
MESAJUL DE ANUL NQU 
adresat întregului nostru popor, 

la posturile de radio 
și televiziune, de tovarășul

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA I

NICOLAE CEAUȘESCU

.irăși și prieteni,
.țeni ai Republicii Socialiste Roma-

cheiem anul care a trecut cu rezultate 
ircabile in dezvoltarea patriei noas- 
socialiste. In anul 1984, poporul român 
ărbătorit împlinirea a 40 de ani de la 
toria revoluției de eliberare socială și 
țională, antifascistă și antiimperialistă, 
re a deschis o nouă eră de transfor

mări revoluționare, de edificare a orîndui- 
i socialiste în România. Tot în acest an 
- în luna noiembrie — a avut loc Con- 
ilesul al XIII-lea al partidului, care a 
luptat hotărîrî de însemnătate istorică 

tru dezvoltarea economico-socială a 
ii în cel de-al 8-lea cincinal și, în pers- 

ectiyă, pînă în anul 2000, pentru făuri- 
ea societății socialiste multilateral dez-> 

v și înaintarea neabătută a Româ-
• -c. re comunism.

In iul pe care-1 încheiem, în industrie 
-a i lizat un ritm de creștere de circa 

la ută, iar în agricultură s-a obținut 
cea mai mare producție de cereale din 
’storia țării, de peste o tonă pe locuitor.

fost dat în folosință Canalul Dunăre — 
rea Neagră, grandioasă realizare a a- 
tei epoci, a geniului creator al minu- 

îtului nostru popor. Am obținut, de a- 
menea, progrese însemnate în dezvol- 

înv ățămintului, științei și culturii.
i creșterii avuției naționale și a 

it i național s-a asigurat majorarea 
** H sută a retribuției reale și a pen

au sporit, in continuare, veniturile 
.ii, ale tuturor oamenilor muncii.

.ie realizări din acest an demonstrea- 
incă o dată, forța economiei noastre 
ionale, superioritatea orînduirii socia- 
e pe care o edificăm, capacitatea popo- 

nostru de a infringe orice greutăți 
e a asigura — acționînd, sub conduce- 

•a partidului — mersul ferm înainte a)

României pe calea progresului, bunăstă
rii și civilizației.

Pentru toate aceste realizări, în nume
le Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernului, pre
cum și al meu personal, adresez acum, la 
încheierea anului, clasei noastre munci
toare, țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, întregii națiuni, cele mai calde 
felicitări, împreună cu urarea de noi și 
tot mai mari victorii în activitatea viitoa
re.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Intrăm în noul an 1985 cu hotărîrea 

fermă de a înfăptui neabătut prevederile 
planului pe ultimul an al actualului cin
cinal, asigurînd astfel realizarea în bu
ne condițiuni a întregului plan cincinal, 
1981—1985, și ridicarea patriei noastre pe 
o nouă treaptă a dezvoltării sale socialis
te. Acordăm, în continuare, o importanță 
deosebită lărgirii bazei energetice și de 
materii prime, înfăptuirii programelor 
speciale privind ridicarea nivelului tehnic 
și al calității producției, creșterea produc
tivității muncii, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism economi- 
co-financiar, ale autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, sporirea mai puter
nică a eficienței întregii activități. Va con
tinua, de asemenea, procesul de dezvol
tare și modernizare a agriculturii, de în
făptuire a noii revoluții agrare în Româ
nia, de transformare a modului de mun
că, de viață si de gîndire a țărănimii. Se 
va acționa cu toată hotărîrea in vederea 
îndeplinirii planului in domeniul investiți
ilor, precum și in celelalte sectoare de 
activitate.

Un accent deosebit se va pune pe dez-A

(Continuare în pag. a 4-a)
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Cu optimism, voie bună .și încredere 
în destinul luminos al patriei, 

oamenii muncii din Valea Jiului au sărbătorit

REVELIONUL 193 5
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Primii la muncă,
primii la

Cu satisfacția datoriei 
împlinite, minerii de la 
Paroșeni, întreprindere 
care a sărbătorit, cu mult 
înainte, Revelionul... în
deplinind sarcinile anu
ale de plan, au petrecut 
ultima nctepte din calen
darul lui ’84 la Casa de 
odihnă „Căprișoara11. Gaz
dă ospitalieră, personalul 
cabanei, alături de orches
tra minei, au create toate 
condițiile pentru buna 
desfășurare a Revelionu
lui.

„A fost o seară care 
a confirmat că, întotdeau
na, cei care sînt primii 
la muncă sînt și primii la 
distracție11, ne-a destăi
nuit ing. loan Besserman, 
directorul minei, aflat de 
curînd la conducerea în
treprinderii. După un an 
rodnic, cu gîndul la suc
cesele lui ’85, însuflețiți 
de vibrantul Mesaj de A-

distracție
nul Nou, adresat întregii 
națiuni de cel mai iubit 
fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
minerii de la Paroșeni și 
familiile lor au petrecut 
clipe minunate la „Căpri
șoara11. Printre cei pre
zenți, destoinicul șef de 
brigadă Alexandru Laszlo, 
cu ortacii și familiile, de 
asemenea, Petru Antohie, 
din sectorul III, minerii 
Gheorghe Busuioc, Deneș 
Mester, Ștefan Sîngereanu, 
lăcătușul .Nicolae Aron, 
maiștrii Avram Florea și 
Adrian Gheorghiu, ingine
rii Mircea Popescu și Re
mus Becuș. Toți 
bine dispuși, 
paharele cu 
pentru succesele anului 
trecut și urîndu-și noi și • 
importante împliniri în 
cel care abia a venit!

veseli, 
închinînd 
șampanie

Bujor MIRCESCU
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Raporlînd cu trei zi
le mai devreme realiza
rea planului anual, mi
nerii, tehnicienii și in
ginerii de la mina I.onea 
s-au reunit la cumpăna 
dintre ani, pentru a săr-

wrmiim/ftfrtn/teiinwfi

Bucuria 
succeselor 

de prestigiu
rntnrnrrrnr;rrrrrrrr!ffr’rr

bători împreună Reve
lionul ți satisfacția da
toriei împlinite.

