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său general, animați de calde sentimente patriotice, j 
minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului au 
pășit în noul an și cincinal hotărîți să acționeze 
fără preget, cu înalță răspundere muncitorească 
pentru progresul neîntrerupt și înflorirea scumpei 
noastre patrii. •

MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului popor, la posturile de radio și televiziune, 

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prie

teni,
Cetățeni ai Republicii So

cialiste România,
încheiem anul 1985 și, 

totodată, cel de-al 7-lea 
cincinal, cu satisfacția da
toriei împlinite, cu rezul
tate însemnate în dezvolta
rea economică și socială a 
patriei. In condițiile grele, 
determinate de criza eco
nomică mondială și unele 
lipsuri și contradicții in
terne, România a străbătut 
o nouă etapă importantă 
pe calea consolidării orîn- 
duirii sale socialiste, a pro
gresului și civilizației, a 
fdicării nivelului de trai 
iterial și spiritual al în- 

■ului popor. Au conti- 
-at să se dezvolte indus

tria. agricultura, celelalte 
ramuri ale economiei na
ționale, a sporit avuția ță
rii și venitul național. Au 
fost obținute, de asemenea, 
realizări importante în do
meniul învățămîntului, ști
inței și culturii — factori 
de cea mai mare însemnă
tate în asigurarea progre
sului general al societății 
noastre socialiste.

Ca rezultat al dezvoltării 
generale a patriei și pe 
baza creșterii venitului na
țional, s-a asigurat mărirea 
retribuției reale a oameni
lor muncii cu 8 la sută, iar 
a veniturilor țărănimii co
operatiste cu 12 la sută, 

bl ’.orirea volumului desfa- 
r; țrilor de mărfuri și a ser- 
Ț| :iloi către populație. 
ț »te aceste realizări 

ezintă o puternică ilus- 
a a superiorității orîn- 

: ii noastre socialiste, a
icterului profund știin- 

C, realist și mobilizator 
planurilor și programe- 

• noastre de dezvoltare e- 
'"riomico-socială, a capaci- 
iții creatoare și forței po
mului român de a îrivin- 

;e orice obstacole și greu
tăți și de a acționa, într-o 
țtrînsă unitate, sub condu
cerea partidului — Centrul 

, vital al națiunii noastre 
' ■— pentru ridicarea conti

nuă a patriei sale, libere și 
suverane, pe culmi tot mai 
înalte de progres și civili
zație.

Pentru rezultatele bune 
obținute în acest an și în 
întreg cincinalul 1981—1985, 
în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Con
siliului jde Stat și guvernu
lui, precum și al meu per
sonal, adresez clasei mun
citoare, țărănimii, intelec
tualității,' tuturor oameni
lor muncii, cele mai calde 
felicitări și urări de noi 
victorii în înfăptuirea nea
bătută a programului de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintare a României 
spre comunism.

Dragi tovarăși și prie
teni,

Cetățeni ai României so
cialiste,

începem noul ari 1986 — 
primul an al celui de-al 8- 
lea cincinal — cu un pro- 
gram cutezător și de mare 
perspectivă, care va asigu
ra intrarea României într-o 
etapă nouă de dezvoltare, 
trecerea de Ia stadiul de 
țară în curs de dezvoltare, 
la cel de țară mediu dez
voltată.

Pe baza hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al parti
dului, în cincinalul 1986— 
1990, industria, agricultura, 
construcțiile, știința și cul
tura vor cunoaște o nouă 
dezvoltare, un puternic a- 
vînt. In centrul atenției va 
sta dezvoltarea intensivă a 
întregii activități, realiza
rea unei calități noi, supe
rioare, a muncii și vieții 
poporului nostru.

Trebuie să trecem cu toa
tă hotărîrea, încă din pri
ma zi de muncă a noului 
an, la realizarea acestor 
mărețe obiective, să acțio
năm cu întreaga noastră 
pricepere și energie pentru 
a asigura înfăptuirea în 
cele mai bune condiții ‘ a 
prevederilor planului, â 
programelor speciale pe 
care le avem în diferite 
domenii de activitate. Și 
în continuare, se impune 
să fie pus un accent deo
sebit pe dezvoltarea puter
nică a bazei energetice și 
de materii prime, pe întă

rirea simțului gospodăresc 
și a spiritului de răspun
dere în folosirea judicioasă 
și reducerea consumurilor 
energetice și materiale. Este 
necesar, de asemenea, să se 
acționeze cu toată fermita
tea în direcția creșterii 
substanțiale a productivi
tății muncii, a ridicării ca
lității și nivelului tehnic 
al producției, pe baza a- 
plicării celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii. 
In agricultură va trebui să 
asigurăm desfășurarea lar
gă, în această perioadă, a 
noii revoluții agrare, care 
presupune, înainte de toa
te, producții agricole mari 
în toate sectoarele, schim
barea revoluționară a mo
dului de muncă, de viață 
și de gîndire al țărănimii.

In spiritul recentelor ho- 
tărîri ale Congresului Ști
inței și învățămîntului, șe 
impune să acționăm cu 
toată fermitatea pentru a 
asigura progresul continuu 
al cercetării științifice și 
aplicarea mai rapidă în
producție a rezultatelor a- 
cesteia, pentru dezvolta
rea pe o treaptă superioară 
a învățămîntului, a activi
tății de pregătire și forma
re a cadrelor pentru toate 
sectoarele vieții economi
ce și sociale. Va trebui să 
ridicăm Ia un nivel supe
rior cultura și arta, să a- 
sigurăm lărgirea continuă 
a orizontului de cunoștințe 
al oamenilor muncii, să in
tensificăm activitatea poli- 
tico-educativă de formare

Si ,5

. l':

J’':

>-

a omului nou, cu o conștiin
ță și morală înaintată. Să 
promovăm ferm, la toate 
nivelele societății, modul 
de viață socialist, umanis
mul revoluționar, princi
piile de etică și echitate, de 
egalitate în drepturi între 
toți cetățenii patriei.

O atenție deosebită tre
buie să acordăm dezvoltă
rii democrației muncito- 
rești-revoluționare, perfec
ționării cadrului de parti
cipare nemijlocită a oame
nilor muncii la conducerea 
tuturor domeniilor de acti
vitate, a întregii societăți.

Intrăm în noul an 1986 
cu hotărîrea fermă de a 
face totul pentru perfec
ționarea activității de con
ducere și organizare a tu
turor sectoarelor vieții e- 
conomice și sociale, pentru 
ridicarea spiritului revolu
ționar, de răspundere, or
dine și disciplină în toate 
domeniile, în vederea rea
lizării în cele mai bune 

condițiuni a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, care 
asigură mersul ferm înainte 
pe calea înfăptuirii visului 
de aur al omenirii — co
munismul — pe pămîntul 
României, bunăstarea Și fe
ricirea întregului popor, 
întărirea continuă a inde
pendenței și suveranității 
patriei noastre socialiste.

