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Aspect de la stația de transformare de 35/6 Kv de la Petrila.

La bivezeni, pe o poartă mare 
metalică sînt scrise inițialele: 
I.PiI.P. In curtea pe care o stră 
juiește poarta se află unitatea de 
prestații de servicii și de confecții 
metalice pentru șantierele de con
strucții social-culturale din Valea 
Jiului. Deși curtea ocupă o supra
față mare, pentru 60 autocamioane, 
pentru excavatoarele, buldozerele, 
macaralele precum și pentru cele
lalte utilaje din dotare, aflate în 
lucru pe șantierele Văii Jiului, ea 
ar fi neîncăpăloare. Dar cum pe 
șantierele din Petroșani, Petrila, 
Vulcan și Lupeni munca se desfă
șoară în plin, mașinile și utilajele 
I.P.I P. sînt văzute rar în curtea în
treprinderii pe cînd conducătorii 
auto, macaragiii, excavatoriști și 
ceilalți manipulanți de utilaje se 
identifică cu constructorii si insta
latorii de pe șantier.

Bunăoară numele macaragiului 
Stoica Aurică stă alături de al har
nicilor constructori ai blocurilor 
glisante din Lupeni. Brațul macara
lei sale e precis și neobosit în .ajuto
rarea celor care lucrează la înăl
țarea și finisarea impunătoarelor 
clădiri.

se cuvine să vorbim și de cei 
care au condus spre obținerea lor.

Comunistul Pomană llie împreună 
cu Caracaleanu Constantin se află 
în fruntea unei echipe specializate 
în montarea macaralelor înalte. Ex
periența pe care au dobîndit-o 
membrii acestei echipe a dus la o 
realizare demnă de toată lauda — 
scurtarea termenului de montare și 
dare în exploatare a macaralelor 
înalte, de la 12 zile la 4 zile. Pen
tru acest succes membrii, echipei 
se bucură de aprecierea construc
torilor ca și de a conducerii I.P.I.P. 
Tot ca o realizate de seamă se 
înscriu recondiționările de pie
se cum sînt axele planetare, cu
tiile de viteză și anvelope
le. Ciocan Voicu, Samoilă Nicbi- 
for, Stoian Radu, Danciu Ioan, Da
mian Traian, Tomescu Caprea și 
Relega Gheorghe sînt cîtiva dintre 
făurarii acestor succese. Și ca o 
consecință, colectivul I.P.I.P. a rea
lizat în acest an 381 700 Iei eco
nomii la prețul de cost. Printre nu
mele scrise cu majuscule, pentru 
hărnicia și priceperea de cate dau 
dovadă în muncă trebuie amintite 
echipele conduse de Nemeș Vasile,

DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN PE 1966

INDICATORII VOR FI DEPĂȘIȚICU HOTARÎRE

§1 ENTUZIASM

1 Săptămîna trecută la Fabrica de 
fire artificiale „Viscoza" Lupeni a 
avut loc adunarea pentru dezbate
rea sarcinilor de plan ce revin co
lectivului întreprinderii pe anul 
1966. La adunare au participat mun
citori și muncitoare evidențiati în 
întrecerea socialistă, maiștri, și in
gineri. Âcest eveniment coincide 
cu o realizare de seamă a harni
cilor filatori — îndeplinirea înain
te de termen a planului pe anul 
1965. Colectivul fabricii „Viscoza" 
as depășit prevederile planului la 
principalii indicatori. La sortimentul 
producției de fire de mătase arti
ficială planul a fost depășit cu 
2,3 la sută, la sulfură de carbon cu 
6 la sută, iar la producția marfă cu 
2,5 la sută.

Pe marginea sarcinilor de plan pe 
anul 1966, prezentate de conduce
rea fabricii au luat cuvîntul nu
meroși participanți printre care mai
ștrii Farkaș Tiberiu, Bădău Nicolae, 
Bartha Ema, Țura Carol, Șalapa Va
sile, filatorii Poverjan Ana, Taș- 
cău Petru, Marton Elena, inginerii 
Marin Cornel, Martonoș Ilona, Va
sile llie. In cuvîntul lor ei au sub
liniat că cifrele de plan au fost 
stabilite pe baze realiste, că pot 
fi îndeplinite cu succes. Experiența 
de muncă cîștigată în ultimii ani 
le va fi de un real folos. Ei și-au 
manifestat totodată hotărîrea de a 
trece la realizarea planului încă din 
primele zile ale noului an. îmbu
curător e și faptul că majoritatea 
vorbitorilor și-au luat angajamente 
concrete pentru anul viitor.

După încheierea dezbaterii cifre
lor de plan, a fost adoptat un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice care 
să ducă la realizarea ritmică a pla
nului de producție și a angajamen
tului colectiv. Harnicii filatori s-au 
angajat să dea peste planul pe 
anul 1966 — 5 000 kg sulfura de 
carbon, producție marfă în valoare 
de 150 000 lei, să realizeze 70 000 
Iei beneficii suplimentare și să pro
ducă 65,6 la sută fire de calita
tea „A"

La preparația Lupeni colectivul 
secției preparare se află In fruntea 
întrecerii socialiste pe uzină încă 
din prima lună a anului. Cele mai 
frumoase rezultate au fost realiza
te Ia principalul indicator — cali
tatea cărbunelui preparat. Angaja 
xnentul de a reduce cu un punct 

jț conținutul umidității cărbunelui 
' / preparat în luna noiembrie a fost 

depășit cu 1,3 puncte, iar umidi

Secție evidențiată

Dezbaterea cifrelor de plan de că
tre activul Comitetului de partid 
Nod C.F.R. Petroșani a constituit un 
nou prilej de trecere în revistă a 
realizărilor obținute de harnicii ce
feriști. Astfel, planul de producție 
pe complex a fost depășit cu 0,1 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 1,7 la sută iar prin redu
cerea prețului de cost cu 1,9 la 
șută s-au obținut economii în va
loare de 1 000 000 lei. Majoritatea 
unităților complexului feroviar au 
îndeplinit planul anual înainte de 
termen.

Sarcinile de plan pe anul 1966 sînt 
în mod firesc mai mari decît în 
anul 1965, dar ele sînt pe deplin 
realizabile. Este însă necesar ca 
să fie create toate condițiile bunei 
desfășurări a procesului de produc
ție la nivelul sarcinilor de plan 
pentru anul viitor. La aceste pro
bleme s-au referit pe larg partici- 
pantii la discuții.