Au fost prezenți, ci 
mîndria succesului fără 
precedent — extragerea 
în 1984 a unei cantităț 
suplimentare de 35 229 
tone cărbune — mineri 
sectorului IV. In mijlo
cul minerilor Florea An

T. ALEXANDRU

(Cont. în pag. a 2-a)
1

jind de bine pentru (ară, i 
pentru conducătorul ei j

, ■ Am pășit într-un nou
- an de muncă și împliniri, 
I de bucurii și satisfacții în
• înflorirea și propășirea
• patriei noastre înfloritoa

re, România socialistă, în 
întinerirea ei continuă. In-
r-adevăr, patria noastră 
milenară, prin sporul de 
igoare și frumusețe de 
are beneficiază an de an, 
,->d al operei creatoare, 

pline de dăruire revo
luționară a poporului nos
tru, e mai tînără ca ori- 
cînd. Pășind în anul 1985, 
pășim în al 41-lea an de 
libertate și în al 20-lea 

j an al Epocii Ceaușescu11 
| — epoca cea mai fertilă 
I din istoria poporului ro- 
‘ mân, a patriei nostre.
1 Am pășit în acest an cu 
’ certitudinea unor noi îm- 
i pliniri și biruinți în în

făptuirea grandiosului 
1 program de făurire a' so-

- cietății socialiste și co

muniste pe pămîntul stră- I 
bun al patriei în traduce- I 
rea în viață a istoricelor ' 
hotărîri ale Congresului I 
al XIII-lea al partidului I

Noi, minerii Lupeniului ’ 
pășim în noul an insufle- I 
țiți de mobilizatoarele l 
chemări adresate întregu- I 
lui nostru popor, în Me- ■ 
sajul de Anul Nou al to- ’ 
varășului Nicolae I 
Ceaușescu. Aceste che- " 
mări ne-au mers la ini- i 
mă și constituie ' pentru ■ 
toți minerii brigăzii pe | 
care o conduc izvorul în- ■ 
suflețitor al angajamen- J 
tului de a da patriei mai I 
mult cărbune, așa cum i 
am făcut an de an, mai I 
cu seamă în 1983 și 1984 |

Mihai BLAGA,
miner șef de brigadă, • 

sectorul III, I.M. Lupeni |

(Continuare in pag. a 2-a).

Reportaje și insem- 
nări de la alte revelioa- 
ne ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului

IN PAGINILE II III

La vetrele focului continuu
Noroc bun, 1985! Noroc bun, An Nou! Minerii, 

preparatorii, energeticienii, toți oamenii muncii din 
X alea Jiului te primesc cu drag, încrezători in faptul 
că o să le aduci satisfacții în muncă, bucurii și împli
niri în viață, dragoste, pace și înțelegere. La ceas 
de cumpănă dintre ani, mulți dintre ei s-au aflat la 
datorie, la vetrele locului continuu, pregătind cu te
meinicie „front de lucru" pentru începutul anului. La 
ora cînd în casele noastre răsunau clichetul paharelor 
și glasurile cristaline ale colindătorilor, ei se aflau la 
lucru. Lor le dedicăm rîndurile ce urmează.

Prima zi — primele
succese

„încă din ultima zi a a- 
nului trecut, continuînd și 
în zilele de 1 și 2 ianuarie 
— ne informează ing. Cor
nel Burlec, șeful biroului 
producție de la C.M.V.J.

In ritmul dansului, in atmosfera de voie bună, 
componenți ai colectivului minier fruntaș de la Pa
roșeni. petrec împreună Revelionul, la cabana Că
prișoara.

l oto: Ovidiu PXRAIXNI

— la toate întreprinderile 
miniere au avut loc am
ple lucrări de revizii și re
parații. Majoritatea au fost 
finalizate din 1 ianuarie. 
La l.M. Petrila și I.M. 
Bărbăteni, unde au fost 
probleme mai complexe de 
rezolvat pe fluxuri, lucră

rile de revizii si reparații 
au fost finalizate ieri, la 
amiază11.

I.M. PETRILA. Majori
tatea lucrărilor de revizii 
și reparații au fost execu
tate de sectoarele VII — 
transport și VIII — electro
mecanic. După cum ne in
formează loan Penu, șeful 
sectorului VII, s-au execu
tat ■vulcanizări la banda 
nr. 3, s-au schimbat cupoa
ne la banda 24 și s-au in
trodus cupoane la benzile 
26 și 5 A. De asemenea, 
s-au efectuat controale ri
guroase la silozuri și la

Reportaje realizate de
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Sfîrșit de an 
sărbătoresc

A intrat în tradiția 
întreprinderii de utilaj 
minier din Petroșani ca 
in ultima zi a anului, 
corul muncitoresc „Ar
monii tinere" al între
prinderii să meargă din 
secție in secție pentru^ 
a ura oamenilor muncii 
— făuritori de mașini 

• miniere, un An Nou 
i rodnic, succese în muncă 

și tradiționalul „La 
multi ani.'". Formația 
corală a interpretat in 
fiecare secție colinde de 
An Nou, încheind pro
gramul cu piesa corală 
„Urare constructorilor de 
mașini miniere" piesă 
devenită uu adevărat 
simbol al uzinei.

Tradiționalul „Plugu- 
șor“, cele 14 lucrări co
rale românești înterpre-
Horia DOBROGEANU

(Cont, iii pag. a 3-a)
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Cu optimism, voie bună și încrede

OAMENII MUNCII DIN VALE/
TRECEREA PRAGUL

Toast muncitoresc pentru noi împliniri 
în producție și viață 0 noapte nf

La cumpăna dintre ani, 
cele peste o sută de fa- 
milii de mineri, electro- 
lăcătuși, cadre tehnico- 
inginerești de la I.M. 
Vulcan, preparatori și 
alți oameni ai muncii 
din oraș și-au dat în
tîlnire la cantina mi
nei, pregătită sărbăto
rește pentru un aseme
nea eveniment scump 
fiecăruia dintre noi.

Sala multicolor orna
tă, mesele și meniul bo
gat excelent pregătit, 
servirea ireproșabilă,

Clipele sărbătorești
ale Lupeniului

Cîțiva fulgi de zăpadă, 
grăbiți și ei ca timpul ce 
zboară în întîmpinarea 
Anului Nou, întregesc de
corul sărbătoresc cu care 
Lupeniul, această adevă
rată citadelă minerească 
întîmpină Anul Nou. Mi
nerii, preparatorii, cons
tructorii, țesătorii, lucră
toarele de la Vîscoza, cei
lalți oameni ai muncii din 
Lupeni și-au dat din nou 
întîlnire la 
Revelionului, 
cinsti 
curie 
nului 
mele 
mai mulți dintre ei 
petrecut Revelionul 
comun, în sălile cantine
lor muncitorești sau ale 
localurilor de alimentație 
publică, unde atmosfera 
specific sărbătorească s-a 
încetățenit încă de la pri
mele ore ale serii.

Sala V Sud, a minei 
Lupeni, împodobită cu 
ghirlande multicolore, s-a 
dovedit din nou gazdă 
primitoare pentru mine
rii celei mai mari între
prinderi miniere din țară. 
Panouri fiumos colorate, 
de pe care nu lipsesc tra
diționalele urări „Bine ați

sărbătoarea 
pentru a 

eu voie bună și bu- 
rodnicia muncii 
1984, aflat la 
ore ale sale.

a-
Ulti- 
Cei 
au 
în

venit! “, „Noroc bun!“ și 
La mulți ani!“ luminate în 
culori vii creează un de
cor de aleasă sărbătoare, 
creează atmosfera de bună 
dispoziție și voioșie, speci
fice sărbătoririi de început 
de an. La mesele încăr
cate cu bucate alese au 
luat loc peste 400 de per
soane a căror bună dis
poziție este întreținută 
permanent de formația 
minei Lupeni condusă de 
loan Plic și de formația 
„Gențiana". De asemenea, 
pentru întregirea decoru
lui de sărbătoare, ingine
rul Duban a montat la 
orga de lumini nu mai 
puțin de 460 de becuri 
colorate.

