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IN PRAGUL
LUI 1966

astăzi în fața ulti- 
calendarului anu-

Iată-ne 
mei file a 
lui 1985. Gestul obișnuit, fami- 

1 Bar cu care întoarcem de o- 
'I bicei filele calendarului devine 
I acum, la hotarul 
I un act simbolic,
I [semnificație.

căruia simți 
mente contradictorii: pe 

parte ne despărțim de 
I bun, în ale cărui zile 
icut pași mari înainte 

drumul luminat de partid, 
drumul DESĂVÎRȘIRII CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE. Anul 
1965 este anul celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, în ale eărui 
Directive vedem patria socia
listă tot mai puternică, în con
tinuă înflorire, vedem viața 
NOASTRĂ plină de bucurii și 
satisfacții. Un an în care ora
șele și satele patriei au con
tinuat să înflorească, iar în 
casele noastre a sporit belșu- 
guL Un an în care am muncit 
cu rodnicie și roadele acestei 
munci le simțim din plin.

Dar nostalgia acestei des
părțiri poate ea să dureze a- 
tunci cînd întîmpinăm un an 
nou, ale cărui PRIME zile ne 
vor aduce bucuria întîielor suc
cese în îndeplinirea cincinalului? 
Cea de-a douăsprezecea bătaie 
a orologiului de la miezul nop
ții va marca nu, numai ultima 
secundă a anului de care ne 
despărțim și prima secundă a 
noului an, ci și trecerea de la 
șesenalut pe care l-am înfăp- 

§^tit cu succes la planul cin- 
рздгаі menit să ducă mai de- 

I parte opera măreață de fău
rire a unei Românii moderne.

Aceste gînduri ne vor însoți 
I o dată cu înserarea sub miile 
yie lumini ale nopții de reve
lion. Vom fi împreună, așa cum 
împreună sîntem la muncă. 
Vom ciocni pahare pline de vin 
rubiniu, căci plină ne este 
viața, plin ne este viitorul. 
Gîndurile noastre se îndreaptă 
cu nețărmurită recunoștință 
spre partid, căci el ne-a con
dus pașii spre bucuria muncii 
și a vieții, și-n înfăptuirea pla
nurilor elaborate de partid gă-

dintre ani, 
de adîncă 
act in fațaUn 

în suflet senti- 
de 
an 
am 
pe 
pe

Ultima filă a șesenalului

LA MULȚI ANI, TOVARĂȘI !

sim propria noastră fericire.
In numele acestei iericiri să

ridicăm paharele pline și să
ne urăm din toată inima. cu
tot optimismul

Ga și in ceilalți a.u, 
în 1965 oamenii muncii 
din Valea Jiului, ca do
vadă a însuflețirii cu ca
re au lucrat, au înscris 
pe ultima filă a șesena
lului realizări de seamă.

ф MINA ANINOASA, 
prima exploatare din ba
zin care a îndeplinit îna
inte de termen sarcinile 
de plan anuale, încheie 
anul cu o depășire de 
19 000 tone cărbune e- 
nergetic extrase peste 
plan.

ф Realizările metalur- 
giștilor de la U.R.U.M. 
PETROȘANI : sarcinile 
anuale îndeplinite la 10 
decembrie, planul pro
ducției globale realizat 
în proporție de 108,9 la 
sută, cel ăl 
marfă de 110 
2 370 000 Iei 
suplimentare 
de cost, depășirea sar
cinilor la productivitatea

muncii cu 9,3 la sută, 
reducerea substanțială a 
rebuturilor la oțel, fontă 
și neferoase.

ф Hărnicia CON
STRUCTORILOR s-a ma
terializat în peste 1 520 
apartamente, 3 centrale 
termice, două complexe 
comerciale, o .școală cu 
16 săli de clasă și un 
cămin studențesc cu 400 
locuri.

ф 1 600 m c cheres
tea rășinoase, 700 m c

cherestea de fag, 66 to
ne mangal — toate peste 
pianul anual —, 181,5 ha 
împădurite, construirea a 
17,5 km drum forestier, 
realizarea productivității 
muncii in proporție (ie 
101,2 la sută, ridicarea 
indicelui de utilizare a 
masei lemnoase la 68 
la sută sînt înfăptuirile 
mai de seamă ale colec
tivului ÎNTREPRINDERII 
FORESTIERE PETRO
ȘANI.

O dată cu anul 1965, 
minerii Văii Jiului în
cheie o perioadă de mun
că însuflețită pentru tra
ducerea în viață a o- 
biectivelor puse de cel 
de-al VlII-lea Congres 
al partidului în fața in
dustriei carbonifere. Ic 
cadrul planului de 6 ani, 
muncitorilor, ingineriloT 
și tehnicienilor dii* uni
tățile Combinatului car
bonifer Valea Jiului le-a 
revenit sarcina de a 
realiza o producție de 
5 700 000 tone, de a creș
te productivitatea mun
cii cu 40 la sută și de a 
obține economii însem
nate prin reducerea chel
tuielilor de producție. 
Creșterea producției de 
cărbune fiind un factor 
important în asigurarea 
balanței de combustibil, 
în dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, reali
zarea dinamicii produc
ției prevăzute a consti
tuit o sarcină de răs
pundere pentru minerii 
noștri de care ei s-au a- 
chitat cu cinste.

In anii șesenalului, 
producția exploatărilor 
miniere din Valea Jiului 
a crescut cu 48 la sută,- 
productivitatea muncii 
cu 42 la sută; peste 93 
la sută din sporul pro
ducției realizîndu-se ast
fel pe seama creșterii 
productivității muncii.

Succesele obținute sînt 
rezultatul grijii partidu
lui și guvernului pentru 
dezvoltarea industriei 
carbonifere din bazinul 
nostru. In această peri
oadă s-a alocat Văii Jiu
lui un volum de inves
tiții de 2,3 miliarde lei 
pentru construcția noii 
preparații de cărbune de 
la Coroești, redeschide- 
dea minei Dîlja, deschi
derea noii mine Paro- 
șeni, sistematizarea și 
dotarea cu utilaje a mi
nelor existente, intensi
ficarea cercetărilor geo
logice. Investițiile aloca
te au permis ca prepa- 
rația Coroești să fie pu
să în funcție în anul 
1965, iar preparațiîle Lu
peni și Petrila să fie mo
dernizate în continuare 
în vederea satisfacerii 
cerințelor cantitative și 
calitative de cărbune 
pentru cocs și semicocs. 
Minele din bazin s-au 
dezvoltat și modernizat 
an de an. La toate mi
nele s-a extins susține
rea modernă în abataje,

pregătiri și deschideri, a 
crescut gradul de meca
nizare a transportului, 
au fost date în funcțiu
ne noi capacități de pro
ducție. Volumul produc
ției de cărbune extras, 
din abataje cu susținere 
metalică a crescut de 
peste 12 ori în compa
rație cu anul 1959, iar 
lungimea lucrărilor mi
niere, de pregătiri și des
chideri, susținute cu e- 
lemente metalice de 7,8 
ori.

In scopul reducerii e- 
fortului fizic al munci- 
! orilor, la lucrările de 
înaintare în steril s-a 
extins mecanizarea în
cărcării, numărul mași
nilor de încărcat ajun- 
gînd în 1965 la 38, Iar 
volumul de steril încăr
cat mecanic fiind cu 
1 410 la sulă mai mare. 
La săparea puțurilor s-a 
generalizat încărcarea cu 
greifere, iar la puțurile 
principale de la zi s-a 
Irecut la procedeul de 
săpare și susținere cu 
cofraj mobil care per
mite mecanizarea opera
țiilor ce se execută în 
puț, economisirea mate
rialului lemnos la susți
nere și dublarea viteze
lor de avansare.

