din zurgălăi 
Și pocniți din bici, flăcăi 
Ca să facem o urare 
Caldă, pentru fiecare 
Iar în anul care vine 
Să lăsăm orice suspine, 
Să uităm de-orice ponoase 
S-avem case mari, 

frumoase 
Pentru oameni de-omenie 
Pentru mîndra Românie. 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi!

ft
Pentru I.A.C.C.V.J.-eu 
O urare aș vrea eu 
O urare care sună 
Noroc buh și poftă bună! 
S-aveți bucătari vestiți 
Mineri veșnic mulțumiți 
Vă dorim în noul an 
Foc continuu sub cazan! 
Insă vreau să amintesc 
(Dacă nu cumva greșesc)

Pentru
Muncă
Hai să
(la-ți o sorcovă de fier) 
O să fie tare greu
Wi'ift m la' igeceleu
Moș Gerilă — Ce să-i faci 
N-ai matale atîția saci 
Pentru ce-a rămas —

gunoi 
Printre ciocurile noi. 
Moș Gerilă — o

8-au stnns roată în 
ședință 

Și-au cerut în gura mare 
Armături in apărare 
Aeraj în fund de sac 
Și susțineri în atac! 
Apoi drtacii — echipați 
Stimulați și șperiați 
Au dat buzna pe gazon 
In fruntosul stadion 
Reușind — prin joc atent 
Să mai urce-n clasament 
Dar suporterii știu bine 
Că au rău de înălțime 
Și așteptăm să dea mai 

mult 
(stratu-i gros, returul 

scurt) 
Și de nu-s atenți la joc 
Pot șă intre în alt bloc 
IBate-n lemn să nu 

se-adune) 
Blocul B, parcă-i mai 

’Spune 
zurgălăi 
flăcăi

mai 
tare 

Să se-audă pînă-n zare 
Că la anul care vine 
Vor munci cum se cuvine. 
Ia pocniți din bice, măi 
Și sunați din zurgălăi, 
Hăi, hăi, hăi...

ft
o vorbă — te 
la autelepeu 
să facă lucru 
transportul în
de șapte generații 

Stăm și-nbătrînim prin 
stații 

Ba nu vin, -ba nu opresc 
Ba-s prea pline, ba 

lipsesc! 
Ia pocniți din bici flăcăi 
Indemnați-i tare măi 
Hăi, hăi!

flăcăi

Moș Gerilă — te rețin 
Stai să-l sorcovesc puțin 
Că la anu’ — zi de zi 
Dînșii mă vor sorcovi. 
Zicea unul înțelept 
Că nimic nu e perfect 
Pe aici — din ce-am zărit 
Multe lasă de dorit 
Gospodarii sc rotesc 
Dar gunoaiele tot cresc

mai prejos 
se vinăe-n țară 
ce merge-afară 
☆

La Vîscoza nu-prea-i 
bine 

Stau problemele-n bobine 
Să sperăm că-n noul an 
Se va toarce peste plan 
Iar de firele sc-ncurcă 
Vor avea cu noi de furcă

. ft 
Pentru I.C.P.M.C. 
Și pentru C.C.S.M. 
Avem și superlative 
Avem fi imperative 
Faima să le meargă-n 

bine 
Prin cariere și prin mine 
Le mai facem o urare 
O măruntă cugetare: 
Un proiect e rezonabil 
Atunci cînd e aplicabil 
Dar în viață — din 

păcate — 
Multe - lucruri proiectate 
Comandate, ’ controlate 
Cumpărate, achitate 
Ce utile par să fie 
Iși dau duhul pe hirtie. 
Moș Gerilă nu contează 
Proiectantul proiectează 
Ce se-ntîmplă cu proiectul 
Asta schimbă subiectul 
Ia din traista ta cea sură 
O urare pe măsură 
La mulți ani și viață 

lungă

Ca-n
Aveți 
Unde

Multe
Apa curge prin tavan 
Măturat, bdată-n an! 
Grupurile sanitare 
Insalubre și murdare 
Și-ar mai fi ceva de 
La cabanele de sus 
Să vedem din cînd

La mulți 
Pentru ai
Medici, asistenți, surori 
Cu privirea pururi trează
Stau în noapte și 

veghează!
Dar Gerilă mi se, pare 
Că mai are o urare
Hai, urează-le de poți 
Să ne vindece pe toți
Mai ales pe cei mai gravi 
Sănătoși ce-și spun

„bolnavi"
Dacă-l pișcă un țînțar 
Fuge drept la dispensar 
Ia o groază de pastile 
Stă lungit la pat trei zile
Și de-i „cade"

■ Și mineri din cei de 
Cu neveste și copii 
Cu ortaci și cu fîrtați 
Toți voioși și-mbujorați 
Și-acum dați din zurgălăi 
Să se-aduă peste văi 
Măi, măi, măi.