Și acum, în această 
seară de mare sărbătoa
re, în mijlocul minerilor, 
al preparatorilor, al celor
lalți oameni ai muncii se 
află tovarășul loan Resi- 
ga, primarul orașului, a- 
lături de conducerea în- 
trepriinderii din care nu 
lipsesc directorul minei, 
Gh. Marchiș, secretarul 
comitetului de partid Ni
colae Vlad, directorii ad- 
juncți Dumitru Dănciu- 
lescu și Tiberiu Suciu,

contabilul șef Nicolae Go- 
moi. Printre ceilalți oa
meni ai muncii prezenți 
la serbarea Revelionului 
se află în fruntea mesei, 
la fel ca și în frontul căr
bunelui Eroii Muncii so
cialiste Constantin Popa 
și Teodor Boncalo, iar a- 
lături de ei Ion Gîlcă, 
Mikloș Zanga, Socec Ka
rol, Emil Brănet, alți mi
neri de frunte ale căror 
fapte de muncă i-au si
tuat mereu în fruntea 
întrecerii socialiste în 
bătălia pentru a da țării 
cît mai mult cărbune.

In aceste clipe sărbăto
rești în care minerii Lu- 
peniului trăiesc din plin 
bucuria muncii rodnice 
desfășurate în anul 1984, 
gîndurile lor se îndreap
tă cu adîncă recunoștin
ță și prețuire către Mi
nerul de onoare al țării, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, către 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a căror grijă și prietenie 
însoțesc permanent mi
nerii țării în frontul mun
cii pentru 
energetică

formația „Armonic" 
I.P.C.V.J. au făcut 
întreaga petrecere 
Revelion să degaje voia 
bună, veselia, bucuria 
împlinirii în muncă și 
viață. împliniri și sa
tisfacții datorită muncii 
bărbătești a minerilor 
din Vulcan și strădaniei 
loi’ de a obține cît mai 
mult cărbune pentru 
căldura și lumina țării.

La hotarul dintre ani 
cei prezenți și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat, au întins ne
lipsita horă sau au dan
sat valsul, au închinat 
o cupă de șampanie 
pentru viața demnă -și 
plină de bucurii pe care 
o trăiesc, pentru sănăta
te și pace, pentru noi 
succese în muncă, ho- 
tărîți să răspundă prin 
fapte îndemnurilor a- 
dresate de conducătorul 
partidului și statului, to
varășul Nicola e 
Ceaușescu, întregii na
țiuni, în Mesajul de A- 
nul Nou. Asemenea gîn-

a 
ca 
de

a

duri de noi împliniri, 
de a face din anul 1985 
un an de vîrf în reali
zarea producției de căr
bune, de a-și onora e- 
xemplar sarcinile de 
plan, le-au exprimat 
Mihai Dudescu, harnic 
și destoinic brigadier, 
Aurel Matiaș și Mircea 
Băltățescu, șefi de sec
toare, Alexandiu Bu
ruiană, maistru prepara
tor, ing. Iosif Bocan, di
rectorul minei, numit de 
puțin timp în fruntea 
acestui colectiv. Ei a- 
firmau că, încrezători în 
puterea lor 
asigură pe 
rul 
lui 
își 
iar
din nou printre frunta
șele Văii Jiului. Orele 
minunate petrecute îm
preună, dau 
certitudinea, 
munci mai cu spor în 
1985 pentru prosperita
tea patriei. (T.R.)

de muncă 
conducăto- 

partidului și statu- 
nostru că, în 1985, 

vor regăsi cadența, 
mina lor se va afla

garanția, 
că vor

Gh.

independența 
a patriei.

CHIRVASA

Nicicînd sala 
sindicatelor din 
nu a fost mai frumos îm
podobită ca la Revelionul 
petrecut de oamenii mun
cii din întreprinderea 
nieră: „Lucrez de 28 
ani la același sector 
minei Aninoasa, 
sea cunoscutul miner șef 
de brigadă PaV"1 
am petrecut 
ortacii mei mi 
evenimente, dar 
tă dată este cel 
mos organizat. Ani' 
se încheie a fost 
pentru minerii din n 
da mea; am dat patriei 
20 000 tone de cărbune

clubului 
Aninoasa

mi- 
de 
al 

mărturi-

hotărîri'
XIII- 
neri;
nefiav
sa.'
P’
v‘

peste planul stabilit. Și in
noul an vom munci cu for
țe spoi ite, cu aceeași hăr n*
nicie și tragere de inimă". mî

Intr-o atmosferă de ve sa '
selie și optimism, de în au
credere în viitorul lumi 1985,
nos al patriei, deschis de sebii

Brigadierul Mihai 
Dudescu cu ortacii la 
Revelionul minerilor 
de la Vulcan.
Foto: P. OVIDIU

lo ie
la hotarul dintre ani

c.
ap 
E' 
no. 
plir 
re 
con 
SN

Salonul frumos împodo
bit al restaurantului „Pa- 
rîngul" din cartierul Ae
roport — Petroșani, a găz
duit în noaptea Revelio
nului peste 100 de familii 
ale constructorilor de ma
șini miniere — oameni ai 
muncii din I.U.M. Petro
șani. Bradul feeric împo
dobit a revărsat scînteierî 
de argint peste mesele fes
tiv decorate. Cele 12 bătăi 
ale ceasornicului i-au sur
prins pe toți participan- 
ții la sărbătoarea Revelio
nului rostind cuvinte de 
rămas bun pentru anul 
care a trecut și un cuvînt 
de bun sosit pentru Noul 
An. In aceste clipe de 
interferență a timpului 
i-am cunoscut pe loan 
Găină și pe Iuliu Enache, 
țcb 'Iogi, ciocnind pahare 
eu vin rubiniu. Se citea 
pe fețele lor optimismul 
șî încrederea în viitor. La 

, miezul nopții c-Upele de

șampanie s-au ridicat 
pentru a se alătura urări
lor de sănătate, de noi 
izbînzi în muncă. A răsu
nat apoi tradiționalul „La 
mulți ani"!, făcînd ca pe 
fețele celor prezenți să

Gatichi, lăcătuș, atelierul 
mecanic al I.M. Dilja și 
alții. A contribuit la reu
șita Revelionului printr-un 
repertoriu variat, adecvat 
momentului, formația „At
las", condusă de loan Bo-

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Avînd surîsul 
pe buze 

și bucuria în inimi 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

se citească încrederea și 
optimismul.

Au participat la acest 
Revelion și oameni ai 
muncii dc la alte unități; 
Adalbert Csiki, vulcaniza- 
tor la I.A.C.M.M., împreu
nă cu Constantin Buză, 
șofer taximetrist la 
A.U.T.L. Petroșani, Emilia

togel. Merită a fi releva
tă buna servire asigurată 
de către personalul res
taurantului, condus cu 
pricepere și profesiona
lism de Ana Szabo. Au 
fost organizate o tombo
lă cu peste 100 obiecte 
și jocuri distractive, s-au 
ales trei „Miss Revelion

*85“, Sanda Toma, Felicia 
Gherasim și Camelia 
Gruia.

