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DIN AN IN AN,
Cînd în noapte ceasul va bate 

de douăsprezece ori, anunțînd 
sfîrșitul zilei de astăzi, ne vom 
lua rămas bun de la anul 1960 și 
vom trăi bucuria primelor clipe 
ale Anului nou. Moment solemn, 
salutat de sirenele noilor fabrici, 
uzine, mine, de tumultul vieții 

b ** . noi ce crește fără răgaz, an de
л an mai plină, mai viguroasă, pe 

югі întinsul patriei.
Ne luăm rămas bun de la a- 

nul pe care-1 încheiem purtînd în 
inimi mîndria unui bilanț bogat, 
rod al muncii entuziaste a po
porului nostru liber, stăpîn pe 
soarta sa. Ce satisfacție mai ma
re poate fi pentru un constructor 
al socialismului decît aceea că 
și-a îndeplinit cu cinste sarcinile 
construcției vieții noi ? încă de 
acum cîteva zile, colectivele ex
ploatărilor bazinului carbonifer al 
Văii Jiului au anunțat îndeplini
rea integrală a planului pe anul 
1960. Harnicii noștri mineri au 
muncit cu spor, asigurînd pîinea 
necesară industriei socialiste. Ro
dul acestei munci s-a revărsat și 
în acest an, din plin, asupra vie
ții lor, făcînd-o mai frumoasă, 
mai plină de bucurii. An de an 
sute de familii de oameni ai mun
cii petrec revelionul în locuințe 
noi, construite prin grija parti
dului și a statului nostru demo
crat-popular, an de an belșugul, 
bunăstarea își pune mai puternic 
pecetea asupra vieții noastre. Și 
nu-s îndepărtate acele timpuri 
cînd minerii Văii Jiului, crunt 
exploatați, jefuiți pînă la sînge 
de foștii stăpîni ai minelor, în- 
tîmpinau fiecare an nou măcinați 
de grija apăsătoare a zilei de 
mine, întrebîndu-se dacă vor mai 
avea de lucru sau nu, dacă co
piii le vor putea merge la școală, 
dacă anul care urma nu avea să 
însemne un nou șir de nenoro
ciri...

Priviți în jur și vă veți da sea
ma cît de mult au rămas în ur
mă acele vremi. Citiți gîndurile 
oamenilor, și veți găsi în inimfle 
lor sete de viață, încredere ne
zdruncinată în viitor. Da, încre
derea în viitor este una dintre 
cele mai prețioase cuceriri ale

SPRE FERICIRE
celor ce muncesc. Congresul al 
IlI-lea al partidului ne-a deschis 
în față perspectiva desăvîrșirii 
construcției socialiste. Pășim la 
muncă mai rodnică, cu mai mari 
răspunderi, pentru desăvîrșirea 
făuririi vieții noastre noi, avînd 
far călăuzitor mărețul plan de 
șase ani, politica înțeleaptă a 
partidului. Cuvînțul partidului 
constituie cel mai prețios bun al 
celor ce muncesc; cuvînțul parti
dului dă poporului aripi în mun
că, îi dă încredere în viitor, avînt 
spre culmile victoriei depline a 
socialismului în patria noastră.

Cînd noaptea se va lăsa, ne 
vom strînge cu toții în jurul me
selor încărcate din belșug, în ju
rul paharelor pline. Bucuria vie
ții va clocoti puternic, gîndurile 
vor prinde grai. Din mii de piep
turi va răsuna tradiționala urare 
>, La mulți arii !“ și aceste cuvin
te vor sintetiza în pragul noului 
an 1961 hotărîrea noastră de a 
munci mai rodnic, de a strînge 
și mai puternic rîndurile în ju
rul partidului și guvernului, în 
lupta pentru înfăptuirea luminoa
selor sarcini ale construcției so
cialiste, pentru pace și fericire.

1ГЧ CIFRE В

• Mecanizarea în mi
neritul Văii Jiului a că
pătat uri mare avînt. Au 
dispărut din dotarea mi
nelor scocurile oscilante, 
locomotivele cu aer com
primat și alte utilaje 
moștenite de la capita
liști. Locul acestor uti
laje învechite l-au luat 
transportoarele electrice 
de tipul TP-1 și SKR-11.

Pe galerii transportul 
se efectuează cu locomo
tive electrice de mare 

J capacitate. In 1960 nu
mărul de transportoare 
aflate în funcțiune la 
minele Văii Jiului este 
de 5,7 ori mai mare ca 

I în 1948 și de peste 8 ori 
mai mare ca în 1938.

• In urma extinderii 
susținerii moderne, con
sumul specific de lemn 
a scăzut în minele din 
Valea Jiului cu aproape 
25 la sută față de reali
zările medii din 1955. 
Volumul de lucrări mi
niere armate în fier (ga
lerii și abataje) a cres
cut de peste 3,5 ori.

• In ultimii 4 ani 
s-au adus în Valea Jiu
lui utilaje și mașini mi
niere în valoare totală 
de 275.000.000 lei. Din

♦ 
i 

acestea cea rnai mare t 
parte au fost repartizate î 
minelor Lupeni, Vulcan i 
și Uricani. J

• Corespunzător creș- ?
terii vertiginoase a pro- ♦ 
ducției de cărbune' a ’ 
crescut volumul investi- { 
țiilor industriale. Față j 
de valoarea lucrărilor i 
de investiții miniere exe- ’ 
cutate în 1955, valoarea . i 
lucrărilor executate în ; 
1960 este cu. peste ț 
28.000.000 lei mai roa- ? 
re. In aceeași perioadă * 
investițiile specifice au ? 
scăzut cu aproape 1300 *
lei/unitate de oapacita- ; 
te. І

«
• S-a deschis o nouă t

mină la Uricani. In * 
1950, minerii de la a- î 
ceasta mină obțineau în ; 
abataje un randament | 
mediu de 2,239 tone pe T 
post și pe mină de 0,900 ?
tone pe post. Acum, du- ; 
pă 10 ani de existență,' * 
mina Uricani a devenit ; 
o importantă furnizoare * 
de cărbune cocsificabil. * 
In 1960 minerii de aici ț 
au muncit cu un randa- * 
ment mediu în abataje • 
de peste 5,500 tone pe ♦ 
post, iar pe mină de | 
1,210 tone pe post. • 
------------------------------- I
(Continuare în pag. 2-a) j
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ANI Al TINEREȚII

hn fața pomului de iarnă]
? Ce -poate fi mai plăcut pentru copii decît pre-\ 
< gătirea pomului de iarnă ! Cu dragoste și răb- < 
' dare au muncit însă și părinții pentru a le pre- 
I' găti cît mai frumos serbările pomului de iarnă 

organizate în toate instituțiile și 
întreprinderile. Și sînt atît de 

frumos organizate serbările și se 
împart atîtea daruri copiilor, în
cît nu știi unde să te oprești*

I
mai întîi. Peste tot întîlnești zîm- t 
betul deschis al copilăriei ferici- s 
te de azi-. Pomul atrage toate s 
privirile...

In virtutea unei 
vechi tradiții, noaptea 
care încheie anul are 
o semnificație deosebi
tă pentru fiecare om. 
Tîrziu, la miezul nop
ții, cînd pentru cîteva 
clipe se sting luminile 
și se lasă tăcerea, fie
care se gîndește cu 
inima cuprinsă de e- 
moții la trecut și vii
tor.

Pentru minerii din 
Vulcan solemnitatea 
acestor clipe are o 
semnificație în plus. 
Cu ultima noapte a 
anului 1960 se încheie 
al zecelea an de cînd 
din adîncurile minei, 
închisă pe vremuri de 
capitaliști, au ieșit, la 
suprafață primele tone 
de cărbune, care au 
marcat începutul noii 
vieți a Vulcanului.

Azi. mina Vulcan e 
mai tiînără ca oricînd. 
Despre tinerețea ei 
vorbesc înșiși oamenii 
— stăpînii minei, mun
ca lor entuziastă, pre
ocupările lor îndrăz
nețe, vorbesc înfăptui
rile pe care minerii 
vulcăneni le raportea
ză partidului.

