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bunăVoieesajul de Anul Nou 
adresat întregului nostru popor, la posturile 

de radio si televiziune, de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste Romă, 

nia,
încheiem anul 1980 și, totodată, cinci

nalul 1976—1980 cu noi și remarcabile 
realizări în toate domeniile de activitate, 
în cadrul dezbaterilor largi purtate zi
lele trecute In plenara Comitetului Cen
tral al partidului, în Marea Adunare Na
țională, în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste s-a făcut bilanțul 
realizărilor noastre pe acest an și pe în
tregul cincinal. Și în acest an industria 
noastră socialistă a continuat să se-dez
volte, prevederile cincinalului realîzîn- 
du.se cu o depășire de cîteva zeci de 
miliarde de lei. S-a dezvoltat, de ase
menea, agricultura, au crescut produsul 
social și venitul național, 
nivelul de trai material și 
celor ce muncesc.

Cu un legitim sentiment 
și satisfacție constatăm că, în această 
perioadă, am parcurs un drum important 
în dezvoltarea ecdnomico.socială a pa
triei, în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în: România. S-au 
afirmat tot mai puternic forța și superio
ritatea orînduirii noastre noi, hotărîrea 
întregului popor, mai unit ca oricînd, în 
cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea partidului, de 
a-și făuri o viață liberă și demnă, viito
rul socialist și comunist.

s.a ridicat 
spiritual al

de mîndrie

Pentru mărețele înfăptuiri obținute în 
cursul acestui an și al întregului cinci
nal, în numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și gu.' 
vernului, precum și al meu personal, a. 
dresez clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, organe
lor și organizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă și obștești, întregului nos
tru popor cele mai calde felicitări și 
urări de noi și tot mai mari succese în 
activitatea viitoare.

Vom intra, peste cîteva minute, în noul 
an — 1981 — primul an al celui de-al 
șaptelea cincinal care asigură transpu
nerea în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XlI-lea al partidului, Par
curgerea unei noi și deosebit de impor
tante etape în realizarea Programului de 
edificare a societății socialiste multilate. 

" ral dezvoltate. Noul cincinal prevede 
continuarea dezvoltării în ritm înalt a 
forțelor de producție ale țării și, tot
odată, realizarea unei calități noi, su
perioare în întreaga activitate economi, 
că și socială. Aceasta impune să asigu
răm organizarea superioară a producției 
și muncii în toate sectoarele, afirmarea 
largă a revoluției tehnicd.științifice, creș. 
terea susținută a productivității muncii 
— izvorul principal al sporirii bogăției 
noastre naționale —, aplicarea riguroasă
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Cu încredere și optimism, oamenii 
muncii

La confluența dintre ani 
și cincinale, peste 2000 de 
oameni ai muncii din ora
șul Lupeni au sărbătorit 
revelionul reuniți în no
uă localuri frumos ame
najate în vederea întîmpi- 
nării Anului Nou.

Minerij de la I.M. Băr- 
băteni, primii din Valea 
Jiului care au îndeplinit ‘ 
planul pe anul 1980, în 
ziua de 6 decembrie, dînd 
peste prevederi aproape 
30 000 tone de cărbune, au 
sărbătorit revelionul în 
frumoasa sală de apei a 
minei, amenajată. sărbăto. 
rește. I-am întîlnit aici pe 
minerii șefi de brigadă 
Nicolae Oprea, Ion Pinte- 
can, Nicolae Tomolea, îm
preună cu inginerii Stan 
Iureș, Dumitru Mihai, O- 
vidiu Avramescu, directo

rul minei, Ion Pupăzan, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, care de. 
clarîndu-se satisfăcuți pen
tru ' rezultatele din anul 
trecut, optimiști privind 
munca în noul an, s.au

angajat că și în 1981 se 
vor menține în fruntea 
întrecerii pe bazin la ex
tracția de cărbune.

La Palatul cultural și-au 
dat întîlnire, în noaptea 
revelionului, minerii de Ia

la mesele minerilor
Cu satisfacția muncii îm

plinite, prin realizarea pla
nului cincinal înainte de 
termen, cu multă voie bu
nă minerii de la I.M. Pa- 
roșeni au sărbătorit reve
lionul, împreună cu fami
liile, la cantina întreprin
derii. - .

La cumpăna dintre ani 
au ridicat paharele, feliei-

tîndu-se și urîndu-și noi 
succese șefii de brigadă 
Francisc Fazakas și Titu 
Teacenco, maiștrii Alexan
dru Bucea și Simion Bîlbîie, 
lăcătușul Petru Narița, e- 
lectriciam.il Nicolae Cauba,

Ștefan NEMECSEK
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an, 1981, care a 
în clinchet de pa- 
cîntece de veselie, 

__  _ va marca o 
nouă treaptă spre progres 
și bunăstare, este și anul 
unei mari aniversări, anul 
împlinirii a 60 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român, călăuză 
cutezătoare și fermă a u_ 
nei națiuni libere, stăpîne 
pe destinul său, plămăditoâ- 
re a fericirii omului.

Zile de sărbătoare, de bi
lanț al rodniciei unui cin
cinal si entuziaste angaja
mente ale altui cincinal ce 
va purta însemnele heral
dice ale calității și eficien
ței muncii noastre a tu
turor. Primele zile- ale a- 
nului 1981 au fost întîmpi- 
nate de oameni ai muncii 
din Valea Jiului la locurile 
lor de muncă, unde au în-

Noul 
început 
hare și 
și care

ceput zidirea unei trainice 
temelii viitoarelor succese. 
Mineri, electricieni, lăcă
tuși, maiștri și ingineri, 
preparatori, energeticieni, 
chimiști și filatoare, con
ducători auto, mecanici de 
locomotivă și manevranți, 
fochiști și telefoniste ca 
să nu amintim decît cîțiva 
dintre cei care erau pre- 
zenți în noaptea Noului 
An și in prima sa zi la da
torie, au schimbat Iiaina de 
sărbătoare cu haina înno
bilată de munca de fiecare 
zi. Vi-i prezentăm pe ei, 
cei care în locul clinche. 
tului de pahare ascultau 
zumzetul motoarelor și 
scrîșnetul pieselor metali
ce ce se supuneau voinței 
lor, vi.i prezentăm pe cei 
care în locul meselor îm
belșugate supravegheau ta
blouri de comandă și dis-

tribuție, pe cei ce urmăreau 
ca sărbătoarea semenilor 
lor să nu fie tulburată de 
nici un „eveniment", vi-i 
prezentăm pe ei, pe cei 
pentru care toți cei ce au 
sărbătorit în tihnă intra.» 
rea într-un nou an, au da
toria să închine un pahar 
și să.i întovărășească cu 
gîndul de bine și cu tradițio
nala urare „La mulți ani

Pentru rodnicia

abatajelor

1 
î 
!

!

Românie 
socialistă 

Decenii de lumină pe 
frunte porți;

Cu gindul de pace ne 
mingii pe toți 

Acum, cînd viața nouă ți-o 
veghează 

Bărbatul-erou, cu mintea 
Vitează.

Prin vremuri ți.ai tăiai 
adine cărarea, 

Spre.naltul pisc, de unde 
vei veghea, i

Mai mîndră și caldă, cum , 
îți înfloresc ’

Tricolore flori, în viu lut ț 
I strămoșesc.»