In anii șesenalului ex
ploatările miniere au fost 
dotate cu utilaje de ma
re productivitate, meni
te să asigure obținerea 
unei producții mereu 
sporite. La mina Lupeni 
s-a utilizat cu bune rezul
tate plugul de cărbune 
tip Lobbe-Hobel, care 
urmează a se reintrodu
ce în stratul 18 blocul 
VI în cursul anului vi
itor. La mina Vulcan, în 
stratul 18, blocul II, se 
utilizează cu randamen
te sporite 
KWB-2. " 
abataje 
dotate 
modern 
transporl — grinzi me
talice în consolă, stîlpi 
hidraulici GS, iar în a- 
cest an cu stîlpi tip Fer- 
romatik și transportoare 
blindate. Pentru mecani
zarea încărcării și des
cărcării balastului și ni
sipului, în depozitele de 
la suprafața minelor se 
folosesc experimental lo- 
peți mecanice. In anii 
șesenalului rezervele de 
cărbune deschise și pre
gătite ale bazinului au 
crescut substanțial, ele 
acoperind an de an spo
rul de producție prevă
zut.

Succesele obținute în 
anii șesenalului în pri
vința sporirii producției

combina tip 
Un număr de 5 
frontale au fost 
cu echipament 
de susținere si

(Continuare în pag. 3-a)

„JLuiuea a miei
producției 
la sută, 
economii 

la prețul

Aveți salutări de la
Alo, redacția ?

■ Da, redacția.
La telefon Anul 1966. Am 

• rugăminte la dumneavoastră. 
Se pot publica în ziar felicitări 
cu ocazia revelionului 1

— Desigur. Cui doriți să le 
adresați ?

— Oamenilor muncii din Va
lea Jiului, familiilor lor. Știu, 
o pot face asta în seara reve
lionului. Dar mă grăbesc să-i 
felicit mai repede deoarece 
mulți dintre ei s-au grăbit să 
facă revelionul mai devreme.

— Apropo de revelion. Dum
neavoastră, cel pentru care 
se organizează festivitățile, 
trebuie să fiți la curent cum și 
unde se va organiza revelionul.

•“^Desigur. Bunăoară, cu ti
ne ii voi avea întîlnire în să- 
nier cluburilor la tradiționalele

Anul 1966
revelioane ale tineretului. Vor 
fi prezentate, bineînțeles, la a- 
ceste revelioane, și formațiile 
artistice ale cluburilor, cu pro
grame speciale, din care nu , 
vor lipsi tradiționalele plugu- I 
șoare. T.A.P.L. s-a pregătit si i 
el intens. In toate restauran
tele se vor organiza revelioa
ne familiare. Țuica româneas I 
că, vinurile și mîncărurile pre- I 
gătite de 
face casă 
însă nici 
de munți,
trece revelionul 
In fine, mulți își 
revelionul la întreprinderi 
întreg colectivul de muncă sau
în... familie. In ceea ce vă pri
vește, nu uitați să comunicați 
oamenilor că... au salutări de 
la anul 1966.

— S-a făcut.

meșteri bucătari vor 
bună. Să nu-i uităm 
pe cei 
Aceștia

îndrăgostiți 
își vor pe- 
la cabane, 
vor petrece 

cu

Turnuri crenelate, por(i 
de cetate medievală și din
colo de ele o lume a iluzi
ilor, a basmelor In care „tră
iesc" lupul și capra cu trei 
iezi din cartea de citire, Albă 
ca Zăpada și cei 7 pitici a- 
lăfuri de mărul sau butoiui 
uriaș din care o „zînă" bună 
împarte dulciuri și portocale 
(„zina" bună seamănă foarte 
bine cu vinzătoarea de la 
O.C.L. Alimentara), tehnica 
cu aplicații spre bucuria lu
mii liliputane 
dul uriaș ori 
povești. Unde 
pot să existe
și capra, zinele bune. Albă 
ca Zăpada (care spre regre
tul unanim se duce tocmai 
acum) alături de trenulețul 
copiilor (în fotografie) și de 
bradul — adorabilul brad ro
titor — in care strălucesc 
ca merele de aur din poves
te. luminile becurilor ? Sin
tem fntr-o lume care pentru 
noi. 
vai I 
acel

alături de bra- 
de căsuța cu 
sintem ? Unde 
laolaltă lupul

cej mari, nu mai e — 
— plină de inedit, de 
parfum al visurilor de 
se pot bucura pe de

nunțai cei mici.
care
plin

Schimbarea calendarului, 
legată de înnoirea anului, a

bucurii, 
stnt mai 

înnoirii

adus întotdeauna 
Nicdieri, insă nu 
„gustate" bucuriile 
anului, ca în lumea celor
mici. De o vreme încoace, 
ne-ат obișnuit să știm că 
bucuriile din 
micuților au 
telă publică. 
Văii noastre

acest sezon ale 
intrat sub tu- 
In localitățile 

a devenit tra
diție. „construirea" orășele
lor miniaturale printr-o vred-

nică și lăudabilă strădanie a 
acestei tutele.

De cînd s-au deschis oră
șelele, la Lonea. la Petroșani, 
la Vulcan sau Lupeni, micu
ții „citadini" populează fără 
întrerupere această lume 
care realul și fantasticul 
asociază atit de fericit.

Am fost in citeva din

in
se

a-

aprind 
roata 

să se

șurile micuților, atunci cînd 
în bradul uriaș se 
becurile, sau cînd 
scrînciobului prinde
învîrtească pur ti nd în leagă
ne povara cea vioaie, aducea 
pînă la mine acel parfum 
de mult uitat al copilăriei. 
Cea de acum e o copilărie 
plină de bucurii.

La multi ani, lume a celor 
mici, la multi ani fericiți și 
grei de împliniri așa cum 
grei de daruri sînt pomii 
voștri de acum.

I. CIOCLEI
ceste orășele miniaturale. 
Bucuria nereținută din gla-



2 STEAGUL R®

Aho, aho, copii și frați, 
Stați pe Ioc și nu minați 
Plugușorul s-ascultați! 
Plugușor plin de urări 
Pentru harnici muncitori, 
Ingineri, funcționari. 
Făurari de fapte mari I 
Ei, din fabrici, din uzine, 
Din lungi galerii de mine, 
De pe-ntinsele ogoare 
Au făcut să crească-n soare 
Rodul muncii mai bogat 
Cum n-a fost la noi vreodat'... 
Și-au făcut să meargă vestea 
Despre plaiurile-acestea, 
Pînă-n largul zărilor 
Șl al depărtărilor!

Mînați măi, hăi. băi...
Vom porni în astă seară 
Noi și Anul nou prin țară 
Cu aripi la sănioară, 
— Care ca racheta zboară, 
Să urăm întîi cu cinste 
României Socialiste 
Cu pămîntui plin de rouă 
Și cu rod de viață nouă, 
Cu popor stăpîn pe soartă, 
Harnic, ne-ntrecut în faptă; 
Ne-ntrecut în poezie, 
Cîutec, joc și veselie. 
Făurar de bună stare 
Cunoscut in lumea mare. 
Sub steagul partidului 
Slovele Congresului 
IX, el le va traduce-n faptă ! 
Și vom mai urca o treaptă 
Spre al nostru falnic vis ! 
Dîrz Partidul Comunist 
Ni-e chezaș spre viitor 
Și-nțelept conducător !