In cuvîntul său tov. ing. Tripșa 
Revente, șeful reviziei de vagoane, 
a arătat contribuția lăcătușilor de 
revizie la buna desfășurare a trans
portului feroviar. Prin munca plină 
de avînt a întregului colectiv s-a 
reușit ca sarcinile de plan pe 1965 
să fie realizate cu o lună mai de
vreme, adică la 30 noiembrie.

— Și colectivul atelierului de 
zonă a reușit să îndeplinească pla
nul anual înainte de, termen, a spus 
tov. Ardeleanu llie, șeful atelieru
lui. In acest an, productivitatea 
muncii a crescut cu 12 la sută, iar 
prețul de cost a fost redus cu 6,5 
la sută, realizîndu-se o economie de 
93 730 lei. Cifrele de plan pe anul 
1966 se vor putea realiza înainte 
de termen, însă este necesară o 
mai bună organizare a muncii și 
ridicarea calificării muncitorilor în 
vederea îmbunătățirii calității repa
rațiilor.

— Alături de ceilalți oameni ai 
muncii din complexul nostru, colec
tivul Secției L 5 Petroșani, a spus 
tov. ing. Drăghici llie, s-a străduit 
să îndeplinească înainte de termen 
sarcinile economice. Planul pe 
anul 1965 a fost îndeplinit cu 10 

tatea cărbunelui special preparat 
pentru cocs a fost redusă cu 0,3 
punctei Printre cei ce se mențin 
evidential în întrecerea socialistă 
consecutiv de Ia începutul anului 
se numără comuniștii Pop Teodor. 
Wilk Emil, Gyorgy Ștefan, Dumi
trescu Alexandru, Goia Năstase.

FUL’O’P GEZA 
corespondent 

zile mai devreme. Productivitatea 
muncii a crescut cu 4,96 la sută iar 
prețul de cost a fost redus cu 1,02 
Ia sută. La reparația și întreține
rea căii s-au obținut realizările cele 
mai frumoase pe ultimii. 15 ani!

Colectivul secției L 5 se angajea
ză să depășească planul pe anul 
1966 cu 1 la sută, să mărească pro
ductivitatea muncii cu t la sută și 
să reducă prețul de cost cu 0,3 la 
sută pentru a realiza economii în 
valoare de 80 000 lei. Se va inten
sifica ajutorul tehnic acordat echi-

(Continuare în pag. 2-a)

S-a deschis
Orașul copiilor

In calendarul anului 
1965 au mai rămas 
puține file. încovoiat 
sub povara succeselor, 
bătrinul '65 se pregă
tește să predea ștafe
ta mezinului '66. Cu o 
zi înaintea acestui tra
dițional eveniment de... 
predare și preluare, Re
publica noastră va îm
plini frumoasa vîrstă 
de 18 ani. Este un pri
lej de nețărmurită bu
curie pentru fiecare. 
Și aceasta cu atît 
mai mult că împli
nește această vîrstă 
în chiar anul în care 
a devenit Republică 
socialistă, înscriind* o 
pagină de aur in isto
ria poporului român.

Pentru copii, prima 
mare bucurie a vacan
tei de iarnă a fost, fi
rește, deschiderea O- 
rașului copiilor. La 
Petroșani Orașul copi
ilor s-a deschis în 
curtea Scolii generale 
nr. 4. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej tovară
șul Părăianu Simion. 
vicepreședinte al Sfa
tului popular al orașu
lui Petroșani, șeful 
secției de învățămînt 
a vorbit despre tine
rețea fericită, lipsită 
de griji a copiilor din 
România socialistă, 
despre condițiile mi
nunate de trai și în
vățătură pe care parti
dul și guvernul le 
creează.

Declarând deschis O-

Busuioc loan la rîndul său e cu
noscut pe șantier. De altfel el este 
unul dintre excavatoriștii de pe 
șantierul Vulcan care își întrețipe 
utilajul cu mult simt de răspunde
re, fapt pentru care numele lui a 
fost înscris cu majuscule în rîndu- 
rile celor ce contribuie la prelun
girea vieții utilajelor și deci la 
realizarea de economii. Șoferii Butu 
Alexandru,-'Roată Vasile, Lupu Aris- 
tică, Șerecan Dumitru, Racoveanu 
Emil au cîștigat și ei un bun re
nume datorită promptitudinii cu 
care deservesc șantierele cu trans
port’ de materiale. Aici e-necesară o 
precizare: colectivul I.P.I.P. Live- 
zeni și-a îndeplinit planul prestați
ilor de servicii. Valoarea prestațiilor 
efectuate se ridică, la 7 100 000 lei, 
și întrece prevederile de plan cu 
600 000 lei Amintind aceste cifre

rașul copiilor, tovară
șul Părăianu Simion, 
a invitat pe cei pre- 
zenți să urmărească 
programul artistic pre
zentat de către elevii 
de la Școala populară 
de artă din localitate.

După program, lu
mea pX'îcilor s-a răs- 
pîndit pe aleile oră
șelului. Aici copiii 
s-au întîlnit cu perso
najele basmelor (Ca
pra cu trei iezi, Albă 
ca zăpada și cei 7 pi
tici, Scufița roșie), au 
admirat frumusețea 
bradului rotitor, feeric 
luminat, s-au plimbat 
cu trenulețul electric 
sau și-au încercat cu
rajul cu scrînciobul, 
s-au abătut pe la ne
număratele chioșcuri 
de dulciuri.

Seara orășelul copi
ilor este de-a dreptul 
ineîntător. In sclipiri 
de diamant, cascada 
de lummi multicolore, 
castelele miniaturale, 
palatele cu ziduri cre
nelate, totul dau mi
cului orășel o imagi
ne de basm. Și cîți 
copii vizitează in fie
care seară această ce- 
tățuie din povești I Nu 
se mai satură de joa
că gălăgioșii. Pe fețe 
li se citește lumina, 
mulțumirea copilăriei 
fericite. In clișeul de 
față a fost surprins 
unul din punctele de 
atracție ale Orașului 
copiilor: scrînciobul.