In ritmul melodiilor de 
muzică ușoară și popu
lară dintre care „Perini- 
ța„ le-a întrecut pe toa
te, veselia a continuat pf- 
nă cînd zorii primei di
mineți a Noului An s-au 
ivit zîmbitor de după 
crestele înzăpezite ale 
Munților Paring. Revelio
nul s-a terminat, iar Noul 
An, ultimul an al cinci
nalului, anul în care în
treaga țară va purcede 
cu entuziasm la traduce
rea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al Partidului Co
munist Român, a chemă
rilor din Mesajul rostit 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, în 
noaptea de Anul Nou.

.. loan CHIRAȘ

Casa de oaspeți a Com
binatului minier Valea 
Jiului a fost una dintre 
gazdele ospitaliere ale 
Revelionului. Și-au dat în
tîlnire în jurul tradiționa
lului brad tineri, oameni 
ai muncii din Combinatul 
minier „Valea Jiului", de 
la Centrul de calcul, din 
alte întreprinderi pentru 
a petrece împreună pime- 
le ore ale Noului An.

Cei prezenți, ingineri, 
proiectanți, muncitori și 
tehnicieni, alte categorii 
de oameni ai muncii au 
ascultat cu viu interes 
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român pre
ședintele Republicii Socia
liste România, cu ocazia 
Anului Nou transmis la 
posturile de radio șl te
leviziune. Ultimele se
cunde ale anului 1984 — 
anul istoricului Congres

•

al partidului, anul al pa- 
truzecilea al înaintării 
noastre pe calea luminoa
să a comunismului — 
au fost însoțite de urări 
de sănătate, de succese 
în muncă pentru toți cei 
prezenți, pentru oamenii 
Văii Jiului; cupele de șam
panie ridicate în sunetele 
„Horei Unirii" și a tradi
ționalului „Mulți ani tră
iască!", au marcat bucu
ria oamenilor în prag de 
An Nou.

S-a trecut astfel în ul
timul an al cincinalului cu 
optimism, cu dorința fier
binte de a face totul pen
tru a realiza sarcinile re
venite din hotărî rile fo
rumului comunist al țării, 
din chemările vibrante a- 
dresate întregii națiuni 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în 
Mesajul de Anul Nou.

H. ALEXANDRESCU
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URARE.

Ceas de prag și ceas de lună
Osie legănătoare
Plugușorul iar ne-adună
Prin zăpezi, la sărbătoare

REFREN :

Roditor colind de țară
■ Glas de limpezi zurgălăi 

Ca-n urarea populară, 
Trageți brazda, măi flăcăi !

Umăr lingă umăr, frați, măi 
Sub boltirea românească
Tot cu sufletu-n Carpați, noi 
Spunem țării să trăiască !

REFREN

Doinitoarele meleaguri
Pururea, fertile-i fie
Și culoarea ei din steaguri 
Vom purta-o cu mîndrie.

REFREN

(Urmare din pag. I)
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de multă 
l optimism, 
ninerilor e- 
l comitetu- 
, Ilie Pădu
re! Poantă, 
treprinderii, 
a, președin- 
llui sindi

cal, voioșia și bucuria 
încheierii unui an 
rodnic — iată cadrul fi
resc în care oamenii 
muncii de la mina Lo- 
nea, într-un singur 
g î n d și-au reafir
mat încă odată, la 
trecerea în anul 1985, 
bucuria de a-l avea în 
fruntea partidului pe 
tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu, în sănătatea 
lui și a tovarășei Elena 
Ceaușescu toastind, în 
momentul rostirii de 

către secretarul general 
al partidului, al Mesa
jului de Anul Nou.

La cumpăna anilor ’84 
•—’85 ei și-au exprimat 
hotărîrea de a face ca 
pentru ei anul 1985 să 
însemne o nouă treaptă 
istorică în dezvoltarea și 
modernizarea întreprin
derii.

După tradiție, Anul 
Nou a fost întimpinat în- 
tr-o atmosferă de bucurie, 
de sărbătoare. In fiecare 
unitate economică din 
Valea Jiului copiii din 
municipiu, șoimi ai patriei 
și pionieri, s-au dus pen
tru a ura părinților lor, 
muncitori, maiștri și in
gineri, personal TESA — 
un Nou An fericit, plin 
de succese în muncă, de 
prosperitate. Cu acest 
prilej copiii au mulțumit 
părinților lor pentru tot 
ce au făcut, pentru efor
turile ce le depun ca ei, 
generația „Epocii 
Ceaușescu, cele mai tinere 
vlăstare ale țării, viito
rii făuritori ai comunis
mului să crească în pace, 
în bunăstare, sănătoși și 
lipsiți de grija zilei de 
mîine.

Plugușorul, sorcova, u- 
rările de „La rnulți ani!" 
au însoțit pretutindeni, 
la toate întreprinderile 
miniere, la I.U.M.P. și 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, la fabricile de con
fecții și tricotaje, la alte 
unități economice, cînte- 
cele pline dă prospețime 
ale copiilor. Este meritul 
Consiliului municipal al 
pionierilor, al școlilor și 
grădinițelor de a păstra 
vie această minunată tra
diție, expresie a unui act 
educațional cu valențe deo
sebite în orientarea șco
lară și profesională a co
piilor, în formarea lor 
pentru muncă și viață.

Pretutindeni copiii au 
fost primiți cu fructe și 
dulciuri, cu cadouri, ceea 
ce a făcut ca sărbătoarea 
Anului- Nou să le umple 
inimile de bucurie. (Al. 
HOKAȚIU) 

linia de ghidare de la pu
țul 12. S-au finalizat revi
ziile la angrenajele de 
transport, s-a înlocuit ac
ționarea ia transportorul 
de la banda 8 A. Au fost 
prezente, la datorie, echi
pele conduse de loan Bulan- 
cea, Gheorghe Cucu, Dă- 
nuț Rusu, loan Mihanța,’ 
Ștefan Nica, loan Ștefan, 
coordonate de maiștrii loan 
Domokoș și loan Mustocea 
și de subinginerii Vasile 
Pătroșcoiu și Daniel Cos- 
ma.

La sectorul VIII, echipa 
condusă de Nicolae Mic a 
efectuat reparații la mași
na de extracție, la compre- 
soare și turbocompresoare, 
iar lucrările de revizii de 
la puțul cu schip au fost 
coordonate de maistrul Ni
colae Szekely.

I.M. PAROȘENI. Cele 
mai importante lucrări au 
fost montarea unui conca- 
sor pe fluxu] abatajului 
frontal din panoul 2 și 
vulcanizarea benzilor pe 
magistrala de transport. 
Au participat aproape 100 
de oameni ai muncii.

