
STEA
Proletari din toate țările, uriiți-vă !

îl; /’

зііопиі 1964 - prilej de bucurie șbnoi gînduri• /
> ■■■

< miște pentru oamenii muncii din Valea Jiului
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‘ Sa s orturilor din cadrul clu- 
Silțli ir. matelor din Lupeni a îm- 

... haină nouă, sărbătorească.
' î e beculețe multicolore arun-

■ lumină feerică asupra po- 
<"*n. ior alese ale sălii,- frumoa- 

desene în culori de pe pereți 
utate de către artiștii plastici 

a 'ori sub îndrumarea lui 
' lann Iosif, ghirlandele de flori 

aeseie încărcate cu tot felul 
■unătăți.
inchetui paharelor nu conte- 
ier acordurile muzicii îmbiau 

ans. Dar 
mine-ilor 
t ,]e 
ir Sa
noasole succese

• a colectivul minei Lupeni ca- 
ă îndeplinit sarcinile de plan 
■nul 1963 cu 13 zile înainte de 

men și realizînd în același timp 
"9 000 lei economii. Mesenii sînt 

frumoa- 
tehni- 

Lupeni 
minerii

II

iată a sosit plugușo- 
cu urări de bine și 

noi succese, un plu- 
reamintea mesenilor 

obținute de

IN CLIȘEU: Tov. Demeter Aug ustin și ortacii săi își urează reci- 
: „La mulți ani !"acestor 

minerii, 
minei 

numără

proc

e

[BSîBîaiea lotaiăioloi Gtajlie fiieoigliig-Oel 
lostilă 19 aoslnrile de radio Я televiziune 

и Diilejul fisilHi Boa
Dragi tovarăși și prieteni.

realizatorii
-rformanțe : 

și inginerii 
care se

,i Mihai. Ocneanu Constan- 
arton Dionisie, Olteanu A- 
î, Vintze Ștefan, Meszaroș 

ț Ferenczi Balaș și Dumi- 
ccolae, tehnicianul Vintilă 
(’tin, inginerii Nicorici Ni- 

eful exploatării, Opriș Du-
K h ig Nicolae, Petrescu Ma- 
.. iuiț loan. Matei loan, 

S.tcr -oîu Victor și Răspopa Nico
lae, precum și muncitorii din sec-

■ и ale 
tote 

'Muz
’iipt

de întreținere și transport, 
400 de persoane, 

împreună cu modul 
deservire a oaspeților 
colectivele unităților 
localitate în frunte eu 

Andreica Irina

e
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CADRU
seara revelionului, de cum 
în restaurantul „Minerul"

PLĂCUT
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Peste cîteva minute. Anul Nou ne 
va trece pragul. Reuniți, alături de 
cei dragi, în mijlocul familiilor, 
prietenilor, tovarășilor de muncă, 
întîmpinăm' anul 1964 cu bucurie 
și voie bună.

In anul de care ne despărțim, 
poporul nostru a dobindit noi suc
cese remarcabile în toate dome
niile construcției socialiste. Lucră
rile Marii Adunări -Naționale v-au 
adus la cunoștință rezultatele în
semnate obținute in realizarea și 
depășirea planului de stat, în creș
terea producției industriale și a- 
gricole, în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Noi uzi
ne utilate modern au intrat in 
iuncțiune. Fonduri importante au 
fost cheltuite pentru dezvoltarea 
bazei materiale a agriculturii so
cialiste, s-au construit noi cartiere 
de locuințe, spitale, școli și alte 
instituții de cultură. Republica noas
tră populară oferă tabloul unei 
țări cu o economie viguroasă, in 
plin avînt.

Scoțînd în evidență succesele, 
noi sîntem, totodată, conștienți de 
greutățile ce mai trebuie învinse 
intr-un sector sau altul al activi
tății noastre. Construim doar o so
cietate nouă. Punem o temelie trai
nică făuririi bunăstării celor mulți. 
Orice om cinstit, de bună credin
ță, care știe de unde am pornit, ce 
am realizat, spre ce culmi lumi
noase pășim, este însuflețit de do
rința de a depune eforturi neobo
site și perseverente pentru a-și 
aduce din plin contribuția la în
făptuirea obiectivelor mărețe ale 
socialismului.