Dragi tovarăși și prie
teni, j

In anul 1985, situația in
ternațională a continuat să 
se mențină gravă, și com
plexă, ca urmare a conti

nuării cursei înarmărilor 
și, îndeosebi, a celei nu
cleare, a existenței a nu
meroase conflicte și stări 
de tensiune în diferite re
giuni ale globului, a adîn- 
cirii crizei economice și în
răutățirii foarte serioase a 
situației țărilor în curs de 
dezvoltare, a politicii de 
forță și de amestec brutal 
în treburile interne ale al
tor state. A crescut perico

lul unui nou război mondial, 
care s-ar transforma, inevi
tabil, într-un război nu
clear care ar duce la dis
trugerea a înseși condițiilor 
existenței vieții pe planeta 
noastră.

Iată de ce, problema fun
damentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a înarmări
lor nucleare, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, 
al popoarelor, la existență, 
la viață, la libertate și pace.

Situația gravă mondială 
face mai necesară ca ori- 
cînd unirea și conlucrarea 
strînsă, solidaritatea activă 
a tuturor popoarelor, a for
țelor democratice, progre
siste de pretutindeni, pen
tru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre 
confruntare și război și 
reluarea politicii de des
tindere, de înțelegere și 
largă conlucrare, pentru 
asigurarea păcii în lume.

Intîlnirea sovieto-ameri- 
cană la nivel înalt de la 
Geneva a reprezentat un 
moment important al anu

lui pe care îl încheiem, a 
deschis perspectiva conti
nuării tratativelor în. pro
blemele armelor nucleare 
și militarizării Cosmosu
lui. Dar problemele funda
mentale nu au fost soluțio
nate. De aceea, se impune 
să fie intensificate și mai 
mult acțiunile politico-di- 
plomatice, unirea tuturor 
popoarelor, a forțelor rea
liste, pentru a se ajunge, 
într-un timp cît mai scurt 
posibil, la acorduri reciproc 
acceptabile, și pentru a se 
trece de la declarații, Ia 
măsuri reale de dezarmare.

Intrînd în noul an — 
proclamat de Organizația 
Națiunilor Unite ca Anul 
internațional al păcii — să 
ne unim forțele cu toate 
popoarele lumii și să facerii 
totul pentru ca el să răs
pundă pe deplin așteptări
lor și speranțelor întregii 
omeniri de a se ajunge la 
înțelegeri care să deschidă 
calea dezarmării, a înlătu
rării pericolului nuclear.

Vom face totul pentru 
întărirea încrederii și cola
borării în Balcani, pentru 
transformarea acestora îri- 
tr-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Vom 
sprijini realizarea de zone 
denuclearizate în nordul 
și centrul Europei, precum 
și. în alte părți ale lumii.

In actualele împrejurări 
internaționale este nece
sar să se facă totul pentru 
eliminarea forței și a ame
nințării cu forța, pentru 
soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre 
state numai pe cale politi
că, prin tratative.

Vom depune toate efor
turile pentru a contribui 
activ la soluționarea pro
blemelor subdezvoltării — 
inclusiv a datoriilor exter
ne, extrem de- mari, ale 
țărilor în curs de dezvol
tare — pentru instaurarea 
noii ordini economice mon
diale.

In întreaga noastră acti
vitate internațională vom 
acorda — ca și pînă acum 
— o atenție deosebită dez
voltării relațiilor cu țările 
socialiste, întăririi unității 
și solidarității lor în lupta 
pentru socialism, pentru 
progres și pace în lume. 
Vom acționa, de- asemenea, 
cu toată fermitatea pentru 
extinderea în continuare a 
relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare, precum și 
cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orîndui- 
re socială. La baza tuturor 
acestor relații vom situa, 
și în continuare, principi
ile deplinei egalități, inde- 

(Continuare în pag. a 4-a)
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Entuziastă sărbătoare la cumpăna dintre ani
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Satisfacție pentru 
re a liză rile o b ț i n u t e

Intr-un cadru feeric de 
iarnă, la casa de odihnă și 
reefeere de la Căprișoara 
și-au dat întîlnire pentru 
a sărbători Revelionul ’86 
minerii de la Paroșeni. La 
cumpăna dintre ani, au ri
dicat o cupă de șampanie, 
alături de soții, mineri- . de 
la toate sectoarele minei. 
Bucuria muncii împlinite 
se concretizează în realiza
rea, peste sarcinile de plan 
ale anului 1985, a 36 000 
tone , cărbune, fapt care a 
asigur,at harnicului colectiv 
de ppmeni ai muncii de la 
Parpșeni ocuparea primu
lui loc în întrecerea socia
listă pe Valea Jiului.

Am întîlnit multi oameni 
destoinici, mineri, șefi de 
brigadă, ingineri, maiștri, 
adevărați „recordmeni** în 
minerit. Astfel,- la masa 
sectorului III sing Dorel 
1’amaș ne aduce la cunoș
tință că „vecinul din dreap
ta, minerul șef de brigadă 
Francisc Fâzacaș, a obținut 
peste sarcinile de plan pe 
’85 peste 32 000 tone cărbu
ne, realizînd planul anual 
încă de pe data de 20 oc
tombrie, a.c., iar planul 
cincinal pe-data de 21 de
cembrie cu un. plus 62 000 
tone de cărbune".

La masa sectorului VIII 
investiții, șeful sectorului, 
sihg. Sima Horia, ne rela
tează cîteva dintre succe
sele ortacilor prezenți la 
sărbătoarea Revelionului : 
realizarea planului anual 
pe data de 5 decembrie cu 
un pluș de 211 ml, iar a 
planului cincinal pe data 
de 15 octombrie cu. un plus 
de 620 ml. Un record deo
sebit au obținut și minerii 
din brigada condusă de A- 
lexandru Laszlo din cadrul 
aceluiași sector : realizarea 
planului anual pe data de

Cu gînduri de bine 
pentru noul cincinal

Pentru minerii de la 
Lupeni, cea mai mare uni
tate furnizoare de cărbune 
cocsificabil a țării, trecerea 
pragului noului cincinal a 
constituit moment de fruc
tuos-bilanț, dar și de alese 
gînduri pentru a asigura 
economiei naționale bunul 
eel mai de preț: cărbunele! 

La casa de odihnă — V 
Sud — a minerilor din Lu
peni, și-au dat întîlnire. în 
primul rînd minerii din 
sectoarele fruntașe, respec
tiv III și I. I-am găsit, cu 
bucuria unor împliniri trăi
te în anul '85, pe Ilarie 
Stan, adjunctul șefului, de 
sector, pe șeful de schimb 
Grigore Moldovan din bri
gada lui Mihai Blaga, pe 
Stan Roman, miner în bri
gada lui Laszlo Matyus, a- 
flați la o discuție împreu
nă cu Aurel Angheluș, 
președintele comitetului de 
sindicat și ing. Gheorghe 
Marchiș, directorul minei.

Alături de familiile a- 
eestora s-au aflat și cele 
ale șefului de brigadă Ianoș 

20 octombrie, iar a celui, 
cincinal pe data de 10 apri
lie 1985!