☆
Gerilă stai-așa 
pe loc și nu pleca

Poate zugrăvi
☆

O urare cu crampon 
Pentru cei de pe gazon 
„Jiul1* curge tot mai jos 
E firesc, dar nu-i frumos 
In tot turul — acest an 
Au muncit în... subteran 
Și-au atins — cu singe 

rece 
Orizontul optsprezece 
Cînd ortacii — cu credință

Hai, sunați din 
Și mai tare măi 
Hăi, hăăăi!

☆
Ia mai ziceți p urare 
Pentru profesori,

, ' ■ profesoare
învățători și-nvățătoare 
Ei asudă zi de zi 
Printre sute de copii 
Ii învață cum să țină 
Torța vie de lumină 
In a științelor grădină 
Modelînd în mîini, divine 
Generația de miine,

Năzuință milenara 
Dragostea de neam și 

țară!
Să urăm acum fierbinte 
Pentru al țării președinte 
Pentru-a neamului văpaie 
Ceaușescu Nicolae.
Azi cînd Anul Nou e-n

prag 
Lui să-i mulțumim eu

drag 
Pentru tot ce-a dat belșug 
De sub brazdele de plug 
Prin el România-n lume 
Are-un ideal și-un nume 
Cel mai drept între cei 

drepți 
înțelept între-nțelepți! 
Ia urați, urați flăcăi 
Să răsune-n munți și văi 
Hăi, Hăăi!
Iar în. 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 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi! 
Mineri, măi!

»7

cu 
la

MINERILOR
La mulți ani 
Nbroc bun —

sănătate, 
noi se 

spune

Care vine, vine, 
Cine știe? Oare
UNUIA
Spre vecina ta 
Te-ai „întins la

Iar în ’85 să
Țării cit măi mult cărbune!

UNUI CONDUCĂTOR AUTO:
Iți sugerez acuma, deci, 
o idee fără bani, 
cu viteze de „șaizeci11 
tu să prinzi... suta de ani.

dațî

vrea 
bar- 
spa- 
GE-

UNUI GESTIONAR:
Iar atunci cînd o să vină, 
eu ți-o spun, cu bună știință: 
„Anul nou să nu te prindă 
tot... „plecat la o ședință*1.

A.U.T.L.-ului
Noul An — copil cuminte 
A îmbătrînit, vezi bine 
Așteptînd autobuzul 

vine... 
vine?

de masă 
cașcaval*1 

Dar te-a observat nevasta 
Și-acum iei... extraveral
UNUI CROITOR:
Văzînd costumul de pe tine 
spune orice muritor: 
„Ai stofă de croitor 
...însă nu-i croită bine.

UNUI ACTOR:
Constată în sinea lui 
ceva foarte uimitor: 
In rolul lui Moș Gerilă 
nu i-a trebuit... sufleor.

... . .......... ......... .... —... ...
Cronică rimată SOSIT REVELIONUL
ANUL NOU se dă-n spectacol, Sau ne vine ANUL NOU
Iarna însăși îi dă tonul Altul, vrînd să cheme liftul
Si in sunet de alămuri Inversă butoanele
Se-anunță... REVELIONUL Si-a ajuns drept la vecină
Vor participa cu toții, De-a-ncurcat borcanele.
Cu cățel și cu purcel A dansat o Per ini ță
(ba pe ăsta de la urmă Fiindcă-acolo „se sărută**,
Nu, că.... l-au tăiat nițel) încă un vals și un tangou
Și-i privește de pe tavă De-a ajuns la o... bătută.
Prea candid cu măru-n gură Că-i mai spuse ea cindva
Chiar în clipa-n care Tase Și nu doar în voia sorții
Bagă apă-n... băutură Tu ești oare Anul Nou
Obiceiul acesta totuși De tot vii la miezul nopții?
Nu se manifestă rar Iar acum, de REVELION
Fiindcă el a fost și este La hotarul dintre ani
La bufet... bun ospătar Iată cronica rimată
Dar cînd va striga el „vineee...11 Vă urează
In urmă lăsînd ecou. „LA MULȚI ANI!1*
Nu știm: vine în persoană Mircea ANDRAȘ

COMPOZITOR
1 ARA VOIE

Draga mea, următorul 
dans e al meu.