Avem convingerea că în anui 
1964, în care vom sărbători 20 de 
ani de la eliberarea patriei, noi 
victorii ale construcției socialiste 
vor face țara mai prosperă, viața 
fiecărui om-al; muncii tot mai bună 
și mai îndestulată.

In viața internațională, anul de

care ne despărțim a marcat impor
tante succese pentru forțele păcii 
și socialismului.

Ceea ce a caracterizat în ansam
blu acest an a fost afirmarea mai 
puternică a principiilor coexisten
ței pașnice între 
duiri 
unui 
derii 
unor
te țările.

Republica 
și celelalte 
state iubitoare
pentru înfăptuirea 
în această direcție pe arena 
națională.

Țările socialiste formează o 
familie, însuflețită de cele

statele cu orîn- 
sociale deosebite, crearea 

climat mai favorabil destin- 
internaționale și promovării 
relații multilaterale între toa*

Populară Romînă, ca 
state socialiste și alte 

de pace, militează 
unor noi pași 

inter-

mare 
mai 

înalte idealuri pe care, Ie-a cunos
cut omenirea. In vremea noastră, 
sistemul mondial socialist joacă un 
rol hotăritor in apărarea păcii șl 
in întreaga dezvoltare a societății 
omenești. Superioritatea crescîndă 
a forțelor păcii și progresului con
stituie trăsătura caracteristică fun
damentală a relațiilor internaționale 

<i epoca noastră.
Dragi tovarăși și prieteni, 
In numele Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat șl al guvernu
lui Republicii Populare Romine, a- 
dresez eroicei clțse muncitoare, 
vrednicei noastre ÎBrănimi, Ingine
rilor din fabrici, uzine sau unități 
agricole, oamenilor fie știință, artă 
și cultură, femeilor, 
copiilor, întregului 
cele mai căl^iroase 
prilejul Anulai Nou.

Tuturor vă doresc 
că, un an bun, sănătate și fericire I

Vă propun ca acum în clipa cînd 
se vestește Anul Nou, să închinăm 
paharul 
noastre 
lume I

Iubiți 
mulți ani !

tineretului $1 
nostru popor 
felicitări cu

spor ta mun-

pentru propășirea scumpei 
patrii. pentru oacp în

tovarăși și prieteni, ||

O-

De la un an la altul
Augustin șl 
ortaci de-ai

Farkas E 
Petrila, mun-

Dionisie, cu 
pe inginerul 
mineri de la 
de la U. R. U. M. P„ me-
juriști, lucrători din co- 

incheiat un an de 
în colec-

realiza visurile, planurile pe
an.

Parcă ieri s-ar fi întimplat. Ru
peam prima filă a unui nou calen
dar. Trecuseră abia primele ore 
ale anului 1963. Zorii zilei se re
vărsau de după cres'ele 
lui peste întreaga Vale 
vreme frumoasă, un an 
bucurii. de înfăptuiri,
care și au petrecut primele.

împreună ca să 
întorceau 
entuziasm
lor oglindeau 

încredere, hotărîrea de

Parîngu- 
anunțir d 
plin de 
Oamenii

ore

lucru de apreciat, care a lăsat o 
impresie plăcută asupra oamenilor 
care au ținut să-și petreacă aici 
revelionul.