D. GHEONEA

Eisner Rudolf și Ratzinger Iuliu, 
care, pe lîngă lucrările de con
strucție și tîmplărie metalică (uși, 
balustrăzi etc.), au făcut și montări, 
venind astfel în sprijinul construc
torilor de pe șantierele Petrila și 
Petroșani. De altfel, munca colecti
vului care execută aici,- lucrări de 
confecții metalice^ se poate cota 
astfel: planul valoric anual înde
plinit la 25 noiembrie. De atunci co
lectivul a realizat un plus de 
820 000 lei. De menționat un- amă
nunt : cei care se află în primele 
rînduri în îndeplinirea și depășirea 
planului și -care, neprecupețind ni
mic, răspund prompt la solicitările 
șantierelor sînt comuniștii, iar ală
turi de ei tinerii entuziaști și 
alți muncitori.

MARGARETA MICA
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La propunerea uricănenilor

SPORT
S PORT

In orașul Uricani, de curînd, a 
început construirea unui cuptor 
ster pentru copt pîine. Fundația a 
executat-o echipa compusă din 
Pasca Anton, Veres Martin, Vass 
Carol și luhasz loan, iar cuptorul 
propriu-zis l-a construit echipa con
dusă de zidarul Peșich loan, lu
crările de construcție a cuptorului 
ster se apropie de sftrșit.

Construirea unui cuptor ster în 

de discuții în întîlnirile deputaților 
cu alegătorii. La propunerea ce
tățenilor, Sfatul popular al orașului 
Uricani a cerut întreprinderii oră
șenești de industrie locală Petro
șani, In competenta căreia cade a- 
cest lucru, să treacă la amenajarea 
unui cuptor ster. Acum rămîne ca 
lucrarea să fie terminată și res
pectiv pusă în funcțiune.

VOLEI

Știința Petroșani — 
Banca Tg. Mureș 3*0
In penultima etapă a campiona

tului republican de volei, categoria 
A, seria а П-а, duminică diminea
ța s-au întîlnit în sala de sport a 
I.M.P. echipele Știința Petroșani și 
Banca Tg. Mureș. Cu o echipă mult 
întinerită, studenții au dat deplină 
satisfacție, cîștigînd întîlnirea cu 
scorul de 3—0.

Primele două seturi au fost fără 
Istoric. Ele au fost la discreția lo
calnicilor care le-au cîștigat la 1, 
respectiv la 2 (15—1 și 15—2). In 
aceste două seturi studentul Șchio- 
pu a realizat 15 puncte direct din 
serviciu.

Ultimul set este mai interesant 
datorită evoluției scorului. La un 
moment dat studenții (prima garni
tură) sînt conduși cu 14—9. Treptat 
ei își revin, recuperează punct du
pă punct, cîștigă setul Și deci în
tîlnirea cu 3—0.

Privit în ansamblu, meciul a sa
tisfăcut, îndeosebi prin jocul prac
ticat de studențl. Oaspeții au pre
zentat o garnitură ЗіаЪй, care și-a 
revenit puțin abia în ultimul set.

Pentru jocul frumos, dinamic, 
merită felicitări întreaga echipă 
Știința, cu mențiuni speciale pentru 
Șchiopu, Muller, Răborțescu, Fărcă- 
șiu și Manea. De la învinși s-a re
marcat Semiciu. Foarte bun, corect 
și autoritar arbitrajul lui Bucur 
Călin din Craiova.

A. B.

Din activitatea sportivă a elevilor 
Grupului școlar minier Lupeni

Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport împreună cu Ministerul In- 
vățămîntulul au inițiat o vastă ac
țiune de ridicare a activității de 
educație fizică și sport în mijlocul 
tineretului școlar.

In vederea realizării acestui scop, 
organele locale ale U.C.F.S. și ale 
Secției de învățămînt au întocmit 
un plan comun de măsuri la nive
lul «.iedului Petroșani și au trecut 
la aplicarea lui în toate școlile.

Ca urmare a acestei măsuri s-au 
organizat numeroase întîlniri spor
tive la disciplinele: volei, handbal, 
atletism. Timp de două luni aceste 
competiții au ținut încordată aten
ția tinerilor sportivi dfn școlile 
Văii Jiului.

Elevii Grupului școlar minier Lu
peni au răspuns cu entuziasm a- 
cesteî acțiuni, participînd In nu
măr mare la toate întrecerile spor
tive organizate și obțlnînd rezul
tate îmbucurătoare.

In cadrul asociației sportive din 
școală ei iu inițiat campionate pe 
secții sportive, între clase, la vo
lei, fotbal, handbal, șah, tenis de 
masă. Un număr de 800 elevi au 
luat parte la trecerea probele» atle
tice pentru obținerea insignei d* 
„Polisportiv".

ta concursul de selecționare al 
alergătorilor de cros pe școală au 
luat parte toți elevii celor 26 de 
clase., Primii clasați pe clase au 
participat la crosul republican, e- 
tapa pe raion, organizată la Petro
șani, unde echipele de junior! î șl

P ORICE

Lonenii au învins
In cadrul campionatului orășe

nesc de popice pe echipe, ediția 
1965/1996, arena „Viscoza" Lupent 
a găzduit nu de mult unul Sin cele 
mai importante meciuri ale retu
rului acestui campionat întrucît se 
întîlneau două echipe care plnă a- 
cum suferiseră doar cite o înfrîn- 
gere —- Vlscoza Lupeni și Parîn- 
gul Lonea.

Deși jucau pe teren propriu, Iu-

...iar lonencele au
La Lonea s-a desfășurat întîlni- 

rea dintre echipele feminine Parîn- 
gul din localitate și Vlscoza din 
Lupeni.

Echipa filatoarelor din Lupeni a 
obținut victoria cu 1956 p. d. la 
1 709 p. d.

Cele mal bune jucătoare au foșt

„Cupa Sportul 
la handbal

Ca în fiecare an competițiile O- 
ficiale în aer liber la handbal sînt 
continuate în perioada de iarnă de 
„Cupa Sportul popular" — ia ju
niori și „Cupa F.R.H." — la seniori.

■ Aceste competiții, atît la juniori 
cît și la seniori, au cite trei faze: 
centre, intercentre și finale.