— Serios? Și eu care cre
deam că faci numai ver
suri...

ASEMĂNARE
— Dragul meu, tu semeni 

cu AXUL NOU.
— Nu serios, de ce?
— Vi numai cînd e masa 

pusă.
DILEMA

— Alo, poarta? Dacă 
să intre un tovarăș cu 
bă și un sac mare în 
te, îl lași, că e MOS 
RILA.

— Tovarășe director, e 
unul cu un sac în spate, 
dar ăsta tocmai vrea să 
iasă...
OBICEIURI POPULARE-
— Domnișoară, te fac Un 

tangou la sentiment?
— Cu riscul de a face soția 

cu dumneata o... bătută ?
MIOPIE

— Draga mea, tipul ace-

în pastile
la din curte mă exasperea
ză. De ce nu urcă sus?

— N-are cum săracu’, e 
omul... de zăpadă.

VÎRSTA
ÎNTREBĂRILOR

— Ce cadou frumos ți-a 
adus Moș Gerilă, micuțule?

— Așa o cheamă pe blon
da care era cu tăticul».

D-ALE OBIȘNUI1* '. >'
— Soția mea mi-a i jinis 

o telegramă complet ero
nată. Uite aici îmi urează 
LA MULȚI BANI, în loc 
de La mulți ani...

— A, e o deformație 
profesională. Ai uitat că 
lucrează la CEC?

IN AȘTEPTARE
— Dumneata ce faci la 

ușa mea?
— Aștept să vină Anul 

Nou
— Aici?
— Da, că eu stau Ia eta

jul 8 și 
urce că

la 
e

A. MIRCEA

mine nu cred să, 
defect liftul.»
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REPUBLICA SOCIALISTĂ 
măreață vatră de istorie, întrupată 
din pace, libertate, muncă și piine

Atunci, 
în decembrie

De-a lungul existenței 
sale milenare țara de azi, 
circumscrisă curburii Car- 
paților, s-a înfățișat lumii 
cu nume din cele mai fe
lurite care oglindeau sau 
nu forma de guvernămînt.

Astfel, i s-a spus Da
cia, primul mare regat, 
avindu-i în frunte pe Bu- 
rebisla și Decebal. Fost-a 
apoi dezmembrată în cne
zate și principale numite 
'Transilvania, Țara Mol
dovei, Țara Românească 
(sau Valahia, Muntenia), 
de numele cărora se lea
gă cneji sau domnitori 
cu nume de legendă; Vlad, 
Gelu, Menumorut, Mircea, 
Ștefan, Mihai.

Dar a fost șl Cuza, iar 
după el, scaunul Prin
cipatelor a fost ocupat de 
dinastia Hohenzolernilor, 
transplant politic și mai 
ales spiritual neizbutit 
nici după reîntregirea ță
rii. De fapt, niciodată mo
narhia impusa țării aservi

tă capitalurilor străine 
n-a fost forma de guver- 
nămînt potrivită înclina
ției seculare a poporului 
român spre libertate, in
dependență, unitate.

Dar a venit timpul să 
se împlinească și visul 
acela de veacuri care să 
însemne promovarea unei 
orânduiri conduse de po
por și care să vegheze la 
bunăstarea poporului.

Și a fost împlinit acest 
act Ia un sfîrșit de de
cembrie, 47 pentru ca noul 
an să debuteze cu Re
publica, să deschidă o 
nouă eră pe pămîntul 
României, pentru români.

Poporul devenise stă- 
pîn pe destinele sale, așa 
după cum el rostea nu
mele patriei: Populară, 
iar mai tîrziu Socialistă.

Republica Socialistă 
România, Țară a libertă
ții și independenței, a 
demnității și păcii.

M. MUNTEANU

Crezul nostru
Noi- nu ascundem crezul românesc, 
O spunem clar și hotărî t, pe față: 
Ea noi din leagăn, cît trăim, se-nvață 
Câ libertatea e ceva firesc!

Avem la cîrma Țării un vitez
Trecut prin foc de vremi încrîncenate 
Cu fruntea sus, spre zările visate, 
Eroul comunist în lupte treaz

Să nu ne poată acuza ^nicicum 
Acei ce ne privesc pieziș tăria. 
Noi spunem; Ceaușescu — România, 
Și Libertatea are un singur drum!

Drum cu hotar rămas de la strămoși. 
Din Vremeâ-ncrîncenatelor răscoale;
De-ar fi eroii țării să se scoale
Toți ne-ar urma urcușul, bucuroși!

