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Împlinirile din finalul cincinalului - 
trăinicia înfăptuirii mobilizatoarelor 

sarcini de viitor
VIOREL FAUR,

prim secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., primarul municipiului

Plug ușor ul tineretului 
prezentat conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Duminică, 29 decembrie, 

în fața sediului Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, mii de 
copii și tineri de pe întreg 
cuprinsul patriei au venit 
să ureze din toată inima, 
cu căldura și entuziasmul 
specifice vîrstei lor, con
ducătorului iubit și respec
tat al partidului și statu
lui, tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, tradiționalul „La 
mulți ani !“, viață lungă 
multă sănătate și fericire, 
nesecată putere de muncă, 
pentru progresul neconte

nit al patriei noastre so
cialiste, pentru binelo și 
prosperitatea întregului po
por român, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale de 
libertate și pace.

Tradiția Plugușorului 
perpetuează din timpuri 
străvechi obiceiuri și da
tini ce vorbesc despre ta
lentul și hărnicia poporu
lui nostru care, în existen
ța sa milenară, și-a dove
dit statornica dragoste față 
de glia străbună, dorința 
de a o face mereu mai 
rodnică, mai înfloritoare,

dc a trăi în pace și bună 
înțelegere cu alte popoare. 
Și în acest an, Plugușorul 
tineretului s-a constituit 
într-o nouă și puternică 
expresie a dragostei nețăr
murite și profundei stime 
pe care milioanele de ti
neri din patria noastră Ie 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, recunoștinței 
fierbinți pentru minunate
le condiții dc viață și do 
învățătură create tinerei
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Președintele Republicii a primit 
pe șefii misiunilor diplomaticeOamenii 

muncii din 
Valea Jiului 
vor încheia 
unul dintre 
cei mai rod
nici ani ai cincinalului 
1981—1985 cu rezultate 
deosebite în activitatea 
economică. Beneficiari ai 
indicațiilor și orientărilor 
stabilite de conducerea 
partidului și statului nos
tru, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, cu prilejul im' 
portantelor evenimente 
politice ale anului, comu
niștii organizațiilor de 
partid, toți oamenii mun
cii din municipiul nos
tru au acționat cu hotă- 
rîre și înaltă răspundere 
muncitorească, patriotică 
pentru a transpune în 
viață aceste prețioase in
dicații, de o inestimabilă 
valoare teoretică și prac
tică.

Colectivele miniere au 
răspuns cu promptitudine 
solicitărilor economiei na
ționale străduindu-se, să 
livreze cît mai mult căr
bune energetic și pentru 
cocs, evidențiindu-se prin 
rezultatele de prestigiu 
obținute, minerii de la 
Paroșeni și Lonea, unități

care și-au îndeplinit pre
vederile anuale de plan 
înainte de termen. Doresc 
să remarc în acest con
text, priceperea și dărui
rea cu care au răspuns 
chemărilor partidului mi
nerii din abatajele meca
nizate — majoritatea din
tre ei îndeplinindu-și sar
cinile anului 1985 înainte 
de termen —• do a folosi 
în mod eficient utilajele 
moderne din dotare, de 
a obține productivități 
tot mai ridicate. Avem 
formații de lucru care 
exploatînd complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată de mare înălțime, 
produse în țară, au obți
nut productivități medii 
de 22—28 tone de cărbu
ne pe post cu vîrfuri de 
31 tone de cărbune pe 
post.

De un real sprijin s-au 
bucurat minerii Văii 
Jiului din partea con
structorilor de mașini, a 
colectivului de oameni ai 
muncii de la I.U.M. Pe
troșani, care prin utila
jele, subansamblele și 
piesele de schimb reali-

zate au con
tribuit, nemij
locit, la creș
terea produc
ției de căr
bune extras.

Prin calitatea reparațiilor 
efectuate, a lucrărilor de 
montare și revizie a uti
lajelor de mare complexi
tate și productivitate, co
lectivul I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani a avut, de a- 
semenea, un rol impor
tant în creșterea produc
ției de cărbune extras. 
Pentru acest obiectiv mai 
este de subliniat preocu
parea avută pentru gă
sirea unor soluții de mică 
mecanizare a unor lucrări 
din subteran, dar și de 
la suprafață, instalații și 
aparatură care au ușurat, 
dar în același timp au fă
cut și mai eficientă mun
ca, celor care le-au pus 
în aplicare la locurile de 
producție.

Un alt domeniu deose
bit de important în acti
vitatea economică a mu
nicipiului o constituie 
producerea energiei elec
trice, domeniu în care 
colectivul de la U.E. Pa
roșeni și-a dovedit abne*'  
gația și dăruirea în mun
că, responsabilitatea ac-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, luni, 30 decembrie, 
pe șefii misiunilor diplo
matice, pe reprezentanții 
unor organizații acreditați 
în țara noastră, care au 
prezentat felicitări cu pri
lejul celei de-a 38-a ani
versări a proclamării Re
publicii și al Anului Nou.

La primire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă, Gheor- 
ghe Oprea, Petru Enache, 
Nicolae Giosan, Ion Stoian, 
Silviu Curticeanu, Ilie Vă
duva, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exte

rior și cooperării economice 
internaționale. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Diplomații au transmis 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea șefi
lor de state și guverne, a 
conducătorilor organizații
lor pe care le reprezintă 
calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire, de noi 
succese în rodnica și boga
ta activitate ce o desfășoa
ră în fruntea statului ro
mân, spre fericirea și bu
năstarea poporului, pentru 
prietenie, înțelegere și con
lucrare între toate națiu
nile, pentru securitate, co
laborare și pace în lume.

In numele corpului di
plomatic a luat cuvîntul 
ambasadorul Republicii Fe
derative a Braziliei — Car
los dos Santos Veras, de
canul corpului diplomatic.

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

Cuvîntarea rostită do 
președintele Republicii a 
fost urmărită cu deosebită 
atenție și interes, fiind viu 
aplaudată.

Tovarășul N i c o 1 a b 
Ceaușescu a ridicat o cupă 
de șampanie în sănătatea 
diplomaților prezenți, urîn- 
du-le multă sănătate, feri
cire, și succese în activita
tea lor, precum și tradițio
nalul „La mulți ani !“.

(Continuare in pag. a 2-a)

Bilanț rodnic la cumpăna dintre ani
De-a lungul întregului an am căutat prin coloa

nele ziarului nostru să vă informăm, stimați citi
tori, despre împlinirile și realizările celor ce trăiesc 
și muncesc în Valea cărbunelui. Acum, în prag de 
An Nou, reamintim cîtcva din realizările minerilor,

Tuturor cititorilor, 
colaboratorilor și cores
pondenților, redacția 
ziarului „Steagul roșu“ 
le adresează, in prag de 
An Nou, un călduros 

„La mulți ani!“

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă
Colinda țârii pentru minerii 

Yâii Jiului"
Urările țării în prag de An Nou pentru minerii 

Văii Jiului au răsunat sîmbătă seara, pe estrada 
amenajată in fața Casei de cultură din Petroșani, 
pînă tirziu, in noapte. Parada portului și obiceiuri
lor populare, intilnirile dintre artiștii amatori și 
mineri, in sălile de apel, spectacolele de la casa de 
cultură au constituit manifestări vibrante, momente 
de neuitat pentru public, dar și pentru participant!. 
De la aceștia din urmă am cules in goana conde
iului, citeva impresii.