Veselie măre și voie bu
nă la masa sectorului I 
producție. Eâțe și firesc: 
Sînt cîștigătorii locului I 
pe întreprindere. Sing. Re
mus Becuș, șeful sectorului, 
ne aduce la cunoștință plu
sul de producție realizat la 
finele anului '85: 71 000 tone 
cărbune.

Bună dispoziție, veselie și 
Ia celelalte mese. Intr-un 
colț mai ferit de ringul de 
dans, inginerii șefi PețrU 
Tudor, Ștefan Toma, Va
sile Pîrvulescu, subinginerii 
Ilici Garaliu, Cornel David, 
inginerii Mircea Popescu, 
Liviu Radu, minerii șefi de 
brigadă Vasile Cojocarii, 
Nicolae Andrașic, Alexan
dru Laszlo, Constantin Cio- 
bănoiu, electricienii Ernest 
Bohm și Nicolae Aron se 
felicitau pentru succesele 
obținute în anul recent în
cheiat, ciocnind un pahar 
de vin rubiniu în contul rea
lizărilor noului an. (Șt. -N_)

I.M. Paroșeni. Toast pentru viitoarele succese. Foto: Ștefan NEMECSEK

Șulumete și șefului de 
schimb Teodor Sămărtean 
(sectorul I), Ion Husmaniuc, 
Iulian Cafeș, Silviu Năsta- 
se (maiștrii sectorului XII), 
Mihai Basarab și Vincze 
Csapo (șefii sectoarelor VII 
și, respectiv, V), Marin Năs- 
tase miner, (sectorul VII).

Bucuria de a fi împreu
nă la trecerea într-un nou 
cincinal, posibilitatea de 
a-și ura, împreună cu . fa
miliile, succese pe măsura 
celor de pînă acum, clin
chetul paharelor de șampa
nie și acordurile muzicii au 
însoțit glodurile de bine 
ale minerilor din Lupeni. 
Gînduri de bine pornite 
din inimă spre cel mai iu
bit fiu al țării, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, al 
cărui Mesaj de z\nul Nou 
a fost au liat cu interes de 
toți cei prezenți, constituind 
baza succeselor ce le vor 
raporta minerii din Lu
peni în cincinalul în care 
am intrat. (Claudiu BURI- 
LEANU)

Cu bucuria de a fi printre colectivele fruntașe
In jurul bradului frumos 

împodobit, în feeria nopții 
de Revelion s-au adunat în 
sala cantinei și rninerii din' 
Lonea. Sărbătorind succe
sele pe anul încheiat, ei 
au pășit pragul Noului An 
cu liotărîrea de a urca noi 
trepte ale vredniciei mine
rești, de a-și spori contri
buția la înflorirea patriei 
prin creșterea continuă a 
producției de cărbune.

„...Este obiectivul pe care 
noi minerii din Lonea l-am 
reținut în mod deosebit din 
Mesajul de Anul Nou a- 
dresat națiunii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne-a de
clarat maistrul minier Au
rel Negru secretarul comi
tetului de partid, din sec
torul TV. Țara, pentru dez
voltarea ei accelerată, are 
nevoie de cît mai mult 
cărbune.' Am înțeles și pînă ( 
acum acest comandament. 
Dovadă, miha Lonea a în
cheiat anul 1985 cu o de
pășire de peste 14-000 tone 
de cărbune. Mobilizați pu
ternic de însuflețitorul Me
saj de Anul Nou adresat 
nouă, tuturor fiilor patriei 

vederea 
deschiderii de noi - - pari
tăți de producție. Spunînd 
aceasta, am în vedere an
gajamentul colectivului 
nostru ca în 1986, mina 
Vulcan să depășească pla
nul. eu 10 0"0 tone .de căr
bune. O.ui.. mi muncii de

Minerii din Vulcan au creat- condiții în 
petrecut Revelionul '86 la 
modernul Complex de ali
mentație publică din loca
litate. Aici, într-un cadru 
pentru care organizatorii 
merită aprecieri, am recu
noscut, printre cei prezenți, 
pe cunoscuții șefi de briga
dă Niță Constantin, Con
stantin Ciocan, Constan
tin Marinescu, Alexandru 
Szabo, Mihai Neștian, Va- 
sile Cerceza, Ion Bud, 
Constantin Guma. Florea 
Petrișor, Dumitru Hlușma- 
niuc, Ion Sbulgăr și 
Butnariu, pe șefii de sec
toare Dumitru Niculescu, 
Vasile Brie și Mircea Băl- 
țătescu, pi- lăcătușul Ion 
Lazăr și minerul . Matei 
Marian. Pe chipurile tutu
ror se citeau voia bună, în
crederea că 1986/Va fi pen
tru minerii de la Vulcan 
un an rodnic, bogat în 
fapte de muncă. Aceasta 
este și opinia directorului 
întreprinderii, ing. Iosif 
Bocan, care ne relata:

— Prin rezultatele bune 
obținute la lucrările de 
pregătiri și investiții am

de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, de chemarea de 
a munci mai bine,' sîntem 
hotărîți ca în noul an și 
cincinal să obținem noi 
succese; vom face ca secto
rul, mina noastră să se nur 
mere și în- continuare în 
rîndul colectivelor fruntașe 
ale Văii Jiului**.

In acest spirit, al plena
rei angajări pentru dezvol
tarea succeselor lor, au pe
trecut revelionul și minerii 

Buna dispoziție pînă-n zori
Minerii din Petrila, peste 

200 de ortaci, împreună cu 
soțiile, au sărbătorit Reve
lionul ’86 într-o atmosferă 
tonică, entuziastă în spațio
sul local feeric împodobit 
al clubului muncitoresc. 
Orchestra clubului, plugu
șorul prezentat de membri 
ai formațiilor artistice au . 
creat o bună dispoziție ge
nerală, care a dominat săr
bătoreasca întrunire pînă 
în zori.

Cu deosebit interes parti- 
cipanții la Revelionul mi

din brigăzile conduse de
Grigore Mindruț, Anton 
Florea, loan Boteanu, Ni
colae Rusu, Dumitru Stroie, 
Iosif Clamba, elcctrolăeătu- 
șul Teodor Codrin și mulți 
alții. Cu toții au petrecut o 
noapte frumoasă, do neui
tat, au închinat pentru noi 
împliniri, pentru fericirea 
familiilor lor. pentru binele 
întregului popor român, 
făuritor liber și demn al 
propriului său viitor. (I.D.) 

neresc au urmărit vibran
tul Mesaj de Anul Nou 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii. „Mesajul 
ne-a umplut inimile de 
mîndrie pentru rezultatele 
obținute în cincinalul în
cheiat, dai- și de certitudi
ne în. viitoarele izbînzi, pe 
calea înfloririi multilaterale 
a țării, a declarat unul din
tre minerii tie frunte ai 
minei, șeful de brigadă 
Radu C. loan. prezent la 
revelion cu întreaga sa 
formație. Răspunsul nostru 
mineresc la înflăcăratul 
apel al Minerului nostru 
de onoare nu poate fi altul 
decît acela de a ne spori 
eforturile, de a lucra cu 
dăruire si pricepere pentru 
u obține în 1986. primul an 
al noului cincimii, noi suc
cese pe frontul cărbunelui".