Noi demnitatea o purtăm în piept, 
Ea-nseamnă: Ceaușescu și Poporul, 
Lumina Soarelui și Viitorul
In vdteul ce-1 durăm și demn și drept!

Aurel D. CAMPEANU

FĂCLIE VEȘNICĂ
Cetate înălțată pe-un piedestal de vise 
Efigie-ncrustată pe-un orizont etern, 
Tu porți făclia vieții spre zările deschise 
Acelor ce iubirea în drumul lor și-aștern. 
La flacăra trăirii ard dorurile noastre 
In țara din adîncuri și-n freamătul din zi. 
Din Valea dintre Jiuri, sub zările albastre, 
Mereu vom fi cu Țara, cu dragostea de-a fi.

Vasile COJOCARII

Pămînt românesc
Ne-a» născut
din negura vremurilor 
p_- pămîntul acesta 

străvechi 
din umbra Carpaților 
Și veac de veac
Pămîntul nostru a fost
Și va^i
Neatîrnat și liber!

Mirela BUNGARDEAN, 
elevă, Petroșani

Privesc
spre crestele 
de aur
ale munților ■
și-mi spun:
— Copile, privește-le , 
atent și țintește 
necontenit ■
spre zenitul 
vremilor i.
ce Vin.

Liliana GHERMAN, 
elevă, Petroșăni

PATRIE
Munți înalți 

cu creste semețe.
Dimineți 

de august 
senine.

Holde cu spice 
bogate și 

pline
Curate ca lacrima 

rîuri de 
tmuițe..

Cununa de lauri 
pe frunte 

Așa este Patria 
mea

Marea iubire
. în inima •>

mea.
Margareta RaOULEA 

elevă. Petroșani

I

i

Noul peisaj urbanistica! 
reședinței de municipiu, 
cartierele din noul centru 
civic al, Lupeniului bu
levardul „Victoriei" din 
orașul Vulcan, cartierele 
Bucura I Și II din Uri- 
cani, cartierul „Minerul’* 
din Petrila —iată doar 
cîteva din reperele dez
voltării impetuoase din 

, ultimii tini a localităților 
Văii Jiului. Vechile ora
șe minerești din munici
piul nostru la timpul pre
zent sînt localități înflori
toare, In continuă înnoire 
și dezvoltare, demne de 
epoca de aur pe care pe 
drept cuvînt o numim E- 
poca Ceaușescu. Vorbind 
la timpul prezent despre 
înnoirile vizibil® la tot 
pasul trebuie să recu
noaștem că noua istorie 
a localităților Văii Jiului 
o scriu cu faptele lor ’ 
constructorii, cei ce prin 
iscusința minții și cu pu

terea brațelor făuresc 
noile edificii urbanistice, 

mîndrim cu feptul 
că țn br i m s'f n t e m 
oamenii unei istorii noi 
făurite de popor în anii 
fertili ai Republicii — 
ne spunea deunăzi mais
trul Mircea Dubar, secre
tarul Comitetului de partid 
al brigăzii Livezeni a În
treprinderii de antrepriză 
construcții și montaje mi
niere Petroșani, șeful for
mațiilor de lucru care re
cent au finalizat lucrările 
de construcție a nfoder- 
nelor amfiteatre ale Ins
titutul de mine".

„De fiecare dată cînd 
ies în oraș — ni s-a des
tăinuit tovarășul Nicolae 
Sasu, actualmente pensio
nar, un om care șî-a le-

Oameni care au devansat timpul, 
construind frumos și durabil

gat destinul de Valea Jiu
lui lucrând ani îndelun
gați, ca șef de șantier — 
privesc cu admirație noi
le ansambluri de locuințe 
din zona bulevardului 
Republicii. Aceasta poate 
și fiindcă, noul cartier 
Petroșani-Nord, Magazi
nul universal, sediul nou 
al Teatrului de stat Va
lea Jiului, complexul 
„Hertnes“, noile blocuri 
construite în zona pieții 

’ âgroalimentare sînt rodul 
activității de zi cu zi a 
constructorilor*'. „In peste 
22 de ani de cînd mun
cesc pe șantierele locuin
țelor — ne-a declarat 
maistrul principal Mihai 
Popescu, șeful punctului 
de lucru de la blocul nr, 
2 din zona noului centru' 

civic al orașului Lupeni 
— am satisfacția de a, 
fi participat la construi
rea a șute de apartamen
te. Dar niciodată nu s-au 
construit în Lupeni atâ
tea apartamente cît în 
ultimii cinci ani în care, 
practic, orașul Lupeni a 
devenit un oraș nou, e- 
locvent definit de Bu
levardul Păcii. Locuiesc 
împreună eu familia in
tr-unui, din apartamente
le construite în acești ani. 
împreună cu tovarășii mei 
de muncă din brigada 40 
Lupeni a A.C.M. Petro
șani sîntem ferm hotărîți 
să muncim cu toată dă
ruirea și priceperea pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
planului de investiții din 
anul viitor, din cinclnâlul 

1986—1990. conștienți că 
astfel participăm la tra
ducerea în viață a istori
celor hotârîri ale Con
gresului al xnil-fea al 
partidului".