VELCU TRANDAFIR, 
Făget — Timiș : „Am ve
nit cu colindatu/Cum îi 
pe la noi zănătu/La mi
neri, azi, cu onoare/Noi le 
facem o urare".

IONEL CIOC, Mediaș

— Sibiu : „Am fost și a- 
cum doi ani. Atunci am 
fost oaspeți ai minerilor

H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

preparatorilor, constructorilor de mașini, energeticie- 
nilor și celorlalte categorii de oameni ai muncii din 
municipiul nostru.

• Fruntași pe ramură in 
anul trecut, minerii de la 
Paroșeni și-au amplificat 
în acest an eforturile, reu
șind să extragă cea mai 
mare producție de cărbune 
de la deschiderea minei și 
pînă acum — aproape un 
milion de tone, depășind 
sarcinile planificate cu 
35 000 tone de cărbune. La 
acest succes remarcabil o 
contribuție deosebită și-au 
adus-o minerii brigăzilor 
conduse de Gavrilă Mesa- 
roș și Vasile Cojocaru din 
sectorul I, care depășin- 
du-și lună de lună sarcini
le de plan au reușit la 
jumătatea lui noiembrie să 
realizeze integral Sarcinile 
de plan pe 1985. însemnate 
depășiri au obținut în acest 
an și frontajiștii din brigă
zile conduse de Constantin 
Ciobănoiu și Ferencz Faza- 
kaș, care au obținut cons
tant în abatajele po care 
le exploatează productivi
tăți de 22—28 tone pe post.

• Constanți în realizări,

minerii de la Lonea au ex
tras de la începutul anului, 
suplimentar sarcinilor de 
plan, peste 14 000 tone de 
cărbune. La depășirea sar
cinilor de plan la produc
ția fizică de cărbune și-a 
adus contribuția întregul 
colectiv, remareîndu-se în 
mod deosebit minerii sec
toarelor III și IV.

• Cu rezultate remarca
bile in muncă încheie acest 
an și minerii sectorului III 
de la I.M. Lupeni, care ra
portează o producție supli
mentară de 30 000 tone de 
cărbune. Cu acestea ei au 
acumulat de la începutul 
actualului cincinal un plus 
de aproape 60 000 de tone. 
Acest succes remarcabil are 
la bază o bună pregătire 
profesioanlă a minerilor— 
tehnicieni din brigăzile con
duse de Mihai Blaga, Ma- 
tyus l^aszlo și Costică Ene, 
pentru care complexele de 
susținere mecanizată și

(Continuare in pag. a 2-a)

l OAMENI CU MUME Șl RENUME
NUMELE lor sînt binecunoscute aici, 

în Valea noastră a cărbunelui. RENU- 
MELE lor, așijderea. Renume dobîndit 
prin truda minții și a brațelor, prin 
fapte dc muncă, fapte care au schimbat, 
zi de zi, chipul acestor plaiuri, ridicîn- 
du-1 continuu la dimensiunile prezentu
lui socialist pe care îl trăim. Oameni cu 
nume și renume. Chipuri aureolate de 
cel mai nobil sentiment — acela al da

toriei împlinite în anul și cincinalul ca
re se încheie. Sentimentul că, prin mun
ca depusă, ai înscris, alături de milioa
nele de cetățeni ai țării, realizări perene 
în istoria plină de avînt a României so
cialiste, pe care noi o făurim cu mîridrie 
și demnitate, avînd în frunte pe cel mai 
devotat fiu al națiunii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, întîiul președinte al 
Republicii.

Ana MUCENIC, tricolor, 
întreprinderea do tricotaje 
Petroșani.

Laszlo ALEXANDRU, mi-Ștefan ALBA, miner șef
de brigadă producție, I.M. ner șef de brigadă investi- 
Petrila. Jii, I.M. Paroșeni.

Ștefan RAȚ, lăcătuș, șef 
de echipă, Preparația Lu
peni.

Nicolae 
e c h i p 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

BORBELV, șef 
ă strungari,
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GIND DE BINE PENTRU TARĂ
In clipele mirifice dintre ani, cînd 

ne spunem, după frumosul obicei din 
străbuni „La mulți ani, cu sănătate!“, 
gîndurile, năzuințele noastre de mai bi
ne, se Îndreaptă, in mod firesc spre ma
rele fiu al națiunii, primul președinte 
al Republicii, spre ȚARA al cărei des
tin este și destinul nostru, spre PATRIA 
noastră străbună, pe care o dorim me
reu mai mîndră, mai prosperă, mai stră
lucitoare intru binele și prosperitatea în
tregului popor, a tuturor fiilor săi.

Pășim pragul noului an cu convin
gerea că năzuințele noastre vor deveni

realități trainice de viață doar prin fi
nalizarea firească a faptei, a faptei de 
muncă pentru țară și pentru noi, a fap
tei de vrednicie, mai rodnică, mai efi
cientă, săvârșită cu un spor de respon
sabilitate civică, de efort creator.

Pășim pragul noului an hotărîți a- 
șadar, să ne consacrăm toate forțele și 
elanul pentru transformarea frumuseții 
gindurilor și aspirațiilor din această cli
pă a trecerii pragului noului an, în fapte 
tot frumoase, de vrednicie, întru
înălț r. patriei pe noi culmi de glorie 
și prospei itate.

CONSTANTIN POPA, 
miner, șef de brigadă la 
I.M. Lupeni, Erou al Muncii 
Socialist»: „Puterea și pro
gresul țării, nu pot fi con
cepute fără cărbune 
■ îinca industriei, a cocse- 
riilor și a termocentralelor. 
Din această rațiune simplă, 
derivă înaltul comanda
ment patriotic pe care ni 
l-a pus în față Minerul de 
onoare al țării și pe care 
noi minerii Lupeniului il 
purtăm în inimi. Pășim deci 
în noul an cu o năzuință 
unanimă : să dăm țării cît 
mai mult cărbune, pe mă
sura cerințelor noii etape 
de dezvoltare a țării. Că 
brigada ce o conduc știe 
să-și resfJbcte cuvîntul o 
dovedește producția supli
mentară de 124 000 tone 
cărbune realizată în cin
cinalul cț-l încheiem"

GHEORGHE SAIGIU, 
miner șef de brigadă la 
I.M. Valea de Brazi: „Bri
gada ce o conduc este an
gajată cu toate forțele în 
executarea lucrărilor mi
niere de la orizontul 400 
de unde, pînă la finele pri
mului semestru al noului 
an, vom extrage primele 
tone de cărbune. Pentru 
grăbirea lucrărilor de des
chidere ne vom depăși sar
cinile lunare de săpare și 
betonare cu cîte 25—30 la 
sută, iar odată cu inaugu
rarea primului abataj fron
tal al minei, vrem să pre

luăm noi acest abataj. Vrem 
să ne afirmăm deci si ca 
frontaliști, pe frontul bătă
liei pentru mai mult căr
bune".

