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Luminile fluorescen- -te au zvîcr.it cu putere din chinga tubului 
de neon inundînd fe
eric sala Palatului cul
tural din orașul. Lupeni. Gătit cu podoa
be bogate, pomul de iarnă — de uriașilor — gazdă ce-și larg brațele peții dragi. Iar oaspeții nu se lăsă așteptați. Ei sosesc perechi, perechi ori în grupuri .mai mari. Sînt tineri și tinere de la mina și preparația Lupeni. constructori, filatori și textiliște, cooperatori lucrători din co- • Tțnerț, elevi, viitori in- jjiheri, cu toții îmbră- <•*! ți frumos, sărbătorește. La invitația- comitetului oMășenr U.T.C. Lupeni. cei mai buni în producție și mai sîrguincioși la învățătură au Venit la revelion plini de voie -faună, Să-și ia rămas bun de la anul 1966, an bogat în realizări și: vise înfăptuite, și să întîmpîne împreună <npul an.Bogăția meselor înțărcate Cu bunătăți, muzica și voia bună creează acel climat ce descătușează inimile tinere făcîndu-le să-și aleagă fiecare partenera favorită, să dea glas năzuințelor. Spicuiesc cîteva din destăinuirile u,nor tineri lupe- neni.„încă de pe băncile școlii profesionale vi- 

»am să devin inginer electromecanic. In noul ari voi porni spre înfăptuirea acestui vis" (Nicolae Vulpe — electrician de mină).

înălți mea pare o deschide către oas-

„Și eu doresc să a- jung inginer de mină, dar mai am un „hop" de trecut: tul. Acum sa a Xl-a gătesc cu zitatea pentru această mare probă". (Viorel Tomuș).„Lucrez de cîțiva ani ca lăcătuș la mina Lupeni. Dar vreau mai mult, pentru că pol mai mult. La tpamnă mă voi înscrie la școala tehnică de maiștri. Doresc să devin tehnician, să contribui cu toată capacitatea și puterea mea la înfăptuirea mărețelor sarcini ce mi le pune în față partidul" (Constantin Birău).In această noapte a. ViselOr îndrăznețe și a realizărilor de inline, noapte feerică de lumini și gînduri fru
moase și de recunoștință .îndreptate către partid, acele ceasornicului trec hotarul anului celui nou — 1967 — în clinchet de pahare și tradiționale urări.,,La mulți ani" dragi tovarăși — sună urarea de an nou a tovarășului Vaier Dan, secretarul comitetului o- rășenesc de < partid Lupeni.„Sănătate și noi succese în muncă și viață", le urează tinerilor lupeneni tov. Victor Brașoveanu, președintele sfatului popular al orașului.La mese, toasturile, urările nu mai contenesc. Bucuria de a fi de cu Pe

bacalaUrea- sînt în cla- și mă pre- toată serio-
tuziasmului și 'chezășie a succeselor dorite față de sarcinile sporite ale noului an, btațe obișnuite cu încleștarea picamerului. a șublerului, riglei sau a bolobocului s-au înlănțuit într-o horă mare ca un singur gînd : „Mai mult și mai bun în -anul 1967“.N-a lipsit nici tradiționalul plugușor și nici surprizele, bineînțeles plăcute (poșta revelionului presărată cu glume tinerești, a- legerea celei mai distinse perechi de dansatori, desenarea celei mai frumoase tinere...).Zorii zilei de 1 ianuarie 1967 i-a găsit •pe cei' 250 tineri care și-au petrecut revelionul în Palatul cultural, plinj, de voie bu- ’ nâ și încredere îrr viitor.

Eugen POPALupeni
Alte relatări în pagina a Il-a

revelion împreună cei dragi se citește chipurile tuturor, ca o explozie a en-

pentru numirea tovarășului Ilie Verdeț în funcția ședințe al Consiliului de Miniștri.Consiliul de Stat a! Republicii Socialiste RomâniaArt. unic. — Tovarășul Ilie Verdeț se eliberează vicepreședinte al Conciliului de Miniștri și se numește în funcția de prim-vicepreședinta al Consiliului de Miniștri.i

decretează :din funcția de
Președintele Consiliului de Stat.

CHIVU STOICA

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Secretar General al C. C. al P. C. R., 

rostită la posturile de radio și televiziune
cu prilejul Anului Nou

Dragi tovarăși și-prieteni,
Cetățene' și cetățeni.Peste cîteva minute, anul i960 — an încununat de mari realizări ale poporului român în întreaga viață socială, de afirmare activă a țării noastre pe arena internațională — se va adăuga la cronica glorioasă a Republicii Socialiste România, îmbogățind cu o nouă pagină istoria milenară a patriei.Cea mai de seamă realizare obținută de poporul nostru în 1966 este încheierea cu succes a primului an al planului cincinal. Forțele de producție ale țării au continuat să se dezvolte, avuția națională a sporit, s-a ridicat nivelul de trai al maselor, s-au petrecut noi schimbări calitative în direcția dezvoltării democrației, înfloririi națiunii noastre socialiste.Rezultatele de seamă dobîndite în toate domeniile de activitate reprezintă un izvor de îndreptățită mîndrie patriotică pentru întregul popor. Doresc să evidențiez cu deosebire hărnicia, talentul și capacitatea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, entuziasmul și abnegația dovedită de toți cei ce ■ muncesc, fără deosebire de naționalitate’ în înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, în vasta activitate închinată propășirii patriei.în acest prag de an nou, conducerea partidului și statului adresează tuturor locuitorilor țării cele mai calde felicitări pentru succesele obținute în măreața operă de construcție ă României Socialiste.Dragi tovarăși, 'Intîmpinăm anul 4967 cu încredere, și optimism, cu hotărîrea'1 nestrămutată de a adăuga noi’înfăptuiri. .. edificiului. înălțat de poporul român în anii socialismului, de a face noi pași înainte spre! mărețele țeluri stabilite de Congresul al iX-lea ăl- partidului.Analizînd sarcinile anului : viitor, recenta plenară a Comitetului Central al partidului a subliniat,, într-un spirit de, înaltă exigență comunistă, necesitatea ridicării pe un plan superior a Întregîr activități e- conomice, marile îndatoriri ce revin în acest. sens organelor de partid și de stat, tuturor oamenilor muncii.Plenara a relevat importanța deosebită a perfecționării muncii în toate direcțiile, în toate sectoarele vieții sociale, această fiind o cerință imperioasă • pe care ne-o impune legea dialectică a dezvoltării societății, pe care ne-o dictează răspunderea față de viitorul țării.