Valentin Chira, șeful 
brigăzii din Petrii® a 
A.C.M. Petroșani, ne-a 
vorbit cu aceeași nedisi
mulată 
oamenii 
care au 
1984 Un 
apartamente în plus fa
ță de sarcinile prevăzute 
în plan, îndeplinind ast
fel planul anual. înainta 
de termen.

In cartierul Petroșani 
Nodd am avut discuții a- 
semănătoare cu maiștrii 
Petre Cosma, Ion Trân
tea, Constantin Mîhăiescu,

mîndrie despre 
din subordine, 
realizat în anul 
număr de 80 de

măr- 
unor

renu- 
este 

decît 
rândurile

de constructori 
mult mai mare 
cuprins în 
mai sus. Un renume 

eei

Vibrel Cimpoia, cu renu- 
miții șefi de formații Du
mitru Postolache, Mihai 
Asavei, Gheorghe Savin, 
Dumitru Roșu, Gheorghe 
Bețivu, Nicolae Tudor, 
Gheorghe Neagoie, care 
au satisfacția de a fi cons
truit pe lingă apartamen
te și alte obiective ce vor 
dăinui peste ani ca 
turii durabile ale 
ani rodnici.

Șirul numelor cu 
me 
cu 
cel 
de 
binemeritat de cei ce, 
prin munca lor de zi eu 
zi, fac orașele noastre mai ' 
frumoase, dau consisten
ța faptelor, gîndurilor îna
ripate ale arhi terților, me
ritând CU prisosință cu
vinte de laudă, stima și 
recunoștința noastră, . ...

Viorel STRAUȚ

I

■ ■ W. <
■ n ■
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și îmbogățirea cuceririlor 
revoluționare dobîndite. Pe 
terenul fecund ai democra
ției muncitorești, revoluțio
nare, poporul a înscris în 
cronica "bogată a construc
ției socialiste înfăptuiri tot 
mai mărețe, confirmînd în 
fața întregii lumi că este 
in măsură să conducă des
tinele patriei spre împlini
rea celor mai cutezătoare 
aspirații, a înaltelor sale 
idealuri de bunăstare și fe
ricire, de pace, libertate și 

• progres.
, Cu deosebită vigoare, din 
. Cei 37 de ani. ai Republicii 
noastre I se detașează -pe
rioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului înscrisă pe coordo
natele ădincirii democratis
mului orînduirii noastre 
socialiste, perfecționării or
ganizării și conducerii so
cietății. In această etapă, 
cea mai fertilă din înde
lungata istorie a patriei, 
sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a asi
gurat dezvoltarea forțelor 
de producție, adîncirea pro
cesului de industrializare 
socialistă, modernizarea a- 
griculturii și trecerea la 
o nouă revoluție agrară, 
perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, afir
marea principiilor eticii și 
echității socialiste, promo
varea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii ca 
pîrghii importante ale nou
lui mecanism economico-» 
financiar.

Minunatele înfăptuiri ob
ținute sub conducerea par
tidului, în epoca deosebit 
de fertilă a construcției so
cialiste au fost în mod sem
nificativ scoase în evidență, 
în acest an, la glorioasa 
sărbătoare de la 23 August. 
Bilanțul bogat al înfăptui
rilor reflectă justețea poli
ticii științifice a partidului, 
capacitatea creatoare a po
porului, maturitatea orîn
duirii socialiste aflată as
tăzi pe calea dezvoltării 
multilaterale. La baza a-

cestor minunate înfăptuiri 
se află gindirea cutezătoare 
și clarvăzătoare a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, spre 
care se îndreaptă și în a- 
ceste clipe gîndurile de re
cunoștință ale întregului 
popor pentru tot ceea ce 
s-a înfăptuit în țara noas
tră în cei mai luminoși ani 
ai construcției socialiste. 
Expresia plenară a acestor 
gînduri de recunoștință și 
de profundă stimă a fost 
puternic afirmată cu pri
lej ui celui de-al XIII-lea 

: Congres al partidului, cînd 
poporul nostru, intr-o vi
brantă unitate de gîridire 
și simțăminte a susținut 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar gene
ral al partidului — garan
ția sigură a înaintării . tot 
mai ferme a țării noastre 
pe calea civilizației socia
liste și comuniste.