Faceți roată, măi flăcăi, hăi, hăi... 
In a lumii patru zări 
Peste munți și peste mări, 
De Ia pol pînă la pol 
Globului au dat ocol. 
Unanim apreciate. 
Lăudate, premiate 
Lucruri la noi fabricate: 
Renumitele tractoare. 
Instalații de forare, 
Ceramică și motoare. 
Produse alimentare. 
Fire de relon și in. 
Mult apreciatul vin;
Fabricăm doar lucruri bune 
Despre care poate spune 
Cind le cumpără, oricine: 
„Colosal1', „O'fcay", „Sehr gut"! 
Doar românii le-au făcut1

Mai sunați din zurgălăi, hăi hăi... 
Roata mare, măi feciori, 
Să vestim din zori în zori 
Că-n anul ce se sfîrșește 
Șesenalul se-mplinește 
Și urcînd pe-o altă treaptă 
Viitorul ne așteaptă.
Din Carpați la țărmul mării 
Peste-ntinderile țării. 
Fabrici noi s-au înălțat 
Și-n producție-au intrat 
Noi exploatări miniere. 
Sonde sute — petrolifere. 
Noi vagoane, noi vapoare 
Pentru Dunăre și mare; 
Diesel — zeci locomotive 
Mărfuri de export in stive !

Țara-ntreagă-i șantier — 
'Nalță schele pin-la cer. 
De pe-ntinsele ogoare 
Gem recoîtele-n hambare, 
Mii de clase noi de școală, 
Nici o bibliotecă goală, 
Iar în școlărești ghiozdane 
Peste 16 milioane 
Manuale, dintr-o dată 
Fără nici un fel de plată 1 
Noi succese-n artă, sport, 
In comerț — import-export — 
Largi relații-n lumea largă; 
ROMANIA noastră dragă 
Azi, e-o țară dezvoltată, 
De tot globul respectată !

Minați măi flăcăi, hăi, hăi- 
Indemnați la plug, flăcăi 
Să urăm ca pe ia noi 
Colea-n Valea Jiului
— Patria cărbunelui — 
Unde-avem cui să urăm 
Și pe cin'să lăudăm. 
Deci, turnați vin in pahare, 
Vin cu scînteieri de soare, 
Să-nchinăm cite-un pocal 
Pentru planul cincinal. 
Pentru al muncii noastre spor 
Și belșugul viitor!

Mînați măi flăcăi, Ml hăi.- 
Ăst pahar l-am închinat 
Toți, cărbunelui curat, 
„Aurului negru'* care.

Noapte, zi, fără-ncetare 
Intr-un ritm mereu crescînd, 
Din adincuri de pămint 
II scot, mări, la lumină 
Brațe dîrze de miner. 
Robuste brațe de fier.

Mînați măi flăcăi, băl băl... 
Și vom face roata mare 
Să cuprindem în urare 
Mineritul, pe sectoare. 
Să vorbim de fiecare 
Despre ce-a realizat, 
In anul ce s-a-ncheiat. 
Toți să intre-n noul plan 
De la început de an 
Mai cu spor, mai cu elan 1

La mina din Aninoasa
Sporul muncii-i-nalt cît casa 1 
Dau cărbuni de calitate. 
Depășiri, au însemnate, 
Randamentu-1 ridicat. 
Peste plan în plus au dat 
Tone nouăsprezece mii l 
Iar noi le urăm cinstit 
Spor la muncă însutit! 
Căci sînt harnici ăști mineri 
Și-au în frunte brigadieri 
Cum sînt: Cristea Aurel, 
Schneider Francisc, Palko loan. 
Roman Petru, David Ioan, 
Și lane Victor, toți fruntași I 
îndemnați măi flăcăiași, 
Să-i vedem la anul iară. 
Tot fruntași pe-ntreaga țară!

Mînați măi flăcăi, hăi hăi... 
Trageți plugul la lumină 
Colea-n Lonea, lingă mină 
Că și-aicea sint mineri 
Care merită urări: 
Bîrluț Clement, Baciu Ioan, 
Pop Ioan, Molnar Traian; 
Ca ei, și-alții au muncit 
Planul de l-au depășit. 
Dar aici dac-am ajuns. 
Mai avem Ceva de spus: 
Mina Lonea a-mplinit 
Planul, și l-a depășit.
La extracție, firtați. 
Dacă ihsă-1 întrebați: 
„Cu prețul de cost, cum Ștați, 
Și cu calitatea 
Și cu productivitatea1' ? 
Се-ar putea să vă răspundă 
Cînd ei pierd la preț de cost 
Milioane fără rost.

Dar la fel mai sînt și cei 
Din Petrila, dragii mei! 
Ei, la prețul lor de cost, 

— Ca Ionenii, fără rost — 
Pierd UN MILION ÎN PLUS. 
Petrileni, ce-aveți de spus î 
Voi aveți brigăzi fruntașe 
Ce muncesc una cît șase 
Cum sînt cele a lui Purda, 
Cîșlaru, Laszlo Ștefan.
De aceea-n noul an
Munciți mai cu trăinicie 
Cărbunii mai buni să fie. 
Reduceți prețul de cost 
Căci și asta are-un rost 
Creșteți productivitatea. 
Urmăriți ritmicitatea, 
Iar la anul, măi flăcăi. 
Vom ura și pe la voi 
Ca la cei din Aninoasa 1

Mînați măi, hăi hăi-, 
In Vulcan de ne oprim. 
Patru mii tone găsim 
De cărbune peste plan, 
Depășire-n acest an. 
Și oricine o să spună 
Că-s de calitate bună!
Dar atenție, flăcăi: 
Randamentul și la voi 
Las-adesea de dorit, 
Și-uneori, la preț de cost 
Voi în pierdere ați fost. 
De aceea, măi fîrtați, 
Lipsurile lichidați 
Cînd în anul nou Intrați.

Spor la treabă, măi flăcăi, 
hăi. hăi„.

îndemnați la bouleni 
Pîn-la mina din Lupenl, 
Unde-s iar brigăzi fruntașe 
Cu realizări frumoase.
Și sînt a lui JurJ loan 
Andrei Lucaei, Costea Ioan, 
A lui Petre Constantin, 
Și a lui Ghioancă Sabin I 
Au muncit cu hărnicie 
Fruntea frunților să fie 
Și-astfel de brigăzi mai sînt 
Și la mina Uricani:
A lui Spiridon Tănase șl Soroacu 
Constantin.
A iui Constantin Pînzaru

Și-a lui Rudic Constantin.
Dar Ia Cele două mine 
Lucrurile n-au mers tot bine 
Multe lipsuri am găsit: 
Planul — neîndeplinit 
Prețul de cost — depășit 
Și mai afll-un lucru trist: 
In cărbune-i prea mult șist. 
De-astea ce spuneți, fîrtați 1 
Tot așa, cît mai lucrați ?
Anul nou vă bate-n poartă 
Și-n el, sarcini mari v-așteaptă, 
Sarcini mari șl însemnate 
De partid și stat trasate.
Curaj măi, vă străduiți 
La-nălțimea lor să fiți. 
Căci vor fi modernizate 
Minele și utilate 
Cu mașini moderne, bune. 
Noua tehnică-șl va spune 
Un cuvînt hotărîtor 
Șl în anul viitor I 
De aceea, măi flăcăi, 
îndemnați și voi cu noi 
Și toți indicii de plan 
Depășiți-i în noul an I 
Ia mai mînați măi, hăi, hăi... 
Celor din E.D.M.N. 
Le urăm — și bine e 
In deschiderea de mine 
S-aibă realizări depline, 
Și mai mari ca în trecut —- 
Spor la muncă ne-ntrerupt. 
Iar T.C.M.M.-ului 
Care-n cursul anului 
A tot dat, dar... amînări 
La mulțime de lucrări, 
Ii urăm ca de la anul 
Să-și îndeplinească planul. 
Ba chiar să și-I depășească 
Și mai spornic să muncească. 
Și-am mai face o urare 
Celor de la preparare 
Din Petrila, Coroești 
Și Lupeni. La el de-oprești. 
Poți vorbi de calitate. 
Recuperări însemnate,- 
Deci, concret, se poate spune'-! 
„Bravo lor ! Sînt la-nălțime" 1

Și ne-om mai opri cu plugul 
Ca să pomenim URUMP-ul 
Unde-s harnici muncitori 
Care merită urări: 
Datorită muncii lor, 
Utilajul minelor 
A fost bun, de calitate, 
De-naltă productivitate.