\

Dezbaterile Marii Adunări Naționale — înaltul sfat al țării — au evidențiat adeziunea deplină < a tuturor categoriilor sociale ale țării față de măsurile elaborate de conducerea partidului și statului, hotărîrea fermă a celor ce muncesc de a înfăptuî_ neabătut politica internă și externă _ nist Român — expresie fidelă ale întregului popor.Ne exprimăm încrederea că aduce succese tot mai mari în mului, în viața minunatului nostru popor, în făurirea viitorului strălucit al scumpei noastre patrii.Anul care a trecut a fost un an de activitate intensă a partidului și guvernului țării pe planul politicii internaționale, pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, pentru lărgirea cdbperării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pentru securitate internațională și pace între poare. Opinia publică din țara noastră, ca și întreaga lume, a condamnat ferm continuarea și intensificarea războiului agresiv al Statelor Unite potriva Vietnamului.Partidul și statul nostru, întregul popor cer cu hotărîre să se pună capăt acestei agresiuni, își manifestă activ solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez, cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, a imperialismului, pentru dreptul lor sacru de a-și hotărî singure destinul.Fie ea anul ce vine să înregistreze noi progrese pe calea afirmării principiilor independenței și suveranității naționale. în relațiile dintre state, pe, călea luptei- pentru democrație și socialism, să aducă noi- împliniri •aspirațiilor poporului, român, ca și ale tuturor popoarelor, spre pace și’ colabbrâre internațională.înainte de a sunu primă bătaie de ceas a ridului an, să ridicăm paharul pentru toți acei care prin munca lpr eroică și entuziastă dau viață politicii partidului: clasa muncitoare, țărănimea, ihteleotua- Iițatea. întregul nostru popor ;pentru Partidul Comunist încercat al celor ce muncesc ;pentru prosperitatea patriei cialistă România ;, pentru pace și colaborareVă urez, dragi tovarăși,

a Partidului Comu- a intereselor vitaleanul care vine va construcția socialis-

Român

podi nim-

conducătornoastre, Republica So-intre popoare.Vă urez, dragi tovarăși, succese și mai mari în muncă, sănătate, fericire în viața personală, împlinirea tuturor dorințelor dumneavoastră de mai bine.La Mulți Ani !
Domenri din care ar trebui înlăturate distonantele

Primii kilowați.,.
Seară de revelion. In mul

te case, în jurul pomului îm
podobit domnește voia bună. 
Aparatele de radio și televi
zoarele contribuie din plin 
la veselia generală. In acest 
timp, la termocentrala din 
Paroșeni maiștrii Domșa

Gheorghe, Jula 
dosiu Tiberiu 
sint prezenți 
preună cu

Ioan, Teo- 
Duma Pavel 
datorie, îm- 

dtn

și la 
oamenii

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Revelionul tineretului de la Casa de cultură din Petroșani a reunit tineri de profesii diferite de la 
întreprinderi și instituții diferite din localitate. >

Iată-i pe patru dintre aceștia (de la stingă la dreapta) : Atabruș Martin, strungar la U.R.U.M.P., 
Nistpr Vasile, șef de brigadă la E. M. Dîlja, Boicu Mircea, șef de brigadă la E. M. Dîlja și Ivan Constantin 
lăcătuș Ia U.LUMP. Ciocnosc pahare în cinstea hoalui an 1967, pentru noi succese în mttncă și în Viață.
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DISCIPLINA
ÎN PRODUCȚIE
Șl ÎN MUNCAPrintre problemele importante asupra cărora Conferința regională de partid și-a oprit atenția, un loc important îl ocupă întărirea disciplinei în producție și în muncă.întărirea disciplinei sub toate aspectele a devenit o problemă care preocupă într-o măsură tot mai mare nu numai organele și organizațiile de partid sau organizațiile de sindicat, U.T.C. și conducerile administrative ale unităților economice, ci largă a muncitorilor, tehnicienilor IInteresul deosebit rirea disciplinei si ■ a răspunderii în, muncă îșî’are explicația nu în faptul că acestea ar ■ fi : scăzut. Dimpotrivă, atitudinea înaintată față de muncă se manifestă . cu o vigoare mai mare ca oricînd. fost,. într-adevăr, vremuri muncitorii considerau munca drept ipoVară. p<= vremurile, acelea însă, roadele muncii', minerilor, tran- sformate jn aur. intrau în buzunarele fără fund ale. capitaliști-

chiar masa inginerilor «'pentru întă-

pasul losul por parte, îndatorire, o chestiune de oaoare.Conștiința că prin eforturile depuse în adîncimi pentru a scoate cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin, contribuie la înflorirea economică a patriei, la mersul ei înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, la creșterea bunăstării generale, îi înaripează pe mineri, le .sporește entuziasmul si elanul în muncă.Exemplele de muncă devotată, de înaltă răspundere față de soarta . planului de producție, de grijă față de instalațiile și utilajele cu cape lucrează au devenit lucruri firești. Astăzi nu mai surprinde pe nimeni că o echipă de. mineri a rămas în mină încă un șut pentru a înlătura . o situație grea, că o brigadă s-a oferit din proprie inițiativă să lucreze într-un abataj pe care-1 consideră cel mai greu, că un .colectiv si-a •îndeplinit înainte de termen angajamen-

că rodul muncii este în fo- soeietății, al întregului po- muncitor și al fiecăruia în Munca a devenit . o înaltă

(Continuare în pag. a 3»a)

lor.In vremurile noastre, cînd bogă- tele de întrecere pe care le-a sporit cu noi obiective. Eroismul, en-țiile solului și subsolului^ fabri- tuziasmul în muncă, slujirea decile și minele au devenit proprietatea întregului popor, munca a încetat să mai fie o povară. Mine- votată a patriei au căpătat un racter de masă. ca-
știe, simte, constată la tot

zv%25c3%25aecr.it
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REVELION 1967
CU TINEREȚEA 
PE PRAGUL DINTRE ANI

I

de an nou. Cîte gînduriNoapte
de mai bine nu se vor fi expri
mat In noaptea asta ? Vîrstele au 
depășit barierele dintre ele și «-au adunat toate pe o singură treaptă: tinerețea. Pe nesimțite vîrstnicii au fost cuprinși de sete de viață. Dar tinerii ! Ei bine, tinerețea a pășit în noul an cu atî* 
teb dorinți pe care și le vrea împlinite. Ca unii care au închinat în noaptea de anul nou un pahar CU tinerețea, am cules o parte din 
aceste doruri și visuri, te redăm 
•ici cu fidelitatea cu care culegă
torul de folclor dă în largă circu
lație producțiile culese.

Locul unde am cules aceste do
ruri și Visuri respira de tinerețe 
pe toate direcțiile. Tînăr era loca
lul “ noua Casă de cultură din Petroșani —-, tînărâ asistența, ti
neri și inimoși organizatorii — 
din Comitetul orășenesc U.T.C. 
Petroșani. Numai vinul era „bă- 
trîn".

Nistor Vasile e un tînăr șef de 
brigadă de la mina Dîlja. Dorința 
lui e să poată cuceri aprecierea 
Unanimă de bun organizator al 
producției, de la tovarășii săi de 
muncă.

e strungar launică și mare, in profesie.
de de

— Copilul pe care-l am și cel pe care-l aștept să se poată bucura 
astfel că au un tătic respectat de oameni.

Ambrus MartinU.R.U.M.P.— Am o dorință Să mă perfecționez
N icul eseu loan, operator vieri la șantierul de explorări și 

elev la Școala tehnică de personal 
tehnic, dorește să parcurgă cu bine ultima etapă a drumului început — școala.— Asta pentru împlinirea dorinței mele de a mă desăvîrși în profesie. Tinerilor ca mine le doresc ca noul an să le aducă numai fericire și căi noi deschise spre viitor.