Asemenea einduri, de op
timism, de hotărire de a 
munci mai bine, de a fi 

la inalțimea exigențelor noii 
de dezvoltare a pă

ruit și minerii 
igadă Vasile Pa

rei ’igorc, Fran- 
Olasz. t.j... ninerii Pe- 

i . h.otărîii ; a odată CU 
I I960. să n.He.iscă în

tr-o nouă etapă de muncă 
rodnică, de afirmare, pen
tru binele țârii, al tuturor 
fiilor ei. (Dan STE.JARU) 

hotă- ■ 
mai 
bine 

pe 
I.M.

Un gînd pentru anul Care a început: 
mina va redeveni fruntașă

la mina..-noastră sînt 
lăți să muncească 
mult și mai
pentru ca, în anul 
care l-am început, 
Vulcan să ocupe un loc de 
frunte în întrecerea socia
listă desfășurată în Valea 
Jiului, pentru a da țării cît 
mai mult cărbune! (Gh. O.)

Constructorii 
de mașini — 

o mare familie 
muncitorească
La cumpăna anilor, fău

rarii utilajului minier au 
ridicat împreună cupa de 
șampanie, urîndu-și noi suc
cese, noi împliniri în mun
că și, după tradiție, ,,La 
multi ani!** Printre cei pre
zenți împreună cu familiile 
la restaurantul „Parîngul" 
din Petroșani am remarcat 
pe maistrul Wilhelm Lojadi, 
secretar d biroului organi
zației de bază din secția 
mecanic-șef a întreprinderii, 
care, petrece a nouă oară 
consecutiv revelionul în 
mijlocul tovarășilor de 
muncă.

Au' ținut să fie prezenți, 
împreună cu colegii, în 
clipa începutului de an, in
ginerii Ion Corhan, și Eu
gen Bîră precum și tova
rășii lor de muncă, subin- 
ginerul Antal Sigișmund, 
de la atelierul de .forjare, 
președinte al comitetului 
sindicatului din întreprin
dere, muncitorul fruntaș 
Tiberiu Rachițeăhu, Fran-
vise Duc si mulți ui'.-’.

Toți cei ai'lati în < St
cadru pentru a prim: Ftî”

bătorește noul an, ur-

mărit eu viu interes, prin
interm:’dini televiziuni: M<-
sajul de \nul Nou arh
întregului popor de \ ) e-

tarul general al partid dhi’.

tovarășul Nicola" I'i.-iu- u,

esprimindil-și deplina ade
ziune la vibrantele chemări "" 
adresate de președintele 
României socialiste, atiga- 
jîndu-se de a face totul 
pentru a le transpune- in 
fapte.

Plugușorul, urările,’ mu
zica și dansul, surprizele 
au făcut ca seara revelio
nului să fie o sărbătoare a 
bucuriei oamenilor, con- , 
structorii de mașini mi
niere de la I.U.M.P., dove
dind că sînt Intr-adevăr o 
mare' familie muncitoreas
că. (II. ALEXANDRES; 1') .
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î
Entuziastă sărbătoare la cumpăna dintre ani

R EV E L I O N U
Veritabilă sărbătoare

a muncii
sălii 

în
In decorul feeric al 

clubului „Sterminos", 
care imaginația și fantezia 
decoratorilor și-au găsit 
o splendidă concretizare, 
numeroși mineri, construc
tori, alți oameni ai muncii 
care trăiesc și mun cesc pe 
teritoriul orașului Uricani 
și-au dat întîlnire pentru a 
petrece împreună și ultima 
seară a anului 1985, un 
rodnic, plin de bucurii 
succese — „Revelionul", 
ceastă minunată seară
cumpenei dintre ahi, a reu
nit. ca de fiecare dată, 
toți acei care, cu sirs 
dăruire, au muncit tot 
nul pentru' creșterea

an
Și
a-
a

P<" 
și 
a-

pro- 
dveției de cărbune, pentru 
înfăptuirea neabătută a o- 
hiectlvelor economice și 
sociale care au revenit oa
menilor muncii din orașul 
Uricani. oraș înscris cu re
zultate 
venirea 
Jiului.

S-au 
a serba bucuria trecerii în 
noul an, minori, șefi de 
brigadă, șefi de sectoare și.

bineînțeles, conducerea ini-, 
nei Uricani, împreună cu 
familiile, alături de care, la 
fel ca și pe frontul muncii 
pe tot parcursul anului s-au 
aflat membrii biroului o- 
rășenesc de partid, în frun
te cu primarul orașului. 
Printre cei care au răspuns 
prezent la sărbătoarea „Re
velionului" s-au numărat 
șefii de brigadă Petru
Mondoc, Laurențiu Kele-
men, mecanicul de locomo
tivă Duță Danciu, 
tin Iacob, secretar 
tetului de partid.

Cu toții, într-o 
ră de veritabilă
re a muncii, au urmărit cu 
vibrantă emoție Mesajul 
de Anul Nou, adresat po
porului lomân, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidu
lui, moment final al anului 
1985, și, totodată, moment 
de început pentru anul 1986 
și noul cincinal, în care 
minerii, ceilalți oameni ai 
muncii din orașul Uricani 
vor ridica și mai mult 
dieta realizărilor în 
meniul extracției de 
bune și al dezvoltării 
ansamblu a orașului 
(G. C.)

Constan- 
al comi-

atmosfe- 
sărbătoa-

remarcabile în de- 
socialiștă a Văii

întîlnit aici pentru

De la foarte
bine în sus!

Oameni ai muncii din Valea Jiului

Seară de 
neuitat

Atmosferă sărbătorească 
la cumpăna anilor, ta casa 
de odihnă a minei Dîlja. 
După tradiție. . revelionul 
a fost și de această dată 
o sărbătoare a hărniciei 
muncitorești O seară de 
muncă rodnică O seară de 
neuitat, o seară care a în
semnat un‘ prilej de bucu
rie dar și un moment de 
angajare pentru a transpu
ne în fapte de muncă sar
cinile pe care toți cei ce 
lucrează la mina Dîlja le 
au de îndeplinit în primul 
an al noului cincinal. .. .;

Ne-am întîlnit 
minerii-șefi de 
Gheorghe Stoica, 
în acest cincinal 
prindere, Nicolae
Anton Moldovan, 
Buta, maiștrii mineri Du
mitru Oană, Carol Apetroa- 
iei, electromecanicii Lazăr 
Gălățan, Emerich Nagy și 
Vamilie Vodislav, șeful de 
echipă Vasile Prodan, 
lectromecanic, cadrele 
conducere ale minei,
prezenți au ascultat cu vie 
mîndrie patriotică Mesajul 
de An Nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, ex- 
primîndu-și deplina lor a- 
deziune și angajare pentru 
traducerea lui în fapte.