Mai cuprindem în urare 
Inc-o fabrică în care 
Lupta pentru calitate 
Vrem să fie-n frunte, frate 
Deci, „Viscozei" din Lupenl, 
Să-i urăm ca peste plan 
Să dea firele noian, 
Iar aceste fire — toate 
Să fie de calitate !

Dorim C.F.R.-ului
Ce-a avut în munca lui 
Trenuri cu tonaj mărit, 
Trafic sigur și sporit, 
Spor in munca viitoare 
Cît mai mult și cît mai mare. 
Iară celor de Іа I. F.
Се-au dat lemn de calitate
Și au productivitate 
Le urăm în munca lor 
Noi succese-n viitor.

Pentru cei din Paroșenl; 
Pentru energeticieni 
Ce pe fire de aramă

Kilowați trimit în goană
In orașe și uzine,
In adine străfund de mine, 
Le urăm în noul an 
Kilowați, muiți peste plan 
La un preț de cost redus. 
Și am mai avea de spus 
Tot aici o urătură: 
La protecție — măsură 
(Circuite însemnate 
Pentru marile-agregate) 
O atenție mai mare 
Siguranță-n exploatare.

Celor de la I.R.E.H. 
Din regiune și oraș 
Le urăm ca să muncească 
Mal cu spor; să nu se-oprească 
Curentul, cînd ți-e mai bine: 
Pe la jumătăți de filme 
Sau taman cind stai la masă 
Seara, și nu al în casă 
Nici-un cap de luminare 
Să n-ai tihnă ia mîncare.
Și-am mai vrea, grijă să albă 
De lumina de pe stradă. 
Să vedem unde călcăm, 
Nu prin beznă-n gropt să dăm!

Celor din S.C.S.M.
Le urăm și mult am vre' 
Pentru anul care vine 
Să aplice pe la mine 
Forme de securitate 
Mai bune, mai adecvate.

Mînați măi flăcăi, hăi băi... 
Mai urăm cu-ăst plugușor 
Al construcției sector,- 
Zeci de blocuri a clădit. 
Planul l-a îndeplinit, 
Noi metode-a aplicat 
Și în folosinț-a dat 
Complexe de magazine 
Frumoase, clădite bine. 
Sute de apartamente 
Construite pe-ndelete 
Luminoase, sănătoase,
— Să tot stai în așa case — 
Realizînd un preț de coat- 
Cum nicicînd ре-aici n-a fost I 
Dar, constructori, ascultați: 
Pe lauri nu vă culcați
Și blocul cînd terminați 
Și molozul ridicați.
Nu-1 lăsați grămadă-n drum 
Că nu-i la nimica bun, 
Ca să fie noua casă 
Și pe dinafar1 frumoasă. 
Și-năunțru, dragii mei. 
Radiatorul să-ncăizească. 
Cheia să se potrivească. 
Să nu scîrțiie parchetul, 
S-aibă apă robinetul, 
Să putem la loc închide 
Geamurile de-om deschide ! 
Și fiindcă-am vorbit de-aceste 
Mai urăm să dăm de Veste 
Celor de la I.L.L.
Се-au în grijă casele, 
Căci de furcă dumnealor 
Dau adesea tuturor.
La noi iarna cînd sosește 
Vremea-i aspră, geruiește 
Și de n-ai căldură-n casă 
Tremuri și-n pat și la masă 
Chemi pe cei din I.L.L. 
Ca să vadă frig că e 
Iar ei vin, privesc, constată, 
Și promit că de îndată 
Vor lua concret măsură 
Ca să ai și tu căldură 1 
Insă... trece-o zi, trec două,
— Deseori chiar 99 — 
Insă cel calorifer
Rece-i zi de zi, la fel I
Tu-i-anunți și-a doua oară

— Promisiuni, grămadă, iară — 
Dar concret, nimeni n-apare 
Radiatorul să-ți repare, 
Și-ai noroc de vor veni 
Pînă iarna s-o sfîrși... 
Hai flăcăi să hăulim 
La realitate să-i trezim !

Și-acum hăuliți mai tare 
Ca să facem o urare 
Celor ce răspund acum 
De transportul în comun. 
Vezi mașinile în piață 
Patru, cinci, stînd față-n față 
Și-alte patru-cincf — să fie — 
Stau la cap de linie. 
Iară tu aștepți în frig
Pînă-ngheți, te faci covrig. 
Iar cînd le pornesc; pe stradă, 
Merg în șir ca la paradă. 
Hai, sunați din zurgălăi, 
Poate-or auzi și eL hăi, hăL_

Și-acum cu curaj, fîrtați, 
Celor din comerț urați 
Că adesea nu găsim 
Tot ce vrem și ce dorim. 
Oare nu-i normal, bădie. 
Să găsești Ia farmacie 
Mentă, vată, mușețel ?
— Dar ei n-au un pachețel l 
Iar mănuși cînd au să fie 
In raft la galanterie ? 
Alba super sau perlan 
Le găsești din an în an. 
Dar „Trial" în schimb găsești 
Și-un vagon dacă dorești. 
Vrei pantofi la-ncălțăminte t \ 
De la 43 -nainte, 
Iar de ai piciorul mic 
II mai uzi să crească-un pic I 
Și-asta fiindc'-acbizitorii 
Nu se-ngrijesc frățiorii 
Să găsească-n magazine 
Orice vr?a, oricînd, oricine! 
Căci nu-i bine, ci e rău 
Cînd lucrezi doar din birou.

Mînați măi flăcăi, băl, h' 
Pentru cooperație 
Facem o „orație" 
De mai bună deservire 
La timp și-n puține zile. 
Și-am mai face-o urătură I 
Pentru artă și cultură: 
Teatrului putem a-i spune 
Că în noua stagiune 
A pornit-o cu succese 
Și cu foarte bune piese — 
Deci, succese-n viitor 
Le urăm și-n muncă spor 1 
La medici, felceri, surori 
Le urăm în viitor 
Să redea vieții voinici 
Toți bolnavii mari sau micL

Iar școlilor generale. 
Și celor profesionale. 
Pentru anul viitor 
La învățătură spor. 
La fel și liceelor. 
Institutului, studenți 
Nu din ăia repetenți, 
Fiindcă după cît se pare 
Nu prea-nvață, fiecare ! 
Iar la cluburi sindicale 
Și cămine culturale 
Am dori, dacă se poate. 
Mai multă . activitate 
Artistică, culturală — 
Să iasă din lîncezeală. 
Sportivilor mari și mici 
Le urăm pocnind din bici, 
Cum se face din tradiții, 
Noi succese-n competiții. 
„Jiul" să se antreneze 
Locu-ntîi să și-1 păstreze, 
Iar „Minerului" îi spun 
Să ocupe-un loc mai bun. 
Rugbiul să fie mai tare 
In sezoane viitoare. 
Luptătorii sînt în frunte! 
Bravo, fraților,1 -nainte ! 
Iar sportul școlar să crească 
La anul să se-ntărească, 
Mai puternic să se-afirme 
Noi victorii să confirme.

Minați măi, hăi. hăi... 
Hei, dar vremea ni-e cam scurtă 
Și ne-am luat cu vorba multă... 
Buni de gură și de fală 
Mai urăm pentru diseară 
Tuturor „Mult! ani trăiască" 
Viata să le înflorească 
Precum înfloresc și merii' 
La-nceputul primăverii. 
Iar cu noi, și mic și mare, 
Să înalțe o urare 
Tuturora celor care 
Cu elan și-ndemînare. 
Ne conduc iubita tară 
înspre zări de primăvară. 
Să urăm partidului, 
— Mîndria poporului, 
Că ne duce spre lumină 
Și spre-o viață mai senină 
Noul an să sosească, 
In zări să vestească 
Peste glia strămoșească 
Vise mult dorite 
Deplin împlinite; 
Snb aripa visului 
Era socialismului!! I 
Intre țări, în lume, fie 
Pace și prietenie, 
Fericită-n veci trăiască 
Mîndra tară Românească 
Partidul slăvit, 
Poporul iubit.