;.si
Spre viitor măreț sortit, ne 7 

conduci, J 
-Țară străveche de piscuri 1 

și lunci !
Urca.vom, prin frumos și 

fericire,
Spre era de pace, de vis și 

iubire I
Nicolae MIMAI 

Lupeni

Mina Lupeni, una dintre 
cele mai mecanizate între, 
prinderi miniere ale Văii 
Jiului, s.a pregătit temei, 
nic încă din zilele de sar* 
bătoare ca în noul an mun. 
ca din abataje 
mai rodnică. Sub conduce
rea maistrului 
Dumitru Tînpău, electro
mecanicii Gheorghe As), 
proiu, Ștefan Chirca, Eu
gen Fulga, loan Erdosi, 
Ion Cațanos, Elis<ei Cioan. 
tă, Mihai Osz, Aurel An
drei, Vasile Olariu și Vio
rel Moceanu au executat 
importante lucrări de re
vizii și reparații la insta
lațiile de la puțurne cen.

u, Ștelan și puțul Est. 
Reviziile și reparații.e 

combinele și pompele 
de inaltă presiune dc la 
sectorul 1 le.au executat 
electromecanicii de sub 
conducerea maistrului Va
sile Mure.șan, iar la sec
torul II Gheorghe Mines, 
cu, Ioan Palusek, Traian 
Tritan, conduși de mais
trul Gheorghe Stoichin, au 
efectuat, de asemenea, re
vizii și reparații la com
bine și transportoare. Im
portante lucrărj de revizii 
și reparații pe fluxurile 
de transport, la comple
xele de susținere și tăiere 
mecanizată, la utilajele și 
instalațiile din subteran 
au. fost executate și la

să fie

mecanie
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Cu încredere și optimism, oamenii muncii din Valea 
Jiului au sărbătoritL 0

Bucurie pentru succesele 
dobindite

iU rmare din pag. I) ru, ’Augustin Michnic,

precum și inginerul Gheor
ghe Marchiș, directorul 
minei. Un moment de ma. 
ximă bucurie și totodată 
de angajare l-a constituit 
ascultarea Mesajului pe 
care tovarășul Nicolae

Minerii din Lupeni 
ciocnesc o cupă de șam
panie pentru succesele 
pe care ie va aduce, 
pentru ei și familiile lor, 
anul 1981.

Voie bună la mesele
minerilor

(Urmare din pag. I)
la»«- Lupeni. Prin realiză
rile constante din prima 
parte a anuiuj trecui, co. 
lecuvui nunei Lupeni se 
situeuza pe locul ai doi. 
lea, după mina Baroăieni, 
m inuecerea socialista pe 
Vale, Un scîntexețor pom 
de iarna, mesele încărcate 
cu tot felul de Ducate, pre
gătite ia caniina minei, ce
le doua formații de mu. 
»ica populară și ușoară 
ale ciuouiui sindicatelor 
djn localitate, un bogat 
program artistic au între, 
git cadrul sărbătoresc în 
care cei 200 de mineri, in. 
gineri și tehnicieni, im. 
preună cu faminiie lor, au 
sărbătorit venirea Anului 
nou. S-a aflat aici prin, 
tre meseni minerul Gri
gore Costache, care, îm
preună cu brigada pe ca
re o conduce, a extras 
peste prevederile planului 
pe 1980 aproape 6000 tone 
de cărbune. La alte mese 
încărcate cu bunătăți s-au 
aflat minerii șefi de bri
gadă Nicolae Ungureanu, 
Mihai Blaga, loan Rota-

inginerii șefi de sectoare partidului, prcședin. ing. Zeno Bar, tehn. A- 
drian Popa, minerii Icsif 
Pop și Eugen Cosma îm
preună cu directorul în
treprinderii, ing. Emeric 
Kovacs, și inginerul șef 
loan Besserman. In prima 
oră a Anului Nou consem
năm cîteva opinii:

Ing. Emeric Kovacs, di
rectorul
„Sintem 
faptul că am realizat 
nul cincinal înainte 
termen, că am obținut 
mai mari productivități în 
exploatarea complexelor 
mecanizate. Cu gîndul că 
vom realiza în 1981 rezul
tate și mai bune, pășim în 
noul an cu încredere în 
forța colectivului, și sin
tem siguri că vom reuși 
sub conducerea organiza
ției de partid să răspun
dem chemării secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de 
a da țării cărbune mai

întreprinderii:
mulțumiți de 

pla- 
de 

cele

mult și de .calitate supe
rioară".

Francisc Fuzakaș, miner 
șef de brigadă : „Doresc 
mulți ani ortacilor mei și . 
familiile r lor, multă putere , 
de muncă pentru a obține 
noi succese. Sintem hotă- 
rîți eu toții ca și în acest 
cincinal să obținem rezul
tate foarte bune, să ne 
situăm printre brigăzile 
fruntașe ale minei I’aroșeni 
și Văii Jiului",

Vasile Nemeș, secretarul 
comitetului de partid: 
„Sintem angajați să nu 
precupețim nici un efort 
pentru a fi în primele rîn- 
duri în întrecerea cu mi
nerii țării, de a da patriei 
tot mai mult cărbune".

Voia bună stăpîneștș 
peste tot; la toate mesele 
minerii Parpșeniului, ală
turi de soții, petrec clipe 
plăcute. In sala de dans 
în ritmul muzicii, pere
chile dansează. - *

lin
Comitet

U.T.C. a 
lionul ’8’ 
tură di 
celor p-si 
fost creat 
sebit de 
jocurj dis 
voie bun 
Indiferent 
neri, strui 
electricieni, 
tuși asist' 
confecțione

nel Humeniuc, Alexandru 
Blaj, Gheorghe Cotormani,

La cumpăna dintre ani, preparatorii din Lupeni 
și.au urat noi succese în muncă. în viață.

Lv îțr yaiu, i-a ameoav 
tregului popor român, cu 
prilejul Anului Nou, bi
lanț de mărețe înfăptuiri, 
îndemn spre noi realizări 
în toate domeniile cons, 
trucției socialiste.

La restaurantul „Cina", 
unde a sărbătorit revelio'- 
nul 1981 tineretul din oraș, 
l.am avut ca interlocutor 
cîteva minute pe tovară
șul Traian Moraru, prim 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc U.T.C. De la din. 
sul am aflat că la „Cina" 
și-au dat întîlnire 250 de 
tineri fruntași in produc
ție, dintre care i-am notat 
pe Aurel Oancea, Aurel 
Moga, Vasile Cojocaru, lă
cătuși la l.M. Lupeni, pe 
Ana Simon, filatoare la 
I.F.A. „Vîscoza" și mulți 
alții. Formația de muzică 
ușoară „Gentiana" a Co
mitetului orășenesc U.T.C. 
a întreținut voia bună a 
tinerilor prezenți ia 
velion. De consemnat 
Și faptul că ospătarele 
gelica Demeter, Hela
rea, Florica Ion, Elisabe. 
ta Olteanu, Susana 
chiu 
țime 
șabil

La 
de restaurantul „Jiul" și-au 
dat întîlnire lucrătorii 
din comerț.

re- 
este 
An. 
Mi.