VASILE FLOREA, miner 
șef de brigadă la I.M. A- 
ninoasa: „Ultimul trimes
tru al anului ce-1 încheiem 
a fost pentru mine un de
but — ca șef de brigadă. 
Am preluat ștafeta de la 
veteranul Pavel Dediu — 

unul din marile frontale do
tate cu complex mecanizat. 
Bilanțul brigăzii pe 1985 e 
semnificativ — plus 7 900 
tone de cărbune. Anul caro 
vine ’ sîntem hotărîți să-1 
încheiem cu un bilanț și 
mai bogat".

VIOREL CIMPOIA, mai
stru. A.C.M. Petroșani : 
„Pentru noi constructorii — 
cei cu vocația viitorului — 
1985 se încheie eu gîndul 
spre noile edificii social- 
culturale pe care le vom 
înălța în anul viitor. Noul 
cartier Petrosani-Nord spu
ne totul despre ce a însem
nat 1985 pentru noi. In 86 
îl vom face și mai frumos, 
mai modern, spre binele 
oamenilor".

Anchetă-fulger, la cumpăna dintre ani

IOAN DAVID, maistru, 
secretar al comitetului de 
partid de la Preparația 
Coroești: „Deviza noastră — 
cărbune mai bun — ne-a 
călăuzit munca și în ’85. In 
1986, noi cei care înnobilăm 
cărbunele Văii Jiului vom 
căuta să fim pe aceleași 
trepte ale hărniciei cu vred
nicii noștri ortaci din sub
teran — minerii. Este o 
profesiune de. credință și, 
în același timp, un anga
jament".

AUREL BOLOSIN, e- 
lectrician, U.E. Paroșeni: 
„De lumina și căldura, la 
izvoarele cărora muncim 
noi, depinde lumina și căl
dura oamenilor Văii Jiului, 
ale țării. De aceea — cu- 
noscînd importanța muncii 
noastre — anul 1986 ne va 
găsi pregătiți pentru a 
pulsa în sistemul energetic 
mai multă lumină și căl
dură".

Ing. GAVRILA MANTU, 
șeful brigăzii a 4-a, Uricani, 
A.C.C.F.: „Sîntem oamenii 
care construim calea ferată 
Uricani — Valea de Brazi, 
un nou „drum al cărbune
lui". Un drum de fier con- 

-struit cu sudoare și entu
ziasm. încheiem anul 1985 
cu rezultate bune și dorim 
un an 1986 plin de succese 
și împliniri."

MARIA LASSO, ing. șef 
I.C. Vulcan : „Dorim din 
tot sufletul ca succesele 
obținute în anul 1985, în 
noul an să le adăugăm al- 

lele, la fel de valoroase, 
care să reconfirme bunul 
renume al firmei noastre 
pe piața internațională. Do
rim deci un an rodnic, plin 
de satisfacții, în care efor
turile pentru o nouă calita
te a muncii și vieții noastre 
să-și găsească deplina ma
terializare".

ING. IOAN DARABAN, 
șef secție „Susțineri minie
re" I.U.M.P.: ' „Anul 1986 

este primul an în care în
treprinderea noastră va 
produce un important vo
lum de producție pentru 
export. Gîndurile noastre, 
ale tuturor celor ce mun
cim în această modernă în
treprindere, sînt animate 
de dorința ca anul 1986 să 
confirme și în plan inter
național experiența pe care 
noi, de-a lungul anilor, am 
cîștigat-o, în construcția 
mașinilor și utilajelor mi
niere".

DAN MIHAI, pilot pe 
elicopterul de la Spitalul 
municipal Petroșani : „Voi 
intra în noul an cu gîndul 
să fie cît mai puține ca
zuri care să ne solicite in
tervenția. Dacă totuși vor 
fi, doresc să le rezolv cu 
promptitudine pentru că 
sînt alături de minerii Văii 
Jiului, cu tot sufletul și 
respectul. Munca noastră, a 
piloților și cea a minerilor 
ei desfășurînd-o în adîncul 
minelor, iar noi în văzduh, 
este mai aparte, de aceea 
le și doresc „La mulți 
ani !“ și „Noroc bun în 
1986 !“

PROF. DR. ING. DUMI
TRU FODOR, rectorul In
stitutului de mine: „In 
aceste clipe, cînd reflectăm 
cu toții la ce am realizat 
în acest an, gîndurile pen
tru 1986 apar în mod spon
tan. Și aceste gînduri sînt, 
în mod sintetic, exprimate 
de calitatea procesului in

structiv-educativ, de forma
re a viitorilor specialiști 
pentru mineritul românesc, 
prin integrarea armonioasă, 
în spiritul deschis de Con
gresul științei și învățămîn- 
tului, cercetarea și produc
ția, cu minerii Văii Jiului. 
Noua calitate o vom rea
liza și în domeniul legă
turii directe, sistematice cu 
învățămîntul liceal din Va
lea Jiului, din întreg ju
dețul Hunedoara, pentru a 
contribui la pregătirea ti
nerilor, viitorii noștri stu- 
denți".

DR. NICOLAE ALDICA, 
directorul Spitalului orășe
nesc Lupeni: „Dorim să 
fim de cît mai mare lolos 
oamenilor muncii din Lu
peni. Ne vom organiza in 
așa fel asistența momeală 
îneît să răspundem j ompt, 
competent la orice solicita
re și să întreprindem cît 
mai multe acțiuni de pro
filaxie pentru a asigura la 
un nivel superior starea de 
sănătate a minerilor, a în
tregii populații din Lupeni".

DR. ING. VALERIU 
STANCILb director tehnic 
I.C.P.M.C. : „Vrem să fim 
cu toții, cercetători, proiec- 
tanți din domeniul mineri
tului mai buni, mai utili ; 
să facem ca munca din mi
nele noastre să fie sporni
că, să avem cît mai mult 
cărbune și cît mai puțină 
muncă fizică".

MARIANA PRICOPI, 
telefonistă, ofi
ciul P.T.T. Petroșani : 
„îmi doresc un an bun. plin 
de satisfacții profesionale 
și de bucurii în familie. Atît 
eu cît și colegele mele ne 
vom strădui pentru ca „03", 
„09", „05". și celelalte să
răspundă cît mai prompt 
la cerințele abona; >r. Am 
vrea, cu toții, cei <le la o- 
ficiul P.T.T. un an fără 
semnale telefonice „ocu
pat" și cît mai puține ape
luri la „02".

MARCEL ȘOMA, regizor 
Teatrul de Stat „Valea Jiu
lui : „Ce-mi doresc ? Piese 
de teatru cît mai bune, pie
se românești de actualitate, 
mai multe comedii și pu
blic cît mai mult în sălile 
de spectacol".