Minați măi, hăi, h#'~.
FLORIN PLAUR
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ETROSPECTIVÂ Șl PERSPECTIVĂ
Ț productivității muncii, în dezvel
irea și modernizarea minelor sînt 
odul muncii însuflețite depuse, sub 

n_^onducerea organizațiilor de partid, 
de minerii, inginerii și tehnicienii
din cadrul Gombinatului carbonifer 

kValea Jiului, pentru înfăptuirea di- 
J ectivelor celui de-al ѴШ-іеа Con

gres al partidului și, totodată, o 
expresie a hotăririi de a contribui 
din plin, cu toate forțele și pasiu
nea lor, la înflorirea patriei noas
tre socialiste.

Anul 1966, în care pășim, primul 
an al noului cincinal, elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., adu- 
?e sarcini noi, sporite și pentru mi
erii Văii Jiului, sarcini subliniate 
rile plenara C.C. al P.C.R. din 8-10 
«cembrie 1965. La realizarea volu- 
ului de producție prevăzut în Di- 
ictivele Congresului, bazinul car- 
snifer Valea Jiului va trebui șă 
ducă o contribuție substanțială prin 
.eșterea producției brute cu 40- 

la sută față de nivelul anului 
1, participînd astfel în producția 
cărbune a țării cu o pondere de 

/la sută.
In vederea realizării acestor o- 

jsctive se va continua acțiunea de 
I rstematizare și modernizare a mi- 

- -’’helor existente. Se vor îmbunătăți 
metodele de exploatare In scopul 
creșterii vitezelor de avansare în 
abataje, la lucrările de pregătiri și 
deschideri; exploatările vor fi dotate 
în continuare cu utilaje corespunză
toare condițiilor specifice de zăcă- 

11 ^nt din Valea Jiului — acțiune ce
* tiC(va desfășura în paralel cu orga- 

—jrea superioară a muncii în toate

compartimentele procesului de pro
ducție.

tin factor botărltor în asigurarea 
dinamicii de producție pentru etapa 
1966-1970 îl constituie punerea în 
exploatare la termenele stabilite a 
noilor cîmpuri miniere. In acest 
scop se impune intensificarea lucră
rilor de deschidere a minelor Dîlja 
și Paroșeni, a minei noi Bărbăteni, 
și începerea lucrărilor de deschide
re a minei Livezeni. O mare impor
tanță în acest sens o are extinde
rea metodelor moderne de deschi
dere și pregătire a minelor cu apli
carea largă a mecanizării. O pro
blemă care va sta permanent în 
centrul atenției conducerii combina
tului, a exploatărilor miniere și a 
sectoarelor de producție o consti
tuie protecția și securitatea muncii. 
In acest domeniu, întreaga noastră 
activitate va fi orientată în lumina 
Legii cu privire la protecția muncii, 
recent adoptată de sesiunea M.A.N. 
Se va continua acțiunea de întă
rire a asistenței tehnice, dotarea 
minelor cu utilaje și aparataj de 
măsură și control a gazelor nocive 
din subteran. Exploatările vOr fi 
dotate cu metanometre, interfero- 
metre, detectoare de metan cu co
mandă de la distanță, instalații de 
pușcare cu aer comprimat, pompe 
de umectare sub presiune a cărbu
nelui în masiv etc. Paralel cu măsu
rile ce se vor lua pentru intensifi
carea aerajului minier, în stratele 
cu emanații puternice de metan se 
va aplica degazarda prealabilă a 
zăcămîntului.

In anii cincinalului ne așteaptă, 
așadar, sarcini noi, sporite. Va tre
bui să dăm o cantitate mai mare de

cărbune cocsificabil și energetic, 
de calitate mereu mai bună, la un 
preț de cost mai scăzut,- cea mai 
mare parte a sporului de produc
ție trebuie asigurată prin creșterea 
productivității muncii. Desigur aces
te sarcini nu sînt ușor de îndepli
nit. Dar, minerii, cadrele tehnice din 
cadrul C.C.V.J., în frunte cu comu
niștii, au dovedit în nenumărate rîn- 
duri și vor dovedi, cu siguranță, și 
de această dată, că știu să se achi
te cu cinste de sarcinile încredin
țate de către partid și stat. Pășind 
în noul an avem datoria să perse
verăm pe linia valorificării expe
rienței acumulate, a rezervelor in
terne. Va trebui să milităm, îndeo
sebi, pentru realizarea ritmică a pla
nului, folosirea deplină a utilajelor, 
extinderea procedeelor și inițiative
lor înaintate, ridicarea calificării ca
drelor, întărirea disciplinei și res
pectarea N.T.S. Iată doar cîteva din 
problemele ce vor trebui să stea în 
centrul atenției tuturor colectivelor.

Sîntem convinși că pășind în noul 
cincinal, colectivele din cadrul 
C.C.V.J vor munci cu elan și pa
siune pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin din Directivele celui 
de-al IX-Iea Congres al P.C.R., pen
tru a-și aduce din plin contribuția 
Ia înflorirea continuă a României 
socialiste.

Cu prilejul Anului Nou, conduce
rea C.C.V.J. urează tuturor colecti
velor de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari din unitățile a- 
parținătoare spor la muncă pentru 
înfăptuirea sarcinilor noului cinci
nal, noi victorii pe frontul cărbu
nelui, multă fericire și un călduros 
NOROC BUN’

GÎNDURI, DORINȚE 
ÎN PRAG DE AN к ’OU

CIUNGULESCU ALEXANDRU, stu
dent în anul V la I.M.P. : „învăță
tura este atributul comun tinere
tului. De aceea cînd am devenit 
tehnician constructor n-am spus 
stop! învățăturii. Dimpotrivă, după 
puțin timp, la 23 de ani, am luat un 
nou start pe acest drum, înscriindu- 
mă la Institutul de mine din Petro
șani. Au trecut de atunci cinci ani. 
Și toți acești ani mi-au. adus numai 
bucurii. Căminul meu s-a... majorat 
cu doi membri, respectiv cu un bă
iat și o fetiță, iar la Facultatea de 
mine pe care o urmez am Obținut 
rezultate bune. Acum am ajuns pe 
ultimele trepte ale studenției. Anul 
1966 va fi chiar ultima treaptă. Și 
aș dori ca acest an să-mi încunu
neze anii de facultate prin obține

Aș dori ca și noul an să-mi aducă 
satisfacții. Știu că aceasta depinde 
în primul rînd de mine. De aceea 
voi învăța cu perseverență pentru 
a deveni un bun maistru minier, ca 
atunci cînd mă voi întoarce în 
mijlocul ortacilor din mijlocul cărora 
am plecat să pot pune cu succes în 
aplicare ceea ce am acumulat în 
anii de școală".

KELEMEN ȘARtiLTA, elevă frun
tașă din Vulcan: „Desigur că la 
preajma Anului nou fiecare își face

pwcnavalul tinereții
tunci ’

“^voioșiei
cese îr

Cine a trecut intîm- 
plător, miercuri după- 
amiază, pe lingă Clubul 
sindicatelor din Petro
șani a putut vedea gru- 
puri-grupuri de pionieri 
care mergeau Ja tradi
ționalul carnaval al vo
ioșiei, unde aveau să 
petreacă clipe de neui
tat în tovărășia lui moș 
Șierilă...
' ...Chiar de la intrarea 

■h sală aveai impresia 
■ă te afli într-un ade- 

Aărat palat al basmelor.
e pe pereți priveau, 

juprinși parcă de curio- 
jiVte, eroii celor mai 
a3moase cărți de po
cești pe care fiecare, ne- 
reșit, că le-a citit.