O dorință mare are Busu Petru, lăcătuș la U.R.U.M.P. : să-și întemeieze în acest an un cămin. Succes și fericire !
Perechea Radu loan și Emilia, îsi dorește un copil.— Pentru perpetuarea numelui și înmulțirea neamului românesc —• mai adaugă soțul....Au rămas nedestăinuite suri ale altor despre dorințade idealuri înalte, de a se realiza pe el cît măi bine.Clipele, oricît ar fi de frumoase, rămîn la dimensiunile lor : de clipe. Se scurg repede. Dar clipele scurse cuprind în ele dorințe. Și altele care se vor scurge, vor cuprinde împliniri, ani am nobilele nată la scurse, anul pe sfîrșește, veni cu siguranță realități, lități parte integrantă din măreața noastră realitate socialistă.

notate în carnet și aici alte zeci de vi- tineri. Ele vorbesc unui tineret animat

Cîteva ore înainte de mie
zul nopții, străzile Aninoasei 
sînt animate de voioșia oa
menilor care se îndreaptă 
spre locul unde sînt invitați 
pentru a petrece revelionul. 
Mulți poposesc în sala tinere
tului — 
cu zeci 
pentine 
pom de
bit și mese încărcate din bel
șug.

Voia bună și veselia dom
nesc pretutindeni. Pentru mi
nerii aninoseni se încheie un 
an de muncă rodnică. Pe fe
țele celor prezenți, printre ca-

pregătită sărbătorește, 
de lampioane și ser- 

multicolore, cu un 
iarnă bogat împodo-

LA LUMINA 
LÂMPIOANELOR 
MULTICOLORE

minier 
prin- 
Biha- 
Emil 

Adolj

Ceasurile de mină încep să 
fie consultate din ce în ce mai 
des. Minutele se scurg cu re
peziciune. Toată lumea se gră
bește să-și ocupe locul în am
fiteatrul veseliei, pentru ca 
Anul nou să-i găsească „aca
să". Sintem în preajma mo
mentului culminant, la hota
rul dintre ani. Se aude prima 
bătaie de gong, a doua, a 
treia... După ultima, a două
sprezecea, se stinge lumina. 
Arătătoarele fosforescente in
dică, pe cadranul ceasornice
lor, miezul nopții. Vivace, mi
nerii intonează în' cor tradi
ționala urare : „La miilți 
ani!“ Cu glasul trompetei se 
îmbină bătăi sacadate din 
palme. Se aprind beculețele 
din pomul de iarnă. Lumina 
Igr imprimă parcă pe fețele

La pVagur dintrereceptat și am redat aici gîndurisărbătoare. Cînd însumate, care l-am aceste i
ale tinereții adu- clipele vor arăta că ) început acum, gînduri vor de-

Rea-

re se aflau maistrul 
Bulea Dumitru, maiștrii 
cipali Suciu Viorel și 
vetz Adalbert, Urițescu 
și pensionarul Huszer
— împreună cu familiile lor
— precum și pe ale tinerilor 
Tămaș Vasile, Bolunduț Petru 
și Costinaș Ioan strălucește un 
zimbet de fericire.

La ora 24, luminile se sting 
pentru cîteva secunde, iar mu
zica intonează tradiționalul 
„Mulți ani trăiască". Noul an 
este întâmpinat cu o explozie 
de entuziasm. Zeci de voci se 
contopesc într-o singură ura
re : „La mulți ani!“. Se cioc
nesc pahare, oamenii își string 
mîinile, se îmbrățișează.

Daca cineva i-ar întreba pe 
cei prezenți ce-și doresc în 
noul an, răspunsul ar fi ace
lași : succese cit mai mari în 
muncă și in viața de toate 
zilele.

llorica COSMA

In clipele
celor 12 bătăi
ale gongului

celor ce se îmbrățișează can
tități mari de fericire. Se fac 
urări. Strungarul Crist ea Au
riți serbează 
tru prima dată alături 
Mogoș lolanda, logodnica 
Iși urează un an fericit și în 
fiecare zi din cele 365 ale 
nului sg aibă o bucurie în vi
itorul lor cămin. „Ea mulți 
ani, tovarăși!“ adresează mi
nerul Cîrciogel Ioan, tovară
șului său de muncă și de pe
trecere — Pușcaș Petru. Ghe- 
rasimescu Ioan, Maioi Agne
ta, Ene Mioara, lonașcu Ilie, 
Vasile Ștefan, SOrban Lucia, 
Ursescu Constantin, Punea 
Mariana și Năsăleanu Ioan, 
se felicită reciproc, în clin
chetul de pahare pline cu 
vin rubiniu. Ciocnesc pentru 
noi succese, toastează pentru 
fericirea pășirii într-un nou 
tm de împliniri. Apoi, ca în
tr-un marș nupțial perechi, 
perechi, tinerii se ridică de la 
mise chemați de ritmul me
lodios al dansului. Ghirlan
dele de hîrtie creponată, bra
dul împodobit cu bomboane 
învelite în argint, un cande- 
labru și cîteva lampioane au 
completat atmosfera sărbăto
rească 
libn la

revelionul pen- 
de 
sa.

a~

Un prietenPe ușa larg deschisă a sălii de festivități de la Clubul muncitoresc din Petrila, intră grupuri, grupuri de tineri. Interiorul — în- veșmîntat îneîntător, luminat feerie. Bradul, împodobit cu găteli, împrăștie seîntei de argint. Aici petrec împreună peste 300 de tineri muncitori din Petrila.Perechi, perechi dansează în ritmul vioi al valsurilor ori se leagănă lin în melodia tangourilor. Mulți a- depți a avut și înflăcărată sîrbă, și vesela învîrtită, dar perinița le-a întrecut pe toate. Pînă în zori, dansul a fost un prieten nedespărțit al tinerilor.Așa sînt tinerii pe- trilerti, harnici în muncă și neîntrecuți în joc.Veselia domnește peste tot. Bucuria, entuziasmul și buna dis-

nedespărțitpoziție se citesc pe fețele tuturor. Revelionul a reunit la un loc pe tinerii evldențiați în întrecerea socialistă și în activitatea obștească, pe cei adus din plin contribuția la și depășirea mentelor de întrecere lată-1 pe Iancu loan, miner în brigada lui Michiev Vasile, din sectorul V al minei Pe- trila, ciocnind paharul cu tînărul șef de schimb Grigore Tudo- rache și cu Tărcatu Vasile. Cei trei mineri discută cu aprindere despre succesele înregistrate de brigada lor în anul 1966, despre perspectivele de muncă și de viață din noui an.Este miezul nopții. Se ciocnesc pahare, se adresează urări de sănătate, de noi izbînzl

care și-auîndeplinirea angaja-

din noaptea de reve- 
clubul din Uricahi.

Valeriu COANDRĂȘ

• E clar: la anul nu mai 
fac revelionul la mine acasă. 
A fost așa de bine la priete
nul meu, Ionel...
• Am acumulat bancuri 

noi. Am făcut revelionul în- 
tr-un colectiv de vînători.

Abia a doua zi am des
coperit cauza vinătăii de la 
glezna piciorului meu drept: 
la masa noastră se afla, prin
tre alții, și un fotbalist de la 
Minerul Lupeni... cu soția.