Fer. 
s-au dovedit la înăl. 
prin serviciul irepro- 
oferit mesenilor, 
revelionul organizat

Atmosferă sărbătorească în jurul pomului de iarnă
Sala restaurantului „Per

la” din Vulcan reunea ti
neri de diferite prefesii. 
Jocul de lumini, strălucirea 
steluțelor prinse în bradul 
multicolor, confetile, care 
coborau descătușate din 
explozia baloanelor. Atmos
fera de basm și poezie a 
fpst completată de dansul 
inimioarele r, nelipsita „pe_ 
rinița", de tombolă și pasio
nanta alegere a lui „Miss 
Revelion ’81“. Tradiționalul 
Plugușor, cetele de colin
dători au dat un plus de 
exuberanță atmosferei. In 
această atmosferă de poe
zie și basm au petrecut re
velionul tinerii Stelică Io- 
nescu, Dorică Sctîngă, Ve
ronica Păunescu, Pamfil 
Nestian, Samson Szilagyi, 
Viorica Dîrlea, Vasile Iovi, 
Silvia Ionescu și mulți al
ții cunoscuți ca fruntași la 
mină, preparație, termo
centrală, S.S.H., fabrica de 
confecții, spital, școli etc. 
Glasurile lor s-ău lipit în 
clinchetul paharelor, al 
tradiționalului „La multi 
ahi 1“ A toastat pentru noi 
succese în muncă, Ghecr- 
ghe Golianu, primul se
cretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. Vulcan. A

fost o noapte de neuitat 
unde tinerii animați de 
gînduri mărețe pășesc în
crezători în noul an, cu

din Mesajul se- 
general al parți

se degajă 
cretarului _ . _
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostit în noaptea

La cabar 
și-au dat 
petrecerea 
nerii din P 
de 150 de 
sincere au 
lui ’80 șî j 
'81 într-o

Muzică și dans la Vulcan, unde mineri și alți oameni ai n 
cut în voie bună.

w. i aaaav a aaaaa' g atentat • >

Entuziasm în marea fam
a constructorilor de

31 decembrie luau. In 
așteptarea autobuzului „ue 
Bărbăteni" am solicitat 
cîtorva mineri ai acestei 
întreprinderi să ne des- 
tăinuie, pe scurt, gîndu- 
rile și proiectele lor pen
tru 1981.

Nicolae OPREA, șef de 
ca în 

să în.
2 000

Satisfacții și proiecte 
îndrăznețe la hotarul dintre ani

brigadă: „Vreau
1981 brigada mea 
treacă cota celor 
tone de cărbune extrase 
suplimentar în 1980. Do
resc tuturor ortacilor 
multă putere de muncă 
și sănătate și sînt convins 
că vom reuși să ne men. 
ținem printre fruntași".

Francisc CSACKY, șef 
de brigadă, sectorul IV : 
„Din august și pînă în de
cembrie, am avut o avan, 
sare suplimentară de 100 
ml. In 1981 voj croi și 
mai multe drumuri sub. 
teraije".

Petru 
nier în 
Csacky : 
meargă, 
vansări 
va fi, cu siguranță, înde.

PASCU, combai. 
brigada lui Fr. 
„Combina să-mi 
să realizăm a. 

mari, jar planul

plinit".
loader AVRAM, maistru 

electromecanic, sectorul 
II: „Doresc ca în 1981 să 
fiu primul maistru elec. 
tromecanic de la între
prinderea noastră, numit 
ca șef de brigadă in 
fruntea formației care va 
exploata un complex me
canizat".

Localul tineretului din 
Lupeni. Peste 25 perechi 
de tineri de la preparație 
și-au dat întîlnire aici 
pentru a sărbători îm
preună trecerea în noul 
an.; Recunoaștem printre 
cei prezenți pe Scrieciu 
Marian, electrician, loan 
Goia, lăcătuș, Vasilica 
Vlonga, lăcătuș, Ion Lu. 
pea, tîmplar, Maria Pin-, 
tecan și Ghizela Kovacs, 
preparatoare. Maria Din. 
că, manevrant, Martin 
Kadar, ajutor, mecanic. Ion

Părău, secretarul comite
tului U.T.C., ne-a asigu
rat că toți uteciștii ciin 
preparație știu ce au de 
făcut în noul an și își do
resc realizarea tuturor nă
zuințelor;

La Palatul cultural au 
venit, pentru a fi împre
ună în momentul trecerii 
în noul an, minerii Lu. 

peniului. Consemnăm și de 
aici cîteva gînduri pen. 
tru noul an.

Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul Întreprinderii 
miniere Lupeni: „Ce.și 
poate dori colectivul nos
tru de muncă ? Cărbune 
cocsificabil tot mai mult 
și de bună calitate, avînd 
în vedere că mina noas. 
tră a atins în 1980 plafo
nul de 2 000 000 tone de 
cărbune extras".

Marin CUCU, secretarul 
comitetului de partid:

-„Mesajul de Anul Nou al 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
însuflețește puternic gîn- 
durile și proiectele de 
muncă ale minerilor din 
Lupeni pentru 1981 și va 
cohstituit pentru noi că. 
lăuza activității din noul 
an, chezășie a succeselor 
pe care mina noastră le 
va obține".

Grigore COSTACHE, șef 
brigadă, sectorul III : „în 
1980, am extras peste plan 
6000 tone cărbune, anga
jamentul nostru este 
în 1981 să dublăm 
ceastă cifră".

Mihai BLAGA, șef bri. 
gadă, sectorul III; „Din 
abatajul frontal unde lu
crez am extras cu ortacii, 
numai în luna decembrie, 
peste 300 tone de căr
bune. Vreau ca 198'1 să 
înscrie în realizările bri
găzii noastre 1000 tone de 
cărbune sau chiar mai 
mult, extrase peste plan".

Gheorghe OLTEANU

sala frumos împedo- 
a restaurantului „Pa- 

cartier

In 
bită 
rîngul“, din noul 
al Petroșaniului, și-au pe
trecut Revelionul, laolaltă 
cu familiile lor, peste 150 
de muncitori din cadrul 
I.U.M. Petroșani.

Totul în jur era încin- 
tător, ca într-o feerie de 
basm, luminile multicolo
re, bradul împodobit ce re
vărsa seînteieri de argint. 
La una din mese se aflau 
cadrele de ccnducere 
întreprinderii alături 
lăcătușul Carol Bărbos, 
preună cu soția, șefii
secție, frații Gheorghe și 
Vasile Maghiara, cu cei 22 
de turnători-formatori, 
ciocnind pahare cu vin ru
biniu. De asemenea. au 
dorit să-și petreacă noap
tea de revelion împreună 
și tinerii frezori loan Cim- 
poieru, Coleman 
Marin Petrache, 
la secția mașini de aba
taj și prototipuri, precum 
și tinerele utecișfe Otilia 
Diaconu, Marinela Bîră, 
sudorita Eia Vladislav, Ma
riana Demeter, Gavril Dan,

ale 
de 

îm_ 
de

ca
a-

Udrea, 
lăcătuș

Iosif 
Lazăr 
între- 
și se 
Pen-

Iosif Demeter de la servi
ciul programare a produc
ției. In clinchetul pahare
lor și cu gînduri înaripate 
și surîsul pe buze, ingine
rii Aron Aurel, Gheorghe 
Dogaru, Nicolae Pope viei, 
Gheorgne Dobre, împreu
nă cu tehnicienii 
Pasternak și Nicolae 
din cadrul aceleiași 
prinderi se felicitau 
îmbrățișau reciproc,
tru acest an ei s-au an
gajat să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile de plan.

Au întâmpinat noul an 
împreună și maiștrii Ga
vrila Dan, Marian Petra, 
precum și Ioan Fodor, Făr_ 
cășel Farcaș și Dorin Za. 
haria de la serviciul C.T.C. 
al întreprinderii.

Pentru a-și petrece re
velionul intr-un med cit 
mai plăcut si în cadru am
biant. un aport deosebit 
l-au adus lucrătorii restau
rantului, organizînd cu a_ 
cest prilej și din inițiati
va comitetului U.T.C. din 
cadrul I.U.M.P. o tombo- j 
lă cu peste 130 obiecte și 
diferite jocuri distractive.

compo 
State, 
Copil.

maș
De asenn 

aplaudate 
au fost me 
că ușoară 
terpretate < 
lenta tul st 
vidiu Liter 
ansamblulu 
Casei de < 
troșani. Ai 
reușita rev 
chestra de 
„Atlas", co 
tul voGgj 
Și 
Dan 
dclf
tă ocazie a 
Revelion 

tilia Diaco 
relevată bl 
servire asij 
naiul resta<

In ritmu 
muzică ușo 
veselia la 
tr'Jctorilor 
niere a con 
zorii prin; 
noului an • 
tori, de du 
zăpezile al 
ring.
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Foio : N. ȘTEFAN

la ea acasă
și revoluționar la progre. J

, fruntașii cincinalului.