FRANCISC NEMETH, ar
tist fotograf, U.E. Paroșeni: 
„Un artist fotograf își do
rește poze cît mai frumoa
se și soare mult. Valea Jiu
lui, freamătul ei contempo
ran atît de omenesc, oferă 
minunate subiecte pentru 
fotografiile artistice. Aș 
vrea ca pozele mele să se 
constituie într-o cronică a 
muncii și vieții oamenilor 
de la noi".

împlinirile din finalul 
cincinalului >

(Urmare din pag. 1)

țiunilor întreprinse, ast
fel că uzina s-a înscris 
în indicatorii stabiliți la 
nivel național de livrare 
a energiei electrice pe 
timp de iarnă. De veghe 
zi și noapte lingă utilaje 
și instalații, prompți și 
eficienți în intervențiile 
făcute, atunci cînd au 
fost necesare, energeti- 
cienii de la Paroșeni au 
demonstrat cu prisosință 
marea lor capacitate de 
acțiune și puterea lor de 
mobilizare exemplară.

Nu putem omite din 
acest bilanț eforturile de
puse de colectivele eco
nomice care au avut sar
cini de plan la export 
așa cum ar fi, de exem
plu. întreprinderea de 
confecții din Vulcan, în
treprinderea de tricotaje 
din Petroșani, Ocoalele 
silvice și U.F.E.T. Petro
șani, toate realizînd pro
duse de bună calitate, 
competitive pe plan mon
dial.

Constructorii de obiecti
ve industriale și social 
culturale și-au adus prin 
munca lor susținută, o 
contribuție de seamă la 
dezvoltarea eeonomico-so- 
cială a municipiului. Ce
le două preparați! aflate 
în construcție — cea de 
la TJvezeni și Uricani — 
vor avea un rol important 
în prelucrarea cărbunelui 
extras în viitorul an și 
cincinal.

Pentru anul 1986. an în 
caro avem sarcini de ma
re răspundere atît în do

Bilanț
(Urmare din pag I' 

meniul extractiv, al pre
lucrării cărbunelui, în 
producerea de energie e- 
lectricâ, dar și în celelal
te sectoare ale activității 
economice, s-au stabilit 
măsurile necesare și au 
fost create condiții < are 
cu siguranță vor conduce 
la obținerea unor rezul
tate superioare, la prein- 
tîmpinarea greutăților cu 
care ne-am confruntat în 
anul 1985.

llotărîrea tuturor orga
nelor și organizațiilor 
noastre de partid, a tutu
ror comuniștilor și oame
nilor muncii din Valea 
Jiului — care au răspuns 
eu promptitudine chemă
rii secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a 
pregăti temeinic produc
ția anului viitor — este 
de a îndeplini în mod r- 
xemplar toate sarcinile 
caro ne revin, do a acțio
na cu înaltă răspundere 
patriotică pentru a asigu
ra economiei naționale 
cărbunele necesar.

Cu aceste gînduri caro 
se îndreaptă spre tovară
șul Nicolae Ceausescu, iu
bitul nostru Miner do 
onoare, spre propășirea 
patriei socialiste, în nu
mele Comitetului munici
pal de partid si Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular adresăm tutu
ror oamenilor muncii din 
Valea Jiului urarea de a 
obține în noul an și cin
cinal. importante succese, 
multă putere do muncă, 
sănătate, împlinirea tutu
ror dorințelor si tradițio
nalul „La mulți ani !“.

1* *0  d 11 EC

combinele de abataj nu mai 
au secrete.

• Afinnindu-se încă din 
primii ani de existență, co
lectivul de la IPSRUEEM 
Petroșani a dat și în acest 
an un sprijin deosebit mi
nerilor. Colectivul întreprin
derii a livrat, suplimentar 
sarcinilor de plan, piese de 
schimb în valoare de 
38 000 000 lei, 220 tone pla
să de sîrmă, 230 tone tu
buri de aeraj, 290 tone țea
va flansală și 5 000 de stilpi 
hidraulici.

• Constructorii de mașini 
de la I.U.M. Petroșani au 
livrat în acest an mineri
lor din Valea Jiului și din 
țară 4 complexe SM A 2, 
2 complexe SMAPH 2, șap
te combini' de abataj CA-1,

47 500 grinzi articulate pen
tru susținere individuală.

• Oamenii care înnobi
lează cărbunele, preparato
rii, s-au străduit, și au reu
șit. în acest an să îmbu
nătățească indicatorii de 
calitate ai cărbunelui extras 
din Valea Jiului, raportind 
însemnate depășiri la prin
cipalii indicatori economieo- 
financiari.

• Energeticienii de la 
Paroșeni au pulsat in 1985 
in sistemul energetic națio
nal 960 milioane k\\ h, eu 
114 milioane kWh mai mult 
decit în anul 1984. Dc re
marcat că în acest an con
sumul de combustibil con
vențional a fost redus față 
de anul trecut cu 13 gra
me pe fiecare k\\ li produs.

i

(Urmare din pag. 1)

„Colinda țârii pentru minerii
i din Lonea și Uricani. Pot' 
. spune că anul acesta fes-
V tivalul a fost mult mai 
ț bine organizat. Am fost 
1 primiți cu dragoste, cu 
? multă bucurie. Minerii
V sînt oameni foarte recep- 
ț tivi la folclor. Ne-am fo- 
i tografiat împreună, aceas- 
’ tă poză fiind de acum o
V amintire dragă pentru mi- 
i ne și colegii mei“.
ț TEODORA CICU și 

MARIA LIXANDRU, co-
< muna Corbi — Argeș : 
, „Venim pentru prima da- 
’ tă în Valea Jiului. Excep- 
J țională organizare. Mine-; 
) rii, toți cei care ne-au

înconjurat la Aninoăsa și 
Petroșani au fost foarte 
atenți pînă în cele mai 
mici amănunte. Am vrea 
să le mulțumim într-un 
fel tuturor. Colindele 
noastre, culese de la bă- 
trînii satului,: au fost, vă 
asigurăm, spuse din ini
mă".

VIORICA FRUSINA, 
TEODOR TRIPON, Hăr- 
țăgani — Hunedoara : 
„Sîntem veniți la festival 
pentru a doua oară. Anul 
acesta organizarea a fost 
ireproșabilă. Tuturor mi
nerilor Văii Jiului le do
rim la mulți ani cu sănă
tate și în anul care vine

Văii Jiului
să dea țării cît mai mult 
cărbune'.