Q Îndemnat de prieteni să 
mai bea un pahar, Pane, fri
zerul, zise: dacă mai beau 
unul... m-am ras.

6 Barmanul către nevastă- 
sa: ăsta-i vin, dragă ? De ce 
pui apă in el ? Să știi că

dansulîn muncă. Tinerii mineri se îmbrățișează și se felicită reciproc, in clinchet de pahare răsună tradiționala u- rare: „La multi ani“.Pentru cîteva clipe lumina se stinge. La mulți ani, tovarăși ! A- nul 1967 să ne aducă numai bucurii și belșug — le urează celor prezenți tovarășul Bă- lâuță Vasile, secretarul comitetului orășenesc U.T.C. Petrila.Petrecerea continuă. Jn sală răsună cîntece, plugușorul cu specific minieresc, urări, melodii.Dansul și veselia continuă pînă în zorii zilei cînd tinerii și-au îndreptat pașii spre casele lor, bucuroși și pe deplin satisfăcuți de minunata noapte petrecută la revelionul lor.
Ioan CHIRAȘ

mîine te reclam la șeful (el 
era șeful).

Q Șoferul: eu fac revelio
nul acasă. Dacă rămîn in 
nă inoptez în familie.

3• Pe 
Slămate

la ora 
strigînd

îl aud 
printre

pa-
pe

su

(Urmare din pag. 1)

<

conduc. 
de co-

la 
se 
pe 
le

sirena a- 
marchează 
a anilor, 

Paroșeni

PRIMII KILOWAȚI...

LA POSTURI

nou la re-în noaptea Anului 
Petroșani.

Impiegatul Jecan Viorel (in clișeu), 
gulatorul de circulație din stația C.F.R.

schimbul pe care-l
In fața tablourilor 

mandă, din sala cazanelor, ti
nerii Nerențoiu Dumitru, Mun- 
teanu Ilie și Radu Iosif ur
măresc și controlează nivelul 
de apă, arderea în camera fo
carului, reglează presiunea și 
temperatura.

In camera termică de la 
blocul ISO MW mecanicii de 
cazane și turbine Pop Gavril, 
Ibiceanu Marin, Avramescu 
Dumitru șt Mîrșu Aristică re
glează apa de adaus în con
densator și degazor, stabilesc 
aburul la labirințti turbinei.

Au mai rămas doar cîteva 
minute pînă la despărțirea de 
griul vechi.

Ea camera de comandă a 
termocentralei, un tînăr blond 
se adresează inginerului de 
serviciu :

— Tovarășe inginer, energia 
'este dS cea mai bună calita
te ! Spusele tablotarului Lupaș 
Petru sînt confirmate și pe 
aparatele de măsură șl con
trol din fața sa.'

In secundele următoare, 
difuzoarele din centrală 
aud cuvintele de felicitare 
care inginerul de serviciu
adresează oamenilor din tura 
sa. Și atunci, cînd 
nunța clipele care 
puntea de trecere 
termocentrala din
producea primii kilowați din 
noul an.

...PRIMELE TRENURI
CU SUPRA TONAJ

Și de astă dată, pregătirile 
pentru sărbătorirea revelionu
lui 1967 au fost făcute din 
timp. Marea majoritate a ce
feriștilor aștepta cu nerăbda
re începerea petrecerii tradi
ționale. Mulți muncitori ce
feriști n-au putut însă să-și 
petreacă revelionul in fami
lie, la restaurant sau în de

Anul 1966 a avut, pentru 
ceferiștii din Valea Jiului nu
mai 11 luni și 10 zile, timp 
în care și-au îndeplinit sar
cinile de plan prevăzute pen
tru întreg anul. Optimiști, ei 
au pășit în noul an cu dorin
ța fierbinte de a continua 
succesele obținute pînă acum.

I
I
I
I
I
I
I !
I
f 
fc

revizie din tura condusă

corul pitoresc al vreunei ca
bane. Și in această noapte ei 
s-au aflat la posturi.

...Cabina turn. Impiegații de 
mișcare Jecan Viorel și Firu 
Marin urmăreau, la rîndul 
lor, desfășurarea activității 
din stație. Echipa lăcătușilor 
de
de Oprițoiu Dumitru se afla 
la post.

...Ea miezul nopții de 31 de
cembrie, mecanicul Pitek Ru
dolf și fochistul Oprișor Du
mitru se găseau între stațiile 
Merișor și Banița. Remorcau 
trenul 206, partea a doua. în
tunericul tunelului, unde i-a 
ajuns Anul nou, 
parcă deodată de 
lor doi tovarăși

; care și-au strins 
căldură, urindu-și 
fericit.

s-a luminat 
bucuria ce
de muncă, 
mîinile cu 
un an nou

...Abia trecuse 
nopții și năzuința 
a început să se contureze. Ea 
ora 0,38 a plecat din stația 
Petroșani, în direcția Lupeni, 
trenul 2 882 compus la cere
rea mecanicului Cincora A- 
drian și a fochistului Cic Pe
tru, cu tonaj sporit. Era pri
mul tren din noul an. Condus 
cu grijă, trenul a ajuns la 
destinație transportând în bu
ne condiții cele 195 tone in 
plus. Urmîndu-l, trenul 2 881 
a plecat, de asemenea, din 
gara Petroșani cu un plus de 
284 tone peste cît a avut pla
nificat.

Sînt primele tone remorcate 
in plus, primele succese cu 
care ceferiștii din Petroșani 
au pășit in anul 1967.

de miezul 
ceferiștilor

I. CRIȘAN

• Pe blonda aia de unde 
a cunoști de îi tot faci sem
ne ? De anul trecut cînd tu 
ai petrecut revelionul acasă, 
la televizor.

(P Cumnate, dacă nu rulea
ză filmul cu „Sfîntul" eu

De la și după revelion
yhițuri la nevastă-sa: noi nu 
mergem la revelion Marioaro > 
Păi acum unde sintem ? A- 
cum ? Acum sintem acasă la 
Mitică, nu ?
• Ăla-i frigiderul Vasile, 

mașina e afară. Atunci urcă, 
plecăm...

• • a

plec. Bine dar Simon Tem- 
pler e om, nu ? Și el face 
revelionul.

* La anul vtnd televizorul. 
Nu de program dar e 
mare aglomerația.
• Și sarmalele alea... 

ce sarmale !... Ce sarmale,

prea

Ah, 
dra-

gă ? Alea erau ouă umplute.
• Mămica, ăștia cu barbă 

și plete sînt mascați să mear
gă cu capra ? Nu, puișor, Sînt 
„originali". Dar în alte zile 
cine sînt ei ? In alte zile ? 
Pletoși.
• Cînd l-am văzut pe Tasi 

sforăind, cu coatele în tata 
cu frișca, mi-am zis: Intr
văr vinul a fost... Puterea ur
sului, iar Tase știe să pe 
treacă.