Printre cei prezenți am intîinit 
la restaurantul „Minerul" pe șefii 
de brigadă Demeter 
Bartha 
lor, 
meric, 
citori 
dici,
mert care au 
muncă rodnică și care, 
tiv, au întîmpinat noul an cu în
crederea fermă că el va fi mai fru
mos, mai bogat fn roade, pentru că 
s-au obișnuit să vadă că an de an 
mergem înainte cu pași tot mat 
mari pe calea desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noas-

In
intrai
din Petroșani, te întîmpina ceva 
cu totul ngu, schimbat; aspectul 
de local modern. Organizatorii au 
manifestat multă fantezie, mult 
gust pentru ca cei ce vor petrece 
aici noaptea de Anul nou să se 
afle în mijlocul unui decor atrac
tiv. Așa se explică apariția cande
labrelor compuse, a plăcilor colo
rate, armonios așezate Ia soclul 
pereților ,• grija pentru frumos
mers pînă la organizarea judici
oasă a meselor, a tacîmurilor, a- 
dică la tot ceea ce putea să con
tribuie la crearea ambianței pentru 
o petrecere plăcută.

Era firesc ca 
voia bună, rîsul 
soțească pe cei 
gul nopții. La 
buit, bineînțeles, „Cotnarul" cel 
cu medalie de aur care a udat din 
belșug meniul bogat ce s-a servit 
— îhcepînd de Ia icrele de Man
ciuria și pînă la deșerte. Pe drept 
cuvînt se poate spune că, de a- 
ceastă dată, conducerea T.A.P.L., 
directorul unității, tov. Cozma A- 
lexandru, care a controlat perso
nal desfășurarea pregătirilor, bu
cătarul șef Dăianu. au realizat un

lin 
Vasile, 

loan au contribuit la bu- 
..- -oziție a minerilor și fami- 

r la sărbătorirea revelionu- 
lui 1964.

г și-a dat întîlnire 
tinerefea

lieră ca întotdeauna, sala 
cultural din Lupeni s-a 

nat cu prilejul sărbăto- 
■elionului 1964 intr-un loc 

re a tinereții. In această 
ost întinse mese bogate 

•merii orașului Lupeni e- 
în producție și activita- 

ască.
M. MARGARETA
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în acest cadru, 
contagios să-i în- 
prezenți de-a lun- 
aceasta a contri- 

, „Cotnarul"

ale anului 
teasce noul an, se 
de voie bună, de 
casele lor. Fețele 
optimism,

cins 
plini 
spre

în primele zile 
in „Steagul ro- 
titluri: „Primul 

primele izbînzi", 
— producție spo- 

„846

Ce scria 
1963

Iată cîteva 
în noul an, 
primele zile
productivitate, calitate" 
peste planul zilnic", „Prima 
anului — primul bloc în re-

--------- ---- -- —--- —---

I/ ÎNCREDERE ÎN VIITOR
ceasornicului s-au oprit

i clipă locului, în dreptul
Anul 1963 își trăise ul-

undă, cedînd locul noului
- 1964. In sală s-a făcut
i... întuneric. Din zeci de

, a izbucnit ca dintr-unuf 
tradiționalul „Mulți ani

", semn al bucuriei și en-

pîe 
fsihș 
trăi' 
•tuziasmului cu care a fost întîm- 

uat- noul an de către metalur-
. Hf; de la Uzina de reparat u- 

j, minier din Petroșani. Cînd
1 nipile s-au reaprins, sala clu- 
t ui sindicatelor din Petroșani 
— locul de întîlnire a' metalurgiș- 
tircr. din localitate — frumos îm- 
pc obită cu eșarfe multicolore de 
hîitie și mlădițe proaspete de brad 

’’căpătat ambianța marii sărbă- 
a Anului nou.
mfonia nouă a muncii din a- 
re a fost continuată aici de 
ihetul neîntrerupt al pahare- 

г. pline cu vin rubiniu, de veselie.

obținute în anul ce s-a 
pentru cele pe care le va 
noul an — 1964. Au ciocnit 
realizările lor, pentru viața

Voia bună, distracția, antrenul 
au fost în largul lor. S-a dansat, 
s-a cîntat, s-a toastat pentru suc
cesele 
scurs, 
aduce 
pen tru
frumoasă pe care o trăim maistrul 
principal de la Construcții meta
lice Cosma loan, lăcătușii Baciu 
Octavian și Cristea Alexandru, 
sudorul Benkovici Nicolae, strun
garul Cesovan Mircea, turnătorul 
Gherasim Constantin, maistrul Voi
nici Ștefan, inginerul Szabo Zol- 
tan. și mulți alții, care împreună 
cu familiile lor, cu prietenii și or
tacii de muncă au pășit cu entu
ziasm în noul an, cu dorința de a 
înfăptui noi și noi realizări la lo
curile lor de muncă, în viața de zi 
cu zi a fiecăruia.