11 c i p a 1 
i Reve

de cui. 
i. Aici 

.ieri le.a 
Iru deo- 

dans, 
veselie,

esie, mi. 
inginert, 
li, lăcă. 
medicali,

căsătoriți, prieteni 
colegi de muncă, prin 
timisrnul tineresc au creat 
un minunat prilej la cum
păna dintre ani, de a-și 
împărtăși bucuriile, împli
nirile și gîndurile spre mai 
bine. Au toastat și închi
nat o cupă de șampanie 
pentru noi împliniri în via
ță și muncă, sănătate și

Din prima zi a anului, la datorie
(Urmare din pag. I)

celelalte sectoare de pro
ducție, de investiții, trans, 
port și de servire, lucrări 
care la unele locuri de
muncă se mai aflau în 
curs de desfășurare i
ziua de 2 ianuarie 1981.

Cu răspundere

și dăruire

în

și Miron Barna, oare sub" 
coordonarea șefului de 
stație Octavian Dragotă 
au asigurat toâte condiții
le tehnice și de siguranță 
pentru plecarea și sosirea 
trenurilor-

La secția filatură

Ana Barbu, Geta Dumi. 
trașcu, Ana Pitiruț, moașa 
Sonia Plăcintă și sora Li- 
via Rumpel. Celor oare au 
dat viață tinerelor vlăs
tare, celor care le-au aju
tat, le dorim și noi sănă
tate,; fericire Și „La mulți 
ani1“

zii metalice Lonea, la re
pararea pompei de apă nr. 
2 de 40 mc/minut din spă
lătorie, s.au înlocuit unele 
ventile sub conuri. S-au 
mal executat revizii la 
ciururile de rezonanță nr, 
1 și 2, ia angrenajul și 
instalația de acționare a 
funicularuluj de' steril și 
la instalația de alimenta; 
re cu energie electrică de 
la tablourile 6 și 0,4 KV. 
De asemenea s-au înlocuit 
trei covoare de benzi la 
spălătorie. Au fost pre
zente la datorie, la exe. 
cutarea acestor lucrări e. 
chipele conduse de Vaier 
Torna, Sabin Hancheș și 
Teodor Butkovski, sub 
îndrumarea - maistrului 
principal de întreținere 
Ioan Horga. ' .

O importantă lucrare 
s-a executat și de către 
echipa formată din Virgil
Grecu, Nicolae Stanciu și , 
Ion Dădălău, sub îndru. 
marca sing. Marin Chiru, 
— reparația capitală a 
troliului de acționare de 
la funicularul de steril de 
]ă preparația Coroești.

Peste tot, oamenii care 
au renunțat la tihna zi
lelor de repaus au lucrat 
cu răspundere și iscusință, 
realizînd lucrări de călită, 
te. Este un gest de veri- 

.ta’bilă angajare pentru re
alizarea sarcinilor calita
tiv superioare ce 
preparatorilor în noul ah 
în ceea ce privește prelu. 
crarea superioară a rodu. 
lui abatajelor și asigurarea 
cărbunelui necesar indus, 
trie; metalurgice și ener. 
getice.

1 ianuarie, ora 0,15,

activitatea se
desfășoară norma

în haine de lucru

. Liniștea aparentă din 
camera de comandă a 
Termocentralei Paroșeni a 
fost întreruptă de zbîrnăi- 
tul telefoanelor. Dispecerul 
energetic teritorial din 
Timișoara cerea raportul. 
Cu o Voce sigură, comunis
tul Nicolae Bendea, șef de 
tură la camera de co
mandă, anunța : „Totul e 
normal ; debităm în sis
temul național 130 MW. 
Cazanul și turbina nr. 2 
sînt în rezervă, gata de 
funcționare, sarcina și cir
culația pe linie, normale". 
Liniștea s.a așternut doar 
pentru cîteva minute. Tic- 
tacul ceasului devine a- 
păsător. Ma; sînt cîteva 
minute pînă la noul ah. 
Inginerul de serviciu Dinu 
Șopterean zise către Ca
rol Golgoțiu. maistru la 
turbine':’

— Să - verificăm repede 
turele: Alo, Iliescu, cum 
stăm cu combustibilul? ; : 

— Bine, tovarășe inginer, 
Chiar acum am terminat 
descărcarea unui vagon de 
cărbune-

— Ciungane, la stația 
bloc a; necazuri ? Nu ? ! 
Atunci transmite la toți 
„La mulți ani !“

— Alo, ■' cazaneie ?. Tova
rășe Slavei, de ce te pre
zinți greu la telefon ?

— Am verificat presiu
nea Și temperatura, zise 
Mihaj pe un ton de scuză, 

•— Turbinele, cu Dornic 
vreau !

— La telefon.
— Zii, bădie, cum iți 

merg ustensilele ?
T-- Nici o grijă, s.au fă

cut reparații bune. . Avem 
.. . . . . . j toate condițiile asigurate

dotarea minei, elimmînd pentru a ne realiza anga- 
posibilitatea oricărui fe- - 
nomen neplăcut. Ca să.și 
poată efectua controlul 
ori asigura funcționarea u- 
tilajelor, ca în cazul me. 
căbicului de pompe loan 
Țurcaș, cei ce s-au aflat 
în subteran au trebuit 
coborîți și aduși „la ziuă" 
de mecanicii de la mași
nile de extracție Petru 
Bendea și loan Gugu, ca
re, de asemenea s-au gă
sit în noaptea revelionu
lui la datorie.

Oameni no; în noul an

I.F.A. „Vîscoza" din Lu
peni. 1 ianuarie 1981, în 
secția de filatură activi
tatea se desfășoară nor
mal ca în fiecare zi obiș
nuită de lucru- Printre cei 

datorie îi a- 
maiStrul Ion 

controlorul 
Gherghina, fi. 

Petra Iordache,

Lucrări menite să 
gure pulsul minei la 
rametrii superior; ai 
uiui an au concentrat e. 
forturile mai multor echi. 
pe de electrolăcătuși și 
mineri

Din
an, la 

w lucrat la înlocuirea doza.
sul neîntrerupt al patriei, ” torului 

principal cu schip — lu
crare de amploare care 
a necesitat 7 schimburi, 
lăcătușii din echipele con. 
duse de Virgil Grădinaru 
și Aurel Vîlc — coordo. 
nate de maistrul Iosif 
Nagy — din sectorul VIII 
electromecanic, precum și 
minerii de puț din echi
pa condusă de Petru Abra. 
ham. Lucrînd cu pricepere 
și dăruire, echipele au re. 
ușit să termine lucrarea în v 
timpul programat.

La puțul nr. 6 echipele ■ 
de electricieni conduse de , 
Gheorghe Popescu, Attila 
Kelemen și Rusalin lanăș, 
cc ordonate de maistrul e- 
lectrician Otto Marcoș, au 
înlocuit instalația electrică 
actuală, respectiv a contro
lerelor, cu cofrete de co
mandă.

S-a lucrat intens, timp 
de 7 schimburi, și la puțul 
auxiliar sud — unde s-a 
executat strunjirea colecto
rului generatorului grupu. 
lui amortizor al puțului, 
lucrare executată de echi
pa condusă de 
men.

_ în subteran, 
succese în activitatea de® I, s-au înlocuit 

re de benzi de 
către lăcătuși din echipa 
condusă de Iosif Banyai și 
coordonați de maistrul.Di. 
onisie Socol.