Sub semnul mărețelor 
înfăptuiri și împliniri în
scrise în bilanțul rodnic al 
patriei, Republica noastră 
se afirmă cu tot mai multă 
vigoare în procesul revo
luționar de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
spre comunism. Strîns u- 
niți în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
încrezători în viitorul lu
minos al patriei, viitor pre
figurat cu clarviziune de 
istoricele hotărîri adoptate 
de Congresul al XIII-lea, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului — asemenea ' între
gului popor — răspund cu 
devotament și înaltă abne
gație pati’iotică la chema
rea de a acționa pentru în
tărirea economică a țării 
și dezvoltarea bogăției na
ționale, animați de hotărî- 
rea de a contribui la acce
lerarea ritmului de progres 
și înflorirea României so
cialiste, la creșterea conti
nuă a bunăsătrii materiale 
și spirituale a poporului.

dragoste fierbinte, profun
dă gratitudine, de stimă și 
încredere nemărginite ale 
tuturor fiilor țării față de 
ilustrul revoluționar și în- 
flăcăralul patriot, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a cărui gîndire și faptă 
cutezătoare sînt legate a- 
tît marile înfăptuiri din 
cea mai fertilă perioadă din 
istoria țării, cît și cheză
șia viitoarelor izbînzi pe 
calea înfloririi multilatera
le a patriei, a traducerii în 
Viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P,C.R.
Minerii, preparatorii, cons

tructorii, toți oamenii mun- 
cii din Valea Jiului care 
au trăit cu emoție împreu
nă cu întregul popor, ma
rile evenimente din 1984, 
fac bilanțul pe anul ce se 
încheie și pășesc în noul an 
cu sentimentul tonic al sa
tisfacției pentru 
le socialiste, cu 
nea în viitoarele 
calea dezvoltării
co-sociale a municipiului, 
a creșterii potențialului său 
productiv în ritmul impe
tuos al înfloririi 
noase a țării.

Ca în întreaga 
Ceaușescu", și în 
îl ^ncheiem, anul
sului al XIII-lea, Valea Jiu- triale și social-culturale, ă- 
lui a continuat să trăiască 
din plin, aidoma tuturor 
zonelor țării, profunde și 
multiple prefaceri și în
noiri economice și sociale, 
înfăptuite din inițiativa și 
la indicația tovarășului , 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul nostru de onoare. Mun
ca plină de dăruire patrio
tică și inițiativă creatoare 
a puternicului detașament 
muncitoresc al Văii Jiului 
se materializează și în a- 
cest an Nn importante pro
grese pe calea înfăptuirii 
programului de mecanizare 
complexă și modernizare a 
minelor, a creșterii poten
țialului productiv și înflo
rirea urbanistică a localită
ților municipiului, în ridi-

earea calității vieții locui
torilor ei. Bucuria datoriei 
împlinite cu care încheiem 
anul 1984 are drept temei 
tocmai satisfacția rezulta
telor obținute în înfăptui
rea sarcinilor trasate de 
secretarul general al parti
dului, a programelor elabo
rate din inițiativa sa per
sonală, Valea Jiului pre- 
zentînd tabloul unui centru 
industrial dinamic, în plină 
dezvoltare. Prin valorifi

carea superioară a bogatei 
zestre tehnice a minelor, 
a potențialului lor material 
și uman, progrese însemna-

.blul realizărilor pe acest 
an se înscrie și volumul 
de investiții fără precedent 
diestinat dezvoltării capaci
tăților de producție și ri
dicării gradului de urba
nizare a localităților. I- 
lustrati-. e faptul că față 
de 645 milioane lei, cît re
prezenta volumul de in
vestiții alocat Văii Jiului 
în 1965, în acest an fondu
rile respective au ajuns la 
4 miliarde lei.