1985 — anul calității
Și în cadrul unităților 

I.P.C.V.J., în zilele de săr
bătoare preparatorii au fost 
prezenți la datorie. Tehni
cianul principal Cornelia 
Josan, din cadrul compar
timentului mecanic, ne in
formează că, la Preparația 
Petrila s-a înlocuit toba 
de acționare și cuplajele 
elastice de la banda 69, 
prin strădania echipelor 
conduse de loan Macavei 
și Constantin Niculescu. 
Echipa condusă de loan 
Ciur a înlocuit toba de ac
ționare de la banda 320. 
La Preparația Coroești s-a 
modificat sistemul de clau- 
baj, lg linia a doua de se
parare, lucrare executată 
de echipele conduse de A- 
lexandru Fecioru, Dorin

Sfirsit de an ■> 

sărbătoresc
(Urmare din pag. 1)

tate în fața unui audito
riu care în 1984 a sărbăto
rit 75 de ani de existență 
a întreprinderii, au pus în 
evidență dorința tuturor — 
muncitori, ingineri, maiș
tri — de a munci mai bi
ne în acest an, de a tra
duce în fapte de muncă 
sarcinile ce revin întreprin
derii în lumina Directivelor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a chemărilor 

mobilizatoare adresate ță
rii întregi de la tribuna 
istoricului forum comunist.

Așa cum releva în cu- 
vîntul său Ioan Predoi, se
cretarul comitetului de 
partid, președinte al con
siliului oamenilor muncii 
„în 1985 oamenii muncii 
din întreprindere vor face 
totul pentru ca realizările 
lor să fie pe măsura exi
gențelor reieșite din docu
mentele Congresului al 
XIII-lea. In încheiere s-a 
urat- tinerilor colindători, 
membri ai formației cora
le „Armonii tinere”, for
mație alcătuită exclusiv 
clin muncitori ai uzinei, noi 
succese in 1985, noi reali
zări în producție, și pe 
scena Festivalului național 
„Cîntarea României”.

Urările muzicale ale for
mației corale a I.U.M.P. 
au însemnat un gîncl de 
înaltă recunoștință pentru 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român și pentru eminentul 
om de știință, tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru 
condițiile de muncă și via
ță de care oamenii muncii 
din înreaga țară se bucură 
pe deplin.

Clipicioiu, și Sever Coroia- 
nu. Tot la Coroești, s-a e- 
fectuat schimbarea carca
sei la ciurul 49/1, la care 
au participat-Gheorghe Cio- 
banu, Bebe Cojocaru, 
Gheorghe Foca, Dumitru 
Zovracu și alții. Așadar, și 
preparatorii și-au creat 
condițiile tehnice pentru ca 
’85 să fie un an al calității 
și eficienței.

La I.U.M. Petroșani
Mecanicul șef al I.U.M.P. 

este denumit inima între
prinderii, deoarece oamenii 
din acest important sector 
de activitate se ocupă de 
buna funcționare a utila

La vetrele focului continuu
jelor și instalațiilor din 
dotare. Acești oameni sînt 
prezenți la datorie și în 
zilele de sărbătoare. După 
cum ne informează, cores
pondentul nostru Wilhdm 
Lojadi, au fost prezenți la 
datorie în aceste zile e- 
lectricienii ce deservesc sta
ția de înaltă tensiune Iu
lian Sabău, Alexandru Bel- 
teki, Șerban Popescu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Ra- 
coșa, -Alexe Tofan, Marcel 
Manole, Daniel Andris. Și 
lăcătușii de la stația de 
compresoare, Victor Socaci, 
Aurel Cordea, Petre Băltă- 
rete, Andrei Deneș, Nico
lae Morar, loan Faluvegi, 
au fost la datorie. Centra
la termică i-a avut pre
zenți pe Ileana Vitez, Ioan 
Voichițoiu, Emil Becichi, 
Francisc Kadar, Nicolița 
Tucă, Ilca Davidoiu. O 
muncă susținută a desfă
șurat formația maistrului 
Vasile Dogaru, alcătuită din 
lăcătușii Marcel Dumachin, 
Victor Ciocîltea, Anton 
Ciocîltea, Tudor Sas, 
Paul Trincu, Alexandru 
Costin, strungarii Petru Fi
lip, Ioan Butulescu, Eleo-

Pentru producția lui ’85
De la Uzina de prepara

re a cărbunelui din Lupcni, 
ieri dimineață, prin tele
fon, tovarășul Cazimir 
Becsuk, președintele comite
tului sindical, ne-a furni
zat date despre cîteva' din
tre cele mai importante lu
crări de revizii și repara
ții, care s-au declanșat în
că din primele minute ale 
primirii „ștafetei" de . că
tre Noul An 1985.

La montarea ventilului 
de 400 la baza cisternei 
pompelor recirculație-spăla- 
re au lucrat Viorel Mocanu, 
Remus Hici, Gheorghe Co- 
man, Viorel Cosma, Petre 
Dobre și Augustin Peșteșan. 
Pentru introducerea con
ductelor cu diametrul de 
150 și 200 îngroșat în „turn 
spălare" și înlocuirea ven
tilului de 100 au acționat 
Andrei Tănăsucă, Alexan
dru Fodor, Fornando Socs- 
ko, Bela Peter, Ionel Ullar,» 
Dumitru, Iuga, Angela 
Miiller, Victor Malagean, 

La datorie, formația lui Vasile Maioga.

nora Olteanu, Petru Toma, 
Dumitru Poenar, Aurelia 
Pohl, electricienii Liviu 
Bodea, Liviu Ceuță, lean 
Popescu, Iuliu Berei. La 
schimbarea uleiului la ma- 
șinile-unelte au participat 
lăcătușii Ion Prodan, Ion 
Olteanu, Nicolae Lupancu, 
Dan Becus, Costel Bosu, 
Felician Lăban, Ilie Vădu
va, Cornel Buga și alții.

La „izvoarele” luminii
„In noaptea de Anul Nou, 

Uzina electrică Paroșeni a 
funcționat la capacitate 
maxima", ne informează 
inginerul șef al întreprin
derii Gheorghe Eținea. Ce 

înseamnă aceasta? înseam
nă că, în chiar prima zi a 
anului, U.E. Paroșeni a 
„pulsat" în sistemul ener
getic național peste 208 
MW/h energie electrică, 
din care 55 MW/h se ma
terializează în cele 120 
Gcal/h energie termică pen
tru minerii Văii Jiului și 
familiile lor. La „izvoare
le" nesecate ale luminii, au 
stat de veghe, în noaptea 
de primenire a anului, tu
rele conduse de Mihai Să- 
vei, Alexandru Cioto, Fran
cisc Kocsik, Nicolae Gavri
lă, Ion Racheleanu, Ion 
Iliescu și Ion Cîrstea, co
ordonate de ing. Iosif Sass, 
Cîți dintre noi ne-am gîn- 
dit în noaptea Revelionu
lui, de unde vine lumina 
beculețelor din brazii îm
podobiți! Iată, de la ei, e- 
nergetiejenii de la Paro
șeni!