9 Nicușor tu știi o poezie ? 
Zău tanti, nici de revelion nu 
poate omul petrece liniștit...

D. GHEONEA
J V
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Domenii din care ar trebui înlăturate dtsionaațele

Disciplina în producție și în muncă
(Urmare din pag. 1)

realizat economiifenonie-

Acestui eroism colectiv al mine
rilor îi datorăm realizările frumoase obținute pe bazin în primul an al cincinalului. Lui îi datorăm faptul că planul de producție se îndeplinește cu succes, că productivitatea pe bazin este cu 44 kg pe post mai mare decît cea planificată, că în 11 luni am pe C.C.V.J. 13 877 000 lei la prețul de cost.In distonantă cu aceste
ne de masă, întîlnim însă și ca
zuri de răspundere scăzută, de încălcări ale disciplinei care frî- 
nează procesul de producție, aduc daune intereselor colective.Așa după cum au scos în relief șl lucrările conferințelor de partid 
pentru dări de seamă și alegeri, în unele unități nu se respectă 
întru-totul măsurile stabilite pen
tru asigurarea 
a planului la 
loc abateri de 
logice stabilite,lamentelor de ordine interioară și instrucțiunilor de serviciu, se ma
nifestă preocupare scăzută pentru întreținerea și folosirea deplină a utilajelor. Toate acestea au urmări negative asupra procesului de producție și activității economico-fi- a întreprinderilor. ’ Se de exemplu, greutățile termocentrala Paroșeni

îndeplinirii ritmice toți indicatorii, au la procesele tehno- încălcări ale regu-

nancîară cunosc, 
create la cauzate de unele abateri de la disciplină și executării unor repa
rații de slabă calitate; la exploa
tările miniere * desele încălcări ale disciplinei de producție — neres- pectarea monografiilor de armare

și a schemelor de pușcare, neglijarea întreținerii lucrărilor miniere, de transport și aeraj ș.a. — au creat și creează dificultăți în desfășurarea normala a lucriilui, frinează îndeplinirea planului de către toate brigăzile și sectoarele. Multe deficiențe sînt create ea urmare a unor manifestări de in- ■ disciplină în activitatea exploatărilor forestiere, unităților C.F.R.. autobazei T.A., întreprinderii orășenești de industrie locală.Nivelul disciplinei muncii este exprimat în cea mai mare măsură de gradul de folosire a timpului de lucru. Cum stau lucrurile, sub acest aspect, în Valea Jiului ? Conferința orășenească de partid a subliniat că, deși s-au obținut unele rezultate pozitive, pe ansamblu’ orașului, gradul de utilizare a timpului de lucru este nesatisfăcător. In unele exploatări miniere ca Vulcan, Lupeni și Dîlja, la întreprinderea forestieră Petroșani. T.C.M.M., grupul II de șantiere al T.R.C.H. numărul absențelor și al învoirilor este ridicat. De asemenea, în numeroase formații de lucru nu sînt folosite integral cele 480 minute din program. Cît de mult poate influența asupra activității economice îmbunătățirea a- cestei situații ne-o arată faptul că numai gradului de timp cu 1 condițiileun spor anual de producție echivalent cu 12 milioane lei ! ,O latură importantă a disciplinei o constituie respectarea strictă

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

pentru stabilirea datei alegerilor de deputați in sfaturile populare comunei»

de tehnica securității ultimă perioadă orga- partid de la exploata-
C’onsiliul de Stal al Republicii Socialiste România decretează i 
Art. unic. — Alegerile 

vor avea loc la data de 5
Constituirea sfaturilor

data de 7 martie 1967.

de depulati pentru sfaturile populare comunal» 
martie 1967.
populare comunale noi alese se va fac» după

a normelor muncii. In nizațiile de rile miniere' au depus eforturi stăruitoare în această privință deter- minînd conducerile administrative să fa măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, pentru instruirea salariaților, intensificarea controlului preventiv și dezvoltarea opiniei de masă împotriva încălcării N.T.S. Pe această linie mai avem încă mult de făcut. EStte necesar ca organizațiile de partid să controleze sistematic și cu mai multă exigență cum se asigură securitatea și igiena muncii în întreprinderi. să lupte pentru dezvoltarea răspunderii conducerilor întreprinderilor față de îndatoririle ce le revin, să urmărească ca instruirea muncitorilor cu regulile de protecție a muncii să se facă temeinic și concret la locurile de producție.Numeroase au acumulat desfășurarea tru întărirea ducție și în muncă. La exploatările miniere Petrila, Uricani și Ani- noasa sînt tot mai mult folosite formele colective de influențare pentru dezvoltarea opiniei de masă împotriva indisciplinei. Cei care săvîrșesc abateri în producție, cei care absentează nemotivat sînt puși în discuția grunelor sindicale sau. productivității actuale, dacă sînt tineri, în adunări ale tineretului. Organizațiile de bază de la aceste exploatări obișnuiesc, în același timp, să organizeze în grupuri mici discuții de la om la om și să încredințeze unor comuniști sarcina de a se ocupa direct de îndrumarea și educarea celor care încalcă disciplina. Cu rezultate bune se folosesc — în mal multe unități atunci cînd sînt concrete și operative — caricaturile însoțite de versuri satirice, vitrinele cu rebuturi, gazetele 'de perete si alte focare de agitație zuală.Organizațiile de bază sînt toare să desfășoare o asemenea muncă politică îneît fiecare salariat să înțeleagă necesitatea întăririi disciplinei sub toate aspectele, să lupte pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru respectarea strictă a prescripțiilor tehnologice și a normelor de tehnica securității muncii, pentru folosirea din plin a fiecărui minut din programul de lucru.

Președintele Consiliului de Stat 
CHIVtJ STOICA

TELEVIZIUNE
3 ianuarie

18,00

18,58
19,00
19,10

PentrU copii t Actori povestind 
copiilor : „Prîslea cel voinic 
și merele de aur" de P. Ispi- 
rescu. Povestește Marcel An- 
qhelescu, artist 
Pentru școlari: 
trebări.
Ora exactă. 
Telejurnalul de
Handbal; România — Japonia. 
Transmisie din sala sporturi
lor Floreasca.

al poporului.
1 001 de În

seară.

20,15

20,30

22,35
22,45

Film documentat: „Georg- 
Coșbuc, cintăreț al pămintula* 
românesc.
Seară de teatru: „Școala n» 
vestelor" de Moliere. Inter
pretează un colectiv al tea
trului ,,Barbu Delavrancta".
In pauză: „Marea SarmttiS* 
— Marea Neagră" — film. 
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

la C.C V.J., preșterea utilizare a fondului de la sută ar aduce, în

'Șichiorâ spre înălțimiPe zi ce trece iarna își intră tot mai mult în atribuțiuni. Bucuria copiilor, a schiorilor și patinatorilor IAm poposit zilele trecute într-c tînără asociație sportivă, care are una dintre cele mâi puternice echipe de schi din Valea Jiului.1 , Este vorba de asociația sportivă Energia Paroșeni. Păcat însă eă aici la ora actuală nu se poate vorbi decît de schi.Apespre pregătirile schi de aici am sta!