Mîndri de bilanțul bogat 
al înfăptuirilor, pășim în 
noul an hotărîți să răspun
dem cu plenară și însufle-

*

Bogat
(Urmare din pag. 1)

sectorului de investiții: în
deplinirea sarcinilor planu
lui anual cu trei luni >mai 
devreme, asigurînd în de- 

noi artere subterane- vans
spre zăcămintele de cărbu- cu un complex de susține- 

rie.
■ I.M, LUPENI: Sectorul 

IV — cel mai mare și mai 
mecanizat sector din bazi
nul carbonifer al Văii Jiu
lui- — a realizaT planul a- 
nual cu 17 zile inai devre
me. Acest succes este ro
dul hărniciei minerilor din 
brigăzile conduse de 
CONSTANTIN POPA, 
PAUL GRASU, TEODOR 
BONCALO AUREL

ANI FERTILI
te am înregistrat în întrea- 
ga activitate de extracție, 
în creșterea rodniciei fie
cărui colectiv minier. Față 
de anul trecut a crescut 
producția brută extrasă, 
iar sporul de huilă netă 
spălată „te de peste 
7.00 000 tone, din care spo- 

economi- rul de huilă spălată pen
tru cocs și scmicocs este 
de aproape 100 000 tone. Bi
lanțul ..muncitoresc al Văii 
Jiului cuprinde și roadele 
colectivelor de preparatori, 
constructori de mașini, e- 
nergeticieni, textiliști, fău
ritori ai edificiilor indus-

împliniri- 
certitudi- 

succese pe

•vertigi-

„Epocă 
anul ce 
Congre-

le celorlalte colective. In 
anul 1.984 am atins o pro
ducție marfă industrială pe 
municipiu de peste 7,9. mi
liarde Iei, ceea ce repre
zint^ un spor de ' aproape 
500 milioane lei față de a- 
nul precedent. In ansam-*

țită angajare mărețelor 
sarcini ce ne revin din 
grandioasele programe de 
muncă și creație elaborate 
de Congresul al XIII-lea, 
mobilizatoarele chemări .ale 
secretarului general al 
partidului de a face totul 
pentru realizarea exemplară 
a prevederilor planului pe 
1985, punînd astfel o bază 
trainică pentru cel de-al 
8-lea cincinal, pentru înfăp
tuirea exemplară a Directi
velor înaltului forum co
munist care prevăd ridi
carea țării ,pe noi trepte 
de dezvoltare, creșterea 
continuă a bunăstării popo
rului, întărirea independen
ței și suveranității patriei.

. Obiectivul fundamental 
al minerilor îl constituie 
creșterea accentuată a pro
ducției de cărbune, care 
pentru anul 1985 prevede 
sporuri substanțiale, pe

măsura cerințelor econo
miei naționale, ale înăitu- 
lui comandament patriotic 
— asigurarea independenței 
energetice a țării. In 198 
va trebui să produce 
13,080 milioane tone 
cărbune net, sporurile 
producție urmînd să 
realizate pe seama 
voltării capacitățiloi 
producție, prin intrare 
funcțiune a ^minelor 
Petrila-Sud, Lupeni-S 
Valea de Brazi, precum 
prin creșterea continuă
productivități muncii. Sar
cini importante revin ș.‘ 
celorlalte ramuri din in
dustria municipiului, pre-" 
cum și în domeniul investi-1 
țiilor destinate' dezvoltării 
capacităților productive ș 
înfloririi urbanistice a Io-’ 
calităților Văii’Jiului. i

Conștienți de răspund • ? 
rile ce ne revin, însufi •'
de mărețele perspective 
înflorire a patriei, preț 
rate de istoricul Goți 
al XIII-lea, oamenii r 
cii din Valea Jiului pi 
pragul Noului An pute 
angajați în grandioas 
peră de edificare soci»' 
a patriei, hotărîți ca 
faptele lor de munci’ 
vrednicie să contribi 
prosperitatea și preț 
ei în lume, la biruin. 
lei mai nobile năzui 
omenirii — salvgaiv 
păcii.

Cu aceste gînduri, cu 
cazia sărbătoririi zilei I
publicii și a Anului Noi 
adresez în numele bi' juF 
Comitetului municipi 
partid, oamenilor mi 
din Valea Jiului, calde 
licitări pentru rodnici: 
înfăptuirilor din 1984 
preună cu tradițional 
rare de sănătate, feric 
putere de muncă.