ION CALIMAN, secre- 
tar-adjunct cu probleme 
de propagandă al comite
tului de partid din Făget 
— Timiș : „Respectăm 
munca minerilor ; sînt oa
meni cu totul deosebiți. 
Anul acesta (am mai fost 
aici în 1980) am remarcat 
o diversitate de stiluri, de 
genuri folclorice, un nu
măr mai mare de forma
ții. Spre deosebire de 1980, 
anul acesta organizarea a 
fost impecabilă. Felicit 
organizatorii și le mulțu
mesc. Vom răspunde tot
deauna cu dragă inimă 
invitației minerilor Văii 
Jiului". -

i 
ț
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Totul merge 
Mai ales pe 
Cind cu toți

de cărbune 
să ne 
trăiască 
minerească

de vînzare 
— al tău

sac
e un J'Ieac

•Sunați tare zurgălăii 
Cîntec nou să
Pentru brațele
Și pocniți din

se ridice 
voinice 
bici mai 

tare 
urare 
măi

Pentru falnica 
Ia mai minați
Hăi, hăi, hăi1
Cit despre Valea de Brazi 
Ar fi mult mai bine azi 
Dacă-am încerca a-i spune 
Valea Nouă...
La mulți ani

De urat la IPSRUEEM 
întreprindere comoară 
Care drege și repară 
Ce se vede jos în mine 
Transportoare și combine 
Cred că n-ar fi supărare 
De-am mai face o urare 
O urare cu spini mari 
Pentru beneficiari
Se întîmplă să mai vină 
De In care mină

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
i
/

i

Aho copii și ) rați
Stați puțin șt nu minați 
Și cuvîntu-mi ascultați 
ANUL NOU se-arată iar 
Dă să intre-n calendar 
In cămașa-i de mătase 
Nou născutul '86
Moș Gerilă. asta-i bună1 
Doar ști datina străbună 
Ia-l de mină și-nainte 
Valea-ntreagă să colinde 
Nu mai sta pe Ungă foc 
(cum adică.n-ai cojoc ?) 
Repede că anul trece 
la-ți o haină că nu-i rece 
Să pornim pe dalba cale 
Numai strigăt și urare 
Pentru cei din galerii 
■Peste patruzeci de mii 
Pentru ei — mîndria Văii 
Sunați tare zurgălăii
Și pocniți din bici flăcăi 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi!
La Paroșeni, în galerie 

-emea curge-n vrednicie 
bosiți

«zdă-n

Toată floarea
Din Petrila la I.upeni 
De la Dîlja-n Livezeni 
Din Vulcan la Bărbăteni 
Aninoasa centenară
Și să-i fie viața plină 
De. belșug si de lumină 
In a Jiului grădină

Complicate
Din adine de abataje 
Dînșii *pun  că sînt 

combine

Din buhai mai zi o dată 
Că se face noapte-udată 
Trage și de zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi!
Vom ura, cu dede-upturi 
Pentru harnicii 

constructori
Ce-au durat din temelie 
Oraș nou, bijuterie 
Noul centru-n Petroșani 
Bucura, la Uricani 
Veritabilă comoară 
Mai ales pe dinafară 
Ici și colo e mai greu 
A dat lepra-n „linoleu" 
Știi să intri, dacă-i lună 
Scara, au uitat s-o pună 
Frînghie să-ți iei. dar 

riști 
Parcă-i bloc de alpinisti 
Urci în blocul 86 
Doar pe scara de mătase

ca pe roate 
timp frumos 
mergem 
pe jos

Moș Gerilă hai la drum 
Hai să vizităm acum
Jiul — magazin vestit 
Aranjat și dichisit

• Trei etaje Jiul are 
Marfă multă 
Marfă-aleasă

t
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tăiară-n stîncă 
noaptea cea 

adincă 
gresie și stei 

stratul trei 
spre

Brazdă-n 
Răscolită-n 
Să ridice spre lumină 
Prin a puțului tulpină 
Plinea din termocentrale 
La răscruci de cincinale 
Moș Gerilă, strigă tare 
7.i-le falnică urare 
Să-n fio r cască -n noul 
Depășirile de plan 
Ji sunați din clopoței

i, hei, hei!
e ]a Lonea-n cap de 

Vale 
n tarlale abisale 
h ogoare de sub stînci 

sub brazde mari și- 
adînci 

String ortacii înfrățiți 
Kilotcații împietriți 
Din adîncuri de genune 
Fluviu negru de cărbune 
Cu" combină sau ciocan 
Intre vatră și tavan 
Ridicînd supremul dar 
Pe al țării scump altar 
Sus, pe vetrele nestinse 
In cuptoarele aprinse. 
Pentru ei, copii ai Văii

Pentru ei — ortacii Văii 
Sunați tare zurgălăii 
Hăi, hăi, hăi!
Moș Gerilă — să-ncercăm 
La IUMP să colindăm 
Colectiv cum altul nu-i 
Cit îi țara Jiului 
Schip, relee, transportor 
Sînt sudoarea muncii lor 
Grinzi robuste, prinse 

bine 
Nu le-ndoaie orișicine 
Și-au ieșit din punctul 

mort 
La import si la export 
In producție, măi frați 
Nu mai sîntem 

completați 
Din complexe facem 

front 
mapamond 
faima

Dar dacă te uiți mai bine 
Te convingi cu întristare 
Că sînt simplii saci cu 

fiare
Pe aceștia — bunăoară 
Doar furnalu-i mai repară 
Moș Gerilă — ia măsuri 
Treci la aspre strigături 
Critică și observații 
Planul cel de reparații 
Cu multiplele-i aspecte 
Bine-ar fi să se respecte 
Hai pocniți

In condiții cunoscute 
(Dan Spătaru

s-o-mprumute) 
De te muți aici, bătrîne 
O soluție-ți-rămîne 
Reparații capitale 
Dar pe punga dumi.tale

corn parindu-l
Deci, să facem o urare 
La vinzători și vînzătoare 
Moș Gerilă, ce-ai pățit 
Sacul iar ți s-a golit
Nu-i mirare, ce să-ți spun

Prea ești darnic și ești, 
bun 

Să intrăm în magazin 
Și-o să fie iarăși plin 
Iar dacă intrăm prin dos 
Sigur luăm ceva „fru mos“ 
Ia urați ce se cuvine 
Miine inventarul rine 
Să ureze la băcani 
La anul și 
A pa rece, 
S-o lăsăm

Aho, aho, copii șt frați 
Stați puțin să mai urați 
La mulți ani înfloritori 
Pentru-ai vieții păzitori 
Medici, asistenți, surori 
Cu privirea pururi trează 
Stau în noapte și 

veghează
Dar să ne păstrăm umorul 
fiindcă-așa e Plugușorul 
Să se poarte-un pic mai 

blind 
Cu bolnavii cei de rînd 
Cazurile-s tot mai rare 
Printre cadre sanitare 
Amintim, deși se știe 
Si blindețea-i terapie 
Eseul ap era duios

* 
I 
I 
I 
I

Să ne-audă
Hăi, hăi !
O urare aș 
La cea mai-naltă
Pentru Paroseni,

din bici 
flăcăi 

to ti

mai

la mulți ani.1 
cum am face 
să curgă-n 

pace 
ceva mai rar

Pr întinsul 
Le-am dus

mîndria 
Bailong pînă-n Lehia 
Gerilă, spune drept 
totul e perfect

Jos in secții — cald, 
flori multe 

Nu mai e noroi prin, 
curte 

Fierul vechi l-au strîns 
de joi 

(nu au deeît fiare noi) 
F. perfect,
'Ir putea 
la sunați 
Hăi, hăi,
Moș Gerilă, mai avem

dar după mine 
fi și mai bine 
dip zurgălăi 
hăi!

s

spune 
tensiune 
măi 

frate 
A energeticii cetate 
Și- în anul care vine 
Energii zvîcnească-n vine 
Pulsul marilor turbine 
Și avarii mai puține 
Ia sunați din zurgălăi, 
Hăi, hăi, hăi...
La Confecții Ia Vulcan 
Tricotaje Petroșani 
Un fierbinte La mulți ani! 
Gîndul cel mai bun sub

soare 
Pentru brave muncitoare 
înflorind pe mindrul port 
Miorițe de export 
Vîntul cetina origină 
Pe flanele moi de lină 
Faima crește, an de an 
Și-a trecut peste ocean 
Moș Gerilă, să pornim 
Nu putem să zăbovim 
Se-nserează și nu-i bine 
Cum, rămîi? Nu ți-e 

rușine ? 
Ca' să-ți poată fi pe plac 
Ti-au făcut cadou un sac 
Gol — nu fi răutăcios 
O să-l umplem la

Mic-Gross !