— Nu sînt. Am încredere în elevii mei. Alcătuiesc o formație unitară, sînt tineri și-i caracterizează dîrzenia, ambiția, dorința de afirmare. Dacă vom fi mai mult ajutați veți avea ocazia scrieți despre schiorii de gia Paroșeni.— Cîteva nume de schiori ?— Elevii hilling Maria, KeltzOprea Maria, Medrea Felicia, Moldovan Traian, Mathe Ladislau și lăcătușii Torok Iosif și Kovary Alexandru. Deși sînt foarte tineri, sînt sîrguincioși la antrenamente Și eu am încredere în forțele lor. Abia așteptăm prima confruntare.
D. G.

să Ia mai 
Ener-tineri
Lidia,

organizații de partid o experiență bună în muncii politice pen- disciplinei în pro- PROGRAM DE RADIO
(

vi-da-

7,15 Dansuri inter- fanfară; 7,30 Muzică 
Emisiune pentru pici- SUMARUL PRESEI;populare; 8,25 MO- de

4 ianuariePROGRAMUL I : 6,25 Programmuzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; pretate de ușoară; 7,45 nieri: 8,008.10 MelodiiMENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Muzică populară; 9,45 Recitalul pianistului Sviatoslav- Richter; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „La casa pionierilor" — program de cîntece; 10,15 Muzică populară din regiunea Ploiești; 10,30 EMISIUNE LITERARĂ PENTRU ȘCOLARI; 11,20 Limba hoas- 
tră; 11,30 Muzică ușoară și de estradă; 11,45 Tineri interpreți de muzică populară : Maria Florian si Toni Iordache: 12,00 BULETIN DE ȘTIRI: 12,10 Program susținut de corul lia“; 12,45 și orchestră13.10 Melodii de estradă: 13,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 File dintr-un album muzical; 15,00 Muzică populară cu Ioana Crăciun și Ion Copil; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical: 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,30 
O poveste pentru voi, copii; 16,40 Piese corale cerute de ascultători; 16,57 Noi înregistrări; 17.10 Ani de

ucenicie; 17,30 Muzica și basmul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RADIO: INDUSTRIA ROMANEASCA IN 1967; 18,16 Varietăți muzicale; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 Concertmelodii românești; 20,00 RADIO- GAZETA DE SEARA; 20,30 Concert de melodii românești (partea 
a Il-a): 21,00 Melodii-magazln; 22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,45 Mic concert coral: 23,00 Gîndurt pe portativ — muzică ușoară; 23.52 BULETIN DE ȘTIRI.

Ansamblului „Ciocîr- Concertul pentru oboi de Mircea Basarab;
> echipei deii de aici am stat de vorbă cu tovarășul Lupaș Gheorghe, antrenorul formației.— Lotul cuprinde aproape 40 de sportivi, dintre care 16 pot intra la orice oră în întrecere. Antrenamentele le-am început mai mult aici, jos, și au constat exerciții ușoare.— Ne-ar interesa dacă baza teri^lă corespunde necesităților dumneavoastră competiționale ?— Nu prea. Nu avem suficient echipament și materiale, nu sîn- tem sprijiniți nici de conducerea uzinei, nici de U.C.F.S. Petroșani. Cum să faci sport de performanță fără schiuri sezon sportivi din alte regiuni care condiții excelente de antrenament cît și materiale. Cum să-i învingi ?— Totuși, nu trebuie să fiți pesimist.

dedinm;i-

echipament adecvat, fără corespunzătoare. In acest va trebui să concurăm cu au

In .împărăția"Deschis in curtea Școlii generale nr. 4, Orașul copiilor din Petroșani cunoaște în prezent o mare afluență de public. Privim în jur tot ce s-â construit aici pentru recrearea copiilor. Sînt multe de văzut. La fel ca micii vizita- ori, și noi ne oprim și admirăm ilustrațiile din basme de pe numeroase panouri. Albă ca zăpada și cei 7 prieteni ai săi, piticii, privesc parcă

lui Mosțpe cel care le cunosc bine povestea. In cas-aievea atît de telul cu „evidențiații iui Moș Gerilă" sînt admirate chipurile surîzâtoare ale fruntași. Trenulețul ultima tură din cele le face cu fiecarePe peronul micuței gări părinții fac semne cu mîinile, călătorilor din vagoanele veseliei. Ii așteaptă. Dar parcă poți să-i desprinzi de aîci ?

elevilorparcurge 5 pe care transport.

CINEMATOGRAFE
4 ianuariePETROȘANI — 7 Noiembrie : Minunata Angelica; Republica : Aventurile lui Werner Hoit,- PE- TRJLA : Fiii înaripatul; LIVE- ZENI : Caporalul și ceilalți; CRI- VIDIA : Al 9-lea nume; PAROȘENI : A trecut o femeie; LUPEN1- 

Cultural : Fantomele se grăbe-;/ MUNCITORESC : Nu sint coptei pe stradă; BARBATENI : Ce s-a întîmplat cu Baby Jane; UR:- CANI : Camera albă.
f

GerilăPe fețele îmbujorate le este Imprimată bucurja. Gerul de afară nu mai contează. Sînt prea veseli și prea fericiți ca să-l mai simtă. Filmele de desene animate, cu urși și căprioare, cu copii cuminți și neascultători, răspîndesc în jur uri cor de rîsete. Orășelul copiilor din Petroșani e un adevărat prilej de bucurii pentru cei mici dar și pentru... vîrstnici.
Dan RAREȘ

AUTOBAZA T.A. 
nr. 3 Petroșani

Angajează muncitori necall- 
Eicați pentru a ti calificați la 
locul de muncă în următoarele 
meserii :

— MECANICI AUTO
— ELECTRICIENI AUTO
— TINICHIGII AUTO
Condițiile de angajare sînt 

următoarele :
Candldațll să fie absolvenți 

a 7 clase, in vîrstă de 25—30 
ani, cu stagiul militar satisfă
cut și cu domiciliul stabil in 
raza orașului regional Petro
șani.

Informații suplimentare se 
pot primi la sediul Autobazei 
T. A. nr. 3 Petroșani.

I.L.L. Petroșani
ANGAJEAZĂ

IMEDIAT
Fochiști calificați pensionari 

pe timp de 4 luni cu pensie și 
salariu integral.

Angajarea se iace la sediu' 
întreprinderii din str. Mlbt" 
Viteazul nr. 9.
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MESAJE DE ANUL NOU A 8-a aniversare a victoriei
SAIGON. In mesajul adresat de Anul Nou de către președintele 

Frontului Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho. populației sud-viet
nameze si armatei de eliberare se arată că în anul care a trecut forțele 
armate ale F.N.E. și populația sud-vietnameză au dat lovituri zdrobitoare 
inamicului.- obținînd victorii importante în toate domeniile — militar, po
litic, economic și diplomatic.

„Sarcină noastră, se subliniază în mesaj, este să-i învingem pe agre
sorii străini și pe marionetele lor din Vietnamul de sud, pentru că a- 
ceasta este singura cale prin care putem să obținem independența, li
bertatea? pacea adevărată ți primăveri fericite în patria noastră". Me
sajul face apel la întreaga populație sud-vietnameză, la toți membrii Ar
matei de eliberare să continue lupta pînă la obținerea victoriei finale.

revoluției cubane
Comunicat al agenției 
sud-vîetnameze 
de presă Eliberarea

SOFIA. „In anul care a trecut am pus baza trainică a înfăptuirii sarcinilor noului plan cincinal, se arată în mesajul adresat poporului bulgar cu prilejul Anului lui Adunării Populare gurat un ritm mediu cincinal, programul P. nivelului de trai este
Nou de Gheorghe Traikov, președintele Prezidiu-- a R. P. Bulgaria. In producția materială a fost aside dezvoltare superior celui prevăzut de planul C. Bulgar și al guvernului de creștere continuă a îndeplinit cu consecvență".