Recent au avut loc la Lupeni, în 
cadrul turului competițiilor, meciuri 
disputate la care au participat 14 
echipe. La junioare a absentat ne
motivat „Viitorul" Vulcan, iar la 
seniori —■ Utilajul Petroșani, pier- 
zînd astfel toate jocurile cu 6—0. 
Iată rezultatele înregistrate: Ju
niori : Straja Lupeni — Minerul A- 
ninoasa 13—7; S.S.E. II Petroșani 

juniori II ale școlii noastre s-au 
clasat ambele pe locurile I.

Sînt demne de remarcat și rezul
tatele obținute de elevii noștri la 
atletism, echipa școlii clasîndu-se 
pe locul II la faza raională.

Activitatea sportivă a elevilor 
Grupului școlar minier Lupeni, sub 
conducerea profesorilor de educa
ție fizică șe desfășoară pe bazele 
sportive amenajate în incinta șco
lii. La dispoziția elevilor sînt puse 
piste de alergări, gropi de sărituri 
și terenuri de joc. Anual condu
cerea școlii — acordînd o deose
bită atenție bunului mers al acti
vității sportive din școală — alo
că sume importante pentru procu
rarea de echipament si Inventar 
sportiv.

La rîndpl lor, elevii caută să 
mulțumească partidului și guver
nului pentru condițiile minunate 
care le sînt create prin obținerea 
de rezultate cît mai bune în sport 
$1 la învățătură. Astfel, elevi ca: 
îaticu Pintilie, BteZOianu Petru, 
Bohus Ion, Ivan Slmlonovici, Cht- 
rlcă Ștefan, Polgar îon, Corpadea 
Gheorghe, Uilecan Constantin și 
multi alții sînt fruntași atît în sport 
cit și la învățătură- Exemplul lor 
trebuie urmat de cît mai mult! e- 
levi ai școlii, astfel îneît sportul 
să le fie un puternic îndemn pen
tru obținerea unor rezultate cit mai 
bune șl la învățătură.

Prof. GOLUBOV MIHAI
Grupul școlar minier Lupeni

la Lupeni...
penenii nu au putut face față lone- 
niior și au pierdut partida la o di
ferență de 217 p. d. Rezultat final: 
4 553 la 4 336 p. d. în favoarea e- 
chipei din Lonea.

De la învingători s-au evidențiat 
Albu Zoitan — 766 p. d. și TOrOk 
Mihai — 787 p. d., iar de Ia Vlsco
za Lupeni — Naprodean Wilhelm 
792 p. d. șl Gușatu Nicolae — 
756 p. d.

pierdut acasă
Karacsony Rozalia — 359 p. d., 
Moldovan Constanța — 353 p. d. 
și Pascha Rozalia — 330 p. d. de 
la Viscoza, Banu Maria — 309 p. d. 
și Fechete Maria — 290 p. d. de la 
Lonea.

De menționat totala lipsă de în
grijire a bazei sportive din Lonea.

popular"

— Elevul Petrila 21—9; S.S.E. I Pe
troșani — Viitorul Vulcan 17—8;
5.5. E II Petroșani — Minerul Ani- 
noasa 19—13,- Straja Lupeni — Ele
vul Petrila 15—7,- Școala profesio
nală Lupent — S.S.E. I Petroșani 
8—8,- Straja Lupeni — S.S.E. II Pe
troșani 12—8; Minerul Aninoăsa — 
Elevul Petrila 8—6.

Junioare : Straja Lupeni — Tine
retul Lupeni 20—2,- S.S.E, IV Petro
șani — Elevul Petrila 22—2,- Bucu
ra Hațeg — Tineretul Iscroni 14—8;
5.5. E. IV Petroșani — Tineretul 
Lupeni 15—5; Bucura Hațeg —
S.S.E. III Petroșani 10—2,- Straja 
Lupeni — Elevul Petrila 11—9;
S.S.E. IV Petroșani — Straja Lupeni 
13—5,- Elevul Petrila — Tineretul 
Iscrohi 4—2; S.S.E. III Petroșani — 
Tineretul Iscroni 11—5.

La juniori în seria întîi conduce 
In clasament S.S.E. I Petroșani cu 
5 puncte, iar în seria a Il-a — Stra
ja Lupeni cu 6 puncte.

La junioare în seria întîi primul 
loc îl deține Bucura Hațeg cu 6 
puncte, iar în seria a II-a — S.S.E. 
ІѴ Petroșani tot cu 6 puncte.

Prof. BARTHA EUGEN
Liceul Petroșani

Elevii Școlii elementare de muzică și artă plastică din Petroșani au prezentat duminică рек 
scena Teatrului de stat din Petroșani un frumos program artistic. V

Iată un aspect din timpul sjțtectacolulUL

orașul Uricani a constituit obiect

Cumpărătorii sînt
Magazinul alimentar din comuna 

Iscroni șl-a îmbunătățit simțitor ac
tivitatea. Prin grija manifestată de 
Lup Victor, responsabilul unității, 
magazinul este bine aprovizionat 
cu articolele alimentare solicitate.

Colectiv
In ziua de azi, lntllnim la tot pa

sul cîte un colectiv harnic, price
put. Să luăm, de exemplu, colecti
vul cofetăriei nr. 9 din Petroșani 
a cărei responsabilă este tovarășa 
Chiceac Estera. Lună de lună, de 
la începutul anului, planul de des
facere la această unitate a fost de
pășit. Spre exemplu, în luha noiem
brie, Unitatea a făcut vînzări în 
valoare de 194 000 lei, ceea ce în
seamnă o depășire însemnată a 
sarcinilor de plan.

Colectivul de aici se comportă 
civilizat cu publicul consumator. 
Din „Condica de reclamații și su
gestii" am aflat că în data de 4 și 
6 decembrie un grup de consuma
tori au ținut să-și spună părerea 
despre munca acestui colectiv. Iată 

: ce spun tovarășii: „Am vizitat de 
mai multe ori această unitate șl 
am fost plăcut impresionați de mo-,, 
dul în care am fost serviți de per
sonalul cofetăriei și în special de 
tovarășa Munteanu Iuliana. Am gă
sit întotdeauna cofetăria bine apro
vizionată și localul curat, bine în
treținut". Asemenea aprecieri le-am 
găsit In condică și din partea con
trolului Inspecției de Stat, care în 
plus, a arătat că: „gtamajurile sînt

Indicatorii vor fi
(Urmare din pag. l-a)

pelor și districtelor și se va urmări 
aprovizionarea ritmică cu materiale 
și piese de schimb.