La urarea de rigoare 
La mulți ani și la mai 

mare
Am mai face-o 

completare
După cum se știe, graba 
Totdeauna strică treaba 

Și vă propun, ca stimulent 
Să vă grăbiți ceva mai lent 
Model găsiți, fără 

eforturi 
Bunăoară la...

transporturi 
pocniți din bici mai 

tare 
se-audă pînă-n zare 
sunați din zurgălăi

S-o oprim 
(bine-ar prinde un orar) 
Și-ar mai fi o rugăminte 
Apăsată și fierbinte 
Apa caldă, măi băieți 
Stă programul pe pereți 
Insă nu știu cum se face 
(apa caldă nu vă place?) 
Că programul, prins rn.

ramă 
Nu-l ia nimenea în seamă 
Poate doar funcționarii 
Cind ne socotesc creițaril 
Ce-i avem de numărat 
Pentru cit ne-am îmbăiat 
Ia pocniți, pocniți din bici 
Poate s-or trezi și-aici 
Și sunați din zurgălăi 
Hăi, hâi, hăi!
Jiul nostru —: v-am mai

spus

Ia

Să
Și
Hăi, hăi, hăi 
O urare se cuvine 
Institutului de Mine 
Miine Anul Nou răzbate 
Și-n frumoasa lui cetate 
Ce-a primit cadou pe 

rînd
Spații noi de-nvățămînt 
Amfiteatre și cămine 
Săli de cursuri și cantine 
Să-nflorească-n mîndre 

sere 
Floarea tehnicii miniere 
Ia sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi, hăi !
S-a făcut un lucru bun 
Cu transportul în comun 
Astfel, fără doar și poate

Curge acum de jos in sus 
Ca să fie iar în ton 
Cu frumosul stadion 
Pentru fotbaliști — de 

toate
Moș Gerilă cară-n spate 
Hai băieți, la datorie
Hai cu toții-n colivie
Să urcăm, de s-o putea 
Iar la orizontul A!
Ia sunați-le flăcăi
Și trozniți din bice măi 
Hăi, hăi, hăi

Și Pasteur vorbea frumos 
Fleming — mina lui 

fierbinte
Victor Babeș, un părinte 
Vorba bună e divină 
Cea mai bună aspirină 
Ia urează-le, 
La mulți ani 
Și sunați din 
Hăi, hăi, hăi! 
Hai să facem 
La profesori, 
învățători 
Pedagogi, educatoare 
Cei ce-asudă zi de zi 
Printre sute de copii 
Ii învață 
Torța vie 
Năzuința 
Dragostea
Miine-n zi de sărbătoare 
Să țișnească înspre soare 
Imn de pace-hire popoare 
Nu mai vrem etern

coșmar 
Bomba — monstru nuclear 
Soarta lumii-ntregi 

s-anine
De păduri de carabine 
Neutronul și atomul 
Să slujească Viața, Omul 
Să urăm acum fierbinte 
Pentru-ntiiul Președinte 
Pentru-al păcii păzitor 
Pentru-al păcii promotor 
Pentru-a neamului văpaie 
Ceaușescu Nicolae
Iar în Vale să răsuse 
O urare-n care-om pune 
Strălucire de cărbune
La mulți ani cu sănătate 
Ia sunați din zurgălăi 
înspre patru zări flăcăi 
Să răsune munți și văi 
Hăi, hăi, hăi.1

măi frate 
cu sănătate 
zurgălăi

o urare 
profesoare, 

și-nvățătoare,

cum sa țină 
de lumină 

milenară 
de neam și țară

Valeriu BUTULESCU
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PLUGUȘORUL TINERETULUI I Din partea Consiliului de Stat

prezentat conducerii partidului
(Urmare din pag. I)

generații a țării, viitori 
constructori de nădejde ai 
socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Marca piață era împodo
bită sărbătorește. Deasu
pra intrării principale a 
sediului Comitetului Cen
tral se afla portretul tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
încadrat de drapele roșii 
șl tricolore. Pe mari pan
carte erau înscrise urări 
la adresa patriei, a parti
dului și secretarului său 
general. Drapele ale țării și 
ale partidului fluturau, de 
asemenea, pe clădirile ve
cine, mareînd, astfel, im
portantul eveniment din 
viața poporului nostru — 
sărbătorirea a 38 de ani de 
Ia proclamarea Republicii.

întreaga ambianță a fost 
dominată de optimismul 
și voia bună ce caracteri
zează momentele trecerii 
spre noul an.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
venit în fața sediului Co
mitetului Central membri 
ți membri supleanți ai 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Ea această sărbătoare, 
marcată de bucuria reîntil- 
nirli cu conducătorul parti
dului și statului, acum, la 
ora bilanțului succeselor 
din 1985 și a proiectelor de 
viitor, au fost prezenți un 
mare număr de oameni 
al muncii din Capitală. Ei 
au venit pentru a ura, a- 
lături de reprezentanții ti
nerei generații, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu 
ani mulți, cu sănătate și 
fericire. Este urarea pe ca
re, în aceste clipe solemne, 
întregul nostru popor, ca 
o singură ființă, o adresea
ză conducătorului stimat 
și iubit al partidului și al 
țării, de numele și activita
tea căruia se leagă toate 
marile împliniri ale acestei 
perioade, cea mai rodnică 
din întreaga istorie a pa
triei.

Alaiul tradițional al co
lindătorilor, reunind mun
citori, țărani, elevi și stu- 
denți, pionieri și șoimi ai 
patriei, sosiți la acest sfîr- 
țit de an spre a lua parte 
la sărbătoarea Plugusoru- 
lui, umple marele platou 
din Piața Republicii. Prin
de contur, într-o frumoasă 
armonie, un tablou alego
ric alcătuit din tineri pur- 
tind simbolurite tradițio
nale ale Plugușorului — 
grlu încolțit, ramuri de 
brad și flori multicolore 
—, simbolizînd, așa cum e 
obiceiul din vechime, rod 
bogat pentru noul an, îm
pliniri pentru toți fiii 
României socialiste.

Sunete de bucium, ve
nind parcă din vremi de 
demult, dau semnalul în
ceputului. Plin de vitalita
te și optimism, un grup de 
pionieri din Botoșani pre
zintă un străvechi obicei 
do iarnă — „Căiuții". Ur
mează momentul de vibran
tă ' emoție în care colindă
torii adresează cele dintîi 
Urări.