Realizările lor sînt 
mari. In cei 10 ani de 
la renașterea minei 
Vulcan, producția ex
ploatării a crescut de 
17 ori. Drept o încu
nunare a acestor în
făptuiri sînt succesele 
colectivului minei din 
cursul anului pe care 
îl încheiem.

...20 decembrie 1960. 
De pe atunci la mina

Vulcan a poposit Anul t 
nou. Nu s-au stins lu- * 
minile,. nici confeti nu j 
s-au aruncat. Doar pe * 
un vagonet ce a ieșit « 
la un moment dat la 4 
suprafață pe puțul „7 • 
Noiembrie" minerii au I 
scris cu litere mari: ț 
„La mulți ani 1961“! • 
Această urare a um- : 
plut de bucurie inima | 
fiecărui membru al I 
colectivului exploatării. * 
A fost o veste îmbucu- J 
rătoare, un îndemn $ 
spre fapte șj mai mă- * 
rețe._ . j

Minerii din brigada * 
tînărului comunist Mo- 4 
raru Nicolae și-au J 
suflecat mînecile și cu j 
forțe sporite au conți- t 
nuat bătălia. Ciocanele * 
au început și mai vîr- ț 
tos să sfărîme frontul ț 
de cărbune. Ei au cîș- i 
tigat drapelul roșu de * 
brigadă Iruntașă pe * 
sector. De realizările • 
acestei brigăzi e stirîns • 
legat și numele tehni- * 
cranului Frantz Nico- i 
lae, un tînăr de 26 ț 
ani. Lucrează în mina | 
Vulcan de 6 ani. De | 
3 ani e prim-maistru ‘ 
minier. De cînd a ve- i 
nit la Vulcan tot el a t 
răspuns de brigada lui * 
Moraru. Și tot de- * 
atunci brigada a fost J 
mereu fruntașă. Ge « 
poate constitui o mai * 
mare satisfacție pentru j 
un tînăr tehnician ! *

*
I. DUBEK *

i 
(Continuare în pag. 2-a) 4
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Steluțe roșii pe piepturile pionierilor
Parcă niciodată pînă 

primele zile din vacanța 
nă nu au fost atît de pline de 
evenimente ca în acest an. Pio
nierii și școlarii au fost atît de 
ocupați încît de dimineața pînă 
seara nu au stat o clipă : pregă
tirea serbărilor pentru pomul de 
iarnă, carnavalul, 
artistice din orașele 
atîtea altele.

Dintre toate însă, 
seamă eveniment a fost festivi
tatea înmînării steluțelor roșii 
— primele distincții pionierești.

...E un an și ceva de cînd 
sute de pionieri s-au antrenat 
într-o muncă însuflețită pentru 
îndeplinirea normelor prevăzute 
în regulamentul obținerii 
tincțiilor pionierești: note 
mai de la 7 în sus, 50 kg. 
vechi colectat, cunoașterea 
cutului de luptă al poporului 
nostru și altele. Iată că a sosit 
și ziua atît de' mult așteptată 
în care se vor înrnîna primele

acum, 
de iar-

programele 
copiilor și

cel mai de

dîs- 
nu- 
fier 
tre-

steluțe roșii celor mai merituoși 
pionieri care au îndeplinit cerin
țele concursului.

...In sala de festivități a Șco
lii de 7 ani nr. 1 din Petroșani 
se adunaseră ieri dimineața, a- 
proape toți pionierii din școală. 
In sală domnea o atmosferă de 
sărbătoare, de bucuria pricinui
tă de bilanțul rodnic al muncii 
pionierilor. Fiecare pionier, că
ruia i se prindea pe piept fru
moasa steluță roșie, era felici
tat cu căldură de colegi și pro
fesori. Cei 20 de pionieri și pio
niere își priveau cu mîndrie și 
deosebită satisfacție minunatele 
lor steluțe roșii, în centrul că
rora apare o făclie, simbol al 
științei și culturii, al dorinței 
nestăvilite a pionierilor de a cu
ceri cetatea înțelepciunii.

Asemenea festivități au avut 
loc ieri în aproape toate școlile 
din Valea Jiului, un număr de 
90 de pionieri, primind steluțe 
roșii pentru merite la învățătură 
și disciplină.
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STEAGUL R8$U

La biocul 7 Livezeni
Era prin luna aprilie. Pe șan- 

derul Petroșani se desfășurau 
din plin lucrările la noile con
strucții. Intr-una din zile, lîngă 
fundația unui bloc s-au adunat 
la sfat cîțiva mecanici Zamșa 
Ștefan. Lazarovici Gheorghe, Ga
vrila Nicolae, Lipnic Eduard.

— Constructorii din Hunedoara 
vor ridica un bloc cu 24 aparta
mente din materiale economisite 
•— explica însuflețit mecanicul 
Zamșa. Am putea să facem și noi 
eeva. Uite, să ridicăm blocul a- 
cesta, nr. 7, numai prin muncă 
voluntară...

...In tot cursul verii, la blocul 
nr. 7 nu se lucra nimic înainte 
de masă-. Dar, după ce se ter
minau orele de program, împre
jurimile blocului se însuflețeau : 
zeci de mecanici printre care 
Zamșa Ștefan, Lazarovici Gheor- 
ghe, Purcaru loan, Necșoiu Ște
fan, Gavrilă Nicolae montau de 
zor cofrajele din plasă de sîrmă, 
preparau și turnau betonul de ste
ril. După ce ei au înălțat pereții, 
zidarii din brigăzile 
Petru, Froșt Ștefan, 
au executat lucrările 
tîmplarii conduși de

lui Găvan 
Kinal loan 

de tencuieli, 
Barbu Gon

stantin și Barbă Constantin au 
montat ușile, ferestrele, parche
tul, zugravii lui Madaras Ioslf, 
Șvarț loan, Jenei Dionisie au 
vopsit și zugrăvit, iar mozaicarii 
lui Volintiru Marin, ©îrstea loan 
au turnat mozaicurile. Zeci de 
constructori împreună cu maiștrii 
Nagy Ioan, Valdmăn Mihal, ing. 
Stroie Vasile, au muncit în orele 
!or libere la construcția blocu
lui 7.

...Cînd au primit cheile noilor 
apartamente care le-au fost repar
tizate, minerii Doroghi Florian, 
Petrov Longhin, Teodar Mihai și 
Bucur C. Ioan de la mina >Ani- 
noasa, erau bucuroși : se vor mu
ta în casă nouă. în blocul con
struit prin muncă voluntară de 
către harnicii muncitori ai șan
tierului Livezeni.

Activitatea constructorilor din 
Petroșani a dat pînă acum roade 
bogate. In anii Republicii, în o- 
rașul nostru au fost ridicate două 
cartiere noi: Gh. Dimitirov și Li
vezeni, apoi o seamă de alte blo
curi pentru constructori, lucră
tori din comerț etc. în 
blocuri noi cuprinzînd 
apartamente.

ȘTEFAN

O

ANI AI T
(Urmare din pag. l-a)

bo-...Bilanțul realizărilor este 
gat. Tinerii ortaci ai lui Jurca 
Emil, deschizătorii noilor fron
turi de cărbune, au mînat în acest 
an peste 500 metri de galerie ar
mată in bolțari și fier. Vrednici 
de laudă sînt și „băieții" lui Pă- 
curaru Trăian, cei care frămîntați 
•de gîndul să recupereze cît mai 
mult material lemnos, 
mentat un nou sistem 
cu juguri, reușind să

au experi- 
de armare 
recupereze

★

Doresc să sriu despre 
succese cît mai mari

De cîte ori privesc blocurile ce 
s-au înălțat în ultimii ani în ora
șul Lupeni simt bucuria omului 
care a contribuit prin munca 
la transformările ce au avut 
în anii aceștia.

In paginile ziarului nostru 
cal, în calitate de corespondent 
voluntar, am încercat să redau 
fapte din viața și munca con
structorilor de pe șantierul 7 Lu
peni. Am popularizat succese, 
metode și. cînd a fost cazul, am 
luat poziție critică față de unele 
lipsuri și atitudini de nepăsare 
sau neglijență.