PARIS. Intr-o alocuțiune la posturile de radio 
dintele Franței, de Gaulle, a condamnat încă o dată 
în Vietnam. „Acesta este un război nedrept — a 
rezultă din intervenția armată a Statelor Unite, un 
oarece o națiune mare pustiește una mică".

„Considerăm necesar, a subliniat de Gaulle, ca
capăt războiului și să-și readucă forțele pe teritoriul național".

Președintele 
sensul apropierii 
capăt la celălalt 
a_poi înțelegerea 
lui continent pot
blemei germane". Acționînd în 
președintele, Franța, care și-a 
lațiile cu țările socialiste din

și televiziune, preșe- 
războiul dus de S.U.A. 
spus el — deoarece 
război detestabil, de-

Statele Unite să pună

de Gaulle a afirmat voința Franței de a acționa în 
între statele europene „încetul cu încetul și de la un 
pentru ca Europa să devină europeană". Destinderea și 
și în sfîrșit colaborarea între toate popoarele vechiu- 
duce la reglementarea problemelor sale, inclusiv a pro- 

sensul apropierii dintre țări, a continuat 
recîștigat independența, își va reînnoi re- 
Estul Europei.Anul Nou adresat poporului sovietic de Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri al U.RS.S. se arată că anul care a trecut, anul Congresului al XXIII- lea al P.C.U.S. primul an al unui nou cincinal, a fost marcat semnate realizări ale poporului sovietic, de dezvoltarea cu economiei- naționale și de creșterea bunăstării oamenilor crescut producția industrială, au fost construite noi fabrici locuințe și școli, av apărut noi orașe și așezări. Succese deobținut și oamenii muncii de la sate, care au strîns o recoltă bună la principalele culturi. Intelectualitatea sovietică a repurtat noi succese în domeniul științei, tehnicii și culturii.’' In mesaj sînt transmise, în ni mele poporului sovietic, urări de noi succese poporului vietnamez.care luptă cu cese în lupta

MOSCOVA. In mesajul de C.C. al P.C.U.S., de insucces a mțincii. a și uzine, seamă auA

„Felicităm cordial eroicul popor vietnamez bărbăție împotriva imperialiștilor americani și îi urăm suc sa iustă pentru libertate si independentă".
LONDRA. In mesajul de Anul Nou adresat națiunii engleze, primul ministru al Angliei, Harold Wilson, a menționat că în prezent Marea Britanie trece printr-o serie de dificultățî economice. El a subliniat ca guvernul va fi nevoit 

rul britanic a șomajului.Referindu-se arătat că acesta
să adopte noi măsuri de austeritate. Premie- exprimat îngrijorarea guvernului față de creștereala continuarea războiului din Vietnam, vorbitorul este un fenomen alarmant al situației internaționale. a

VARȘOVIA. — In mesajul de Anul Nou adresat de Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, se arată 1966 Polonia a făcut un nou pas înainte în toate domeniile socialiste. Eforturile milioanelor de, muncitori, tehnicieni, organizatori ai producției au adus îndeplinirea și, în multeindustriei, depășirea sarcinilor prevăzute de planul economiei naționale
că în anul construcției ingineri și ramuri ale

. VIENTIANE. In Laos s-au 
desfășurat alegerile pentru de
semnarea noii Adunări Națio 
nale. Agenția Reuter mențio 
nează că aproximativ 80 000 de 
laoțieni au fost chemați, înce- 
pînd din prima zi a noului an. 
să se prezinte la urne. Con
ducerea forțelor patriotice Neo 
Lao Haksat a boicotat aceste 
alegeri pe care le-au calificat 
„ilegale și reacționare". După 
cum se anunță din Vientiane, 
rezultatele acestor alegeri nu 
vor fi cunoscute decit peste 
cîteva zile.

• YAOUNDE, 
zambic, așa-zisa 
gheză, R.S.A. și 
răni deschise pe 
frican", 
tele
Ahidjo, cu prilejul 
și al celei de-a 7-a 
a proclamării 
țării.

,,Angola, Mo- 
Guinee Portu- 
Rhodesia sînt 
continentul a-

a declarat 
Camerunului,

președin- 
Ahmadou 

noului an 
aniversări

independenței

HAVANA 2 (Agerpres). — Po
porul cuban a sărbătorit Ia 2 ia
nuarie a. c. cea de-a 8-a aniversare 
a victoriei revoluției cubane. Din 
primele ore ale dimineții în capi
tală au sosit sute de mii de oameni 
din toate colțurile țării pentru a 
participa Ia festivități.

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

PEKIN 2. — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite: Turneul în R. P. 
Chineză al Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Arma
tei Republicii Socialiste Româ
nia a luat sfîrșit. Timp de o 
lună, ansamblul a evoluat pe 
scenele din Pekin, Uhan, Ci- 
anșa, Sarihat, Canton și din 
nou la Pekin. Zeci de mii.de 
spectatori au aplaudat cu căl
dură- pe artiștii români.

Luni, în fața a 10 000 de 
spectatori din Pekin, îmteala 
Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină 
a avut loc ultimul spectacol.

Au fost prezenți Ciu En- 
lai,. premierul Consiliului de 
stat, Ciu De, președintele 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Siao 
Hua, șeful Direcției superioa
re politice a armatei, Giou 
Tzi-jou, președintele Comite
tului pentru relații culturale 
cu străinătatea și alte persoa
ne bficiale.

A fost prezent, de aseme
nea, lorgu Istrate, însărcinat 
eu afaceri ad-interim al am
basadei Republicii Socialiste 
România, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

Conducătorii chinezi au fe
licitat pe membrii ansamblu
lui. Artiștilor li s-a oferit flori.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

re-
Fi-
al

In tribuna oficială din Piața 
voluției „Jose Marti", se aflau 
del Castro Ruz, prim-secretar 
C.C. al Partidului Comunist Cuban
și prim-ministru al Cubei, Osvaldo 
Dorticos, președintele Cubei, mem
bri ai Comitetului Central al P.C. 
Cuban, ai Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Cuba, numeroși invi
tați din țară și de peste hotare.

Cu acest prilej, Fidel Castro a 
rostit o cuvîntare.

Au urmat parada militară și de
monstrația oamenilor muncii.

*

Seara, președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos, a oferit 
o recepție la Palatul Revoluției din 
Havana.