Pe un fond muzical rea
lizat de un grup de fluie
rași din Runcu—Dîmbovița 
se aduc urări fierbinți to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Stihuri cu putere de sim
bol ce exprimă dorința 
întregului nostru popor de 
a fi călăuzit de conducăto
rul său încercat spre cul
mile unei noi ere, comu
niste, se regăsesc în ură
rile rostite de pionieri și 
șoimi ai .patriei.

Tineri sosiți din Oltenia, 
Dobrogea și Banat, de pe 
colinele Munteniei și pla
iurile minunate ale Tran
silvaniei, din Moldova sau 
din Capitala țării se prind 
în vîrtejul dansului popu
lar, adresînd urări de bi
ne, de zile rodnice șl pros
pere.

Se conturează un moment 
artistic în caro, prin inter
mediul versurilor, sînt evi
dențiate prestigioasele rea
lizări ale unui timp istoric 
fără egal în existența țării, 
cele două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioadă pe care în
treaga noastră națiune o 
denumește cu legitimă mîn- 
drie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

La reușita acestui poem, 
închinat în prag de an nou 
poporului. conducătorului 
său încercat, își aduc, de 
asemenea, contribuția co
ruri, precum și grupuri 
coregrafice. Prin sugesti
ve dansuri tematice, se 
ilustrează remarcabilele 
succese ale patriei noastre 
în acești ani de rodnică 
construcție socialistă, cînd 
zestrea țării a sporit cu 
ctitorii de excepție, cînd 
națiunea întreagă, unită 
sub steagul partidului, a 
tradus în fapte ample și 
temerare programe de dez
voltare și progres ale 
României.

La marea și emoționan
ta urare a țării sînt pre
zenți și cei mai mici cetă
țeni ai ei, șoimii patriei.
Din alaiul pitoresc al co
lindătorilor se 
grupuri de copii 
cătuiesc un alert 
coregrafic. Sînt 
cu dragoste, din

detașează 
care al- 

moment 
rostite 

adîncul
inimii, versuri înflăcărate.

La această sărbătoare a
bucuriei, a muncii și hăr
niciei unui an, în pocnete 
de bici și clinchet de clo
poței, sosesc și pionierii, 
într-o nouă revărsare de 
dinamism și voioșie.

La urarea tinerei gene
rații se alătură uteciștii, 
momentul muzical-core- 
grafic oferit de tineri din 
Capitală, din județele Con
stanța și Neamț, ca și de 
formația „Izvor" a Ansam
blului artistic al C.C. al 
U.T.C. fiind deosebit de 
sugestiv.

întregul alai de colindă
tori rostește Plugușorul a- 
cestor vremuri noi, socia
liste. Intr-o unitate de cu
get și simțire, toți cei pre
zenți intonează cîntecul 
devenit familiar nouă, tu
turor — „Partidul 
— Ceaușescu — România".

Urările de an nou se în
gemănează în versurile co 
dau substanță secvențelor 
următoare ale acestei veri

tabile demonstrații de vir
tuozitate artistică cu mobi
lizatoare îndemnuri de 
muncă susținută, în cinci
nalul ce va începe, de rea
lizări po măsura timpului 
eroic pe care-1 trăim.

Sînt prefigurate în sti- 
huri-angajament perspec
tivele de dezvoltare a 
României în viitorii ani.

încununare a realizări
lor noastre prezente, anul 
1986 are, în același timp, 
o deosebită semnificație în 
cartea de istorie a țării ; 
el va însemna împlinirea a 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist al 
clasei muncitoare, eveni
ment ce marchează un 
drum lung, parcurs cu dîr- 
zenie și neînfricare de po
porul nostru in dorința sa 
nestrămutată de a crea o 
Românie liberă și demnă 
în rîndul națiunilor lumii, 
de a obține noi și noi vic
torii în opera sa măreață 
de construcție a socialis
mului și comunismului.

Sînt idei sintetizate sim
bolic în vers și în tabloul 
coregrafic în care evoluea
ză grupuri mari de ti
neri, fluturînd, în ritm de 
dans, drapele roșii, drape
lul Partidului Comunist Ro
mân, ce a străjuit falnic, 
în cele șase decenii și ju
mătate, drumul de glorie 
al României.

1985 a confirmat audien
ța largă de care s-a bucu
rat îrf lume inițiativa ro
mânească „Anul Interna
țional al Tineretului", des
fășurat sub deviza „Parti
cipare — Dezvoltare — Pa
ce". Secvențe coregrafice 
sugestive sînt prefațate de 
versuri ce exprimă dorin
ța de pace a tineretului din 
țara noastră.

Ampla desfășurare a 
Plugușorului ilustrează ast
fel o idee scumpă tinerilor, 
întregului popor român —• 
pacea și înțelegerea inter
națională. Dansul tematic 
la reușita căruia î.și aduc 
contribuția elevi ai Școlii 
generale nr. 88 din Capita
lă și Liceului de coregra
fie din Cluj-Napoca, suge
rează, prin grația mișcării, 
prin coloritul costumelor, 
dorința fierbinte a repre
zentanților celei mai tinere 
generații a țării de a trăi 
în liniște. Păcii — bunul 
cel mai de preț al popoa
relor — îi este dedicată și 
„Hora păcii“, original mo
ment coregrafic prezentat 
de toți participanti.

Tineri muncitori, țărani, 
intelectuali, olevi și stu- 
denți își reunesc vocile 
într-o nouă și caldă urare 
de sănătate, fericire, de 
an prosper, urare adresată 
clasei muncitoare, întregu
lui nostru popor.

Culoare și pitoresc aduc, 
prin grai și costume, prin 
obiceiurile tradiționale re
editate la această sărbă
toare de An Nou, grupuri 
folclorice din Suceava, Bo
toșani, Maramureș, Bihor, 
Arad, Caraș-Severin, Mehe
dinți, Olt, Dîmbovița, 
București. In viu grai sînt 
rostite -pentru popor, pen
tru ctitorul de țară, urări 
de rod bogat în anul care 
vine, do fericire și sănă
tate.

Un obicei cu valoare de 
simbol, păstrat la români

p.este veacuri, „Alaiul bra
dului", vine să încununeze 
sărbătoarea Plugușorului. 
Acum este momentul emo
ționant al predării ștafetei 
de către 1985, sub chipul 
falnic al unui tînâr, care 
își ia rămas bun. 1986, un 
șoim al patriei cu voce sua
vă, își rostește din inimă 
urarea.

Un grup de șoimi ai pa
triei și pionieri se apropie, 
plini de emoție, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, îi sorcovesc, adre- 
sîndu-le tradiționala noastră 
urare de ani mulți, sănă
tate și fericire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat răspund cu căl
dură, cu dragoste părin
tească urărilor adresate de 
copii.