Din primele două zile ale 
anului, zeci de oameni au 
lucrat deci cu răspundere 
și . dăruire, conștienți că 
prin munca lor deschid ca
le sigură cărbunelui spre 
ziuă, pun temelie rodni
ciei abatajelor din adîncu- 
rile minei în noul an.

asi_ 
pa- 
no-

de la Aninoasa. 
prima zi a noului 
mina Aninoasa s-a

care înseamnă implicit bu- ? 
năstarea fiecăruia dintre J 

sau noi, La neuitatele și mi- J 
op nunatele ore pline de ti.* 

nerețe, veselie, optimism și J 
voie bună ce le-au trăit * 
tinerii prezenți la Revelio- * 
nul 1981 la casa de. cui- * 

tură, merită apreciate reper. ® 
toriul șț calitățile forma. * 
ției artistice „Acustic", ® 
munca organizatorilor, ți- • 
nuta decentă, veselia, op-

nr. 2 de la puțul

fericire, de a pune în noul timisrnul fiecăru; tînăr.

Gheorghe SEREȘ
an toată priceperea, ela
nul ' lor tineresc patriotic

irea
sebit de plăcută, într-un 
cadru sărbătoresc datorat

li

prezenți la 
mințim pe

. Mateescu, 
C.T.C. Ion 
latorii 
Agnesa Palu, Nicolae Spîr. 
lea, (soția asigura descăr
carea bobinelor pentru u- 
mezit l<a secția răsucit). 
Măria ' Vîntu, Maria Mă'- 
cean, Ion Niculcioiu, Ma
fia Chiga, spălătorii Mi- 
haela Filglea, Maria Din. 
că. Elena Maier, Ana Ben. 
ța, Hainalka Rus, opera
torii Ion Siță, Virginia 
Munteanu, Titu Jîocșorea- 
nu, centratorul Ilie Grei- ; 
niceanu și lăcătușul de 
tură Ion Cîrda, tînărul de 
23 de ani, care ne spunea: 
„Este pentru prima oară 

revin că mă aflu la datorie la 
cumpăna dintre ani. Este 
un moment emoționant, 
plin de semnificații să 
începi un nou cincinal la 
locul tău de muncă".

De veghe la utilajele

Ioan* 
Coste»* 
fami-* 
expri.* 

a sâr.* 
prime.* 

nirij anilor la Lunca Florii.?
La miezul nopții In* 

Carvațehi, prim.secretar alj 
comitetului orășenesc J 
U.T.C., le-a urat celor pre.* 
zenți, tuturor tinerilor din* 
întreprinderile și institu.® 
țiile orașului Petrila, noi®

Ignat, cercetătorul 
Kadar (C.C.S.M.), 
Călugărița (C.L.F.), 
Iiile acestora și-au 
mat satisfacția de 

momentele artistice de inai. ■ bători evenimentul 
fă ținută realizate de bri. 
gada artistică a Prepara, 
ției Petrila 
acesteia Dani 
fost, de fapt, „ 
cestui Revelion, toți 
prezenți gustînd din 
umorul său Sav uros), 
cum și soliști; vocali 
instrumentiști dintre _ .. 
s.au remarcat George Ber. 
becaru (Liceul industrial 
Petrila) și Ion Constantin 
(I.M. Lonea), au conferit 
acestei ultime nopți dintre 
ani, amprenta unei adevă
rate sărbători tinerești, 
plină de voie bună, destin
dere și plăcere. Tinerii 
Petru Bercea și Miu Si. 
mionescu , ' . 2 .
Constantin Stoicoiu (I.M. 
Lonea), preparatorii Ghedr. 
ghe Brustureanu și Traian

la Florii
» pentru
nulul "ti. gazdelor și organizatorilor, 

Muzica modernă (o disco
tecă cu ultimele noutăți !), din dotarea minei

‘Ți

dai mult 
tinere - și 
bilanțul 

e pentru

(instructorul 
iei Borcea a 

.sufletul" a- 
cei 

plin 
pre. 

Și 
care

Otto Kele-

trenul 23211 a plecat
spre Mintia

ndelung 
țicipanți 
e muzi- 
ară in_ 
al -și ta- 
al O_ 

cadrul 
>ric 
din 
mit 

si

al
Pe- 

la 
or-

ușoară 
£-3 

acesteia 
■ea, Ru_ 

aceas- 
ă „Miss 
lăra Ci
tă a fi 
•rompta 

perso-

ilor de 
ipulară, 
1 cons- 
ii mi
nă cînd
4i a 
zîmbi- 
le în- 
or Pa

KAȘ

zi cu zi, sănătate, fericire® 
și „la mulți ani 1“ ®

Revelionul tineretului • 
. petrilean a constituit încă* 
un prilej de angajare pen.* 
tru anul și cincinalul în® 
care- am pășit — cu în.* 
credere, cu optimism, încă® 
o ocazie care să ne con- • 
vingă că tinerii sînt o for-® 

„ " tă activă m construirea și®
.■.etrila>> edificarea socialismului și® 

comunismului în România *
•

Mircea BUJOBESCU

Feerie în miez de noapte
La sărbătoarea de ța 

cumpăna anilor organizată 
la clubul tineretului din o- 
rașul Uricani au partici
pat 250 de oameni ai mun
cii de toate vîrstele și de 
profesii diferite. Cum era 
și firesc au predominat cei 
ce muncesc la mina Uri
cani. Ca și în aspra bătă
lie a cărbunelui din a- 
dîncuri au făcut ,,front" 
comun și la sărbătoarea 
din ncaptea în care anul 
gîrbovit de rodul bogat al 
realizărilor a pre.dat ștafe
ta tînărului 1981, primul an 
al unui nou cincinal ce 
se anunță mai plin de suc
cese și bunăstare.

Erau prezenți la sărbă- 
toriraa revelionului mine
rul șef de brigadă Nicolae 
Burada, minerul șef de 
schimb Constantin Dece_ 
bal, electrolăcătușul de mi
nă Gheorghe Olaru, Vin_ 
tilă Danciu, mecanic la 
un puț de extracție, maiștrii 
minieri Ioan Costea, Ale
xandru Pînzaru, Mihai Ceu_ 
că, șeful ț sectorului de 
transport Vasile Matei, 
precum și tovarășul Ca
rol Schreter,. directorul mi
nei. Cu toții și-au făcut cu 
acest prilej un scurt bi
lanț al "rezultatelor obți
nute în anhl care a tre
cut. au toastat, în clinchet 
de pahare pentru succese
le viitoare ce le vor obține

în întrecerea socialistă.
Electricianul ..... _

Ghetrghe Heți ne-a decla-* 
rat la cumpăna dintre ani:* 
„Realizările obținute în a-* 
nul 1980 cu combina la* 
care lucrez au fost in ge-* 
neral bune. E adevărat că* 
ele puteau fi și mai con_* 
cludente. A trebuit săj 
parcurgem însă o perioa-* 
dă destul de complexă, dej 
acomodare a oamenilor cu® 
•munca la un utilaj modern, j 
Pentru anul 1981, întregul? 
colectiv ce deservește eoni-? 
bina va căuta să facă to_J 
tul pentru ca realizarea* 
sarciniler de plan, care dej 
altfel constituie obiectivul* 
întregului colectiv al mi-* 
nei Uricani, să se situeze* 
la nivelul cerințelor pri-* 
mului an, hotărîtor, al nou-* 
lui cincinal".

Antrenul muzical al 
ții pline de feerie de 
cumpăna dintre ani a fost* 
susținut de formația „Me_* 
Iodic" a casei de cultură* 
din localitate. In minuna-? 
tele clipe de bucurie și ve-?