Tov. Avrămiuc Constantin, pre
ședintele Comitetului sindicatului pe 
complex, a arătat că majoritatea 
angajamentelor luate la începutul 
anului 1965 au fost îndeplinite. Acest 
lucru se datorește muncii depuse 
de către colectivele de muncitori 
pentru descoperirea de noi rezerve 
interne și ajutorului concret primit

KOVAGS 1UUANA

mulțumiți
Uit despre deservire, cumpărătorii ’ 
sînt mulțumiți. Personalul acestui44 
magazin are o comportare civiliza
tă față de cumpărătorii pe care îi 
deservește prompt și conștiincios.

CORNEA TITW

i a r n i c
respectate și că preparatele sînt 
proaspete întotdeauna".

Cu cltva timp în urmă în ora
șul nostru a fost organizată o ex
poziție de artă culinară și patise
rie, la care și-au dat concursul și 
o parte din lucrătoarele cofetăriei. 
Colectivul cofetăriei a primit și de 
aici elogii despre felul cum și-a 
organizat și ornamentat exponatele. 
Delegații din cadrul T.A.P.L. din z 
întreaga regiune Hunedoara, venitî 
în schimb de experiență în Valea * 
Jiului, au calificat, munca vânzătoa
relor cofetăriei ca „foarte bună".

Intr-adevăr, vînzătoarele Slo- 
venschi Ecaterina, Filop Margareta, 
Voroneanu Eleonora, Șimoș Mar
gareta, Palea Nicolina, Matiaș lu- 
liana deservesc în mod civilizat, 
au o ținută corectă și ordonată, 
pentru care merită toată lauda. 
U In prezent, cînd marea majorita
te ă cetățenilor vin în cofetărie să 
se aprovizioneze cu dulciuri și za
haroase pentru sărbătorile de iar
nă, responsabila s-a aprovizionat 
zilele trecute cu cantități mari, de 
bomboane de salon șl alte spe
cialități.

NEGRUȚ MARIA

depășiți
din partea Comitetului orășenesc de 
partid, a Comitetului de Nod G.F.R. 
și din partea Direcției regionale 
C.F.R. Timișoara.

Toți vorbitorii au scos în eviden
ță că sarcinile de plan pe 1966 sînt 
pe deplin realizabile, iar colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la toate unitățile vor de
pune eforturi susținute pentru a 
realiza aceste sarcini înainte de 
termen pentru ca transportul fero
viar să se desfășoare în cele mai 
optime condiții.
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UI BINDIIL LA NOILE OBIECTIVE F LICITĂ
• Premisa succeselor viitoare # Realizări 
frumoase dar $1 deficiente ф Pentru ca pro
punerile sâ nu rămfnă doar pe hîrfie

Ne apropiem cu pași repezi de 
sfîrșitul ultimului an al șesenaluluî. 
Deși n-au extras cantități de cărbune 
atît de mari ca minerii din cele
lalte sectoare, minerii din sectorul 
U al minei Aninoasa au satisfacția 
de a fi contribuit cu 1 173 tone de 
cărbune la cele peste 19 000 de tone 
cit a extras de la 1 ianuarie și 
pînă in ziua de 18 decembrie har
nicul colectiv al E. M. Aninoasa. 
Succesele obținute pinfi în prezent, 
faptul că întregul 
efectiv al secto-

’ ralul participă cu 
entuziasm la în
trecerea socialistă, 
că s-au luat din 

timp măsurile tehnico-organizatorice 
pentru a putea îndeplini încă din 
prima zi a anului viitor, ritmic și 
la toți indicatorii sarcinile de plan 
constituie fără îndoială premisa 
succeselor ■ viitoare. Să vorbești 
numai de realizări fără să-ți vezi 
însă și deficiențele înseamnă să te 
culci pe lauri, să nu perseverezi pe 
calea sporirii continue a succeselor. 
In adunările generale de alegeri pe 
schimburi a birourilor grupelor sin
dicale pe sector s-au arătat succe
sele obținute, dar ceea ce este mai 
pozitiv e faptul că au fost dezvă
luite deficiențele, s-au făcut propu- 

. neri concrete pentru remedierea lor. 
\ Si critica a mers la concret. S-au

- combătut spre exemplu cu tărie a- 
baterile de la N.T.S. săvîrșite de 
unii tovarăși printre care minerul 
Guculeț care neglijează copturirea 
tavanului la locul de muncă. E drept 
că nu s-au întîmplat accidente din 
această cauză dar e mult mai ușor 
să le eviți respectînd N.T.S.-ul decît 
să regreți ulterior.

Alături de sutele de mineri dis
ciplinați din sector mai sînt încă 
unii certați cu disciplina. Printre 
aceștia din urmă se numără Sfîr- 
loagă Ștefan, Leșa Nicolae, Horvath 
Adalbert și alții. Atitudinea lor a 
fost înfierată în repetate rîndurl în 
ședințele de grupă sindicală dar 
numai la Apostoiu loan se observă 
pînă în prezent semne de îndreptare. 
An fost criticați cu prilejul alegeri
lor sindicale și Rusu Ilie, Gagiu Ma
rin, heșa Nicolae și Toma Alexan
dru care adeseori în zilele de salariu 

k și avans se îmbolnăvesc subit. Gam 
ăe ce fel de „boală" e vorba o știu r ’bine ortacii lor de muncă și pentru 
aceasta i-au luat în „focuri".

Gu gîndul la noile obiective puse 
în fața colectivului sectorului în 
anul 1966, primul an al viitorului 
cincinal, s-a discutat despre necesi-

Alegerile în organizațiile 
sindicale

Pentru ca propunerile făcute în 
adunarea de alegeri sindicale să nu 
rămînă doar pe hîrtie sînt nece
sare, printre altele; următoarele 
măsuri:

ф Asigurarea din timp a liniei 
de front necesare desfășurării rit
mice a procesului de producție cît 
șl a unor abataje de rezervă.

• Luarea celor mat bune măsuri 
tehnico — orga
nizatorice care să 
asigure tuturor 
brigăzilor condiții 
optime de muncă.