• Deodată însă animația 
Sein sală se risipește și 
cui netul trompetelor a- 

„■ăge atenția. Iși fac a- 
Jtriția măștile. Nu știi

> cine să privești mai 
itîi, n,u știi ce să ad- 

leăiri la acest mic uni- 
o țers ce ți se desfășoa- 
lioJ prin fața ochilor: 
fejdarchizi și marchize, 

vesele românite și mar
garete, ciupercuțe gin- 
fața$e, tepurilă-urechiatul, 

.umătra vulpe și moș 
nea tin, care sînt acum 
ge ‘ eteni și pășesc ală- 

,fea, eroi desprinși din 
,reWți și-un moș Gerilă 
un4c, proptit în baston, 

pășește șchiopă- 
.nd...

nf Pionierul Poede Gheor- 
’■’Jhe salută pe cei pre-

zenți și le urează petre
cere plăcută. In cuvinte 
calde și emoționante, el 
aduce mulțuniiri partidu
lui pentru copilăria feri
cită. începe carnavalul 
cu șirul lui de surprize 
și desfătări.

Și în plin carnaval, ia- 
tă-1 pe moș Gerilă, fă- 
cîndu-și apariția cu sa
cul plin de daruri. Co
piii îl înconjoară cu 
dragoste și mai ales cu... 
nerăbdare. Moșul pune 
sacul jos și oftează de 
oboseală. Apoi stă pe-n- 
delete de vorbă cu pio
nierii și școlarii, după 
care dezleagă tacticos 
sacul, privind cu subîn
țeles mulțimea de copii 
îngrămădiți în jurul lui.

Mai întîi, primesc da
ruri pionierii Eșeanu 
Ileana, Făran Gheorghe, 
Iordănescu Mira, Voinea 
Viorica și Stark Aurel 
pentru costumație.

După aceea, vine rîn- 
dul pionierilor Stoicescu 
Vladimir, Teucă Teodor, 
Pătrășcoiu VaSile și Be- 
jan Dumitru care au des
fășurat o bogată activi
tate în cadrul cercurilor 
Casei pionierilor din 
Petroșani. Peste 150 de 
pionieri și școlari au pri
mit doruri prețioase din 
sacul lui moș Gerilă, 
bucurîndu-se din toată 
inima de ineditul clipe
lor trăite.

N. GHERCIU

Cuvinte de largă circulație
AVANSAȚI ÎNAINTE: salutul taxatoarelor.

BINE: ai să vezi tu !
CĂSĂTORIE : capitulare de bună voia.
G.E.C. : garderoba soției.
CHENZINA : armistițiu în familie.
DIVORȚ: decesul lui „te iubesc".
DIRECTOR: prieten pierdut pentru totdeauna. 
AUTOTURISM: copil rămas fără tată.
RESPECT : ecuație cu mai multe necunoscute. 
RĂZBUNARE: pușca neputinciosului.
NEVASTĂ : mercenar în solda bărbatului.
SCANDALAGIU : după el poate veni și potopul. 
PRIMA : dulceața familiei.

Culese de N. Arvinte

Unor lucrătoare 
lefonică.

Brigăzilor fruntașe din Valea Jiu
lui care au extras mii de tone de
cărbune peste plan.

De-aș sta sd număr tonele 
Ce voi le-ați dat in plus de plan.
M-apticd frate, zorile,
$i mă trezesc in noul an I
Prefer de-асёеа să vd spun,
In pragul anului ce vine
Un „La muifi ani", un „Noroc bun" 
Și-n viață realizări depline !

rea diplomei de inginer. Este marea 
mea dorință pentru noul an. Evident 
că înaintea aceleia — de a trece 
cu succes sesiunea de examene din 
prima lună a lui 1966. Și-apoi mai 
sînt și altele, de ordin familiar, pe 
care sper să le realizez cu succes. 
Firește că fiecare nou an aduce oa
menilor pn plus de entuziasm, adu
ce bucurii și satisfacții".

ROTARU IOAN, tost miner șef de 
brigadă la E. M. Petrila, în prezent 
elev la Școala de maiștri, în viitor 
— maistru minier: „Anul care se 
încheie mi-a adus, ca și brigă
zii pe care am condus-o, multe sa
tisfacții. Lună de lună, împreună cu 
ortacii, ne-am realizat sarcinile de 
plan, iar în primăvara acestui an, 
brigada mea a fost declarată frun
tașă în întrecerea socialistă. Sînt 
satisfacții firești ale muncii noastre
rodnice în abataj. Paralel cu munca 
în abataj eu am învățat. Prin în
vățătură mi-am realizat unul din vi

surile de demult:

7
ОІН ftĂvAStii PA CA4C 
ООГГАм ТЫЛА £І К
AH AUS »OăH CilfVA 
MNTAtl fAUN4fi —

ere стала țl

să absolv școala 
generală și să ur
mez o școală de 
maiștri. Din toam
nă sînt elev în 
anul I al Școlii de 
maiștri minieri din 
cadrul Grupului 
școlar minier Pe-

ar
La unele magazine se 

vechi!

Lapte dacă vrei să bei 
De la magazin 11 iei I 
Insă pfn-ajungi acasă, 
Laptele, e... brlnză

vinde lapte

grasă I

de la centrala te-

ca sd vorbești 
reușești ,

De vrei la teleion
В o minune dacă
S-obfli după o oră legătura... 
Așa se intimplă cind Întrec 
Telefonistele măsura I

Unui student repetent.
A „visat" sd promoveze 
Anul, și al său vis.
Se-nplini făt' să ofteze: 
Anul acesta-i in III... bis !

In restaurante buna deservire Iasă 
uneori mult de dorit.
In restaurant scrie : 
„Deservirea-i exemplară"...
Bun I Dar noi am vrea „să fie", 
Nu doar pe afiș s-apară l

un așa zis bilanț asupra a ceea ce 
a realizat în anul care se încheia 
și se gindește la planuri de viitor.

Mie, anul 1965 mi-a adus una din
tre cele mai mari bucurii de pînă 
acum. Am absolvit cu succes Școa
la generală și am dat examen de 
admitere la liceul din localitate. 
Nu mică mi-a fost bucuria cînd m-am 
văzut admisă cu media cea mai 
mare. Am învățat cu sîrguință și 
am încheiat primul trimestru numai 
cu medii bune.

Ce-mi doresc în noul an ? Sînt 
prea tînără pentru a-mi face planuri 
mari. Doresc doar să obțin în con
tinuare numai note de 9 și 10 pen
tru a mă menține în plutonul elevi
lor fruntași pe școală, iar în activi
tatea sportivă să înregistrez, de ase
menea, numai rezultate frumoase".

Conducerii stației C.F.R. Petroșani.

Timp destul nu a găsit
C.F.R.-u! toată vara
Ca să renoveze gara.
Iar cind iarna a venit
S-a pornit pe renovare 1
Morala ?
Sălile de așteptare.
Azi, sînt... săli de congelate^

Gospodarilor orașului!

Din groapă-n groapă
Cind merg pe trotuare
Cu jale mă gindesc:
Cind oare
Durerile-au sd-mi fie alinate,
Si străzile — in fine — asfaltate?!

O.L.F. Petroșani.
„Dau un regat pentr-un cartof 
iar dacă fiu-I, nentru o varză... 
Acesta-i marele meu of" 1
La noi. slnt multi ce-astfel oftează. 
Căci de le cauți la O.L.F.
Ti se răspunde scurt ■ „nu e“I 
...Dar in depozite dacă privești

Tot ce lipsește-n magazine-ai sd găsești!
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Man>.
consacrate aniversării 
Republicii
SOFIA

SOFIA 30. Corespondentul Ager
pres, G. Linte, transmite -.

Gu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a republicii noastre, în 
seara zilei de 29 decembrie, loan 
Beldean, ambasadorul României la 
Sofia, a organizat vizionarea fil
mului artistic românesc „Dragoste 
la zero grade".