Muzica, voia bună, glu
mele, organizarea excelentă 
au făcut ca seara revelio
nului' să fie 6 seară de ne
uitat. (I. Radu, coresp.)

prezenți mereu la datorie
La cumpăna dintre ani, muiți din oa- alte locuri de 

menii muncii s-au aflat la/datorie, in a- n cip.ului cei 
batajele minelor, în punctele fierbinți ale

muncă din localitățile mu- 
prezenți Ia datorie au 

batajele minelor, în punctele fierbinți ale dovadă de conștiinciozitate și 
producției în care se lucrează în flux con- < 
tinuu. Pe drumul cărbunelui din abata
je, din galerii, la instalațiile modernelor 
puțuri cu schipuri, la pupitrele de coman
dă ale termocentralei Paroșeni, la JUMP 
și Vîscoza, în spitale, în unitățile de. 
transporturi și telecomunicații, în atîtea

Primele tone de cărbune 
extrase în noii! an

<lot 
dovadă de conștiinciozitate și hărnicie, 
contribuind la bunul mers al producției, 
la desfășurarea norm’ală a vieții economi- 
co-sociale, încă din primele 
ale noului ân.

Prezentăm în rîndurlle 
cîteva aspecte semnificative din activita
tea acestor oameni.

ore de lucru -

următoare.

Debut la mina 
Valea de Brazi

r 

f

Așa poate fi caracterizat 
modul in. care s-ă desfășu
rat la Casa de cultură din 
Petroșani. Revelionul tine
retului 1986, organizat de 

'S Comitetul ■ municipal ' al 
U.T.C. Cadrul ambiant deo
sebit, servire ireproșabilă 
asigurată de .personalul 
restaurantului „Paringul", 
aport' substanțial al orga
nizatorilor. Toate acestea, 
adăugate la faptul că, pen
tru cei 300 pârticipanți, 
cînta't o orchestră bine 
chegată, „Raid-rock" 
riana June, Csaby .Iun 
inii Miintcailu, Carol 
paș și Carol Kappl), 
ează o imagine de ansam
blu a atmosferei de adevă
rată sărbătoare care a do
minat petrecerea din noap
tea de la cumpăna anilor.

Au fost de toate — mu
zică, un interesant concurs 
de dans, o tombolă bogată 
(un ceas cu cuci), momen
te vesele cu Micky Cult car, 
dansul inimioarelor," 
tr.-uri cuvînt distracție, 
cum se cuvine la un 
velibn al tineretului.

șta-

aici cu 
brigadă 
fruntaș 

între- 
Cosma, 
Vasile

pe

e-
de 

Cei

După ce în schimburile 
și II ale zilei de 1 ia

nuarie au executat lucrări 
de revizii și reparații la 
utilajele din dotare, în 
schimbul III, minerii Văii 
Jiului, au trecut la pregă
tirea producției primeloi’ 
zile din acest an. Au fost, 
curățate fluxurile de trans
port, au fost pregătite lo
curile de muncă pentru 
a începe activitatea în 
plin. Datorită operațiilor 
pregătitoare executate în 
subteran, primele tone de 
Cărbune extrase din aba
tajele minelor din bazinul 
nostru carbonifer au și fost 
livrate preparațiilor. In 
dimineața zilei de 2 ianua
rie, dispecerul C.M.V.J., Io
nel Deak, ne informa că 
în schimbul ui au fost ex-

I

Pentru lumina

trase 8700 tone de eărbiine. 
Aproape 4000 de tone au 
fost extrase din abatajele 
minei Vulcan, mină care 
este hotărîtă să înceapă 
noul an cu rezultate deo
sebite în muncă. Și minerii 
de la Paroșeni, Lupeni și 
Lonea, după ce au execu
tat programul de revizii 
și reparații prevăzut, au 
trecut la pregătirea locu
rilor de muncă, reușind să 
extragă din adîncuri pri
mele tone de cărbune. Din 
abatajele mecanizate de la 
Paroșeni și Lupeni au fost 
extrase 1850 tone și, res
pectiv, 1122 tone de cărbu
ne, iar din frontalele de 
la Lonea 800 de tone. Pes
te 1000 de tone au 
împreună și minerii 
Livezeni, Petrila și 
nbâsa.

la 
din ;

de

extras 
de la

Ani-

si căldura tării

în-
așă 
Re-

Buna dispoziție, antrenul și dansul, prezente Ia 
toate punctele în care s-a sărbătorit Revelionul ’86.

L *
Wfci ■ A

1 / 1 X
III^K ■' ''

Pentru a ne asigura no
uă lumina și căldura în 
apartamente, în aceste zile 
de sărbătoare, energeti- 
elenii de la Paroșeni s-au 
aliat zi și noapte la dato
rie, producând î___
cantități de energie eleo-
tri-că. Noul an i-a găsit pe 
harnicii energeticieni cu 
uzina pioducind la para
metrii stabiliți, înregiștrînd 
o putere medie orară de 
150—160 MW. și asta deoa
rece toate cele patru gru
puri s-au aflat și se află 
in stare de funcționare. In 
prima zi a anului 1986 de 
la Uzina electrică din Pâ- 
roșeni au lost puși la dis
poziția dispeceratului na
țional aproape 4 milioane 
kWh, iar pentru locuitorii 
Văii Jiului au. fost produ
se 80 gigăcalorii. La bunul 
mers al uzinei au concurat 
turele conduse de Nicolae

Aribășoiu, Gheorghe Mun
teanu, Ion Boncea, Mitică 
Bordeianu, Reia Raisz, Ni
colae Piscureanu și opera
torii lui Gheorghe Martop, 
toți îndrumați și coordo- 

însemnate nați de inginerul de servi
ciu Barbu Marinescu.

Activitatea rodnică a 
minerilor de Ia Valea de 
Brazi a debutat, în 1986, 
printr-un fapt de o deo
sebită semnificație : ieri 
au fost livrate primele 400 
tone de cărbune în con
tul producției de aproa
pe un sfert de milion de 
tone, prevăzută acestei ti
nere unități pe primul an 
al cincinalului. Cărbu
nele livrat a fost trans
portat de basculante 
Uzina de preparare 
Lupeni.

• Tot ieri, formațiile
mineri conduse de Gheor
ghe Saigiu, Dionisie Laszlo 
și Dionisie Szocs, precum 
și echipele de electromeca
nici conduse de loan Bu- 
zaș, David Borotea, An
ton Grosu, Iosif Maslan, . 
coordonate de maiștrii Va- 
sile Ciucu și Nicolae Di- 
nescu, au lucrat la defi
nitivarea viitorului flux 
de benzi de la orizontul 
400 care, încă din cursul 

" acestei luni, va transpor
ta spre suprafață, în flux 
continuu, cărbunele re
zultat din lucrările de
pregătiri ale viitoarelor 
abataje frontale din blo
cul IX. (I.D.)