• Aprovizionarea brigăzilor cu 
material lemnos și vagonete goale.

• Introducerea neîntîrziată a 
periorajuiui umed la lucrările de 
pregătiri.

• Plasarea mai judicioasă a lo
curilor de muncă.

• Aprovizionarea din timp șl în 
cantități suficiente a brigăzilor de Ia 
pregătiri cu armături metalice 
T.H.-3.

• Grupei sindicale îi revine sar
cina să urmărească felul în care 
conducerea tehnico-administrativă a 
sectorului traduce în viață propune
rile făcute, să vegheze la realiza
rea lor întocmai.

• In vederea întăririi continue a 
disciplinei, grupa sindicală va tre
bui să creeze o opinie de masă îm
potriva blaumacberilor și simulan- 
ților, să controleze felul cum se 
eliberează foile de boală la acei ce 
se îmbolnăvesc subit la avans și 
salariu, să creeze opinie de masă iui* 
potriva lor șl a acelora ce dove
desc nepăsare și lipsă de grijă față 
de utilaj.

☆

Gu prilejul adunării de alegeri 
sindicale, colectivul s-a angajat 
să-și depășească cu 600 de tone cărbu
ne sarcinile pe anul viitor, să realize
ze economii la prețul de cost de 
21 000 lei, să-și îndeplinească rit
mic planul lucrărilor de pregătiri 
și să extindă armarea metalică la 
lucrările respective. Sînt obiective 
realizabile ținind seama de dorința 
unanimă de a le traduce în fapte.

In Editura politică
au mai apărui:

AUGUST BEBEL
O viață de militant

366 p. 8,50 lei
GORO HANI

Istoria poporului japonez 
192 p. 5,50 lei
N. N. IAKOVLEV
Istoria contemporană a S.U.A. 

(1917—1922)
720 p. 18,50 lei
V. M. TRAVINSKI

Cum au pierit milioane 
de negri

272 p. 6,25 lei

tatea introducerii perforajulul umed 
Ia lucrările de pregătiri, crearea din 
timp a fronturilor de lucru nece
sare desfășurării ritmice a muncii, 
aprovizionarea din timp cu vago
nete goale și material lemnos și 
multe alte probleme.

PE URMELE MATERIALELOR 

PUBLICATE

/Au fost luate 
^năsuri

In urma apariției în ziar a arti
colului „Ce se poate afla într-o vi
zită prin Uricani", conducerea în
treprinderii comunale orășenești Pe
troșani ne-a răspuns că: „Gel ce 
s-au făcut vinovați pentru neridi- 
carea la' timp a gunoaielor mena
jere de pe lîngă blocurile din 
Uricani au fost sancționați conform 
prevederilor regulamentului de or
dine interioară. Cu privire la con
statările din articol despre as
pectul de șantier proaspăt părăsit 
de constructori în jurul blocurilor 
cartierului „Sterminos‘, menționăm 
că această problemă ne depășește. 
Vinovat de acest lucru este bene
ficiarul — C.C.V.J. — care a re- 
«©pționat blocurile respective fără 
a’ lua în considerare sistematizarea 
pe verticală".

EXPLOATAREA DE DESCHIDERI 
DE MINE NOI

cu sediul în Petroșani str. Mihail Eminescu nr. 22, ANGA- 
JEAZA PENTRU SECTORUL PAROȘENI ȘI MINA DILJA 
MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MESERIILE:

— SUDORI AUTOGENI Șl ELECTRICI.
— STRUNGARI.
— MECANICI MAȘINI DE EXTRACȚIE
— ELECTRICIENI.
Condițiile de studii, stagiu și salarizare, conform cu le

gislația în vigoare.
Doritorii se vor adresa pentru informații suplimentare la 

serviciul personal și serviciul electromecanic al exploatării.

0. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

Angajează revizor de gestiune
Condiții î studii medii și 3 ani ve

chime în funcția de contabil.
Lămuriri suplimentare se primesc la serviciul 

personal al organizației, str. Republicii 102 etaj 
li, camera 27.
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VIETNAMUL DE SUD
Americanii au încâlcat 
armistițiul

HANOI 27 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția vietnameză 
de presă, forțele americane au în
călcat armistițiul stabilit de ambele 
părți în Vietnamul de sud pentru 
zilele de 24 și 25 decembrie, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. Agen
ția Associated Press confirmă că 
la 25 decembrie „o unitate de arti

Un protest justificat
HANOI 27 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație de 
protest împotriva intensificării fo
losirii de către forțele S.U.A. a 
produselor chimice toxice in 
Vietnamul de sud. De la începutul 
acestui an, șe spune în declarație, 
paralel cu folosirea de gaze otră
vitoare ca mijloc de război, agre
sorii americani au trimis avioane 
în vederea răspîndirii de produse 
chimice toxice în numeroase pro

„R ă f u i
NAHA (OKINAWA) 27 Ager 

preș. — Autoritățile americane din 
Okinawa au anunțat că militarii 
americani George Smith și Claude 
McClure vor fi traduși în fața u

a I â“

nei Curți marțiale sub învinuirea 
de „ajutare a inamicului" în peri
oada cit au fost prizonieri ai for
țelor patriotice din Vietnamul de 
sud. Cei doi vor fi ținuți în Oki
nawa pînă la începerea procesului 
lor.

Cei doi militari americani au fost 
capturați în noiembrie 1963 și ți-

Declarațiile nerealiste
LONDRA 27 (Agerpres). — Mi

nistrul britanic pentru relațiile cu 
Commonwealthul, Arthur Bottomley, 
a calificat ca nerealiste declarațiile 
optimiste ale lui Ian Smith la Sa
lisbury, privind perspectivele vîn- 
zării viitoarelor recolte de tutun 
rhodesian. Eottomley a arătat că 
Smith nu ține seamă de faptul că 
cele mai multe țări -— mari consu
matoare de tutun rhodesian — au 
anunțat că nu vor cumpăra tutun 
din Rhodesia atît timp cît regimul 
lui Smith va fi la putere. Ministrul 
britanic a afirmat că cea măi mare 
parte din recolta anului 1966 va fi

Dezvăluirile 
lui Klaus Eichmann
BONN 27 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat revistei „Quick" 
din Munchen, Klaus Eichmann, fiul 
fostului criminal de război S.S., 
a dezvăluit că există în prezent э 
vastă organizație international-! a 
foștilor naziști. El a subliniat că 
structura, metodele și principiile 
acestei organizații sînt cele din 
timpul lui Hitler. Citînd a- 
firmațiile fratelui său Horst, an
gajat ca agent de legătură 
al organizației, Klaus a men
ționat că numele foștilor coman
danți S.S. care au dispărut sînt 
purtate de succesori, astfel încît 
ar exista un „Herman Goering" 
pentru aviație și un „Joseph Goeb
bels" pentru propagandă nazistă.