Au fost prezenți șefi și membri 
ai misiunilor diplomatice acredita
te la Sofia, funcționari superiori 
din M.A.E., oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști,

Perspective economice sumbre 
pentru 1966
In R. F. Germană b Anglia

ANIVERSAREA REPUBLICII CUBA

FRAGA
PRAGA 30. 

preș, A. Liță, 
jul celei de-a

Corespondentul Ager- 
transmite : Cu prile- 

18-a aniversări a 
Republicii, la Ambasada Republicii
Socialiste România din Praga a a- 
vut loc la 29 decembrie o gală de 
tihne, in cadrul căreia au rulat fil
mele „Orizont 64" și „Theodor A- 
man".

Filmele s-au bucurat de succes

la 142,2 la 136 milioa- 
rezervele de cărbune 
crescut de la 7,8 la 
tone. Ca urmare a a-

LONDRA 30 (Agerpres). — 
cercurile politice din Londra, 
apreciază că Marea 
vea de făcut față 
greutăți economice 
itor. Deficitul de un 
sterline al balanței 
redus,
britanică de automobile, care ocu
pă un loc important în exportul 
britanic, 
cesiune, 
în 1965 
de anul

Din punct de vedere politic me
reu se pune problema dacă guver
nul laburist va reuși să se mențină 
la putere 
majorități 
sau dacă, 
nevoit să

In 
se 

Britanie va a-
unor serioase 

și în anul vi- 
miliard de lire 

de plăți a fost
dar nu lichidat. Industria

re 
de 
sa 
te

BONN 30 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat al sindi

catului min erilor și muncitorilor 
din industria energetică, în anul 
1965, producția de cărbuni a R.F.G. 
s-a redus de 
ne tone, iar 
nevindut au 
15,4 milioane
cestui iapt au fost închise zeci de 
mine, 23 000 de mineri rămînînd, 
astfel, fără lucru. A fost, de ase
menea, redusă producția multor u- 
zine cocso-chimice și altele. Pre
ședintele sindicatului amintit, A- 
rendt, scrie în ziarul „Einheit" că 
anul viitor va aduce „noi limitări" 
în domeniul producției de cărbuni, 
precum și noi concedieri în masă 
ale minerilor. In multe întreprin
deri — a adăugat Arendt — vor 
fi introduse așa-numitele „schim
buri de sărbătoare", ceea ce, prac
tic, inseamnă lucrul după un gra
fic redus și cu micșorarea cores
punzătoare a salariilor.

se află într-o stare de re
producția de automobile 

a scăzut cu 9 Ia sută față 
anterior.

HAVANA 30 (Agerpres). — 
Cuba face parte din țările ca- 

dispun de mari zăcăminte 
nichel, scrie agenția „Pren- 
Latina". In ceea ce priveș- 
extractia minereului de ni

chel, această țară ocupă al pa
trulea loc din lume. Zăcămin
tele sale sînt mai bogate decît 
cele existente în Noua Cale- 
donie, Africa de sud, Indonezia 
și în oricare altă țară din A- 
merica latină. Zăcămintele des
coperite în ultimii ani se 
frează la șase milioane și 
mătate de tone.

ci- 
ju-

După eliberare, toate mine
le și fabricile de înnobilare de 
pe insulă, concesiile pentru 
extracția nichelului și uzinele 
care au aparținut monopolu 
lui american „Freeport Sulphur 
Company" au fost naționalizate.

Potrivit unor date statistice 
date publicității de O.N.U., pro
ducția de nichel în Cuba a cres
cut în primii patru ani de du 
pă naționalizare cu 30 la sută. 
Producția de nichel 
rită prin 
a minei

a fost spe 
intrarea în funcțiuni 

din Moa.
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VIETNAMUL DE SUD
• Forțele patriotice continuă operațiunile de mare anvergură
• Execuții în public

SAIGON 30 (Agerpres). — Cores
pondenții din Saigon ai tuturor a- 
gențiilor de presă anunță că for
țele patriotice sud-vietnameze au 
continuat joi dimineața operațiuni
le de mare anvergură declanșate 
încă de miercuri. Agenția Reuter 
relevă că în provinciile de nord, 
în zona bazei militare americane 
de la Da Nang, patrioții au lansai 
joi dimineața cel de-al doilea atac 
puternic, in ultimele 24 de ore.

Aceeași agenție, citind declarațiile 
urnii purtător de cuvînt militar a- 
merican, anunță că un batalion de 
patrioti, numărînd circa 300 de sol
dați, au atacat si distrus avanpos
turile guvernamentale din localita
tea Dai Г ос si îmoreiurimile bazei 
Da Nang.

Corespondentul agenției Reuter 
semnalează că în noaptea de mier
curi sore iot. patrioții au pătruns 
chiar în centrul Saigonului, 
au atacat din nou cu grenade 
lin sediile comandamentului

tar american. Au fost răniți șapte 
americani. Nici unul dintre patrioți 
nu a fost ucis sau arestat.

☆

30 (Agerpres). —- Toți 
conducători ai revoltei 

din regiunea

PLEIKU 
cei patru 
antiguvernamentale 
platourilor centrale muntoase sud-
vietnameze au fost executați, în 
fata a numeroși cetățeni aduși cu 
forța să asiste la modul în care 
autoritățile reprimă orice manifes
tare de nemulțumire față de actua
lul regim.

Corespondentul agenției Associa
ted Press relevă din Saigon că ofi
cialitățile americane așteaptă „cu 

îngrijorare reacția 
regiunea muntoasă.

nerăbdare" și 
populației din

I
unde 
unul 
mili

R. A. U.

eu ajutorul 
din Camera 
in cele din 
organizeze

slabei sale 
Comunelor 

urmă, va fi 
noi alegeri.

☆

ф Cu două luni înainte 
termen a fost terminat monta
jul laminorului la uzina meta
lurgică „Jose Marti" — cea 
mai mare din țară. Laminorul

La ordinea zilei în R.F.G

Stringerea frînelor
în sectorul finanțelor publice

BONN 30 (Agerpres). — In aten
ția guvernului vest-german preocu
pările economice au luat locul ce
lor politice, fapt determinat de e- 
volutia nefavorabilă și chiar neli
niștitoare a situației financiare, 
neie 
lutiei 
scrie 
catia 
nali",

„u- 
aspecte nefavorabile ale evo- 
economice din ultima vreme, 
în legătură cu aceasta publi- 
italiană „Relazioni Internazio- 
1-au determinat pe cancela

rul Erhard să propună o strîngere 
a frînelor în sectorul finanțelor pu
blice, încereînd să evite continua
rea actualelor deficite din diferite 
capitole bugetare pentru anul fis
cal viitor, ceea ce a dus la spori
rea preturilor și compromiterea 
stabilității economice a Germaniei 
occidentale". încă de pe acum, în
cereînd să reducă pe cît posibil de
ficitul bugetar viitor, guvernul a 
fost silit să renunțe la unele credi
te promise în sectoarele învăță- 
mîntului, construcțiilor, subsidiilor 
agricole, asigurărilor sociale.

Procesul unui grup de complotiști

de

☆

anul care vine 80 00c

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
a Universitatea din Columbia 
S.U.A.) a avut loc miercuri un mi- 

..ng de protest al studenților și 
profesorilor împotriva războiului 
dus de Statele Unite în Vietnam. 
Profesori și reprezentanți ai orga
nizațiilor antirăzboinice din S.U.A. 
au vorbit studenților despre carac
terul agresiv al războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Ei au condam
nat politica Statelor Unite în sud- 
estul Asiei, calificînd războiul din 
Vietnam ca imoral și nedrept. Atît 
timp cjt lupta împotriva mișcării 
de eliberare națională va rămîne 
principalul scop al politicii ameri
cane, a arătat profesorul de istorie 
Robert Wolf de la Universitatea 
din New York, intervențiile armate 
vor continua : astăzi în Vietnam Si 
Republica Dominicană, mîine în al
tă parte. Profesorul Simour Melman 
de la Universitatea din Columbia 
a arătat în cuvîntul său că războiul 
din Vietnam si militarizarea econo
miei spulberă, orice 
tă de îmbunătățirea 
învătămînt. asistentă 
thidarea qhetourilor 
loc de război împotriva mizeriei, 
noi primim război și mizerie" — 
a spus el.