Așa au întîmpinat muncitorii de 
la U.R.U.M. Petroșani Anul nou : 
cu cîntec, joc-și voie bună, cu elan 
și încredere în viitor.

V. CIOBOTEA

In ritmul muzicii și al dansului.,.

cu ele se cuceresc 
pe calea traduce- 
angajamentelor de 
abatajele sectoru- 

Lupeni au fost ex-

a-și 
noul

...Așa a început anul 1963 în 
Valea Jiului. Să răsfoim primele 
pagini ale ziarului nostru, croni- 
car fidel al marilor înfăptuiri ale 
minerilor, constructorilor, ale tu
turor oamenilor muncii din Valea 
noastră,
ale anului 
șu"?.
pas 
„Din 
rită, 
tone 
z« a
cepție".

Trec primele " săptămini ale a- 
nului și odată 
primele izbînzi 
rii în viată a 
întrecere „Din 
lui II al minei
trase în primele 9 zile ale anului 
1 050 tone de cărbune peste plan", 
„Printr-o mai bună organizare a 
muncii, muncitorii secției construc
ții metalice de la U.R.U.M.P. au 
reușit să sporească productivita
tea muncii cu sută la sută", „Pe 
șantierele Văii Jiului au intrat în 
Iuctu noi obiective: casa de cul
tură din Petroșani, școala cu 16 
săli de clasă din cartierul Brala- 
Lupeni, opt blocuri în Vulcan"-.

A venit 
călduroase, 
muncii au 
ziastă pentru înfrumusețarea loca
lităților. pentru a îutîmpina ziua 
de 1 Mai cu roade bogate atît pe 
tărîm obștesc cît și la locurile 
lor d" muncă. Și au reușit.

marea sărbătoare 
cu entuziasm, 

a dobîndi noi 
întrecerii —

blocuri
și primăvara, cu zile

Zile cînd oamenii 
pornit la muncă entu-

munca 
cu ho- 
izbînzi. 
minerii

vară au fost zile rod-

După 
a continuat 
tărîrea de 
In fruntea 
Văii Jiului.

Zilele de
nice in muncă și pline de bucu
rii după orele de producție. Unii 
și-au petrecut concediile pe litoral,

I. DUBEK

(Continuare fn pag. 2*a)
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Pareseai
revelion. Sala cine- 

din Paroșeni a de-

din tinere elemente ta-

Noapte de 
niatografului 
venit nelncăpătoare. Sub cascada 
argintie a luminilor de neon zeci 
de perechi se fnvîrtesc în ritmul 
muzicii. Orchestra clubului uzinei, 
formată
lentete, este la înălțime. In jurul 
meselor bogat încărcate cu bună
tăți peste 150 de muncitori, teh
nicieni și ingineri sărbătoresc ve
nirea noului an glumind, veselin- 
du-se și ciocnind pahare pline 
pentru succesele obținute și pen
tru succesele viitoare, Printre ei 
sudorul Sava Petru, ing. Pătrașcu 
Constantin, lăcătușul Vulpe Victor, 
mecanicii Popescu Ioan și Bîrcă 
Aristide, ing. Rebreanu Alexandru 
și numeroși Inovatori, evidențiați 
in producție, oameni care în cursul 
anului 1963 s-au remarcat ca buni 
pedagogi ai celor tineri.