In interviul său, Klaus Eichmann 
a făcut, de asemenea, unele de
clarații în legătură cu foștii co
mandanți S.S., care se întruneau în 
casa tatălui său, înainte ca acesta 
să fi fost arestat șî executat. 

lerie americană a continuat focul 
timp de patru ore, după începerea 
perioadei de 30 de ore de încetare 
a focului", aceasta deși, după cum 
a transmis aceeași agenție la 25 de
cembrie, „astăzi în Vietnam tunu
rile au tăcut, deoarece comuniștii 
au respectat încetarea focului".

vincii ale Vietnamului de sud. In 
urma acestor acțiuni, un mare nu
măr de persoane și-au pierdut via
ta, sănătatea a zeci de mii de oa
meni a fost afectată, provocîndu-se 
mari daune recoltelor pe sute de 
mii de hectare, precum șl șeptelu- 
lui. „Ministerul de Externe al R. 
D. Vietnam cere cu hotărîre ca 
Statele Unite să pună capăt folo
sirii produselor chimice toxice și 
gazelor otrăvitoare ca mijloc de 
război în Vietnamul de sud.

nuți prizonieri pînă luna trecută, 
cînd au fost puși în libertate de 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Numeroși ob
servatori consideră că învinuirile ce 
le sînt aduse în prezent nu ur
măresc altceva decît o „răfuială" 
cu Smith și McClure, întrucît, în 
declarațiile făcute după eliberarea 
lor, ș-au pronunțat împotriva con
tinuării războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam și au subliniat că au fost 
bine tratați în captivitate.

ale lui lan Smith
stocată, probabil, la Salisbury și că 
Rhodesia nu va obține nici un be
neficiu anul viitor de pe urma ex
portului de tutun.

ф CAIRO. — O delegație par
lamentară somaleză, condusă de 
Ahmed Kaoted, a avut la Cairo 
convorbiri cu secretarul genera) 
al Ligii Arabe, Hassouna, în legă
tură cu dorința Somaliei de a de
veni membră a Ligii Arabe. Un 
purtător de cuvînt al ligii a pre
cizat că nu a fost luată nici o 
hotărîre în acest sens, dar a men
ționat că orice cerere de a deve
ni membru al ligii arabe va fi 
examinată în conformitate cu 
prevederile Cartei acestei orga
nizații.

ф ROMA. — Intr-un ra
port dat publicității de 
U.N.I.C.E.F., organ din ca
drul O.N.U. pentru ajutora
rea copiilor, se afirmă că 
anual mor de foame în di
ferite țări slab dezvoltate 
circa 3 milioane de copii. 
Potrivit aceluiași raport ju
mătate din copiii din țările 
slab dezvoltate sînt analfa- 
beți, iar marea majoritate 
sînt constrînși să lucreze de 
la vîrsta de 12 ani.

ф OTTAWA. — Un avion de 
transport al forțelor aeriene ca
nadiene, avînd la bord 24 de oa
meni și cîteva tone de echipament 
tehnic, p plecat spre Congo (Leo
poldville), unde urmează să fie în
corporat în unitățile aviatice ce 
vor asigura funcționarea „podului 
aerian" prin care se va transporta 
petrol în Zambia.

Acesta este unul din cele cinci 
avioane pe care Canada le-a ofe

LA BELGRAD

5і-з ittial lonăiilt 
шііш Comisiei mixte 
româno-iOBDStaie 
pentru Porțile de Fier

BELGRAD 27 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, tran
smite : Luni s-a încheiat la Bel
grad cea de-a 4-a sesiune ordina
ră a Comisiei mixte româno-iu- 
goslave pentru Porțile de Fier. De
legația română a fost condusă de 
Octavian Groza, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, iar 
delegația iugoslavă de Hasan Și- 
liak, adjunct al secretarului fede
ral pentru industrie și comerț.

In cadru] sesiunii au fost exa
minate mai multe probleme în 
legătură cu construirea în comun 
a obiectivului principal al siste
mului Porțile de Fier. Comisia 
mixtă a constatat că planul de lu
crări pe 1964-1965 a fost îndepli
nit și a aprobat planurile de lu
crări prezentate de beneficiari 
pentru anul 1966. La sesiune, co
misia mixtă a examinat și unele 
probleme organizatorice importan
te pentru desfășurarea cu succes 
a colaborării reciproce în con
struirea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
s-au desfășurat în spiritul priete
niei și înțelegerii reciproce.

ln Republica Dominicană
siiuafia s-a liniștit

SANTO DOMINGO 27 (Ager
pres). — Sîmbătă și duminică în 
Republica Dominicană a domnit li
niștea după valul de incidente 
care a urmat tulburărilor petre
cute duminica trecută în orașul 
Santiago de los Caballeros. Poliția a 
anunțat că au fost descoperite ca
davrele a încă două persoane 
ucise pe o stradă din Santo Do
mingo de elemente teroriste de 

rit pentru acest „pod aerian", 
creat ca urmare ă interzicerii de 
către guvernul rasist rhodesian a 
întregului tranzit de petrol spre 
Zambia.

ф CAIRO. — Ministrul lucrări
lor publice al Sudanului, Abdel 
Majid Abou-Hasabu a sosit în- 
tr-o vizită de o săptămînă în Re
publica Arabă Unită. El urmea

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
ză să studieze proiectele de iri
gare din Delta Nilului.

ф ANKARA. — In cadrul 
acordurilor mutuale militare, 
S.U.A. au livrat forțelor ae
riene turcești 26 de avioane 
cu reacție, dintre care cinci 
de tipul F-104 S și 21 de ti
pul F-5 S. Aceste avioane 
urmează să le înlocuiască pe 
cele mai vechi de tipul 
F-84 S.