CAIRO 30 (Agerpres). — La Cai
ro s-a anunțat oficial că la 10 ia
nuarie la Curtea Supremă a R.A.U. 
începe procesul unui grup de 14 
persoane acuzate de a fi organizat 
un complot pentru răsturnarea re
gimului din R.A.U. și asasinarea pre
ședintelui Nasser. Principalul acu-

zat este Hussein Tewfik Mahmoud, 
fost funcționar superior al societă
ții de stat Misr Petroleum Com
pany din R.A.U., societate ce apar
ținuse înainte de naționalizare trus
tului petrolier Shell Oil. Din gru
pul complotiștilor fac parte. între 
alții, doi generali și doi colonei, 
toți patru în retragere.

„A fost deci ușor opoziției social- 
democratice să vorbească de promi
siuni electorale neîndeplinite, de 
o politică economică excesiv de se
veră, chiar primejdioasă", scrie re
vista, relatînd despre încordarea 
produsă de simptomele economice 
nefavorabile în viata politică a 
R. F. Germane.

Situația a devenit mai complicată 
și preocupările cancelarului Erhard 
au devenit acum și motive de ne
liniște pentru personalități ca di
rectorul Băncii Federale, miniștri 
economici, experți financiari. „Pre
turile de desfacere, stabile pînă în 
preajma anului 1962 în jurul nive
lului din 1958, manifestă în ultimii 
doi ani o constantă tendință de 
creștere și indicele respectiv ajun
sese în septembrie 1965 la 106,7 
la sută, fată de 103 în perioada co
respunzătoare a anului precedent. 
Prețurile produselor industriale a- 
tinseseră, tot în septembrie, 
fată de 101,9 în septembrie 
iar indicele costului vieții era 
la sută, fată de 105.5 la sută, 
creșterea preturilor va urma 
celași ritm ca în ultimele luni, este 
probabil că însăși capacitatea de 
concurentă a Germaniei occidenta
le pe piețele internaționale să 
compromisă" 
ceastă temere este sporită și de e- 
voluția negativă a balanței de plăti, 
care, în primele zece luni ale a- 
nului curent, înregistra un deficit 
de 5 915 milioane de mărci, față de 
un activ de 1 049, în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

va da în
tone produse din oțel, urmîr 
ca în viitor să dea o produ 
tie anuală de 350 000 tone pr 
duse laminate. Se apropie de. 
sfîrșit construcția a două cup
toare Martin, fiecare va da zil
nic 140 tone oțel.

ф In provincia Camague 
cunoscută prin plantațiile sq 
de trestie de zahăr și Р' -r 
creșterea animalelor, se con 
struiesc 78 de noi așezări să 
tești. Fiecare dintre ele va cu 
prinde zeci de case moderne 
școli și magazine.

ф In 1959, în provincia La- 
Villas exista o singură biblic 
tecă publică cu 4 000 de voi 
me. In prezent, în această pi 
vincie există peste 10 bibi 
teci cu 90 000 de volume.

ф Cuba va produce în 
aproximativ 92 000 tone
din care cca. 25 000 ton< 
destinate exportului 
cesta producția se 
cca. 28 000 tone' 
noi plantații d 
cial în provine

c

Descoperirea 
complot în Sal

j II.

(am-
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In câteva rânduri
KUWEIT. După 

genția Associated 
Ahmad al Jaber, ministrul afaceri
lor externe al Kuweitului, a de
clarat că guvernul său nu sprijină 
politica Statelor Unite în Vietnam. 
„Kuweitul dezaprobă acțiunile 
S.U.A. în Vietnam" a declarat el.

cum anunță a-
Press, Sabah al

odată, au fost suspendate legătu
rile poștale, precum și comunica
țiile maritime și aeriene cu aceas
tă țară.

speranță lega- 
condițiilor de 

medicală si li
nearilor. „In

MOSCOVA. Gruzia, una din
tre cele 15 republici ale 
U.R.S.S. a fost decorată de 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu ordinul Lenin 
pentru succesele obținute în 
construcția economică ‘ți cul
turală.

ATENA. Cu prilejul unei reu
niuni a guvernului grec, primul 
ministru grec, Stephanopoulos, a 
declarat că politica Greciei a fost 
întotdeauna orientată spre o solu
ție pașnică a problemei cipriote. El 
a afirmat, de asemenea, că guver
nul grec va 
laborare cu 
cosia.

acționa în strînsă 
guvernul de la

co-
Ni-

KUWEIT. Un comunicat guver
namental, dat publicității miercuri, 
anunță că guvernul kuweitian a 
interzis comerțul cu Rhodesia. Tot-

MANILA, 
depus joi jurămîntul în funcția 
președinte al Filipinelor. Ea festi
vitățile care gu avu? loc cu acest 
prilej au participat invitați din mai

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

Ferdinand Marcos a
de

104.4
1964:
109.5
Dacă 
în a-

fie
scrie revista. A-

multe state printre care și Hubert 
Humphrey, vicepreședinte al S.U.A. 
A mai depus jurămîntul Fernando 
Lopez, vicepreședinte al Filipinelor.

AMMAN. Potrivit unui comuni
cat dat publicității la Amman, mi
nistrul iordanian al comunicațiilor 
a dispus întreruperea tuturor legă
turilor telefonice și telegrafice în
tre Iordania și Rhodesia.

XIENG KUANG. Citind știri 
din provincia Khang Khay, a- 
genția vietnameză de Informa
ții anunță că armata de elibe
rare a doborit in perioada 19— 
27 decembrie 12 avioane ame
ricane care intreprindeau mi
siuni asupra acestei provincii. 
Alte patru avioane au fost do- 
borîte în regiunea centrală a 
LaosuluL

SAN SALVADOR 30 
In capitala Salvadorului 
țat miercuri descoperirea u 
plot. Intr-un comunicat dai 
cității, președintele tării, Ju. 
dalberto Rivera, arată că un 
de civili împreună cu unele , ■r 
sonalități militare ar fi între urit 
„o campanie de defăimare pub ici. 
a membrilor guvernului.

Aceștia făceau cuhoscute în p 
blic „unele documente" despre a 
tivitatea guvernului. Potrivit comu 
nicatului, obiectivul complotiștii! 
era de a „demonstra că guvern: 1 
este incapabil să mențină ordinea ' 
Ei ar fi subminat „unitatea 
lor armate invitînd pe unii 
tari să formeze organizații 
destine".

Curînd după comunicat s-a 
din surse neoficiale, citate de r 
gențiile de presă americane, ca u 
număr de civili și militari au fo: 
expulzați din țară și au fost ( fei 
tuate arestări.

forțr 
mi' 
clar

4 
aflr

CONGO: Măsuri „menite 
să pună capăt corupției 
și bursei negre“

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). • 
Guvernul congolez a hotărît ac o 
tarea unor măsuri economice n 
nite, după cum afirmă comunicab 
oficial „să pună capăt corupției : 
bursei negre" — relatează din Le< 
poldville agenția Associated Pres. 
Măsurile vor intra în vigoare i- 
1 ianuarie 1966 și prevăd, printr 
altele, o centralizare a sistemul 
de plată a salariilor funcționa, ilo’ 
guvernamentali si publici.

O altă misură anunțată este ci, 
rea unor puncte de control vam 
le, în interiorul tării, a căror m< 
nire este să pună capăt traficul’ 
ilegal de diamante și alte măr, ’

/
I
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