La miezul nopții tradiționala 
urare adresată celor prezenți de 
către tov. Karda Sultan, secreta
rul comitetului de partid și de ing. 
Căpățînă Vasile, directorul termo
centralei Paroșeni stîrnește în sală 
ovații de bucurie. ț

Dans, cînte^ și voie bună. Tim
pul zboară pe nesimțite. Deși zo
rile s-au iviț ca o uriașă geană de 
lumină petrecerea continuă. Cei 
care au dat patriei peste plan mi
lioane de kilovați Rre energie e- 
lectrică știu să petreacă tot așa 
cum Știu Să și muncească, Le u- 
răm mulți ani fericiți și în anul 
cere a venit noi milioane de ki
lovați ore peste plan.

A. NICULESCU

Așa au trecut Jupenenîi 
pragul noului an

(Urmare din pag. l-a) in casă nouă

I

Atunci, ne-am înțeles, 
revelionul împreună 

doar, m-am 
casă nouă.

1.
Livinschl Trflian

Bislrian

Muzică, cîntec, veselie... Mesele 
sînt ocupate de tinerii mineri, lă
cătuși și electricieni, preparatori, 
constructori și filatori, de acei 
care s-au evidențiat în producție 
și în activitățile patriotice. Gali 
Francisc, Preotu Mihai,
Ervin, Butacu Alexandru și Năsă- 
lean Radu, electricieni la sectorul 
IX al minei, cu trei zile în urmă, 
prin muncă voluntară au descăr
cat în depozitul de lemne al mi
nei 16 vagoane de bușteni evitind 
intrarea vagoanelor în locație, A- 
cum stau cu toții la aceeași masă 
și în clinchet de pahare își expri
mă urări reciproce de noi succese 
în anul care și-a anunțat sosirea, 
La alte mese, alți tineri i 
diera
coza” Lupeni, cu soțul ei și cu fa
milia

Moszaros Ioana de
Briga- 

la „Vis-

minerului șef de
Butnarii Victor, din sectorul Iii 
al minei, lăcătușii Turcită Gheor 
glie, Oniț Liviu, Răpănoiu Tudor 
sărbătoresc revelionul împreună.

brigadă

împreună cu
Pe ușa sălii de festivități 

boltii minerilor din Petrila 
mereu grupuri do tineri.

Totul in jur e încinlător 
dul 
Jnu’l 
cate

In
petrec 
tineri de la mina Petrila 
te atmosfera tinerească.

trecem 
mine acasă, Știi 
lat de oprind în 
blocul G 1 scara

Ajutorul miner
din brigada lui Băcanu Sava a pri
mit invitația tovarășului său de 
muncă, minerul Chivii Nicolae și 
acum iaiă-i ciocnind paharul cu 
gazda eflaei.

Zvon de veselie răzbate in noap
te din multe alte apartamente din
tre cele peste 600 date în folosin
ța lupeijenilor in cursul anului 

Revelionul anului 1964 1-4 
pe print-maiștrii 1 miner Se-
Dumllru și pe minerul Do- 
loan la familia maistrului 

care ocupă

1963, 
găsit 
cărea 
bolea
mecanic Tonius Iosif 
un apartament în blocul G 1.

In casă nouă și-au petrecut re
velionul și profesorul lonescu 
Constantin Împreună cu soția lui 
Elvira, familia minerului șef de 
brigadă Petre Constantin, funcțio
nara litiu ileana și Încă mulți alti 
hipeneni.

o

a cin ■
intrau

împodobit, feeria de 
icsloie, meșele lungi 
cu tot felul de bunătăți, 
noaptea aceasta de 

laolaltă peste

tinerii petrileni

— bra- 
lur.iini 
îricăr-

An nou
300 do

Domneș-
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Cei af ați ia datorie

Minorii brigăzii lui Bartha Coloman de la mina Dîlja au petr<, 
revelionul împreună. Iată-i Împreună cu soțiile ciocnind un paha. i 
cinstea noului an — 1964,

-0

Noapte de reveiîon la Aninoasa
Căci cu plugul in ăst an 
Am arat bogat tăpșan 
Am arat ogoare bune
А’и ele glii ci de eâibune

...Noaptea rece și senină e 
dominată de atmosfera sărbă
torească : La cluburi carnavalu
rile sînt în toi, iar restauran
tele vuiesc de veselie și clin
chet de pahare. Peste tot 