Constructorii 
fața partidului 
mai mult, rnai 
și mai ieftin. Și ei 
să-și țină cuvîntul. 
mă determină să-mi 
rința: în anul care 
să scriu despre succese tot mai 
multe înregistrate de oamenii 
muncii din Lupeni.

VALENTIN CIRSTO1U 
instalator de apă — Lupeni

s'au 
să 

bine,

lui 
loc

lo-

angajat în 
construiască 
mai repede 

sînt hotărîți 
Acest lucru 
exprim do- 
vine doresc

Cu încredere 
în forțele păcii

In locuința mea funcționează 
un cerc de citit. Aici ne adunăm 
săptămînal 10—15 mame și soții 
și, aplecate asupra unei cărți sau 
vreunui articol de ziar, într-un 
igînd ne exprimăm dorința fier
binte, ca pacea să triumfe în lu
mea întreagă !

Mi-e dragă pacea, viața și li
niștea căminului. ’ Ca oricare ma
mă și soție, acum în prag de an 
nou privesc cu încredere în viitor. 
Sînt încredințată că forțele păcii 
vor învinge.

De anul care vine doresc un 
viitor luminos și fericit tuturor 
copiilor din lumea întreagă, do
resc liniștea căminelor noastre, 
doresc pentru întreaga omenire 
lucrul cel mai de preț : pacea — 
o pace trainică.

VALERIA BENEA 
casnică — Petroșani

total 104
1553 de

MI H AI
i

I NER EȚII
în acest fel cantității însemnate de 
material lemnos. Raportează rea
lizări de seamă și tînărul inginer 
Kovacs Emeiric. șeful sectorului I 
fruntaș pe exploatare, raportează 
și tinerele muncitoare Iosif Ma
rla, Bencovici Magdalena : lăm
pile de mină îngrijite de fetele 
din atelierul lor au funcționat 
mai bine în acest an, luminînd 
calea minerilor în labirintul sub
teran.

...Minerii Vulcanului formează 
un colectiv harnic, entuziast, în
tinerit în bătălia pentru înflori
rea patriei. E tînără 'generația 
crescută de comuniști, în focul 
luptei cu stratele încleștate în 
strînsoarea stîncilor subterane; 
sînt tineri Hunyadi Ioan, Gantz 
Ștefan. E tînăr și veteranul Bojte 
Pavel, ale cărui tîimple deși au ; 
cărunțit, inima îi este mai tînără 
ca oricînd. Ca și elevul său, fron- 
talistul Zaharia Constantin, el a 
contribuit din plin la realizarea 
cu 10 zile înainte de tenmen a 
planului exploatării pe 1960.

In preajma noului an, minerii 
vulcăneni au primit cifrele de 
plan pe anul 1961. Sînt sarcini 
sporite, dar ele vor fi îndeplinite. 
Mai mult, minerii Vulcanului 
s-au angajat să extragă 10.000 
tone cărbune peste planul anului 
viitor, să economisească 1,25 lei 
la fiecare tonă de cărbune. Vor 
prinde viață aceste angajamente? 
Cu siguranță că da !

...In noaptea de Anul nou, gîn- 
durile minerilor vulcăneni vor 
zbura înainte, spre noi și noi îz- 
bînzi...

Ziua de 27 decembrie 1960. 
La ora 7 și jumătate seara pe 

strada principală ia orașului ș-au 
aprins pentru prima oară lăm
pile fluorescente. Lumina albă, 
de ziuă, a inundat fețele sutelor 
de trecători aflați la acea oră 
pe stradă.

...Acțiunea pentru moderniza
rea iluminatului public în ora
șul Petroșani a fost luată cu 
cîtva timp în urmă la indicația 
Comitetului orășenesc de partid. 
La început s-au ivit o seamă de 
greutăți: erau necesare de con
fecționat cîteva zeci de carcase 
metalice, de schimbat tensiunea 
în rețea și altele. Muncitorii pe- 
troșăneni însă nu s-au dat înlă
turi. „Noi, au spus turnătorii de 
la U.R.U.M.P., vom confecționa 
prin muncă voluntară carcasele 
metalice... Noi. s-au angajat e- 
lectricienii de la I.C.O., vom 
munci în așa fel ca pînă la 30 
Decembrie orașul să fie ilumi
nat cu lămpi fluorescente". Și 
munca a început din plin.

BILANȚ
(Urmare din pag. l-a)

con-• S-au îmbunătățit mult 
dițiile de muncă ale minerilor. 
Prin grija partidului și guvernu
lui se cheltuiesc în fiecare an su
me tot mai mari pentru asigu
rarea protecției muncii. In ulti
mii patru ani la dispoziția mi
nerilor au fost puse peste 15.000 
bucăți lămpi de mină electrice cu 
acumulatori, 300 bucăți lămpi e- 
lectro-pneumatice de iluminat fix.

• In ultimii cinci ani, pentru 
minerii din Valea Jiului au fost 
construite 2976 apartamente. In 
afară de acestea, au fost construi
te și date în folosință un număir 
ide 13 cămine muncitorești 
prinzînd 2580 locuri, 4 
re și 1 spital nou, 4 
grafe cu 1400 locuri, 
pentru 1800 oameni.

cu- 
dispensa- 
cinemato- 
3 cantine

• Comerțul socialist desface un 
bogat sortiment de produse. Ast
fel, dacă în 1950 s-au vîndut în 
Valea Jiului produse textile în 
valoare de 35.546.000 lei și teh- 
nicometalice pentru 9.019.000 Iei, 
în anul 1960 unitățile comerciale 
au desfăcut numai confecții în va
loare de 41.000.000 lei, mobilă 
ide 13.000.000 lei, țesături 
27.000.000 lei, încălțăminte 
21.000.000 lei.

Conferințe іікШе 
авінгйгіі ІерШкіІ

de 
de

în zilele de 29 și 30 decembrie 
a.c. în întreprinderile, instituțiile, 
în cluburile muncitorești și în că
minele culturale din Valea Jiului 
au avut loc conferințe consacrate 
celei de-a 13-a aniversări a Repu
blicii Populare Romîne.

Conferințe despre istoricul act al 
proclamării R.P.R. au avut loc în 
cursul zilei de(ieri la mina Lupeni, 
unde a vorbit în fața minerilor 
tov. Ana Ferdinand, secretarul co
mitetului de partid al minei. La Pe- 
trila și Aniaoasa au prezentat con
ferințe pe aceeași temă tovarășii 
Nicorici Nicolae, șeful exploatării 
miniere Petrila, respectiv tov. But
ca Victor, vicepreședintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
din Aninoasa.

Ieri dupăramiază a avut loc în 
sala - Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" o conferință închinată aceluiași 
eveniment expusă de tov. Constan- 
tinescu Ilie, prorector la I.M.P.

In continuare a urmat un pro
gram artistic prezentat de formația 
cultural-artistică a sindicatului ca
drelor didactice din Petroșani.

I

LVMINI
...La turnătoria U.R.U.M.P., 

muncitorii Inel Romulus, Gurca 
Francisc, Popa Petru, Berindea 
Andrei, Trifu Nicolae, Lazăr A- 
vram și alții au rămas ore în
tregi după șut în uzină pentru 
a confecționa modelele, formele, 
sau pentru a turna din alumi
niu carcasele lămpilor. La 20 
decembrie electricienii de la 
I.C.O. au avut gata executate 
carcasele. Abia acum a început 
adevărata muncă de îndeplinire 
a sarcinii trasate. Pînă la ani
versarea Republicii timpul era 
scurt și multe lucrări de făcut. 
Cu sprijinul conducerii între
prinderii, electricienii au putut 
munci din plin. Mai întîi au în
tins noi cabluri de suspensie, 
au tras noua rețea de 220 volți, 
apoi pînă serile tîrziu, una cîte 
una lămpile mari, lunguiețe au 
fost înșirate de-a lungul străzii 
principale. N-au știut ce-i odih
na nici Coc loan, nici Trohin 
Romeo, Ohentar loan, Laic Io
sif, Bojdki Zoltan sau frații Cic,
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P-un fulg de nea coboară moșul iar 
In clinchet argintiu de clopoței 
In sac aduce mult doritul dar, 
Visat de-atîtea ori de nepoței.
— Eu — spune Anișoara — vreau
Bunicule tot sacul să ți-1 iau
— Iar eu de jucării m-am săturat
Ii spune Gigi tare supărat
Apoi către moșneag cu glas șoptit: 
Prin sac nu ai cumva... un satelit ? 
Mă mulțumesc să fie și 
Dar... vreau să
Să zbor aș vrea. Nu spune
îmi
Pe
La
Cu
Pe
...Rîde moșneagu-n barba-i fumurie
— Bine nepoate... așa, așa să fie.