Sănătate !
Gata să intervină oricînd, 

în noaptea dintre ani, au 
stat de veghe oamenii în 
alb, slujitorii jurămîntului 
lui Hypocrate. La urgență, 

Anișoara Gavrilă, Elena 
Kerekeș, Marius Eghet, în 
timp ce Ion Medrea, Antoni 
Kallo, Ovidiu Niță, Ștefait 
Lican, Marius Mic, Nicu IsăJ 
nescu, Ilie Vătășescu și 
Ion Boca au înlocuit con
ductele de la jgheabul de 
trecere al sitelor 115—118.'

S-a mai lucrat la înlo
cuirea demenților benzii; 
metalice nr. 1—pivnița Lu- 
peni (Nicolae Ivanciu, 
Gheorghe Cuștea, Ioan Ma-. 
tei, Ion Horvath, Martini 
Horvath și Andrei Hîrleți 
la branșarea conductelor 
300 în linia spre jompui! 
colector — Traian Muntean, 
Tiberiu Șoreanu, Eleftcrieț 
Ganță, Ion Kovondi, VioreJ 
Pop, Ion Șorher, loan TomJ 
șa, Gheorghe Moldovan. Ini 
fine, la partea electrică au) 
acționat Ion Stean, Cons-J 
tantin Toca, Toader Săraca,. 
Ion Suceveanu, Mihai Bo
ca și Constantin Popescu. j
Text și foto: AI. TĂTAR 

medicii Alexandru Cristea 
și Elena Săvulea și cadre
le medii Mihai S . seu, 
Ileana Sandor, Cătălina 
Vlădoiu și Amalia Kadar, 
dispecerul Ana Pinka. Me
dicii Filomela Hogman (in
terne), Ioah Balint (chirur
gie), Elena Suciu (pediatrie), 
Maria Miron (pediatrie) au 
condus echipele de servi
ciu din noaptea Revelionu
lui, de „strajă" sănătății 
semenilor. De la materni
tate, dr. Matilda Bara ne 
informează să în noaptea 
de Revelion (echipa forma
tă din Sonia Plăcintă și A- 
na Oprea a fost condusă 
de dr. Sidonia Faidis) nu... 
s-a născut nici un copil. 
In schimb, în prima zi, la 
ora 22, a văzut lumina zi
lei Cosmin, al 3-lea copil 
al Anei Cojan din Petrila, 
muncitoare la B.A.T. Pe
troșani, care merită toate 
felicitările pentru că, la 
41 de ani, a născut un bă
iat de 3,700 kg. Să crească 
mare și frumos!

Alo! Aveți legătura 
cu ’85 !

Cîți dintre noi nu do
rim, în zilele de sărbătoa
re, să transmitem celor 
dragi felicitări și gîndurile 
noastre bune? O facem prin- 
„interurban" 1, 2, 14, 18 sau 
21. In spatele acestor nu
mere, stau Rozalia Nistor, 
Viorica Schwartz, George- 
ta Grădinaru, Felicia Chir- 
ca, Viorica Șink, Georgeta 
Pruntea, Ecaterina Hellbert, 
Cornelia Suditu, Doina Fio- 
rca, Maria Nyilas, Carolina 
Miron, Doina Oancea. „Au 
fost sute și sute de convor
biri^ ne informează Ioana 
Svichiu, supraveghetoare. 
Și credem! La „centrala" 
C.M.V.J., au ținut... legătu
ra cu suprafața și subtera
nul telefonistele Mariana 
Neagoe, Ecaterina Damines- 
cu, Anica Belea și Maria 
Savin. „Alo, aveți legătura 
cu ’85!" Am vorbit, mul-, 
țumim! Jj
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MESAJUL DE ANUL NOU ACTUALITATEA îN LU3tE
(Urmare din pag. 1)

Vu. tarea științei, învăță- 
mintului și culturii — fac
tori de cea mai mare im
portanță pentru desfășura
rea cu succes a întregii o- 
pere de construcție socia
listă din patria noastră. Se 
va intensifica activitatea 
politico-educativă pentru 
lărgirea orizontului de cu
noștințe al oamenilor mun
cii, de formare a omului 
nou, cu o conștiință patrio
tică revoluționară. înainta
tă.

Toate acestea ne cer să 
acționăm neabătut pentru 
perfecționarea continuă a 
întregii activități, pentru 
lărgirea democrației mun
citorești revoluționare, pen
tru a pune în valoare i- 

n i iativa și capacitatea crea
toare a oamenilor muncii, 
pentru introducerea unui 
înalt spirit de ordine, dis
ciplină și. responsabilitate 
in toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale.

Să facem totul ca anul 
1985 să asigure realizarea 
in cele mai bune condiții 
a prevederilor cincinalului 
actual, să marcheze noi și 
tot mai mari progrese in 
înfăptuirea Programului 
partidului. în ridicarea ni
velului general de viață al 
poporului român, în întă
rirea independenței și su
veranității patriei noastre 
socialiste!

Dragi tovarăși și prieteni,
Anul 1984 s-a caracteri

zat printr-o încordare deo
sebit de gravă a situației 
internaționale, prin inten
sificarea cursei înarmărilor 
— îndeosebi a celor nuclea
re — ceea ce a dus la creș
terea pericolului unui nou 
război mondial, care s-ar 
transforma, inevitabil, în- 
tr-o catastrofă nucleară ce 
ar putea distruge întreaga 
viață și civilizație de pe 
planeta noastră. Iată de ce 
problema fundamentală a 
epocii noastre este oprirea 
cursei înarmărilor nuclea
re și trecerea la dezarma
re, înlăturarea primejdiei 
de război și apărarea păcii. 
Intrînd în anul 1985 este 
necesar să facem astfel in
cit să fie oprită evoluția 
periculoasă a evenimente
lor spre agravarea încor
dării, să asigurăm reluarea 
politicii de destindere și 
soluționare pașnică a tutu

ror problemelor, apărarea 
dreptului suprem al popoa
relor, al oamenilor — la 
existență, la libertate și in
dependență, la viață, la 
pace!

Salutăm negocierile ce 
urmează să aibă loc, la în
ceputul acestui an. între 
Uniunea Sovietică și State
le Unite — și dorim ca ele 
să răspundă așteptărilor 
popoarelor de a deschide 
calea unor înțelegeri co
respunzătoare în problema 
armamentelor nucleare și 
a ncutilizării Cosmosului în 
scopuri militare.

Dat fiind că problema 
rachetelor privește nemij
locit viața și existența po
poarelor europene, conside
răm că toate țările conti
nentului nostru — și în pri
mul rind cele din N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia
— trebuie să participe ne
mijlocit, într-o formă sau 
alta, la realizarea unor 
înțelegeri corespunzătoare, 
care să ducă la înlăturarea 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune și, apoi, a ori
căror arme nucleare din 
Europa și din întreaga lu
me.