In întreaga piață dom
nește o atmosferă însufle
țită, entuziastă, de aleasă 
sărbătoare, ce exprimă u- 
nitatea deplină a întregu
lui nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, hotărîrea ca, 
sub conducerea sa înțe
leaptă, să fie înfăptuite 
mărețele obiective trasate 
de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului. Se dă 
expresie satisfacției față 
de încheierea eu succes a 
unui an de muncă avînta- 
tă, a unui cincinal rodnic, 
încrederii că anul 1986 va 
marca o nouă etapă impor
tantă în dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre 
social’ste.

In marea piață răsună, 
armonios și solemn, acor
durile cunoscutei melodii 
„La mulți ani cu sănătate!", 
interpretată 'île toate gru
purile de tineri colindători, 
cărora li se alătură în mod 
spontan toți cei prezenți.

In această atmosferă 
sărbătorească, de înaltă 
mîndrie patriotică, a luat 
cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebit interes și deplină 
satisfacție, fiind subliniată 
in repetate rînduri cu vii 
și îndelungi aplauze. Par- 
ticipanții la emoționanta 
sărbătoare a Plugușorului 
au dat astfel expresie ho- 
tărlrii ferme a tinerei ge
nerații a patriei, a. între
gului nostru popor de a-și 
intensifica eforturile con
sacrate realizării exompla- 
re a cincinalului ce va în
cepe înfloririi continue a 
României socialiste, spori
rii prestigiului său în lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat 
cu participanții la „Plugu- 
șor", cărora le-au urat 
multe succese în viață, spor 
la muncă și la învățătură.

Tinerii’ colindători au 
fost invitați, apoi, în se
diul Comitetului Central 
al partidului, unde, după 
datina străbună, le-au fost 
oferite daruri de Anul Nou.

(Agerpres)

COMUNI
în legătură cu folosirea 

proprietate personală 
1—2 ianuarie

In zilele de 1—2 ianua
rie 1986, autoturismele 
proprietate personală pot 
circula indiferent de nu
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dansului. 3,15 _Ki 
(III). 3,35 Verifir-r-ea
schiță umoristica. 4,‘ 
Perinița.
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PETROȘANI — 7 No

iembrie: Așa bunic, 
nepot ; Unirea : Un colț 
de oraș ; Paringul : 
cendiu la Krong Yung.

PETRI LA : Zbor peri
culos.

LONEA i Burlacul că
sătorit.

VULCAN — Luceafărul: 
Aii Baba și cei 40 da 
hoți, I-II.

LUPENI — Cultural : 
O undă de tandrețe.

URICANI i Incredibile
le aventuri ale unor ita
lieni în Rusia.
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No- 
așa 
colț
In-

PETROȘANI — 7 
iembrie: Așa bunic, 
nepot ; Unirea : Un 
de oraș ; Parîngul : 
cendiu la Krong Yung.

PETRI LA i Pe urmele 
șoimului

LONEA i Dragele mele 
bunicuțe.

ANINOASA i Cheia fe
ricirii.

VULCAN — Luceafă
rul : Aii Baba și cei 40 
de hoți, I-II.

LUPENI — Cultural : 
O undă de tandrețe.

URICANI i Frați de 
cruce.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cinema
tografice Județene 
doara.

Hune-
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21,0020,30 Telejurnal.
—4-,00 Program special de 
revelion (c). 21,00 Prolog 
revelion 1986. 21,10 Noi 
amintiri din 'copilărie. 
21,35 Tinerețea răspunde 
prezent ! 21,45 Iarnă 
mânească (I). 
da șlagărelor, 
dote (I). 22,30 
altădată. 22,50 
gărelor. 23,05 
mânească (II). Plugușorul 
televiziunii. Mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
Președintele Republicii 
Socialiste România. Hora 
Unirii. La mulți ani, iu
bit conducător ! Românie, 
vatră dragă, la mulți ani! 
Cîntăm pacea lumii. Să 
trăiești, mlădiță a neamu
lui meu ! 0,20 Marele
vals. 0,25 Romanțe. 
Parada șlagărelor.
Revista 86 
ce de voie 
la operetă 
plus 1 în 

Fantezie 
Romanța veșnic

ro-
22,00 Para- 
22,10 Anec- 
Melodii de 
Parada șla- 
Iarnă ro-

0,45
1,00

(I) . 1,15 Cînte- 
bună. 1,25 Bal
(II) . 1,35 Trio
orășelul muzi-

muzicală.
tî-

cii.
1,45
nără. 2,00 In pași de tan
go. 2,20 Saluturi muzica
le ale televiziunilor din

11,00 La mulți ani, 
bucurie ! (c). 11,15 In 
rul bradului (c). ’1,35 
cran de vacanță (c). 12,00 
Concertul extraordinar 
de Anul nou (c). 13,0b Te
lejurnal. 13,20 Album de 
sărbătoare (c). Din sumar: 
Muzică ușoară româneas
că; Moment poetic; Cîn
tece și jocuri din diferi
te zone ale țării; Desene 
animate; Umor și muzi
că; Circ pe gheață; Suc
cese sportive române 
în 1985; Saluturi de 
nul Nou primite din p: 
tea altor televiziuni; 
că doriți să revede 
Momente din prograr 
de Revelion. Mc. 
dianele cîntecului 
dansului; Reportaj la 1 
ceput de an; Melodii 
drăgite; Secvența t- 
spectatorului. 17,00 K 
muri cubaneze — muzii 
ușoară (c). 17,15 Balul o 
perctei (c). 17,55 Dacă do
riți să revedeți... Selcc- 
țiuni din programele de 
Revelion (c). 18,: 0 Șapte 
note... vesele (c). 18,50 1001 
de sori (c). 19,00 Telejur
nal. 19,30 La mulți ani I 
(c). 20,00 Film artistic (c) 
Iarna bobocilor. 21,15 Da
că doriți să revedeți... (c). 
Selecțiunl din programele 
de Revelion. 22,15 Tele
jurnal. 22,25 Cîntece de 
urare — melodii îndrăgi
te, romanțe (c). 23,00 în
chiderea programului.
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la10,00 Țară scumpă, 
mulți ani ! (c). Melodii 
populare do pe întreg cu
prinsul țării. 11,00 Ecran 
de vacanță. 12,00 Concer
tul de Anul nou al Filar
monicii din Viena (c). 
13,00 Telex. 13,05 Album 
de iarnă (c). Din sumar i 
Melodii populare; Minia
turi umoristice; Gala de
senului animat; Muzică 
ușoară. Marile momente 
ale baletului; Din cele 
mai frumoase cîntece in
terpretate de’ Tudor 
Gheorghe; Succese sporti
ve românești în 1985; Mu
zică ușoară; Invitație la 
circ; Mondorevelion; Sec
vența telespectatorului. 
18,00 Povestiri muzica’-' 

(c). 18,50 1001 de seri. 19 
Telejurnal. 19,20 Start 
varietăți. 20,00 Film ar
tistic: Nu vei afla nicio
dată... (c). 21,35 Dacă do
riți să revedeți...
lecțiuni din
de Revelion. 21,55 
jurnal. 22,05 Cîntece 
drăgite (c). 22,30 închide
rea programului.
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