MARIN CALIN 
membru al Cercului literar 

„Minerul" Petroșani

aud cum

fac o navă 
lume 
anul

cosmică
una 
cînd
meanava

Venus, pe
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mai mic
sună el bip-bip. 

nimănui 
cum nu-i 
Să știi

jucării
ca a mea.
mai vii cu
am să te duc pe Marte, 
Neptun și mai departe I
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moi, cele

scorbură 
și-a des-

OBAȘOL BUCURIILOR
Așezat în același loc ca și în 

anul trecut, dar mai bogat în po
doabe și în daruri, orașul copii
lor și-a deschis larg porțile pen
tru a-și primi oaspeții.

In mijloc, un brad falnic, de 
peste 10 metri, domină întreg o- 
rașul bucuriilor cu lumini mul
ticolore, cu zeci de globuri, eșar
fe, jucării. Ce să privești mai în
tîi ? Uite pe o creangă o păpu
șă ce parcă te cheamă, iată mai 
sus, un avion, iar sus de tot. a- 
iproape de vîrful bradului, lîngă 
steaua cea roșie, un satelit. Nu, 
nu e un satelit adevărat ci unul 
din jucăriile cele mai 
mai preferate de copii.

A ! dar, iată, într-o 
un uriaș moș Martin
chis o dugheană cu dulciuri. Are 
de toate și toate-s tare gustoase. 
Vinde bomboane, turtă dulce, 
smochine, ciocolată. Cumpărători 
sînt mulți, mici și mari.

Vă plac cărțile de povești fru
mos ilustrate ? In orașul bucu
riilor o carte uriașă te îmbie să-ți 
îmbogățești bilioteca personală 
cu cele mai noi cărți pentru co
piii. Și aici, ca și la celelale cen
tre de vînzare, și peste tot în a- 
cest oraș în miniatură, întîlnești 
zeci de copii, pionieri și școlari, 
bucurîndu-se de darurile orașului 
copiilor. Pentru cei curioși, nu
mărul lor este apreciabil, un cas
tel cu labirinturi întunecoase și 
alte surprize le „satisfac" curio
zitatea.

DE ZI
Dumitru și Petru și nici tehni
cianul Ciornei Mihai sau ingi
nerul Aramă Valentin.

...La 27 decembrie către seară 
totul era gata. Se aștepta doar 
să fie terminate ultimele verifi
cări, cînd la prima cuplare a 
curentului, la transformator s-a 
ivit o defecțiune. Toate forțele 
electricienilor au fost concentra
te pentru remedierea defecțiunii. 
La ora 7 și jumătate seara pe 
strada principală un șirag de 
linii albe strălucitoare au înce
put să-și împrăștie lumina. Pe
troșanii este acum un oraș ilu
minat modern.

începutul a fost făcut. In 1961 
iluminatul modern va fi extins 
și pe alte străzi din Petroșani, 
din Vulcan, Petrila, Lupeni. Va
lea Jiului se va înnoi și în a- 
ceastă direcție. Va fi încă un 
pas spre transformarea așezări
lor minerești în orașe din ce în 
ce mai frumoase.

GH. DUMITRESCU
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. Dar ce înseamnă asta ? Aa ’ 
Da. Satisfăcut de priveliștea ce x 
se întinde în față, Moș Gerilă își 
mîngîie într-una barba. Intr-un 
colț al orașului, micuții vizita
tori au devenit artiști în puterea 
cuvîntului. Urcați pe o estradă 
improvizată, unii se avîntă în
tr-un dans săltăreț, alții cîntă în 
cor sau recită poezii.

Bucuriile sînt multe în orașul 
acesta de basime din Lupeni, dar 
seara se apropie tiptil și lumi
nile multicolore care se aprind pe 
rînd le amintește celor mici că 
vizita în orașul 
întreruptă pînă 
va continua și, 
1 impui vacanței

Astfel de orașe ale bucuriilor 
au fost aranjate și la Vulcan și 
Petroșani. Ele sînt 
a grijii deosebite 
mai tineri cetățeni 
viitorul țării.

bucuriilor trebuie 
a doua zi. cînd 

așa mereu, pe tot 
de iarnă.

încă o dovadă 
acordate celor 
ai Republici^

M. MICA

‘*==—

Parada măștilor
Carnavalul e in toi... Bucuria și 

rîsetele copiilor umplu întreaga sa
lă intbrăcată într-un decor cu a- 
devărat de carnaval. între cei doi 
brazi uriași, Moș Gerilă discută 
cu un grup de pionieri și după ve
selia lor se vede că 
ține de șotii. Lampioane multicolo
re, globuri 
toate la un loc revarsă o lumină 
feerică, de basm, asupra întregii 
săli. Deodată in ritmul unui marș 
executat de orchestră, în sală în
cepe tradiționala paradă a măști
lor. Privirile tuturor se îndreaptă ■ 
spre micul convoi al măștilor, co
pii îmbrăcați în minunate costume. 
Ionel sau Mariska, Mioara sau 
Sâni costumați în fluturași, iepu
rași, furnică sau ursuleț se prezin
tă în fața comisiilor de selecționa
re a măștilor pentru premii. Prin 
fața celor care privesc cu încîntare 
trec alte și alte măști. Coșari ală
turi de „domnițe" îmbrăcate în 
costume medievale...

Dar parada nu prezintă numai 
măști, simbolizând lumea trecută. 
La orizont avare cu o viteză „fan
tastică" un sol al viitorului: Sate
litul, care a uimit lumea, parcurgînd 
lungu-i drum prin spațiile „astra
le", către... Moș Gerilă. Și parada 
măștilor continuă. Grea problemă 
pentru comisia de selecție. Pe cine 
să aleagă ? Care o să fie premia
tă ? Fiecare mască are farmecul ei.

Așa a decurs parada măștilor de 
la tradiționalul carnaval al pionie
rilor organizat de Casa pionierilor 
din Petroșani în după amiaza zilei 
de ieri în sala clubului C.C.V.J.

„moșul" se

sclipitoare, artificii,



Mtine anu-se-nnoiește, 
Plugușorul o pornește : 
— Să trăiți mineri iubiți, 
Transportoarele opriți, 
Picurile mai lăsați, 
Lingă puț v-apropiați 
Și urarea ne-ascultați. 
Voi constructori, voi zidari. 
Lăcătuși, frezori, strungari, 
I.C.O., Silvic, O.C.L.-uri 
Sfatul popular, liceuri. 
Tuturor din Petroșani 
Vă urăm azi : „La mulți am Г- .

Minați, măi, hăi I
Un tăciune și-un cărbune 
La mineri avem a spune ;
— Și-n șaizeci muncirăți bine, 
Peste plan, dind mii de „pline". 
Și din mîndră noastră Vale 
(Unde-a fost odată jale) 
Cei de-acia de la fii, 
Ce lucrați in galerii, 
Ați dat pline la furnale. 
Viață la termocentrale 
Cu mândrie puteți spune 
Că bulgărul de cărbune 
A aprins în mii de sate 
A lui llici lampă, f rate I

Urați măi, hăi 1
Azi vă mulțumește țara. 
Frații de la Hunedoara. 
Și hrănit de voi cu „pline" 
Trenul duce azi, pe șine, 
(Acolo unde se cuvine)-. 
Munca Năvodarilor 
Aurul ogoarelor, 
Relonul din Săvinești, 

* Și tananții din Pitești.
Țevile de la Roman, 
Fonta de pe la Călan.