LA MULȚI ANI !
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raport muncitoresc
MANDA. Minerii din bri- ■ I.P.S.R.U.E.E.M.: Și-a 
gada condusă de MIHAI depășit cu aproape 11 mi- 
BLAGA din sectorul III au 
realizat în decembrie o 
depășire record — de două 
tone pe post — a produc
tivității în cărbune, lucrînd

TV

' Duminică, 30 decembrie

I
i
I

re și tăiere mecanizată.
■ LA.C.M.M.: Produc

ția marfă a fost depășită cu 
4 milioane lei. Prin ' buna 
gospodărire a materialelor 
și utilajelor s-au realizat 
21,5 lei economii la 1000 
lei producție. Au fost ra
portate importante bene

ficii peste plah. Pe primul 
loc în întrecere se situează 
colectivul brigăzii Lupeni

Valea de Brazi.

lioane lei producția marfă. 
Au fost livrați întreprin
derilor miniere 5000 stîlpi 
hidraulici peste j. sarcinile 
de plan. Valoarea pieselor 
de schimb realizate peste 
pian este de 30,7 milioane 
lei.

■ ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII DIN VUL
CAN: Cu 27 de zile mai 
devreme și-a îndeplinit pla
nul anual. Au fost îndepli
nite și depășite sarcinile 

■ de plan la-export. S-au rea
lizat confecții peste plan 
în valoare de 22 milioane 
lei.

12,30 Muzică populară.
13,00 Telex.
13,05' Album duminical, 

(parțial color)
18,45 Magistrale ale socia

lismului. (color)

10,09 Almanahul fami 19,10 Din inimi de copii.
liei. imn Republicii iu-

10,3.0 De strajă patriei. bite.

11,00 Viața satului, (par 19,30 Telejurnal. (color)
țial color) 20,25 Republica, azi. Do-

11,3.0 Lumea copiilor. cumcntar.

Florile dalbe"
,Colinda țării pentru minerii Văii Jiului

*

2u,45 Spectacol literar- 
muzical-coiegrafic,

21.45 Telejurnal.

I.uni, 31 decembrie
20,30 Telejurnal, (color)
20,50 Muzică populară ins

trumentală. (color)
21,00 Program special de 

Revelion, (color)

Sim£QLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
'~O.I> - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Toma ȚAȚARCĂ.

» —■ ■

După un cuvînt de bun 
venit adresat participanților 
de către prof. Cornelia Stă- 
neșcu, președinte al Comi- 

’ tet'ului municipal de cultu
ră și educație socialistă Pe
troșani, a urmat un emo
ționant moment literar mu
zical dedicat aniversării 
Republicii, urare pornită 
din inimile tuturor celor 
prezenți pentru oamenii 
țării, pentru partidul 
tru comunist, pentru 
cretarui său general, 
cel mai iubit al țării, 
între eroii de frunte ai
mului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Montajul de 
versuri și muzică a fost rea
lizat de ’actorii Florin Plaur 
și Corvin Alexc de la Tea
trul de stat „Valea Jiului

Alaiul colindătorilor. In prim plan, una din formațiile hunedorene 
ticipaiite, grupul din Bozeș-Geoagiu.

Pînă tirziu, au răsunat 
vineri seara urările ță
rii țrentru oamenii muncii 
din Valea Jiului, mineri, 
construetoi i de mașini, fău
ritori de imnuri materiale 
și spirituale, oamenii care, 
prin munca lor de zi cu 
zi ridică țara pe noi trep
te de civilizație și progres. 
Formațiile venite din în
treaga țară și - din județ 
s-au succedat într-un ritm . 
alert,-aducînd în fața sute
lor de privitori nestemate 
ale tradițiilor noastre popu
lare. Pe scena împodobită 
cu brazi din fața Casei de 
cultură din Petroșani, în
tr-un decor de iarnă do
minat de albul zăpezii, o- 
magiul artiștilor amatori 
s-a ridicat ca o columnă 
pentru patria noastră, Re- și de corul muncitoresc „Ar- 
publică socialistă ajunsă la 
cea de-a 37-a treaptă a 
mersului ei spre comunism.

nos- 
se- 
fiul 

erou 
nea-

monii tinere11 al comitetului 
LT.T.C. de la I.U.M.P. Pe
troșani,

Au urcat apoi 
festivalului formații pș 
rești și de artiști an.- 
fiecare dintre ele pi 
un mesaj dc pace ș 
năstare pentru oame 
Jiului. Am admirat p 
țimea urărilor adus» 

' formațiile artistice . L 
piilor de la școlilft.s 
rale nr, 2 din Pe$/c- 
Banița, autenticîtât 
ceiurilor populare 
scenă de formați 

, Bozeș-Geoagiu,
Răchiți-Botoșani, țș 
imagini poetice ' 
artiștilor amatori. 
Gurasada, Timi‘ 
Totul s-a const 
frescă a minur..
tre obiceiuri 
iarnă, a bucui 
cînta și munci . 
acest străvechi p' 
mânese.

u’, e
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