De veghe
la sănătatea oamenilor

prompt, cu responsabilita
te. profesională și au fost 

. rezolvate favorabil 
pocrate — cadrele medico- cazurile, 
sanitaro s-au: aflat, în ul-

Oamenii în alb — însu
flețiți de omeneștile gîn- 
duri din jurâmîntul lui Hy-

La Lupeni, în

toate

Punctul de atracție, care 
a creat serioase probleme 
organizatorilor și juriului 
a fost desemnarea tinerei 
căreia, să i șe; acorde titlul 
de „Misș Revelion".' După 
„îndelungi dezbateri", t i na
ra Elena Gheorma, tehni
ciană la 1CPMC,- a întru
nit sufragiile juriului și 
participant i lor. Iiitre atftea 
fete tinete și frumoase ale
gerea a fost grea..

„A fost frumos. Și la' 
anul vom petrece ‘ noaptea 
dintre ani tot aici, la Re
velionul tineretului", , ne 
spuneau electricianul spe
cialist Ion Răitaru de la 
IPSRUEEM și . tînăra sa 
soție. Și noi subscriem. A 
fost foarte frumos și bine. 
La revedere în anul 1987 l 
(Bujor MIRCESCU)

împreună cu tinerii, 
la cumpăna dintre ani

Și în a< est an, aproape 
200 ide tineri; di n. . 'V ulea n 
și-au daț întîln-ire, -pentru 
a sărbători . revelionul, la 
eahtih-a-restaurant. Pe Du
mitru Avramul, Roșu Pe
tru, Marian Șpînu,. Vale
rian Bpnarju, Ion MUntea- 
nu. Diiniitru Ne.agoe, Clau
dia . Tudoran, Gheorghe 
Cojoeea, IOit’Spaîiu, Aleft 
xand.ru --Buruiană, ' Iosif 
Tomșa, Vaier Irirnuș, .Si
mona Gali și ' Gabriela Pop, 
tineri care constituie mo
dele demne de urmat în co
lectivele in care muncesc, 
i-ani întîlnit, ciocnind cile 
o . cupă de șampanie pentru, 
tot. ce .și-au plănuit, .pentru. 
1986, planuri — care prin 
puterea lor de ni un că și e- 
lanul tineresc do care dau 
permanent dovadă — vor

d i •veiii, < u certi l udi 11o, rea- 
iilăte. : o. soșș.i AȘ : Ați 
i — Cei pe eare-l vedeți 
aici sint t netî tccunost uțt 
.pentru dăruire a în munca, 
pentru iTarnieia lor, . fapt 
ch-i face apreci a ți..și slim a ți 
de cutie iologii de munca, 
ne spune;» Mihai Xngbe], 
prim-secretaT al ionntetu- 
1 >ii. drășpiiesc: 1;<U. sDe 
aceea și strădaniile noastre, 
a le oi „ani zaton lor, au ax ut 
un -singur scop: acela ca 
ei să se simtă bine, e-ă pe
treacă în veselie ;nlOăjlteăi 
de la cumpănă.dintre ani.

Și, după cum am consta
tat la fața locului, aceste 
eforturi -au fost pe deplin 
răsplătite: peste tot în Sală 
zăreai chipuri . zîmbitoare, 
veselie si buna dispoziție. 
(Gh. O.)’

Aveți legătura 
cu ’86!

Legăturile noastre de su
flet, cu cei de departe care 
ne sînl dragi, au tost rea
lizate, in noaptea dintre 
ani, de operatoarele de la 
09 Serviciul telefonic in
terurban de la Oficiul mu
nicipal de poștă și teleco
municații.

S-au aflat la datorie su
praveghetoarea Măria Lupu- 
Ji'scu, tcjclonistele Lu
cia. Dutnitrese, ; Gabriela 
ȘelnopU, Rozâlia Nistor și 
Viorica. Sclijvartz, „Aveți 
leimlura iu 198t>!'. „Mulțu
mim, ații primit (M:.B.). .

masivul 
Csontos 
echipei 

„Salvamont" a intervenit, 
cu operativitate, la un caz 
deosebit.; In prima zi a a- 
nului, tot la Ltiperii,' e- 
chipele de gardă conduse 
de medicii Mircea Durleș- 
teanu și Carol Sălăteanu, 

ur
gențe, dintre care au fost 
necesare . cinci internări, 
(M.B.)

tiriia noapte a anului 1985 „Straja" medicul 
și; prima . a anului .1986, la Iosif din cadrul 
căpătîiul oamenilor sute- •.
rinzi.

Lâ/Spitalul municipal Pe
troșani — ne-a informat 
dr. Radu V. Radu, pre
ședintele c.o.m. — au fost 
de gardă echipele conduse 
de medicii Aurel Bochiș au acționat în 31 de 
(pediatrie), loan •
(chirurgie) și Ana 
(interne).

Cos tea
Dițoiu

S-a intervenit

Alimentarea cu apă
a decurs normal

La datorie' au 
muncitorii de la 
pă-canal a E.G.C.L. Petro
șani. In aceste zile de săr
bătoare, pentru remedie
rea defecțiunilor la siste
mele de alimentare cu apă 
și'canalizare, au stat . la 

' dispoziția cetățenilor mun
citorii Nicolae Zăvoi, Gliepr-

fost și 
secția : a-

ghe Munteanu, Ilie Dănilă, 
Gheorghe Speriatu, Marian 
lltimie, Nicolae Temerean- j 
că, Adalbert Bolin, Hogea 
Brîncoveanu și alții.

Echipele de intervenție 
au fost Coordonate de dis
pecerii Lucia Baco.Ș, Nechi
ta Chirilă și Florina Ignat. 
(M.B.)

Urări de bine, de noi succese în muncă
pretutindeni unde

„ s-au organizat revelîoane .1 
ale oamenilor muncii, ; la 
Uricani, Petrila, Petro
șani, Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa, formațiile artistice

. de amatori,. participante la . 
Festivalul național „Cînta-

? rea României", au pre- „ 
zen tat, alături de plug ușor, ' 
frumoase programe aftis- 
JicU pentru- ca această <-li- 
p.i feerică a primirii Anu
lui Nou să fie cit mai fru
moasă. (11. DOBROGEANU)

In ultimele Zile ale anu
lui 1985, in toate unitățile 
economice in Valea y jiu
lui, plugușorul a fost pre
zent după tradiție, repri
mind gindurile o unchilor 
ide bihe, jle sănătate,’tie noi 
și- valoroase succese în 
muncă, La lUMP,membrii 
corului „Armonii tinere" 
au mieriu. tat, in secțiile 
înti aprinderii, întinde de 
An , Nou și, tradiționalul 
„Piu".Ușor", y, „ șU

■ Pionierii din Petroșani

au fost în ziua de'80 De- 
cemdiie,’oaspeții Oameni
lor m u n ei i. de la 
IPSRUEEM, 1UMP, SSH 
Vulcan, caroră le-au adre
sat sincere urări de sănă
tate și succese în: muncă. 
Formații le‘ artistice din 
toate școlile municipiului i 
au urat minerilor Văii Jiu
lui, tuturor oamenilor rirun- 
,eii in prag ile> An' Nou' să
nătate, împlinirea deplină 
a dorințelor.