Minați, măi, hăi !
Și-acum la-nceput de an 
Să urăm minei Vulcan 
— Să trăiți, iubiți mineri 
Staigări, obări, ingineri. 
Precum toată lumea știe, 
Steagu-ați cîștigat, bădie. 
Și nu-i lucru prea puțin, 
Să fii fruntaș pe bazin. 
Zece zile ați devansat 
Planu-care v-a fost dat...

■ Cînd petrec revelionul.
Ei făcură milionul, 
La economii, bădie 
Și-asta nu e jucărie. 
Bdjte Pavel, Gantz Ștefan 
Sint în frunte-n acest an; 
Păcuraru și Nicoară, 
N-au avut muncă ușoară, 
C-au armat cu hărnicie 
Си Т.Н. în galerie, 
Și-au făcut economie — 
(După cum se cere azi) 
La stejari și falnici brazi.
Vă urăm ca-n „61" 
Să fiți tot pe locu-unu l

Tot în frunte măi, hăi l
De urat am mai ura,
Dar nu sîntem d-ici-colea, 
Sîntem de la Cabinet, 
Unde munca merge-ncet 
Și vorbind de inovații, 
La Vulcan ai palpitații...
Ei au pus în aplicare 
Pe ușă... un lacăt mare.
— Dați-o-ncolo măi, fîrtați 
P-asta n-o omologați.

Minați, măi, hăi 1 
Să lăsăm ps vulcăneni 
Să urăm la Paroșeni 
Harnică termocentrală, 
Văii-ntregi, îi faci azi fală l 
Geaba soarele apune, 
Că înalta tensiune 
Duce lumini în orașe. 
In colective fruntașe. 
In îndepărtate sate — 
(Care au fost oclat-uitate) 
Duce-n mină, și-n uzină 
Cai putere, wați-lumină. 
Hai, feciori — v-apropiați 
Plugușoru — „conectați" 
Șt la Paroșeni urați : 
— Miliarde kilowați 
in '61 voi să dați.

Țineți tot mai sus...voltajul
Dar nu uitați amperajul.
Voie bună, sănătate
Planul mereu depășit
Și-n a voastră — activitate 
Să n-aveți... scurtcircuit.

Luminați măi, hăi '
Mai departe am pleca 
Cursa de n-am aștepta.
biindcă-ntîrziere are,
Pentru I.C.O,-nțrebare :
— Măi fîrtați oare se poate 
Să puneți munca „pe roate" t 
„Cursele"- să nu-ntirzie,
(Dați-o la naiba bădie. 
Ori e cursă, ori...code ?)
Ba, avem și palpitații
Așteptînd prea mult prin stații.,

Minați, măi, hăi l 
Din mistrii bateți flăcăi 
Că urăm acuma, măi,
La constructori, la zidari, 
Apaductori și lemnari,
Betoniști și mozaicari ;
Ce cu trudă — au ridicat 
Case — blocuri cu un cat.
Tuturor ce-au încadrat
Șantierul Petroșani,
Noi le spunem : — „La mulți ani!"
— Să trăiți, să-mbătrîniți
Mândre case să zidiți;
Cu grijă,
Cu hărnicie,
Să faceți economie,
Cum făcu Petru Găvan
(Ce-a fost fruntea-n acest ari)
El n-a stat la îndoială
Și își făcu tencuială
Din cenușă ; măi fîrtați 
Deci cu toții să-ncercați
Că prin procedeul său
Scădeți prețul cu un leu.

Aplicați măi, hăi I
Treizecișicinci de blocuri mici 
(Cu globuri prinse-n aplici) 
Predat-a Mihai Waldman
Ce-a tras tare-n acest an.
Insă, meștere Mihai
La dumneata e un bai: 
Și la măsea, frățioare,
Le ,dragi" cîteodatâ tare.
Să пи-ți fie cu bănat. 
Locatarii ne-au rugat
Să-ți urăm ca și la anii 
Să depășești mata planii
Dar, la blocuri cu un cat
Nu. la... Ottonel-muscat

Construiți măi, hăi 1
De urat, am mai ura,
Teamă ni-i c-o însera
Și n-avem unde-nopta

Fiindcă la Lupeni, măi frate, 
Casele planificate
N-au fost pîn-acum predate.
Deși azi încheiem anii
Le-a rămas... în vară plami 
Casele, cum se s-ajungă
Cînd mai sînt și... „vară lungă" f

Zidiți măi, hăi 1
Timp nu prea avem să stăm
Și sondorilor urăm :
— Să • trăiți sondori, fîrtați 
(Prăjinile-n jos lăsați)
Și... „forajul" ne-ascultați:
Munciți bine, ca la anul
Dragi sondori, să faceți planul. 
Să sondați dacă se poate,
,;Mai adine"... Și țineți minte 
Să n-aveți de-acu-nainte,
„Găuri" în activitate
Noroc bun și sănătate l

Forați măi,, hăi 1
La O.C.L. să intrăm,
Și „mulți ani" să le urăm. 
Servind bine, in tot anul 
Ban cu ban, făcurâți planul. 
Că de voi au fost vîndute : 
l.j.-uri peste cincisute, 
jawe bune, motorete,
Biciclete pentru fete,
Mii. perechi pantofi și ghete; 
Mobilă și răcit oare,
Stofe jine, de valoare,
Și în dungi, și-ntr-o culoare, 
Portocale șt gutui
Și conduri cu tocu-cui;
Paitonașe de copii,
Instructive jucării.

Serviți măi, hăi !
Să nu vă fie necaz
Dar mai este cîte-un caz 
Cînd se află-n magazin
Dintr-un sortiment puțin 
Și în loc să stai s-alegi 
Musai frate, să... culegi.
Aduceți din timp, măi frate. 
Nu stați cu ele stocate, 
In depozitul cel mare
Scoateți-le la vînzare...
Nu vă răstiți la clienți

(Ca la Lonea-n magazin) 
Fiți cu dînși foarte-atenți, 
C-altădată... nu mai vin.
Tuturora mulțumire 
Dați prin „buna deservire" 
Pentru anul care vine 
Magazine multe, pline, 
Mărfuri bune, asortate...
Și... „vînzare bună" frate.

Serviți măi hăi I
Și plecînd de la textila 
Urăm la mina Petrila:
— Să trăiți mineri fîrtați 
Tot printre fruntași să stați. 
Că anu-nu s-a gătat 
Și voi planu-ați terminat; 
Numai datorită vouă 
Milioane, peste două 
Economii — ați realizat 
(După cum v-ați angajat). 
Tu Enache zis Chiriță, 
Tu, cu Michiev Gheorghtță, 
Ș-alții ca Belu Sabin 
Ați muncit cu toți din plin, 
Peste plan dând tone multe 
Voi ați fost mereu în frunte. 
Vouă, iubiți mineri, 
Vouă ștaigări, ingineri, 
Pentru anul care vine, 
Vă urăm numai de bine.

Minați măi, hăi !
Voi cei din spălătorie, 
Dați-ne o pildă vie, 
Cărbune, mai mult spălînd 
Și economii făcînd.
Preparatori din Petrila 
Dați atenție mare 
La...automatizare.
Preparația Lupeni 
Nu puneți la cale 
Doar măsuri... banale ;
Drept e că luarăți multe 
(Și mai mari și mai mărunte) 
Noi, am vrea ca dintre ele, 
Cele rele să se strice, 
Cele bune să s-aplice.
Pe cele banale
Lăsa(i-le mai moale...
(Nu vă mirați că insist, 
Dar în măsuri aveți... „șist").

Minați măi, hăi !
Luați pauză fîrtați
Și-n T.A.P.L. intrați : 
Fiindcă sînt schimbări de ani, 
„La mulți arii' — vouă barmani. 
Berea-n halbă cînd turnați, 
„Gulerul" mai îngustați 
Că în loc „de general" 
Vrem guler de... caporal. 
(Este vorba de barmani 
Care~ți „ciupesc" gologani. 
Fiindcă cei mai mulți, bădie 
Sînt oameni de omenie.) 
Urați, la cei ospătari 
Care la șah sînt prea tari 
Dind „o tură“-ntr-o repriză, 
MAT te fac, dar iau... „remiză"- 
(Vorbim numai despre acei. 
Care le mută „din condei") 
Și acum vă las cu bine, 
Pe mese, s-aduceți „pline" 
Cărs sătul de... „vine... vine".