«-5 
au®
—•

combainier®

pri-e

nop_*
la*

selie, de exuberanță, 
neri cu ,,Plugușorul“ w 
urat celor prezenți. ani de* 
viață lungă, fericire și noi* 
succese în muncă și prcs-i*

•

A

peritate personală.
Ilie COANDREȘ, 

Anton BEȚI, 
Uricani

la sectorul 
trei covoa- 
cauciuc de

Pentru siguranța func-
ționării instalațiilor de

Stația C.F.R. Lupeni. La 
datorie, la cumpăna celor 
două cincinale, erau șeful 
stației Teodor Popescu, 
impiegatul de mișcare Ioan 
Borca, magazionierii Ana 
și Dumitru Savu, lăcătu
șii Ioan David și Traian 
Munteanu, > acarii Silvia 
Surmei, Elena Tosca și 
Paulina Nedelea. 1 ianu
arie 1981, ora 0,15. Trenul 
de marfă 23211 cu 29 de 
vagoane pleca spre Mintia, 
transportînd 2378 tone de 
cărbune. La bordul loco
motive; se aflau mecani
cii. Ilie Căpățînă și Viorel 
l'djic.

Semnal de bu;

I.M. Uricani: în timp 
ce - mulți dintre tovarășii 
lor de muncă erau la Re
velion, la clubul tineretu
lui, electricienii Mihai Pop 
și Radu Văgăun, împreu. 
nă cu lăcătușul Ion Șan. 
dru, se aflau în noaptea .■ 
de ; la cumpăna anilor pe 
galeriile și în abatajele 
minei Uricani- Ochii și 
experiența lor au vegheat ' 
complexele instalației din

venit I
preparare

Ca întotdeauna, zilele de 
repaus în funcționarea 
prepurațiilor, sînt folosite 
din plin de echipele de în. 
Reținere pentru executarea 
unor lucrări de amploare 
în vederea asigurării 
funcționării ireproșabile a 
instalațiilor de preparare. 
Și în aceste zile, la sec. 
țiile I-P.C.V.J., prepara
torii au fost la înălțimea 
răspunderilor ce le revin. 
Cele mai mari lucrări au 
fost executate la prepara- 
țiile Lupen; și Petri la.

în cadrul preparației 
Lupeni au fost executate 
19 lucrări de mare am
ploare. Au fpst înlocuite 
axele cu came și rulmenții 
la ciururile de blocuri din 
separație, tamburele de 
presiune la benzile de ali
mentare cu cărbune a spă
lătoriei, precum și turbo- 
suflantele de la instalația 
de zețăj. A fost reparat 
capital, de asemenea, e- 
Ievatorul de la rezețaj, lu
crările fiind executate în 
zilele de 1 și 2 ianuarie, de 
către muncitorii echipelor 
conduse de Andrei Droțin. 
gher, Ștefan Hențu și loan 
Coropiță, sub îndrumarea 
maistrului principal Iuliu 
Antal.

La preparația Petrila 
s.au executat 17 lucrări. 
S.a lucrat la revizia ben.

, in 
Și 

din
Stația C.F.R. Petroșani, De 
la bordul locomotivei sale, 
mecanicul Ion Marinescu 
a dat salutul de bun 've
nit Anului nou 1981, prin 
semnale lung; ale sirenei, 
apoi, după ce lăcătușii de 
revizie Radu Pașpan și 
Ion Humanciu au termi
nat pregătirile de plecare 
ale trenului de marfă nr. 
23272, la ora 1,05, a por
nit cu acesta în cursă spre 
stația Lupeni- Era primul 
tren pe anul 1981 plecat 
din stația Petroșani.

La ora 3,20, iii- aceeași 
noapte a Anului nou, a 
piecat spre Simeria pri- 
mui yen de călători — nr. 
2701 — tractat de locomo
tiva condusă de mecarfi-, 
cui Augustin China. La 
postul sau se afla și șe
ful de tren Ștefan Ungu- 
raș, veghind ca trenul să 
parcurgă drumul la timp 
și în perfecte condiții de 
siguranță. In același scop,; 
al desfășurării circulației 
feroviare. în condiții ire
proșabile, în tura din 
noaptea Revelionului ’81, 
la stația C.F.R. Petroșani 

țși-au îndeplinit îndatori
rile profesionale impie. 
gatul de mișcare Eugen 
Bl os, pîloțiî Vasile Oprea

La oatorie s-au aliat, 
noaptea de Revelion 
lucratorii feroviari <

La ora 2,20, în noaptea 
dintre ani, cînd în toate 
casele zîmbeteie copiillor 
se pierduseră în vise fru. 

■ moașe cu Moș Gorilă, la 
maternitatea - spitalului 
municipal a deschis pen; 
tru prima oara ochii asu
pra lumii o letiță de 2,750 
Kg, idea maistrului cons, 
trucior Nicolae Zigre de 
la T.C.H. și a muncitoa
rei Metania' Zigre .de la 
Fabrica de tricotaje Pe
troșani. .Numai după o 
oră, profesoara Emilia Ai. 
bescu de la Școala gene, 
rală nr. 1 a dăruit soțu
lui sail Ioan Albescu, teh
nician la C.F.R., un baie, 
țel frumos de 3,200 kg. 
La îngemănarea nopții cu 
zorite ș-a născut fiul mun. 
citorilor Ileana și Dori Ro- 
șulescu de la I.U.M.P. In 
timpul nașterilor, ia capă, 
tîiul mamelor și al co. 
piilor au vegheat oamenii 
în alb — adevărații sluji
tori ai jurămîntului . lui 
Hypocrate: dr. Matilda
Bara, medic specialist, a- 
sistentele Ana Teodosîu,

jamentul de a debita în 
’81, în sistem, cu cel pa. 
țin 100 000 MW energie 
electrică mai 
1980.

— Succes ! 
colectivului 
ani !“

— Da, secția chimică la 
telefon, Vîjdea 1

— Cornele, ai necazuri ?
— Nu, tovarășe inginer. 

Chiar acum să am în 
noaptea de Anul Nou, 
cînd le trebuie oamenilor 
curent electric ma; mult?!

Odată cu verificarea tu. 
relor s.a terminat si anul 
1980.
cului trecea liniștit și si
gur, dar ireversibil în 
sensul său, firesc de orele 
12, mareînd un nou an. 
Oamenii rămîn cu visu; 
rile și împlinirile lor. A- 
cești oameni prezenți 'a 
descărcare, cazane, turbi
ne, epurare și pupitru de 
comandă în noaptea Anu
lui Nou au debitat in 
sistemul energetic națio
nal 1030 000 kWh energie 
electrică. Dispecerul șef al 
termocentralei, ing. Ștefan 
Țintă din schimbul II, ne 
comunică : „Prima zi a 
anului ’81 se încheie cu un 
bilanț bogat — 3 100 000 
kWh energie electrică, a. 
sigurată de către oamenii 
care în noaptea Revelio
nului erau în haine de 
lucru".

Reportaje ae: 
DUBdK, D. GHEȚA, 

ARVINTE, D. CRIȘAN, 
M. BUJOBESCU 

sprijinul colaboratorilor 
tătar, a. mica, 

și I. COANDBEȘ

mult ca în

Și transmite 
„La mulți

Minutarul ceasorni-

I. 
T.

cu 
Al.
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Mesajul de Anul Nou 
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a noului mecanism econo- 
mico-financiar, creșterea 
puternică a eficienței în. 
tregii activități economice. 
Este necesar să realizăm 
o adevărată revoluție în 
agricultură, valorificînd 
mai bine fiecare metru de 
pământ pentru a asigura 
producții agricole sporite 
care să satisfacă în con
diții tot mai bune cerin
țele de consum ale între
gii populații. Să ridicăm, 
în continuare, nivelul gîn- 
dirii și creației științifice, 
al învățămîntului, culturii 
și artei, să intensificăm 
activitatea de educare pa_ 

' triotică, revoluționară a 
maselor, de formare a o- 
mului nou cu o conștiință 
înaintată. Să perfecționăm 
formele și metodele colec
tive de organizare și con
ducere a producției, să 
întărim democrația mun
citorească, autoconducerea 
și autogestiunea, punînd 
tot mai larg în valoare 
marile posibilități de pro
gres pe care le oferă o. 
rînduirea noastră socialistă 
— Orînduire a libertății și 
demnității umane, a muti
cii pentru propria bunăsta
re și fericire, pentru pro
gresul general al patriei.