2 sărbătorește revelionul 1964.
Miezul nopții se apropie 

pași repezi. Buna 
revarsă în valuri 
rologiul arată ora 
miini se ridică cu 

g Urări de fericire și 
g rostesc din inimă 
g an — 1964. 
g Dar unii 
8 tuși de la 
8 cere. Pe unde or fi î Să-i cău-
8 tăm I
8
8
Q
O g In încăperea plină de aparate, 
g stăruie a liniște adîncă. Cite a-
9 dată, un apel atrage atenția ce

lor două tinere, Heiberg Ecate- 
rina și Spătărel Veronica care 
răspund chemării, dînd legăturile 
cerute. Apoi conversațiile se 
desfășoară pe fir, Din nou li
niște plnă la un nou apel.

Cele două tinere telefoniste 
ca și teiegrafista Lazăr Marga
reta, operatorul Oprea Marin — 
un grup de utemiști bine cu- 
noscuți la oficiul P.T.T.R. Petro
șani — sînt la datorie. Ei își 
petrec revelionul 
de muncă.

8
8
8 

tinațle,.. Dar cîți din ceferiști g 
nu sînt acum Ia datorie.

se

cu 
se 
o- 
de

dispoziție 
largi. Iată,
24... Sute 
pahare pline...
bunăstare, se
pentru noul

oameni 
această

lipsesc te
rnare petre-

Telefonista

La alinarea
* In salonul plin de paturi, un 

bolnav a șoptit : soră, soră... Și 
sora, indiferent că este vorba 
de Tănăsescu Ioana, de la chi
rurgie ori de Corrielia ionică, 
Peșțenaru Niculina, se apleacă 
plină de grijă asupra bolnavu
lui, îi dă calmante, îl liniștește 
cu o vorbă plină de 
face o injecție care 
durerile celui bolnav, 
noapte de revelion

slujba alinării 
medicul Geor- 
sanitarul de 
Gh. și mulți 
cadrul spita-

făcut datoria în 
celor suferinzi, și 
gescu Alexandra, 
ia urgențe Marcu 
alți lucrători din
lului Petroșani sau a altor spi
tale din bazinul nostru carbo
nifer.

înțelegere, 
să ușureze
In această 
și-au mai

8
8
8
8 o o
A

La această petrecere tradiționala 
sînt multi tineri evidențiați în în
trecerea socialistă și în activitatea 
obștească tineri care în anul ce 
s-a scurs au ■ Îmbrățișat noi iniția
tive și metode c ■■ muncă vaîo 
roase. lată-i p.-_ frații Cheiaru 
Gheorghe și lo in, mineri în bri
gada hli Chepțea '.«die Ciocnesc 
pahare cu tînărul șef ‘dc schimb 
Burca Vașile și cu Btrlean Cons
tantin, miner în. sectorul IV. Dis
cută despre perspectivele de mun
că și de viață ale noului an.

este 
pahare, 
nâtate, 
Tinerii
se felicită reciproc. In 
de pahare răsună tradiționala 
rare 
clipe lumina
ani tovarăși 
aducă numai 
urează celor 
Giurgiu Gheorghe,
comitetului sindicatului de la E.M. 
Petrila.

Cuvinte calde și urări de bine 
le-a adresat tinerilor și tovarășul 
Strikberger Eugen, membru al Birou
lui Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani. Paharele s-au ridicat ■ ..La 
multi ani tovarăși, la mulți ani 
cu bucurie .

In sală răsună cîniece, se reci
tă plugușoare cu specific mineresc, 
răvașe. Dansul și veselia continuă 
pînă în zori.

rhiezul nopții. Se ciocnesc 
se ndrcse$ză urări de sa
de noi succese în muncă, 
mineri se îmbrățișează și 

clinchete 
u-

„La mulți ani' Pentru cîteva 
se stinge. La mulți 
și anul 1964 să ne 
bucurie și belșug — 
prezent! tovarășul 

președintele

Cd
Zr
Si

tăcurăți ce-ațl tăcut 
de ti și șut de șut 
tăcurăți dragii mei

lucru spornic, cu teniei.