Minați măi, hăi 1 
Tot azi facem o urare 
Forestierilor, care 
Planul și-au îndeplinit 
Și-n „61“ au pășit.
— Multă grijă pădurari 
Să aveți pentru lăstari. 
Pentru arborii cei mari. 
Mai de mult, știți cum era-t 
„Ca în codru"- se tăia. 
Astăzi codrul des de fag 
Tuturora le e drag
Fiind al nostru, al tuturor, 
Să-l grijiți și-n viitor.

Minați măi, hăi I 
Și de nu e cu bănat 
Stăm slab la iluminat.
Un tăciune și-un cărbune, 
Un proverb așa ne spune :
— „La cizmar, nu-s ghete bune" 
Adăugați la zicală :
— „Unde e termocentrală 
Cu lumina nu-i scofală"
— Negura să risipească 
Neon-ul să licărească 
Șî mai mult. Aici la fii 
S-avem numai bucurii
Și pe străzi lumini mai vii. — 

Minați măi, hăi !
Să nu ne facem uitare
De Lupeni, că-i mină mare. 
Acolo, sectorul trei 
A dat planul dragii mei, 
Cu 14 zile-naînte 
(Luați și ceilalți aminte).

Minați măi, hăi 1 
Și fiindcă se schimbă anii 
Hai la rînd cu Uricanii:

— Vă urăm la toți de bine 
Știm că la voi se obține 
Randamentul cel mai mare 
(6 tone — frățioare) 
Printre cei ce dat-au tare 
Și-au fost fruntea-n acest an, 
Sînt: Vasile Hrițcan, 
Nicolae zis Ștefan
Și Miron Năsălean.
„La mulți ani"- cu sănătate 
Și... mai bună calitate.
Scrieți-ne despre A.S.I.T. 
(Dacă alt șef ați găsit).
Că schimbarăți, dragii mei, 
Pînă acuma numai... trei.

Nu mai schimbați măi, hăi !
Și acuma măi băieți 
„Cale liberă" cereți, 
De depou v-apropiați 
Și la ceferiști urați:
— Să trăiți ani mulți, fîrtați. 
Că-n spre deal, și-nspre cîmpie 
Marșrute ați dus bădie,
Cu cărbuni — economie. 
Cale lungă, drum de fier 
Și pe ploaie și pe ger 
(Precum cîntă Dendrino) 
Trenul e un dute-vino...
Semaforul ridicăm, 
Barierele punem 
Și de bine vă zicem

Minați măi, hăi 1 
Hai puțin și-n Amnoasa 
Fiindcă mîndră le e casa, 
Mîndră li-i gospodăria 
Să trăiască hărnicia !
In anu — care s-a dus 
Топе-au dat minerii-n plus, 
Fruntea fiind în acest an 
Mănăilă și Roman,
Moîsiu Remus, Ungureanu — 
(Cu a lui brigadă școală 
Face minei multă fală)
Iar artiștii amatori 
Primii-au fost de multe ori 
Nu-s ca cei de la... „ORAȘ" 
Care au rămas codași 
Unde-i Gabor Iosif șef 
Și de program n-are chef 

Programați măi, hăi !
Și pînă să terminăm 
Minei Lonea să-urăm 
(Fiindcă noi aici lucrăm) 
In anul care-a trecut 
Bună treabă ați făcut.
Ați muncit cum se cuvine 
Peste plan dînd' ceva „pline" 
Fruntea este Cimpa unu 
Ce-a pășit în „61“ 
Cu 13 zile-nainte.
(Ca să ia și Focșa — aminte I) 
Și-acum o întrebare
(De nu e cu supărare) 
li punem și lui Ciocan :
— Mai ai mult pînă-la plan ?
— Tovarășe șef contabil 
Ești mata puțin amabil
Să ne spui cum s-a întîmplat 
Că tonele ce s-au dat, 
Sînt la-un preț cam „sărat" ? 
Inginere Ungureanu, 
Fii mata atent la anu 
Munca să-o coordonezi, 
Puțul des să-l controlezi.
Și la fel în noul an 
Nicoară Coriolan 
Puțuri s-adîncești rapid 
Cu viteză de bolid.
(Cum fugi cu motocicleta 
Nu cum merge tricicleta) 
îți urăm ca-n „61“ 
Să ajungi pe locul unu.

Minați măi, hăi l
Ați auzit că la noi 
Echipa de amatori, 
Formată din muncitori 
A cîștigat locul doi 
La teatru, pe-ntreaga țară 
Și ne face multă fală ?

Felicitați pe cimpeni măi hăi !

De urat am mai ura.
Dar avem a întreba
Sfatul popular ceva...
De cînd tot ați amînat 
Șoseaua de asfaltat ?
Cauze sînt frățioare,
Cîte-n 'tună și în soare,

i Insă nu le dă crezare
Obositele... picioare
Fie-vă de ele mila
Prelungiți deci din Petrii^ 
(însă facem precizarea 
Nu prelungiți... amînarea) 
Ci asfaltul, măi fîrtați 
Pin-la Cimpa sus-turnați . 
Ca la anul viitor 
„Sesiunea plugușor" 
Să vă spună răspicat;
Mîndră stradă, harnic sfat! 

Asfaltați măi, hăi !
Și de nu e cu bănat 
întrebăm la sindicat:
Umblă vorba că s-au dat
De-a cerut un ștab mai tare 
Bilete numai la mare
De-a cerut unul mai mic
A primit, dar... la Slărtic.
Dacă-așa e frățioare
Pentru vara viitoare
Mai faceți băieți schimbare

Dați bilete și la mare măi, hăi 1
Din Lonea să nu plecați
Clubul pîn-nu vizitați.
Că-i o minune măi frate t
Are scaune plușate, 
în tavan lumini mascate.
Scena-i cît un loc de casă
Și intrarea e frumoasă.
Ș-acia veți vedea
In curînd și-un cinema,, 

Vizitați măi, hăi !
Și pînă-n revelion
Să intrăm pe stadion
Urați cît vă ține gura,
Minerului : hip, hip, ura ;
Lui K.iss multă sănătate
Și să nu aibă, măi frate, 
„Goluri" în activitate.
Iar lui Crăiniceanu,
li dorim la anu —‘
Șuturi multe trase
Cît mai multe... pase.
Și să repetați „bucața"
Ce-o făcurăți cu Armata.

Șutați măi, hăi l
Tare mult cu toții am vrea 
fiul să ajungă-n „A“ : 
Necontenit să luptați 
Ca în „A" să promovați.

Marcați măi, hăi 1
Pentru mic și pentru mare
Spunem finalul la urare :
— Vă dorim în viitor 
Sănătate și mult spor 
Mulți cărbuni de calitate;
Blocuri mari, frumos lucrate
Și în termen toate date;
Mărfuri multe, asortate
Drumuri largi și asfaltate. 
Transporturi puse „pe roate".„ 
Celor ce învață carte
(Curs de seară și de zi. 
La tătici și la copii)
Note : numai peste șapte 
La examen bucurii, 
în uzine, pe ogoare 
Tuturora bună stare 
Pace fie-ntre popoare ;
Să vă găsim înfloriți
Ca merii,
Ca perii
în mijlocul verii.
Și la anul cînd venim,
Plugușorul să-l rostim 
Cu aceeași voie bună, 
Pe pământ sau chiar... și-n lună.

Minați măi, hăi !
Pentru conformitate

I. C. DRAG0M1R-MAGAZI0NERU
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Vizita tui Ciu En-lai 
în Birmania

PEKIN 30 (Agerpres) — China 
Nouă transmite :

La 30 decembrie Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze a plecat cu avionul la Ran
goon într-o vizită de prietenie în 
fruntea unei delegații a Republicii 
Populare Chineze.

Delegația va participa la sărbă
torirea celei de-a 13-a aniversări 
a independenței Uniunii Birmane. 
Cu prilejul vizitei lui Ciu En-lai în 
Birmania va avea loc schimbul ins
trumentelor de ratificare a tratatu
lui chino-birman cu privire la fron
tieră.