Depinde de noi, toți, ea 
yiața fiecăruia să fie me. 
teu mai bună, ca gradul 
de civilizație a poporului 
să fie tot mai înalt. Deși, 
gur, mai sînt de lichidat 
lipsuri, de depășit unele 
dificultăți, dar poporul 
nostru n.a dat niciodată 
înapoi în fața greutăților. 
El a luptat și a reușit în
totdeauna să înlăture ob
stacolele ce i-au stat în 
caie, să.și apere liberta
tea și demnitatea, să.și 
asigure independența și 
progresul. Cu atît mai mult 
o face astăzi, cînd, liber și 
stăpîn pe destinele sale, 
muncește pentru propria 
lui bunăstare și fericire.

Am deplina convingere 
că anul 1981, cincinalul în 
care intrăm vor aduce po
porului român noi și mari 
realizări în muncă și în 
viață, vor spori tezaurul 
avuției naționale, ridicînd 
pe o treaptă superioară ni
velul de tra| material și 
spiritual al întregii națiuni- 

Garanția mersului nostru 
neabătut înainte o consti
tuie eroica noastră clasă, 
muncitoare — care își în
deplinește cu cinste și suc
ces misiunea istorică în 
construcția socialistă din 
România —, o constituie 
minunatul nostru popor, 
făuritor entuziast al noii 
orînduiri. Un factor hotărî, 
tor îl reprezintă, de ase
menea, afirmarea puternică 
a rolului conducător al 
partidului, întărirea unită
ții sale, politica lui științi
fică, realistă, pe care o 
înfăptuiește neabătut, în 
strînsă unitate întreaga 
noastră națiune socialistă.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
Anul 1980 s.a caracteri

zat prin intensificarea con
tradicțiilor pe plan inter
național, ea urmare a poli
ticii de reîmpărțire a sfe
relor de influență, a poli
ticii imperialiste de forță 
și dictat. S-au agravat cri
za economică și jnstabilita. 
tea, s-au ivit noi conflicte 
militare, care pun în pe
ricol pacea și independența 
popoarelor, securitatea în
tregii omeniri. Totodată, 
s_a intensificat lupta po
poarelor, a forțelor progre
siste împotriva politicii 
imperialiste, S-au obținut 
noi succese în lupta de e- 
liberare națională și so. 
dală. în aceste condiții, 
imperativul suprem este u- 
nirea tot mai strînsă a e- 
forturilor popoarelor pen
tru oprirea încordării in
ternaționale, reluarea și con
tinuarea politicii de destin
dere, rezolvarea tuturor 
conflictelor numai și nu
mai pe calea pașnică, a 
tratativelor.

In ce o privește, România 
va promova și în viitor, cu 
toată hotărîrea, politica sa 
de destindere, pace și co
laborare, va face totul 
pentru a-și aduce contri
buția la cauza securității 
și colaborării pe continent 
și în întreaga lume. In a_ 
cest scop, întărim colabora
rea și solidaritatea cu toa
te țările socialiste, și în 
primul rînd cu cele vecine, 
cu partidele comuniste, 
muncitorești, cu clasa mun
citoare, cu forțele progre
siste, antiimperialiste de 
pretutindeni. In slujba as

pirațiilor vitale de pace și 
progres ale omenirii, cola
borăm de asemenea cu 
țările în curs de dezvolta
re, cu țările capitaliste, cu 
toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire so
cială. Milităm neabătut 
pentru afirmarea în relați
ile internaționale a princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității 
iraționale, neamestecul în 
treburile interne, pentru re
nunțarea la forță și la a_ 
menințarea cu forța, pentru 
dreptul fiecărui popor de a 
fi stăpîn pe destinele sale, 
de a se dezvolta liber și in
dependent.

Vom acționa în continua
re pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor reuniu
nii de la Madrid, astfel in
cit aceasta să răspundă pe 
deplin așteptărilor po
poarelor, să' impulsioneze 

înfăptuirea prevederilor Ac
tului final adoptat la 
Helsinki, să ducă la orga
nizarea unei conferințe 
consacrate dezarmării și 
încrederii pe continentul 
nostru, la extinderea con
tactelor și colaborării în 
Europa, Ia depășirea divi
zării ei în blocuri milita-' 
re sau de altă natură. Sin- 
tem în mod ferm pentru 
o Europă unită, în care să 
seTespecte diversitatea de 
orînduiri și specificul fie
cărei națiuni. Sîntem pen
tru o Europă care să o- 
fere omenirii un model de 
relații internaționale, de
unitate nouă, bazată pe
colaborarea între țările cu 
orînduiri sociale diferite.

Țara noastră va milita și 
în viitor neobosit pentru 
înfăptuirea marelui dezide
rat al dezarmării și în pri
mul rînd al dezarmării nu
cleare. Minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii mo
derne să fie puse în Între
gime nu în slujba distru
gerii și a războiului, ci a 
bunăstării și fericirii Po
poarelor! Toate națiunile 
lumii să se ridice cu ho- 
tărîre pentru apărarea 
dreptului fundamental al 
omului — dreptul la viață, 
la pace, la existență liberă.

Vom sprijini, în conti
nuare, neabătut, eforturile 
pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei 

noi ordini economice in
ternaționale bazate pe de
plină echitate și egalitate, 
care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor țărilor 
și, în primul rînd, al celor 
rămase în urmă, să înles
nească -accesul larg al po
poarelor la cuceririle ști
inței și tehnicii înaintate.

Soluționarea justă și du
rabilă a problemelor com
plexe mondiale impune 
participarea activă, nemij
locită, în condiții de depli
nă egalitate, a tuturor sta
telor la viața internaționa
lă — un rol însemnat a_ 
vînd, în această privință, 
țările mici și mijlocii, ță
rile în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate, care cons
tituie marea majoritate a 
lumii și sînt profund in
teresate în lichidarea vechii 
politici imperialiste de do
minație și asuprire, în 
promovarea unei politici 
noi, de destindere, indepen
dență și pace.

Intrînd în anul 1981, pri
vim cu optimism viitorul, 
avînd încrederea că, în ciu
da problemelor deosebit 
de grave existente în viața 
internațională actuală, po
poarele, forțele înaintate 
de pretutindeni, acționînd 
unite, pot face să triumfe 
cauza destinderii, a liber
tății și independenței na
ționale, a păcii și progre
sului pe planeta noastră.

Dragi tovarăși și prie
teni,

Fie ca noul an — 1981 — 
să aducă patriei și poporu
lui nostru noi și tot mai 
mari succese pe calea dez
voltării economico-sociale, 
a creșterii gradului de civi
lizație și bunăstare, a în
tăririi independenței și su
veranității patriei »

Fie ca anul Pe care-l 
începem să aducă tuturor 
popoarelor victorii tot mai 
mari în lupta pentru pro
gres și independență, pen
tru pace și securitate, pen
tru o lume mai bună și 
mai dreaptă !

Vă urez, dragi compa- 
trioți, realizări și satisfac
ții depline în muncă și în 

viață, împlinirea tuturor do
rințelor de mai bine, mul
tă sănătate' și fericire !

Vă adresez tuturor, din 
toată inima, tradiționala u- 
rare : „La mulți ani" !

| FILME

ij PETROȘANI — 7 No.
* iembrie: Drumul oase. 
!lor ; Republica : Rocky 

II ; Unirea: Familia

IBarcley de pe Broadway.
LONEA : Stop cadru 

In
I ‘ ANINOASA: Burebis-
I ta, I—II.
I VULCAN — Luceafă

rul : Siberiada, I—II.
I.UPENI — Cultural : 

Proba do microfon ; 
Muncitoresc : Viață du
blă.