Popoarele europene — 
care în 1985 vor aniversa 
împlinirea a patru decenii 
de la încheierea celui de-al 
doilea război mondial și de 
la înfrîngerea fascismului
— vor trebui să țină sea
ma de învățămintele isto
riei și să conlucreze activ 
pentru a realiza — pe dea
supra oricăror deosebiri de 
orînduire socială — o Eu
ropă unită, a păcii și co
laborării, fără arme și fă
ră războaie.

Ca și pînă acum, Româ
nia va milita cu toată ho- 
tărîrea pentru dezarmare, 
pentru securitate, colabora
re și pace în Europa și in 
lume. O atenție deosebită 
vom acorda dezvoltării co
laborării în Balcani, trans
formării acestei regiuni în
tr-o zonă a păcii și conlu
crării rodnice, fără arme 
nucleare și baze militare 
străine.

In întreaga noastră ac
tivitate internațională vom 
promova, în modul cel mai 
ferm, principiile deplinei 
egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și avan
tajului reciproc, ale respec
tării dreptului fiecărui po

por de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un a- 
mestec din afară. Sintem ho- 
tărîți ca, și în viitor, să ne 
aducem contribuția activă 
la soluționarea pașnică, prin 
tratative, a problemelor li
tigioase dintre state, la li
chidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale bazate pe 
deplină egalitate și echita
te în relațiile dintre state.

Consecventă politicii sale 
de pace și colaborare, Ro
mânia va întări continuu 
conlucrarea cu țările socia
liste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu 
statele capitaliste dezvolta
te, cu toate popoarele lu
mii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, pentru so
luționarea constructivă a 
marilor și complexelor pro
bleme ce confruntă epoca 
noastră.

Intrăm în Noul An avînd 
convingerea că popoarele, 
mișcările pentru pace și 
dezarmare de pretutindeni
— cărora poporul român li 
se alătură cu toată forța
— au capacitatea de a-și 
impune voința și de a da 
un nou curs evenimentelor, 
de a asigura triumful poli
ticii de colaborare și pa
ce, de independență, de a- 
firmare liberă și suverană 
a tuturor națiunilor într-o 
lume mai bună și mai 
dreaptă.

Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
Fie ca anul 1985 să adu

că poporului nostru noi vic
torii în activitatea sa de 
construcție pașnică, în rea
lizarea actualului cincinal 
și trecerea cu succes la în
făptuirea noului plan de 
cinci ani, a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului!

Fie ca anul 1985 să mar
cheze un moment impor
tant în lupta pentru pace, 
destindere, securitate și 
înțelegere între toate na
țiunile lumii, pentru o lar
gă și rodnică colaborare 
internațională!

Vă urez, dragi compa- 
trioți, un An Nou fericit, 
plin de satisfacții și bucu
rii, realizări tot mai mari 
în muncă și în viață, în
deplinirea tuturor dorințe
lor de mai bine, multă să
nătate și fericire!

„La mulți ani !"

Mesaje ale șefilor de state 
și de guverne, ale -altor lideri politici, 

. cu prilejul Anului Nou
MOSCOVA 2 (Agerpres). 

In mesajul adresat cu pri
lejul Anului Nou de C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Consi
liul de Miniștri ale 
U.R.S.S. se subliniază că, 
în 1984, Uniunea Sovietică 
a înregistrat schimbări fa
vorabile în toate domeniile 
vieții sociale, a crescut po
tențialul industrial al țării 
și a sporit eficiența econo
miei naționale.

In mesaj se subliniază 
necesitatea intensificării e- 
forturilor în scopul preîn- 
tîmpinării unui război și se 
relevă că Uniunea Sovieti
că va face tot ceea ce de
pinde de ea pentru însănă
toșirea climatului politic 
al planetei, pentru salvarea 
omenirii de la pericolul nu
clear.

☆
SOFIA 2 (Agerpres) 

Lupta pentru pace Și speran
ța. în pace, înțelegere re
ciprocă și progres a popo
rului nostru și a milioane
lor de oameni ai planetei 
este întemeiată — se subli
niază în mesajul de Anul 
Nou adresat poporului bul
gar de Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

In anul ce s-a încheiat, 
Bulgaria a continuat să 
edifice cu încredere și sta
bil societatea socialistă 
dezvoltată; planul pe 1984 
a fost îndeplinit și au fost 
create premisele îndepli
nirii planului de dezvolta
re economică și socială pe 
1985 - și a sarcinilor cinci
nalului. v

☆
NAȚIUNILE UNITE 2 

(Agerpres). In mesajul de 
Anul Nou, secretarul ge
neral al O.N.U. Javier Pe
rez de Cuellar, a relevat 
că ultimele 12 luni au fost 
marcate de „tragedii, frus
trări și suferințe", dar și 
de speranțe în legătură cu 
principalele probleme care 
se află în fața comunității 
internaționale. Perez de 

Cuellar a adresat guverne
lor statelor membre apelul 
de a-și reafirma angaja
mentul asumat prin sem
narea Cartei O.N.U. — de 
a contribui la întărirea or
ganizației mondiale, ast
fel îneît 1985 să constituie 
„Anul redobîndirii încrede
rii în cooperare multilate
rală, al eforturilor conju
gate în sprijinul celor afec
tați de foamete, sărăcie și 
lipsuri, un adevărat an al 
Națiunilor Unite, în care 
să ne • unim forțele pentru 
securitatea' și prosperitatea 
comună".

☆
BERLIN 2 ■ (Agerpres). 

Oamenii muncii din R.D. 
Germană pășesc în anul 
1985 cu ferma convingere 
în îndeplinirea sarcinilor 
ce le stau în față și în con
tinuarea liniei de ridicare 
a bunăstării poporului, de 
întărire a socialismului și 
păcii — se arată în mesa
jul de Anul Nou al lui 
Erich Honecker, secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

înlăturarea pericolului u- 
nui război nuclear, reveni
rea la destindere, adoptarea 
de măsuri concrete pentru 
limitarea și reducerea ar
mamentelor pe baza princi
piului egalității și securită
ții egale constituie cele mai 
importante sarcini ale con
temporaneității — se ara
tă în mesaj.

☆
I-IANOI 2 (Agerpres). In 

mesajul de Anul Nou adre
sat poporului vietnamez, 
Truong Chinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam, președin
tele Consilului de Stat al 
R.S.V., cheamă la intensi
ficarea întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea cu suc
ces a planului pe 1985 și a 
celui de-al treilea plan 
cincinal.

☆
BELGRAD 2 (Agerpres). 

In mesajul de Anul Nou 
al Prezidiului R.S.F.I. se 

subliniază că Iugoslavia va 
face totul pentru ca 1985 
să fie anul negocierilor,.ca
re să deschidă perspectiva 
soluționării pe cale pașni
că a problemelor interna
ționale în suspensie, pe 
baza afirmării pe mai de
parte a principiilor Cartei 
O.N.U. și a politicii de 
nealiniere.

După ce relevă semnifi-’ 
cația rezultatelor economice., 
cu care Iugoslavia intră 
noul an, mesajul subliniază 
importanța adoptării de 
măsuri eficiente menite să 
ducă la creșterea în conți-*1 
nuare a producției, stabili
zarea balanței de plăți a 
țării-, creșterea productivi
tății muncii.