------O------

URIAȘA MIȘCARE 
GREVISTĂ ÎN BELGIA
BRUXELLES 30 (Agerpres)
în Belgia continuă cu intensitate 

crescîndă marea grevă împotriva 
proiectului de lege de „economii" 
prin care guvernul încearcă să arun
ce asupra oamenilor muncii întrea
ga povară a greutăților economice 
ale acestei țări.

Ziua de joi a fost marcată prin 
intrarea în grevă a unor noi cate
gorii de muncitori din diferite părți 
ale țării și prin uriașe demonstra
ții ale greviștilor în principalele o- 
rașe belgiene.

în tot cursul dimineții de vineri, 
la Bruxelles și în alte orașe bel
giene au continuat manifestațiile 
greviștilor.

Situația care s-a creat este de o 
asemenea gravitate încît multi ob
servatori consideră ca posibilă de
misia guvernului.

Collard, președintele Partidului 
Socialist Belgian, a subliniat cu 
prilejul unei conferințe de presă 
că greviștii cer ca guvernul să demi
sioneze și să aibă loc noi alegeri 
parlamentare.

------O------

Protest împotriva 
amestecului străin 
în treburile interne 

ale haosului
HANOI 30 (Agerpres)
După cum relatează Agenția Viet

nameză de informații, Comitetul 
pentru pace, neutralitate, conciliere 
națională și unificare din Laos a 
dat publicității o declarație în care 
protestează categoric împotriva a- 
mestecului imperialiștilor americani 
și a acoliților lor din Tailanda, 
Vietnamul de sud, Filipine și Tai- 
van în treburile interne ale Lao- 
sului.

în declarație se arată că acest 
amestec tulbură pacea din Laos, 
subminează acordurile de la Gene
va, cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice și spiritul Bandun- 
gului.

LONDRA 30 (Agerpres)
„Anglia își pierde pozițiile în co

merțul mondial. Se intensifică con
curența în acest domeniu din par
tea R.F.G., Japoniei, Italiei'- („Fi
nancial Times”), „Anglia a pierdut 
locul pe care-l deținea pe lista 
țărilor capitaliste exportatoare, 
fiind întrecută de R.F.G." („Gaze
tte de Lausanne"), — iată numai 
două aprecieri din multe altele a- 
semănătoare care ilustrează impasul 
în care se află comerțul exterior al 
Angliei la sfîrșitul anului 1960.

Chiar de la începutul acestui an, 
arată ziarul „Le Monde" într-un 
articol intitulat „Deficitul balanței 
comerțului exterior britanic", s-a 
putut constata o stagnare a ritmu
lui de dezvoltare a comerțului ex
terior englez.

Din datele publicate recent, re
feritoare la comerțul exterior englez 
pe ultimul trimestru al anului 1960, 
scrie acest ziar, reiese „o agravare 
a situației și incapacitatea cronică

Pentru rezolvarea problemei dezarmării
NEW YORK 30 (Agerpres) —

TASS transmite :
Cunoscutul financiar și militant 

pe tărîm obștesc Cyrus Eaton lau
reat al Premiului Internațional Le
nin „Pentru întărirea Păcii între 
Popoare", a făcut corespondenților 
americani o declarație în care a ce
rut industriașilor să lupte pentru 
lichidarea impasului în care se află 
problema dezarmării.

„Pregătirea și prezentarea proiec
tului unui acord de dezarmare de 
către un grup de industriași ar pu
tea, fără îndoială, aduce o contri
buție la lichidarea actualului im
pas.

Din acest grup ar urma să facă 
parte industriași din Statele Unite, 
Canada, Marea Britanie, Franța, 
Germania, Olanda, Danemarca, El-

----------------- O

Mobutu intenționează să atace 
orașul Stanleyville

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres)
La 28 decembrie din ordinul lui 

Mobutu au fost rechiziționate toate 
avioanele care deservesc liniile co
merciale interne din Congo. Avi
oanele au fost rechiziționate în sco
pul transportării bandelor lui Mo
butu în provincia Kivu unde se pre
gătește un cap de pod în vederea 
invadării provinciei orientale.

-------------------O

O parte a unei mari drame44
(Agerpres)
într-un articol redac-

95

DELHI 30
Cornell tînd 

țional proiectata vizită în Congo a 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, ziarul indian 
„Navbharat Times" califică aceas
tă vizită drept „o parte a unei mari 
drame care se joacă de câteva luni 
cu scopul de a ocoli adevărata pro
blemă a Congoului, și anume re
luarea activității parlamentului 
a guvernului legal al Republicii".

—o—

Ruperea relațiilor 
diplomatice 

între Yemen și Anglia
CAIRO 30 (Agerpres) — TASS
Ziarul „Al Ahbar" inforemază 

că regele Yemenului Imamul Ah
med a cerut reprezentantului diplo
matic englez în Yemen să pără
sească în 24 de ore tertioriul țării 
întrucît a provocat acțiuni dîvesio- 
niste față de palatul regal.

Ziarul califică aceasta ca o ru
pere a relațiilor diplomatice din
tre Yemen și Anglia.

a Angliei de a ajunge la un echi
libru al comerțului exterior".

Ziarul „Le Monde” arată că pen
tru realizarea unor rezerve modes
te de aur și dolari, Anglia are ne
voie de un excedent de aproximativ 
450 milioane lire sterline în balan
ța anuală a comerțului său exterior, 
în loc de aceasta, scrie ziarul, An
glia a înregistrat în cel de-al trei
lea trimestru al acestui an un deficit 
de 133 milioane lire sterline, iar 
pentru ultimul trimestru „nu se în
trevede nimic încurajator". Gravi
tatea acestei situații, scrie în conti
nuare ziarul, constă în primul rînd 
în faptul că „deficitul balanței co
merțului exterior englez nu poate 
fi explicat prin circumstanțe tem
porare".

Potrivit cifrelor publicate de re
vista „Board of Trade Journal", în 
exportul mondial de produse indus
triale partea Angliei s-a redus de 
la 19,7 la sută cît era în 1955, la 
17,9 la sută în 1958 și 17,6 la sută 
în 1959. 

veția, India, Japonia, Australia și din 
cel puțin o țară sud-americană. în 
afară de aceasta, din acest grup ar 
urma să facă parte reprezentanți ai 
celor care au legături cu industria 
din țările socialiste ale Europei și 
Asiei.

Experiența din ultimii ani a Sta
telor Unite a dezmințit vechea pă
rere greșită că uriașele cheltuieli 
militare ar fi necesare din conside
rente economice. Deși Statele Unite 
cheltuiesc miliarde de dolari pe an 
pentru aceste scopuri noi suferim 
de pe urma unui serios declin eco
nomic. Mai mult 
cursa înarmărilor va continua pu
tem fi siguri că va trebui să in
troducem aceleași impozite astrono
mice care au existat în timpul celui 
de-al doilea război mondial".

decît atât, dacă

Zvonurile cu privire la organiza
rea unui atac împotriva orașului 
Stanleyville, arată agenția France 
Presse, devin „tot mai insistente" 
și „probabil bine întemeiate". Mo
butu care a sosit la Luluabourg — 
centru administrativ al provinciei 
Kivu — însoțit de un numeros de
tașament de parașutiști, se pregă
tește să-l întâlnească pe Kasavubu.

să„Hammarskjoeld nu trebuie 
uite, subliniază ziarul, că atît timp 
cît Lumumba și adepții lui nu vor 
fi eliberați, trupele lui Mobutu de
zarmate, iar parlamentul nu-și va 
relua activitatea, primejdia unui 
război civil în Congo nu va 
dea".

scă-

----- O------

In R. P. Bulgaria

Noi obiective industriale
SOFIA 30 (Agerpres)
Recent, în R.P. Bulgaria au in

trat în funcțiune opt obiective in
dustriale noi între care Uzina de a- 
cumulatoare „Metodi Șaterov" de 
lîngă Pazardjik, o mare fabrică de 
ciment și fabrica de plăci aglome
rate de la Velingrad.