URIC ANI : Cinci seri.

MINISTRUL DE FINAN
ȚE luxemburghez, Jacques 
Santer, a anunțat joi că 
Marele Ducat al Luxem
burgului nu va lua o hotă- 
rîre în ce privește con
tribuția sa la bugetul su
plimentar al C.E.E. înain
te de 9 ianuarie, dată la 
care este programată o 
reuniune a Consiliului de 
guvernămînt, relatează a_ 
genția France Presse.

OLANDA și_a asumat 
începînd de la 1 ianuarie 
președinția Consiliului Mi
nisterial al C.E.E., conform 
principiului rotației semes
triale ce funcționează în 
ordinea alfabetică între ce„ 
le 10 țări membre ale Pie
ței comune vest-europene 
(„cei nouă" plus Grecia). 
Olanda succede Luxem
burgului, ea preluînd în 
egală măsură conducerea 
organelor direct subordona
te Consiliului Ministerial 
al C.E.E.

DEFICITUL, comerțului 
exterior al Spaniei s_a ri
dicat la 12,8 miliarde do
lari în primele 11 luni ale 
anului 1980, față de 6,28 
miliarde dolari în perioa
da corespunzătoare a a- 
nului 1979, s_a anunțat la 
Direcția generală a vămi
lor din Spania.

canță : Delfinul
Flipper. Ultima 
parte.

11.45 Program de fanfa. 
ră.

12,15 Din cartea naturii.
12.40 Melodii românești.
13,00 Mozaic cultural_ar_ 

tistic. sportiv.
18,35 Săptărwîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin ța

ra mea.
19.45 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial : „Uri

așul". Episodul 2.
21.30 Muzică ușoară ro

mânească înregis
trată în studiourile 
noastre.

22.30 Telejurnal.
22.40 Seară de romanțe.

I 
I 
I

DIN DATELE „oficialei 
anunțate de Banca Centra, 
lă a Paraguayului rezultă 
că în anul care s-a înche- 
iat rata inflației a fost în 
această țară de 22 la sută. 
Dar, din datele deținute de 
diferiți experți economici 
reiese că această rată a 
fost de peste 50 la sută. 
In același timp, în țară a 
continuat să se amplifice 
șomajul.

POTRIVIT DATELOR o- 
ficialg privind recensămîn- 
tul populației din anul 1980, 
în prezent populația S.U,A. 
numără 226 504 825 locui
tori. Se menționează o de
plasare globală a popu
lației din nord-estul indus, 
trial spre sudul și vestul 
Statelor / Unite. Este m ir. 
cată descreșterea popu
lației statului New York 
cu 700 000 locuitori și creș
terea populației Floridei, 
în ultimii zece ani, cu 3 
milioane de locuitori.

POTRIVIT unei statistici 
oficiale date publicității la 
Bogota, în 1980 costul vie
ții a crescut în Columbia 
cu 25,85 ]a sută. Statisticile 
arată că exporturile co
lumbiene au sporit în 1980 
cu 19,1 ia sută, iar impor
turile cu 44 la sută, defi
citul comercial pe anul 
trecut fiind de 104 mili
oane dolari.

Duminică, 4 ianuarie

8,30 Tot înainte ! 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

cOpii ; Contele de 
Monte Cristo. Episc- 
dul 4.

9,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Concertul de Anul 

Nou al Filarmonicii 
din Viena (partea a 
Il-a).

12,30 De strajă . patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,50 Telesport — emisiu

ne realizată de Cris
tian Topescu. • Fot
bal 1980 (partea I) 
—■ din cele mai fru
moase meciuri televi
zate ale anului in
tern și internațio-

- nai.
16,55 Documentar TV. Po

vestiri despre Româ
nia.

17,11 Ecranizări — Cara-
1 giale. D-ale Carna

valului.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,25 Creații neî la „An

tena Cintării Româ
niei".

20,30 Film artistic: Copiii 
și marea. Producție 
a studiourilor ame
ricane.

22.10 Telejurnal. Sport.
Luni, 5 ianuarie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică.
19.40 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,30 Roman foileton. 

Trecea un călăreț.. 
Episodul 4.

21.25 Cadran mondial.
21.40 Armonii de iarnă. 

Program de muzică 
ușoară românească.

22,05 Telejurnal,

Marți, 6 ianuarie
9,00 Autorul preferat.
9,40 Ce frumoasă este 

iarna..
10,00 Film 'serial. Uriașul 

Reluarea episodului 1.
11,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Invățărnînt-educație.
16.25 Curs de limbă en

gleză.
16,45 Almanah pionieresc.
17.10 Forum cetățenesc.

17,35 Clubul tineretului.
18.20 îndrumări pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea economi

că.
19,40 Mari formații muzi

cale muncitorești.
20,00 împliniri și perspec-

PROGRAMUL Țy

tive. De la un cinci
nal la altul..

20,25 Premieră TV. Centrul 
înaintaș a murit în 
zori de Augustin 
Cuzzani.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 7 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului. Informatica si 
profesiunile sale (I).

16,30 Curs de limbă germa
nă.

16,50 Festivalul interjude- 
țean de muzică cora
lă „Ion Vidu". Edi
ția a V-a.

‘ 17,05 Publicitate.
17,10 Din țările socialiste.
17,35 Moment muzical.
17,55 Spectacol de poezie 

și muzică realizat la 
Cluj-Napoca (partea 

. I).
18,25 Munca politicc-edu_ 

cativă : inițiativă, e- 
ficiență.

18,50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică 1981—1985.
19.40 Noi, femeile!
20.40 Telecinemateca. Ci

clul : Dosarele ecra
nului. Un vis împli
nit. Producție a stu
diourilor americane.

22,15 Telejurnal.
Joi, 8 ianuarie

9,00 Autorul preferat. Va- 
sile Alecsandri.

9,45 Munca politico-edu- 
cativă : inițiativă, e- 
ficiență.

10,10 Roman 'foileton : 
„Trecea un călăreț".

Reluarea episoadelor 
3 și 4.

12,00 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Tele.școală.
16,35 Curs de limbă rusă.
16,55 Formații artistice de 

amatori în studio.
17,10 Reportaj pe giob. 

Islanda.
17.30 Viața culturală. ■
18.40 Film serial pentru 

copii. Buratino. Pro
ducție a studiourilor 
sovietice. Episodul 1.

19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică 1981—1985.
19.40 Ora tineretului,

.20,25 Călătorie în Univers. 
Serial științific de 
factură enciclopedi
că. Episodul 1.

21.15 Pagini din istoria 
teatrului românesc.

22.15 Telejurnal.
Vineri, 9 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea econo

mică 1981—1985.

19.40 Călătorie prin țara 
mea. Cîntecele apelor.

20,05 Film artistic. Cum 
se reușește în dra
goste. Coproducție 
franco-italiană.

21.35 Luminile rampei. Vă 
place opera ?

22,05 Telejurnal.’
Sîmbătă, 10 ianuarie

9,30 Curs de limbă spa
niolă.

9,50 Curs de limbă fran- 
. ceză.

10,10 Teatru TV. „Cum vă 
place" de W. Sha
kespeare.

12.40 Cenaclul literar tele- 
școală.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic.sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin țara 

mea. Mîinile noastre 
cele de toate zilele.

19,45 Teleenciclopedia.
20,30 Film serial. Uriașul. 

Ultimul episod.
21,25 Frumuseții tale. 

Românie.
21,55 Telejurnal. Sport.
22,15 La hanul Ancuței. 

Emisiune muzical-dis- 
tractivă.
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