Pe bordul portavionului a- 
merican „Card", care a 
transportat avioanele in Tur
cia, se află de asemenea, a- 
proximativ 20 avioane F-5 S, 
care urmează să fie transfe

rate aviației grecești.

Pregătiri pentru Conferința 
de la Havana

RIO DE JANEIRO 27 — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, tran
smite : La Havana, capitala Cubei, 
își începe azi lucrările Comitetul 
Internațional de pregătire a Con
ferinței de solidaritate a popoarelor 
din Asia, Africa și America La
tină, care va avea loc între 3 și 
10 ianuarie 1966. Pentru prima oară 
se vor întîlnî aici reprezentanți din 
trei continente. S-a anunțat că vor 
sosi delegați din circa 100 de țări. 
Multi dintre ei au și sosit la Ha 
vana. Ideea unei reuniuni tricon- 
tinentale a apărut încă Ia confe
rința din 1963 de la Moshi (Ke
nya), iar în acest an, la Winneba 
(Ghana) reprezentanți din 77 de 
țări au discutat problema convo
cării ei. Scopul conferinței este 
coordonarea luptei comune a po
poarelor din cele trei continente 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, intensificarea solidari

Belgia va reduce producția 
de cărbune
BRUXELLES 27 (Agerpres). — Du

pă cum s-a mai anunat Belgia va 
reduce în mod considerabil pro 
ducția sa de cărbune în cursul 
anilor viitori. Intr-un raport asu- 

dreapta. Potrivit agenției Reuter, 
atenția publică este îndreptată acum 
spre cuvîntarea pe care urmează 
să o rostească săptămînă aceasta 
președintele guvernului provizoriu 
dominican, Hector Garcia Godoy. 
Se așteaptă ca el să comunice cu 
acest prilej rezultatele anchetei în
treprinse de comisia specia’ă tri
misă în orașul Santiago.

ф SAIGON. — Luni dimineața, 
la ora 5 ora locală, în orașul sud- 
vietnamez Sa Dec, la 120 kilome
tri de Saigon, s-a produs o pu
ternică explozie a unei bombe de 
plastic. După cum transmite a- 
gentia Reuter, primele rapoarte 
fac cunoscut că în urma exploziei 
și-au găsit moartea 14 persoane, 
iar alte 42 au fost rănite. Nu
mărul cel mai mare de victime a 

fost înregistrat la cartierul ge
neral al armatei guvernamentale 
din acest oraș.

ф NEW YORK. — Potri
vit agenției Reuter peste 
8 000 de lucrători ce deser
vesc transporturile publice 
din New York au hotărît să 
declare grevă de Anul Nou. 
Ei cer mărirea salariilor.

ф CIUDAD DE GUATEMALA. 
Trei tineri guatemalezi au pă
truns duminică în Clădirea unei 
stații de radio din Ciudad de 
Guatemala unde, după ce au între
rupt emisiunile obișnuite, au 
transmis pe calea undelor un apel 
cu un conținut antiguvernamen- 
,tal. Apelul chema populația țării 

tății reciproce a țărilor în curs de 
dezvoltare, unirea și coordonarea 
eforturilor comune spre ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor din 
țările respective.

Intre punctele principale ale a- 
gendei figurează apărarea indepen
denței și suveranității popoarelor, 
a principiilor de autodeterminare 
și neintervenție, problema lichidă 
rii pactelor militare agresive, cmV 
țiuni de luptă contra bazelor mi
litare străine instalate pe teritorii 
din Asia, Africa și America Lati
nă, stăvilirea cursei înarmărilor și 
a cursei nucleare, intensificarea 
luptei pentru libertatea popoarelor 
aflate încă sub jugul colonialist, 
precum și împotriva tuturoiM for
melor de segregație rasială, lichi
darea dominației colonialiste pe tă- 
rîm economic, social și cultural, 
acțiuni împotriva politicii bazate 
pe blocuri militare și economice.

pra situației carbonifere. ministru^ 
belgian pentru problemele econo
mice amintește că în ultimii zece 
ani 68 de mine care foloseau 
67 500 de salariați au fost închise, 
iar din cele 32 de puncte de ex
ploatare active în prezent, 25 sînt 
deficitare. Stocurile ating actual
mente 2 250 000 tone cărbune fată 
de 1,5 milioane tone în ianuarie 
1965 și 500 000 tone la începutul 
anului trecut. In anul viitor alte 
șase centre de exploatare carbo
niferă vor fi închise, ceea ce va 
face ca producția belgiană să fie 
redusă cu încă 2,4 milioane tone 
cărbune.

Agenția France Presse precizează 
că această hotărîre va afecta mun
ca a aproximativ 10 900 de per
soane dintre care 7 400 de mi
neri, ../'i

să răstoarne guvernul dictatorial 
condus de colonelul Enrique Pe
ralta Azurdia.

Pe de altă parte, ministrul in
formațiilor, Baltazar Morales, a 
dezmințit știrile, potrivit cărora 
ar fi avut loc un atentat impo 
triva colonelului Azurdia.

ф BUENOS AIRES. — Frontul 
unit pentru eliberare națională 
din Paraguay a dat publicității c 
declarație în care a cerut elibe
rarea tuturor deținuților Н!,!" 
și sindicali paraguayenj. Decla
rația a fost înmînată ambasadoru
lui Paraguayului la Buenos Aires 
pentru a fi remisă președintelui 
Alfredo Stroessner.

ф NEW YORK. — Charles 
Strain, student la Universitatea 
Douesne, și John Robinson, stu
dent la Universitatea de stat 
Ohio, au început duminică o gre- 1 
vă a foamei la Pittsburgh în semn 
de protest împotriva intervenției 
S.U.A. în Vietnam.

ф BANGKOK. — In capitala 
Tailandei a sosit o importantă de 
legație militară a S.U.A. condusă 
de generalul Earle Wheeler, șeful 
Comitetului mixt al șefilor de state 
majore din Statele Unite. Dună 
cum relatează agenția U.P.I., so
sirea la Bangkok a delegației mi
litare a S.U.A. .coincide cu o creș
tere importantă a ajutorului mili
tar acordat Tailandei de Statele 
Unite și cu construirea unui mare 
număr de instalații americane ir 
această tară.
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