☆
ROMA 2 (Agerpres). In - 

mesajul sâp de Anul Nou, 
președintele * Italiei, Ales
sandro Pertin \ a arătat că 
toate popoarele ?înt intere
sate să se ajungă un a' 
cord în domeniul a.naamen 
tclor nucleare, deoarei 
război atomic ar inse 
sfîrșitul omenirii.

Referi ndu-se la aproș 
ta întîlnire de la Geni 
a miniștrilor afacerilor , 
terne ai U.R.S.S. și S.U.,- 
președintele Italiei și 
exprimat speranța că ț 
cadrul acestor convorbi? 
se va ajunge la un acorA 
asupra problemelor aborda-1 
te. \

☆
CARACAS 2 (Agerpres), 

Președintele Venezuelei, 
Jaime Lusinchi, a declarat, 
în mesajul său de Anul 
Nou, că situația economi
că internațională din anul 
trecut a a.vut puternice e- 
fecte negative asupra eco
nomiilor țărilor în4’curs de 
dezvoltare. Pentru 
depășirea situației, 
Jai.me Lusinchi a evidențiat , 
necesitatea intensificării I 
cooperării în primul rînd 
între țările îp curs de dez
voltare și a strîngerii uni
tății de acțiune a popoare
lor împotriva cursei înar
mărilor, pentru pace și de
mocrație în America Latină.

1
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Sportivii români în
cheie anul 1984 — an o- 
lin.pic — cu rezultate 
deosebite în activitatea de 
masă și de performanță, 
contribuind prin succese
le lor la creșterea presti
giului sportiv al României 
socialiste, la afirmarea ti
neretului român în arena 
sportivă internațională.

Prezenți la cea mai im
portanta competiție a a- 
nului — Jocurile Olimpi
ce de la Los Angeles —, 
reprezentanții țării noas
tre au înscris cel mai bun 
rezultat din istoria parti
cipării lor la marea în
trecere pașnică a sporti
vilor din toate continen
tele, cucerind nu mai pu
țin de 53 de medalii: 20 
de aur, 16 de argint - și 
17 de bronz, bilanț care 
a situat România pe lo
cul secund (din • 140 de 
țări) în clasamentul pe 
medalii, poziție ce expri
mă, după opinia unani
mității comentatorilor, va
loarea indiscutabilă a 
sportului românesc, cel 
ce a întrecut cu acest 
prilej țări cu binecunos
cut potențial și vechi tra
diții sportive. Atletele 

Maricica Puică, Doina 
Melinte și Anișoara Cuș- 
mir—Stanciu, gimnastele 
Ecaterina Szabo și Simo
na Păuca, luptătorii Ion 
Diaica și Vasile Andrei, 
halterofilii Petre Beche- 
ru și Nicu Vlad, cu trei 
recorduri olimpice adău
gate medaliei de aur, le
gendarul canoist Ivan 
Patzaichin, la a patra me-

Succese ale sportului românesc 
pe anul 1984

dalie strălucitoare la O- 
limpiade, acum împreună 

cu Toma Simionov, caiacul 
feminin de 4, ca și flo
tila de canotaj academic, 
condusă de imbatabila 
Valeria Răcilă, au făcut 
ca Imnul de Stat al Româ
niei socialiste să răsune 
de 20 de ori în orașul o- 
limpiadei, dovadă a for
ței deosebite în arena in
ternațională a sportului 
românesc. Din cei 127 de 
sportivi români prezenți 
la cea de-a 23-a Olimpia

dă, 94 au urcat pe po
dium, reprezentanții noș
tri cucerind medalii la 
absolut toate disciplinele 
la care au concurat.

Anul 1984 a adus culo
rilor românești și alte 
succese, între care la loc 
de cinste se află titlul de 
campioană mondială cu
cerit de Maricica Puică la 
întrecerea supremă a cro- 

siștilor, aceeași atletă reu
șind și recordul mondial 
în proba de 1 milă. Hand
balul ne-a adus, la înce
putul anului „Cupa Fe
derației internaționale". 
Cîștigată de formația fe
minină Chimistul Rm. Vîl- 
cea, iar în prezent trei 
echipe românești — Stea
ua București, Știința 
Bacău și Minaur Baia Ma
re — sînt calificate în 
sferturile de finală ale 
cupelor europene, fază a 
competițiilor programată 

anul viitor. Formația fe
minină Voința București 
a menținut la o cotă ri
dicată prestigiul popica
rilor, terminind învingă
toare în „Cupa campioni
lor europeni".

„Sportul minții" — șa
hul — a fost, din nou, 
printre disciplinele cu 
realizări remarcabile, e- 
chipa feminină ureînd pe 

podiumul Olimpiadei de 
la Salonic, iar cea mas
culină', pe locul 5, cea 
mai bună clasare a for
mației în istoria compe
tiției supreme. La aceste 
succese realizate spre-sfîr
șitul anului se adaugă 
titlurile de vicecampioane 
mondiale de junioare și 
cadete cîștigate de Ga
briela Olărașu, respectiv 
de Mădălina Stroe, pre
cum și numeroase locuri 
de onoare în turnee in- 
ternațioale de prestigiu.

Voleibaliștii de la Di
namo și Steaua se află in 
continuare în cursă în 
cupele europene, iar îno
tătorii juniori, schimbul 
de mîine, au urcat din 
nou în acest an pe podiu
mul campionatelor euro
pene, în timp ce și spor
turile tehnico-aplicative 
și-au înscris în palmares 
titluri prestigioase.

Anul ce urmează sâ se 
încheie .a. adus- progrese 
însemnate și în dezvolta
rea activității sportive de 
masă, baza întregului sis
tem de educație fizică din 
țara noastră, și, în ace
lași timp, nesecat izvor 
de talente pentru sportu
rile de performanță. Par
ticipări record, îmbunătă
țirea calității și atractivî- 
tății competițiilor, crește
rea ponderii exercițiului 
fizic în viața milioanelor 
de oameni ai muncii fac 
din competiția națională 
„Daciada" o veritabilă 
competiție a tuturor, cu 
deosebite influențe asu
pra sănătății tineretului, 
asupia potențialului spor
tului nostru de perfor
manță.

(Agerpres)
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iembrie: Prindeți și neu
tralizați; Unirea: Acțiunea 
Zuzuc; Paringul: Emisiu
nea continuă.

PETRILA: Incredibilele
aventuri ale unor italieni 
în Rusia.

I.ONEA; Vreau să devin 
adult. •

VULCAN: Yankeii, I-H.
LUPENT: Salutari de la 

Agigea.
URICANI: Casa vișinilor.

TV
15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacanță.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în •eco

nomie.
20,35 Cîntece patriotice și 

revoluționare.
20,45 înfăptuirile de azi — 

temelii trainice pen
tru viitorul comunist 
al patriei.

21,00 Serial științific. (c.) 
Călătorie în Univers,

21,30 Revista literar-artis- 
tică TV. ’

21,50 Telejurnal, (p.c.)
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