C

f Agenția „PLUGUȘORUL“ transmite din străinătate

I
 HAVANA : Poporul cuban

pășește ferm pe calea revo
luției.

Să-nflorească an de an, 
Harnicul popor cuban!
Acum s-a făcut dreptate 
Și pentru popor, măi frate.
Pe întinsele plantații, 
Sînt acum stăpîni argații.

' Iară... „Fruit Company" 
Să se reîntoarcă aci 
Cînd o face plopul mere 
Și trestia micșunele. 
Să știe orice bogătan 
Că zahărul e CU-BAN; 
Că în Cuba, la Havana 
Le-a tăiat Castro pomana 
Și...le-a înțărcat „murgând'.

de-

NEW YORK : în legătură 
cu dezbaterile care au avut 
loc la O.N.U. privind 
zarmarea.

Solii păcii să trăiască 
Pacea-n lume cucerească ! 
Fiindcă a sosit momentul 
Să s-arunce armamentul. 
Și dorința cea mai mare, 
Azi pe glob e : DEZARMARE 
Pentagonul — pe de o parte 
(Credincios zeului Morte) 
Se dădu aici de gol 
Fiindcă dînsul vrea „control" 
Vrea control, nu dezarmare

Declarația Agenției T.A.S.S
MOSCOVA 30 (Agerpres) 
Agenția TASS a dat publicității 
declarație în legătură cu exploziao

bombei atomice efectuată recent de 
Franța în Sahara.

în declarație se arată că această 
a treia explozie dovedește că „ne- 
ținînd seama de nimic, guvernul 
Franței continuă să persevereze în 
promovarea periculoasei sale poli
tici a cursei înarmărilor nucleare. 
Experiențele atomice franceze sîn: 
efectuate în pofida voinței opiniei 
publice franceze largi care se pro
nunță pentru dezarmare și pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
în același timp guvernul francez a 
demonstrat din nou că nu dorește 
să țină seama de voința popoare
lor întregii lumi care cer înceta
rea imediată a cursei înarmărilor 
nucleare și înfăptuirea dezarmării 
generale și totale".

Amintind că la cea de-a 14-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost adoptată o rezoluție 
care recomandă Franței să se abțină 
de la efectuarea experiențelor cu 
arma nucleară, Declarația TASS a- 
rată că efectuînd cea de-a treia ex
plozie atomică guvernul Franței și-a 
manifestat din nou în mod fățiș dis
prețul față de hotărîrile O.N.U., 
în care și-a găsit expresia părerea 
unanimă a opiniei publice interna
ționale.

Reprezentanții sindicatelor africa
ne — se arată în continuare — au 
cerut la cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. să se 
pună capăt experiențelor cu arma 
atomică în Africa și să fie lichi
date bazele pentru rachete nuclea
re, aflate pe teritoriul ei.

Efectuînd experiențe cu arma 
atomică, guvernul francez stimulea
ză cursa înarmărilor nucleare. Da
că această evoluție a evenimente
lor nu va fi oprită, în curînd vor 
exista mai multe zeci de state care 
posedă arma nucleară și atunci va 
fi mult mai greu să se ajungă la 
un acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, și cu atît mai 
mult cu privire la dezarmare. Ști
rile care au apărut în ultimul timp 
că Franța acordă Izraelului, strîns 
legat de ea încă din vremea agre
siunii lor comune împotriva Egip
tului, sprijin în crearea armei nu
cleare dovedesc că guvernul fra- 
cez face tot posibilul pentru a îm
pinge omenirea pe calea cursei 
nestăvilite a înarmărilor și în afa
ră de aceasta pentru a îngreuna la 
maximum, realizarea unui acord cu 
privire la dezarmare.

*

Cere-adică „aprobare (?!)“- 
Să trimită pe la noi, 
Avioane tip „U-2“-...

WASHINGTON : La bur
să e neliniște. Valoarea 
dolarului scade.

După cum ați auzit 
Dolarul s-a-mbolnăvit.
Suferă măria sa 
De o boală foarte grea.
Din „osînză" a pierdut 
Fiind de nerecunoscut 
LIRA, fiică adoptată
Doar în silă-i zice tată... 
Diagnosticul, mă tem, 
O fi... „criză de-sistem". 
Și amară-i agonia, 
Cînd l-apucă gelozia 
Auzind că-n RĂSĂRIT 
RUBLA l-a și depășit.

PARIS : Trupe ale Bundes
wehrului vesț-german ocu
pă baze militare la Mour- 
melon și în alte localități 
franceze.

Generalului De Gaulle, 
I s-a spus fără ocol s
— De cînd Franța e în N.A.T.O. 
Tare rău ai mai scăldat-o.
Ai lăsat pe... MARIANA 
Să o curteze, sărmana, 
Bundeswehrul federal 
Deși francezii fac scandal.

Un pericol deosebit de mare pen
tru pace și, în primul rînd, pentru 
pacea în Europa, constă în faptul 
că politica cursei înarmărilor nu
cleare, promovată de guvernul fran
cez, facilitează realizarea cererilo- 
formulate de revanșarzii și milita 
riștii vest-germani cu privire la în
zestrarea Bundeswehrului cu arme 
racheto-nucleare.

Noua experiență cu bomba ato
mică, efectuată de Franța în Sa
hara, demască totodată falsitatea 
poziției guvernelor S.U.A. și Marii 
Britanii la conferința de la Geneva 
a celor trei puteri în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară.

Guvernul sovietic a mai avertizat 
guvernul francez că dacă puterile 
occidentale vor continua exploziile 
nucleare, guvernul sovietic, precum 
și alte state iubitoare de pace, nu 
vor putea să nu tragă concluziile 
corespunzătoare pentru asigurarea 
securității lor. Este de la sine în
țeles că dacă aliații Franței din ca
drul N.A.T.O. — S.U.A. și Marea 
Britanie — nu numai că nu vg. 
lua măsuri pentru a influența Fran
ța ca aceasta să înceteze experien
țele cu arma atomică, ci în fon 
vor aproba în mod tacit astfel de 
acțiuni, aceasta va putea îngreuna 
în mod serios realizarea unui acord 
cu privire la reglementarea celei 
mai importante probleme a zilelor 
noastre — problema dezarmării ge
nerale și totale. Vina pentru aceas
ta o vor purta în întregime guver
nele puterilor occidentale'^.

----- O-----  

împotriva experienței 
franceze 

cu arma nucleară 
în Sahara

LONDRA 30 (Agerpres)
în seara zilei de 29 decembrie 

participanții la marșul de protest 
împotriva cursei înarmărilor ml- 
cleare au sosit în orașul Doncaster 
parcurgînd astfel în decurs de cinci 
zile peste 100 de mile — mai bine 
de două treimi din întreaga distan
ță de la Liverpool pînă la Huli.

După cum anunță ziarul „Daily 
Worker", demonstranții au adresat 
președintelui Franței, De Gaulle, o 
telegramă în care își exprimă in
dignarea față de noua experimen
tare a bombei atomice franceze în 
Sahara.

Când Franța le-a zis lor „NU‘‘ 
De ce le spui tu : „entrez-voud'ț

LEOPOLDVILLE. Ban
diții lui Mobutu sprijiniți 
de imperialiști săvîrșesc ne
legiuiri în Congo. Ei l-au 
arestat pe Patrice Lumum
ba și alți reprezentanți le
gali ai guvernului congolez. 
Iată o telegramă a agenției 
„Plugușorul" pentru Mobu
tu :

— Țanțoș colonel 
Sîngeros rebel, 
Șef de militari 
(Hrănit cu dolari) 
Tu cu banda ta 
Arestași o „stea" 
De popor aleasă, 
Să-i fie crăiasă ;
C-avea voturi multe
Și era în frunte. 
P-ăst picior de plai 
Mult tu n-o să stai, 
Mult nu va dura 
Și tu vei „zbura" 
Iute ca oțelul 
Vei vedea Bruxelles-ul.
Și d-acolo-ncet
Dute în Wall-Street
La stăpînii tăi 
Cei haini și răi 
Ca să-ți dea simbrie 
Petru tiranie.
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