In seara zilei de 31 de-

cern brie

xand.ru
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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului popor 

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Timpul probabil 
în luna ianuarie 1986

(Urmare din pag. I)

pendenței și suveranității 
naționale, ' neamestecului 
in treburile interne și a- 
V antajului reciproc, * ale 
respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî 
singur destinele, fără nici 
Un amestec din afară.

Intrăm în noul an cu ho- 
tărîrea de a întări conlu
crarea cu forțele democra
tice, înaintate de pretutin
deni, cu toate popoarele 
care doresc pacea, pentru

Mesaje de Anul Nou transmise
Cu prilejul Anului Nou, secretarul general al 

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, au convenit să adreseze fieca
re mesaje televizate poporului celeilalte țări.

In mesajul său, Mîhail 
Gorbaciov arată că însuși 
schimbul de mesaje este de 
bun augur pentru noul an, 
proclamat An Internațio
nal al Păcii, reprezintă un 
simbol elocvent al dorinței 
reciproce de a veni unul 
în fntîmpinarea celuilalt, 
de a se continua dialogul 
început la Geneva — rela
tează agenția TASS. Popoa
rele celor două țări, a con
tinuat el, doresc ca dialo
gul constructiv sbvieto-a- 
merican să nu fie întrerupt 
și să ducă la rezultate con
crete.

Relevînd că năzuința spre 
pace a popoarelor celor 
două țări are o tradiție și 
că există și o experiență 
istorică a cooperării, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a spus i O realita
te a lumii de astăzi este 
aceea că nu are sens să 
cauți să obții consolidarea 
propriei tale securități cu 
ii

DUMINICA, 5 IANUARIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor (p.c.) 

Omagiu pionieresc — 
Program muzical-li- 
terar-coregrafic. De
sene animate. Telefil- 
moteca de ghiozdan 
(c) Taina submarinu
lui.

12.40 Din cununa cîntecului 
românesc (c) ■— mu
zică populară.

13,00 Album duminical (pc) 
Pagini muzicale’ în 
ianuarie... Dialogul 
poeziei cu muzica. 
Cascadorii rîsului. 
Cotidianul în 600 de 
secunde. Telesport. 
Meridianele cîntecu
lui. Pagini din istoria 
filmului. Teatru Vesel 
de după-amiază. Sec
vența telespectatoru
lui.

14.40 Contemporanii noștri 
— reportaj (<:).

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi — Epo

ca Ceaușescu — docu
mentar (c).

19.40 Cîntarea României 
(e).

20.20 Fim artistic — Dărui
re (c).

21,50 Telejurnal.

a contribui la triumful ra
țiunii, la înlăturarea perico
lului unei catastrofe nu
cleare, la victoria politicii 
de dezarmare, securitate și 
destindere, la asigurarea 
viitorului liber și indepen
dent al poporului nostru, 
al tuturor națiunilor lumii.

Dragi tovarăși și prie
teni.

Cetățeni ai Republicii So
cialiste România,

Fie ca 1986 — primul an 
al noului cincinal — să des
chidă calea unor noi și tot

ajutorul unor noi'tipuri de 
armamente. In prezent, fie
care pas nou făcut în cursa 
înarmărilor sporește peri
colul și riscul pentru am
bele părți, pentru întreaga 
omenire. Viața demonstrea
ză cu tărie și în mod in
sistent că trebuie să pășim 
pe calea reducerii arsena
lelor nucleare, să menținem 
Cosmosul pașnic. Aceasta 
este Ierna negocierilor noas
tre de Ia Geneva și am 
dori foarte mult ca în a- 
nul cate începe ele să fie 
încununate de succes. Da
toria pe care o avem este 
de a acționa pentru pace, 
pentru perspectiva ca o- 
menirea să pășească fără 
teamă în cel de-al treilea 
mileniu.

In încheierea mesajului 
său, Mihail Gorbaciov a 
subliniat necesitatea de a 
se restabili încrederea în
tre state și popoare, de a 
lichida deficitul existent

LUNI, 6 IANUARIE

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehmeo-știin- 

ți fie. j
20,40 Tezaur folcloric.
21,05 Roman foileton, (c). 

Wagner.
21,50 Telejurnal.

PROGRAMUL Ț\/

MARȚI, 7 IANUARIE

20,00 Telejurnal.
20.25 Omagiu ■— documen

tar (c) ' ...
20.45 Din inimă cinstire — 

Spectacol literar mu- 
zical-coregrafic (c).

21.25 Un buchet de crizan
teme (c). Romanțe și 
melodii îndrăgite.

21.45 Telejurnal.

MIERCURI, 8 IANUARIE

20,00 Telejurnal.
.20,20 Actualitatea în econo

mie. :
20,35 Prinos de bucurie și 

cinstire (c).
20.45 Decolări — documen

tar (c).

mar mari realizări în toate 
domeniile de activitate, în 
munca și lupta harnicului 
nostru popor pentru înfăp
tuirea hotăririlor istorice 
ale Congresului al XIII-lea, 
a Programului partidului, 
să asigure înaintarea nea
bătută a patriei pe calea 
făuririi - societății socialis
te multilateral dezvoltate, 
ridicarea gradului de civi
lizație și bunăstare a în
tregii națiuni, întărirea 
continuă a independenței și 
suveranității României !

de șefi de stat
pe nlăriul încrederii în re
lațiile sovieto-americane. 
In acest sens, a spus el, 
U.R.S.S., nu va precupeți 
nici un efort.

In mesajul președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, că
tre poporul sovietic — 
transmis de agenția Asso
ciated Press — se reamin
tește că întîlnirea america- 
no-sovietică la nivel înalt 
de la Geneva a urmărit 
începerea unui nou capitol 
în relațiile dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., reducerea suspi
ciunilor și neîncrederii re
ciproce.

Unul din cele mai impor
tante domenii în care am 
că2Ut de acord — a arătat 
el — a fost necesitatea re
ducerii reciproce a imen
selor arsenale nucleare. 
Așa cum am afirmat de 
mai multe ori, un război 
nuclear nu poate fi cîștigat 
și nici nu trebuie început. 
De aceea, am convenit să 
accelerăm negocierile acolo 
unde există o bază comu
nă pentru a reduce și eli
mina pe parcurs mijloace-

21,10 Film serial Cava
lerul legendar — par
tea 1 (c).

21,50 Telejurnal.
JOI, 9 IANUARIE

20,00 Telejurnal. -
20,20 Actualitatea in econo

mie.

20,35 Amfiteatrul artelor 
. (c).

21,00 Memoria documentc- 
■■ . lor. 1

21.20 Invitație în studiou
rile Radioteleviziunii 
(c).

21.50 Telejurnal.

VINERI, 10 IANUARIE

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Cadran mondial — 

România și probleme
le lumii contempora
ne . (c).

20.50 Drum prin țara mea 
Muzică ușoară româ
nească (c).

Fie ca anul 1986 să ducă 
la realizarea unor progrese 
reale pe calea dezarmării, 
a destinderii, a colaborării 
și păcii !

Vă urez din toată inima, 
dragi tovarăși și prieteni, 
noi și noi succese în muncă 
și viață, un An Nou fericit, 
plin de satisfacții și bucurii, 
împlinirea tuturor dorințe
lor de mai bine, multă 
sănătate și fericire ! 