Conflict între muncitorii 
și patronii industriei 
petroliere americaneNEW YORK 2 (Agerpres). — In industria petrolieră americană continuă conflictul, izbucnit în tură cu încheierea unui nou tract de muncă între 400 dei 60 000 de muncitori- din ramură. Sindicatul mun- din - industria petrolieră, și atomică a anunțat că în cazul în care pînă la 9 ianuarie noul contract nu va fi semnat, cei .. 60 000 de petroliști și chimiști vor declara grevă:

panii si această citocilor chimică 1

legă-con-com-

Agen- Elibe- comu- în pe-
SAIGON 2 (Agerpres). — ția sud-vietnameză de presă rarea a dat publicității un nicat în care se anunță că rioada 1961-1966, forțele armate ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au scos din ; luptă 1 050 000 de soldați inamici, dintre care 123 500 au fost americani. Numai în perioada ianuarie- noiembrie 1966. relevă comunicatul, forțele patriotice sud-vietnameze au scos din luptă 340 000 de soldați inamici, din care ■ 100 009 soldați și ofițeri americani. In tpți acești șase ani. forțele patriotice au avut inițiativa pe toate fronturile. A luat o mare amploare războiul de partizani, a fost extinsă zona eliberată și atacurile p’atrioților în provinciile încă ocupate de forțele americano-saigoneze au devenit din ce în ce mai active și mai numeroase. .
Un prim succes al 
greviștilor saigonezi

SAIGON 2 (Agerpres). — 
Greva celor 5 000 de docheri 
din portul Saigon, declanșată 
la 26 decembrie în semn de 
protest față, de concedierea a 
600 de tovarăși de muncă, a 
înregistrat un prim succes. 
Știri din Saigon anunță că 
autoritățile au acceptat să n&T 
gocieze cu reprezentanții Sin-W 
dicațului muncitorilor greviști'. 
Ele s-au angajat să reprimeas
că la lucru, la început, 300 din 
cei 600 de docheri, iar ulterior 
să-i reprimească și pe ceilalți.

Protest al guvernului CambodgieiPNOM PENH 2 (Agerpres). — Guvernul Cambodgiei a dat publicității, la 2 ianuarie,, „un c protest vehement" împotriva agresiunii comise la 30 decembrie de forțele americano-saigoneze în regiunea satului de frontieră, Bathu, pro
Anchefă după tentativa 
de lovitură de sfat din Sudan

vincia Svay Rieng, anunță agenția France Presse, citind surse oficiale din Pnom Penh. PotrE.it declarației cambodgiene, în ur^ia acestei agresiuni, patru săteni au fost omorîți, doi răniți, iar 12. luațl cu forța pe teritoriul sud-vietna- mez. In anul care a trecut, guvernul cambodgian a dat publicității numeroase declarații în care âu fost expuse cazurile de. agresiune directă din partea regimului sai- gonez și a forțelor americane dislocate în Vietnamul de sud.KHARTUM 2 (Agerpres). — toritățile sudaneze continuă cheta în legătură cu tentativa reușita de lovitură de stat27 decembrie. Ea este efectuată
Au- an- ne- din ai partidului

A NOUMEA. In regiunea 
Insulelor Santa Cruz din Pa
cific a fost înregistrat, la 1 ia
nuarie, un cutremur de gradul 
7,5. Specialiștii remarcă că în 
această regiune se înregistrea
ză frecvent mișcări seismice 
de mare intensitate.

a ordonat, de tuturor per

• MASERU. Primul minis
tru al statului Lesotho, Lea- 
bua Jonathan, a rostit cu pri
lejul Anului Nou un mesaj în 
care a arătat că de la procla
marea independenței, eveni
ment petrecut la 4 octombrie 
1966, in țară au 
rie de dificultăți 
mai importantă 
destructive este
„lipsei de unitate națională", 
pe care l-a pus pe seama in
fluenței străine.

apărut o se
diu care cea 
și cu efecte 

sentimentul

• SANTO DOMINGO. Guvernul Republicii Dominicane a hotărît închiderea a două posturi de radio folosite de Partidul revoluționar dominican de opoziție. Hotărîrea a fost luată sub pretextul încăl- , carii legilor țării.închiderea celor două posturi de radio a provocat proteste în rîndul opiniei publi ce, care cere anularea hotâ- rîrii guvernamentale.

0 PRAGA. Pierre Gensous, 
secretar general adjunct al Fe
derației Sindicale Mondiale, a 
adresat ministrului de justiție 
din Spania o telegramă de 
protest impotriva detențiunii u- 
nor lideri sindicali care sînt 
învinuiți de activitate pentru 
apărarea drepturilor oamenilor 
muncii.

® BONN. Intr-un interviu acordat revistei „Der Spiegel", ministrul vest-german Franz Josef Strauss a anunțat pentru 1967 sporirea impozitelor, precum și reducerea unor subvenții.

Q NEW YORK. Localitatea 
Orange din statul Texas a de
venit, în ultima zi a anului 
trecut, scena unei drame ce 
se înscrie Tn șirul gravelor 
crime săvîrșite în 1966 în Sta
tele Unite. Un băiat de 14 
ani, Ronnie Lee Ozio, l-a ucis 
cu focuri de armă pe tatăl său 
și pe încă doi membri ai fa
miliei sale, rănind apoi și o 
a patra persoană.

paralel, de poliție și armată, Sînt interogați numeroși militari — ofițeri și soldați — precum și un număr mare de civili, în special con-. ducători și membri comunist.Guvernul sudanez asemenea, eliberareasoanelor civile arestate după tentativa de lovitură de .stat, care au dovedit! că nu. sînt implicate îr această acțiune. După cum precizează agenția Reuter, citind surse sigure de la Ministerul de Interne. au fost de asemenea eliberați toți comuniștii, secretarului general i .Haleg Mahgub. El i restarea sa drept o Abueisa. membru ; partidului comunist, într-o conferință ția că Partidul un rol în vitură de stat, a fi colaborat și alte organizații de a lichidadin Sudan și de a impune un regim dictatorial".

președintele Kenneth a arătat că Zambia va să lupte împotriva ■ gu- i legal al lui Ian Smitfi. Zambiei. a arătat el, că premierul englez Ha-
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cu excepția al C.C., Abdel a calificat a- insultă. Faruk al conducerii a dezmințit, de presă, ăcuza- comunist ar fi avut tentativa de Io- a acuzat C.I.A. „de cu partidul Umma în încercarea Partidul Comunist

Cuvîntarea președintelui 
ZambieiDAR ES SALAAM 2 (Agerpres). Intr-o cuvîntare rostită la Dar es Salaam,. Kauhda continua vernului Guvernul considerărold Wilson nu a inițiat nimic cate să ducă la lichidarea regimului instaurat de Smith în Rhodesia, după proclamarea unilaterală a independenței acestei țări.
Incident Ia granița
siriano-izraelianăTEL AVIV 2 (Agerpres). — In zona Karozim, la nord de lacul Tiberiade, s-a produs un nou incident între patrule militare ale Iz- raelului și forțe de frontieră ale Siriei. La Tel Aviv, un purtător de cuvînt militar a declarat câ în urma acestei ciocniri un soldat iz- raelian a fost rănit,

Nivelul preturilor crește în Austria
VIENA 2 (Agerpres). 

Incepînd de la 1 ia
nuarie 1967, în Austria 
au fost majorate pre
țurile la unele pro
duse alimentare : pli
ne, produse de cofetă-

rie, macaroane, lapte, 
brînză etc. Au fost ma
jorate, totodată, tari
fele la transportul o- 
rășenesc și feroviar. 
Potrivit datelor publi
cate de Institutul pen-

tru cercetări economi
ce din Austria, nivelul 
mediu al prețurilor a 
crescut în 1966 CU 4,3 
la sută în comparație 
cu anul precedent.
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