. LA MULȚI ANI !

și de guverne
le do distrugere nucleară. 
Peste puțin timp, negocia
torii noștri se vor reîntîlni 
la Geneva și vor continua 
tratativele asupra arma
mentelor nucleare și cos
mice.

Speranța mea, a declarat 
președintele S.U.A., esta că 
într-o zi vom reuși să eli
minăm armamentele nu
cleare, să fim eliberați cu 
toții de amenințarea dis
trugerii nucleare. O pace 
sigură și trainică, a conti
nuat el, necesită găsirea u- 
nor soluții pașnica și la 
conflictele armate, care 
produc atîta suferință în 
muite regiuni ale lumii.

In încheiere, șeful exe
cutivului american și-a ex
primat speranța că în 1986 
vor fi înregistrate progrese 
în direcția păcii și colabo
rării, că vor fi dezvoltate 
bazele create prin întîlni
rea americano-sovietică la 
nivel înalt de la Geneva. 
Să colaborăm pentru ca a- 
cest an să devină anul 
păcii, a spus el.

(Agerpres)

21,00 Serial științific — 
Civilizația metalului 
(c).

21,30 Experiența înaintată, 
inițiative, eficiență.

21,50 Telejurnal.

SIMBAtA, 11 IANUARIE

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî- 

nă (pc). Din sumar : 
Sunetul muzicii... Ga
la ’’ desenului animat. 
Melodia săptămînii în
primă audiție. Marile 
momente ale baletu
lui : „Romeo și Julie- 
ta“ (II).
Oameni de ia noi — 
reportaj. Melodii popu
lare. Cîn tecul cuvinte
lor : „Sonet la pămîn- 
tul țării". Versuri ine
dite. Atlas muzical. 
Cetăți românești — 
reportaj. Telesport. 
Autograf muzical.

14.45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleencielopeclia (c).
19.45 Varietăți... varietăți 

(c). “
20,35 Film artistic :. Al șa

selea— premieră TV 
Producție a studiouri
lor sovietice (c). .■

22,00 Telejurnal.
22,10 Mondovision (c).

După cum comunică In
stitutul de meteorologie și 
hidrologie, evoluția vremii 
în luna ianuarie nu va pre
zenta abateri însemnate fa
ță de regimul normal al 
acestei luni de iarnă. Tem
peraturile, vor tinde spre 
valori mâi coborî te decît 
mediile multianuale în nor
dul țării, iar cantitățile de 
precipitații vor fi ceva 
mai însemnate în regiunile 
vestice.

Caracteristici ale evolu
ției vremii i

I— 10 ianuarie. In regiu
nile sudice va predomina 
o vreme în general închi
să, cu precipitații mai ales 
sub formă de lapoviță și 
ninsoare. In celelalte zone, 
precipitațiile sub formă de 
ninsoare vor fi mai restrîn- 
se ca arie. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă 
durată pre'dominînd din sec
torul nordic, viscolind ză
pada în a doua parte a de
cadei în estul țării. Tempe
raturile minime se vor si
tua, în general, între mi
nus 10 și zero grade, mai 
coborîte în nordul, centrul 
șî estul țării, iar ziua valo
rile maxime vor fi cuprin
se între minus șase și plus 
patru grade. Dimineața și 
seara condiții de formare a 
cetii; izolat, polei.

II— 20 ianuarie. După o 
încălzire de scurtă durată, 
vremea se va răci. La în
ceput, precipitațiile vor fi 
îndeosebi sub formă de 
burniță și ploaie, fiind ce
va mai însemnate cantita

memento
TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
— Debut ’86 în econo

mia țării.
Răspunzînd chemă
rilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
partidului: din pri
mele zile — amplă 
mobilizare pentru 
realizarea exempla
ră a sarcinilor de 
plan.

20,35 Cadran mondial, 
(color).

— România și proble
mele lumii contem
porane.

■ 20,50 Pagini celebre din
! muzica românească
! și universală.

(color).
— Enescu, Mozart,

Strauss.
21,05 Serial științific, 

(color).
— Civilizația metalului.

Premieră pc țară.
Producție a studiou
rilor australiene. E- 
pisodul 1.

21,30 Călătorind dc-a- lun
gul Dunării albastre, 
(color).

— Turnuri de ieri, tur
nuri de azi —repor
taj. ’

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea 

mulul.

tiv în sud-vestul țării. Pe 
alocuri se va produce po
lei. Apoi, precipitațiile vor 

- fi sub formă de ninsoare 
in majoritatea regiunilor. 
Iar vîntul va prezenta in
tensificări în estul țării ți 
la munte, viscolind pe alo
curi zăpada. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse 
între minus opt și plus do
uă grade, mai coborîte în 
a doua parte a decadei, în
deosebi în centrul și nordul 
țării, în timp ce temperatu
rile maxime se vor situa 
între minus cinci și plus 
Cihci grade, mai ridicate la 
începutul decadei.

21—31 ianuarie. Vremea 
va fi rece, cu nopți geroa
se care vor avea o persis
tență mai mare în centrul 
și nordul țării, Cerul va 
fi variabil cu înnorări mai 
accentuate în regiunile sud- 
vestice, unde precipitațiile 
pot fi, pentru scurtă dura
tă, și sub formă de burniță 
și ploaie. In rest, ninsori 
locale. Vîntul va prezenta 
intensificări trecătoare, 
spulberînd zăpada în su
dul și estul țării, în a doua 
parte a intervalului. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 15 și 
minus cinci grade, dar vor 
coborî și sub minus 20 de 
grade îndeosebi în nordul 
și estul țării. Ziua, valorile 
maxime se vor situa între 
minus 8 șl plus 2 grade. Di
mineața se va produce cea
ță asociată și cu depunere 
de chiciură.

(Agerpres)

LOTO

TRAGEREA 
EXTRAORDINARA 

„LOTO" 
A REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1986

Faza 1.
Extragerea 1 : 14 31 81 

62 32 70 5 6 50 67; '

. Extragerea a 2-a: 20 64
51 10 76 78 4 38 1 25;

Faza a 2 a.
Extragerea a 3-a i 90 25

56 86 69 83 54 64 17 8;

Extragerea a 4-a: 45 88
31 3 21 49 42 67 60 68;

Extragerea a 5-a: 64 6
30 22 27 29 49 90 15 14;

Extragerea a 6-a : 4 70
62 50 45 54 69 25 46 41;

Extragerea a 7-a : 53 69
56 19 13 22 86 75 67 30;

Extragerea a 8-a r 42 90
85 51 76 2 41 55 79 12;

Extragerea a 9-a : 9 '46
81 20 27 80 61 1 57 31;

Extragerea a 10-a: 56 58
84 15 82 30 38 87 26 47;

.Faza a 3-a.
Extragerea a 11-a: 11 21 

15 32 9 79 89 71 .64 23;

Extragerea a 12 -a 47 62
6 88 39 45 65 14 80 61.

Fond total de cîștiguri:
12 907 929 lei.
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