Rînduri din tradiționalul plugu- 
șor adresat oamenilor muncii din 
Aninoasa, de către brigada artis
tică de agitație a clubului, veui'.i 
să sărbătorească revelionul.

incă in după-amiaza ultimei zi
le din anul tiecut, sala mare a 
clubului, sala de apel a minei 
și butelul nr. 27 erau gaia pregă- 
țite pentru & primi invitații. Brazi 
împodobiți, serpentine multicolore, 
mese aranjate cu grija, oglinzi cn 
urări tradiționale dădeau celor trei 
săli un aspect festiv

Au venit să petreacă
nul împreună cu familiile lor 
neți 
Vii’
Gh.,
ginerii Jurca

iii Timoftiduc Gheorghe, Cîrs. 
Dumitru, lat loan, Iordache G 
orghe.

Voia bună, veselia au fost • 
zente în cele trei săli. 4ies* 
prilejuiau satisfacții dejp» - 
care se avîntau în vrrtejul 
sulul. „Poștașul”, tînărul M 
Eugen, a împărțit apoi răv- 
la fel de tradiționale. Mulți 
bucurat la primirea lor, alți 
slat puțin pe gînduri.. La v 
gen< fală și-au adus contribă 
soliștii vocali, artiștii 
Anișoara și Uțu lancu.

...Se apropie mjezul 
felicitați de 

comitetului 
Nicolae.

nc
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Pe drum de fier
ceferiști și-au 

pe
Multi muncitori

petrecut și această noapte 
drumurile de fier. Mecanicul 
Nicu Dumitru «i fjchistul Meri- 
șoreanu Gh. sînt in cursă cu tre
nul de marfă 2533. echipa de 
locomotivă Călugăr Alexandru 
și Fișter Mihai este pe un tren 
de călători, 
cînd oamenii

3 tru noul an,
J Gheorghe și
3 rel au plecat
8 gara Petroșani pentru a aduce

un tren aflat pe traseu la des-
8

La miezul nopții, 
rosteau urări pen- 
mecanicul Grigore 
fochistul Ruță Au- 
cu locomotiva din

☆
Șoferi de autobuze și taxime

tre, ospătari și bucătari din res
taurante, măsurători de gaze 
din mină, electricieni și tehni
cieni din uzine electrice, bru
tari, alături de ceferiști, telefo
niste, personajul medical și sa
nitar de serviciu, au întîmpinat 
noul an la locul lor de muncă, 
la datorie.

destoinici a; Aninoasei
Joan, Kar! Gheorghe, Pistol 
Iile Nicolae, Sas Teodor, in- 

Zeno, Tudor Titus,
Stânescu Virgil, maiștrii Floca 
Dumitru și Mînzățeanu Alexandrii. 
In sala de apel printre dansatori 
recunoaștem pe cei care în 1963 
au 
ca 
de 
lor 
elev de frunte la 
serală. Ciocnesc paharele utemtș-

cei care în 
împlinit 18 ani, tineri harnici 

Bot Petru, Santa Csaba, primiți 
curînd în rînduriie candidati- 
de partid, Săcăluș Petru 

școala medie

urnii sînt 
ședințele 
țgv Feier 
nătațe, fericire, de succese* 
că au 
au fost 
tre șeful exploatării.
I.edrer Iosif, 
vechiul an. 
cioare, sînt 
ciocnesc cu 
tuturor, pentru succese, pentr 
Bătate. Se sting luminile. £î. 
reaprind, prieteni, ortaci.
cuți se îmbrățișează, își st. s® 
ternic 
multi 
multi 
și se 
în tet

c

Sil

Uraitiyi
răsunat și în sala 
adresate minerlk-îPS®

An-
- - • ,> - z

Ultimele secunde d 
Toii se ridică în f'
ridicate paharele;

toții, pentru feric

агГ '

tp 
imp’,- 
ce» ’<

mîinile. La multi 
ani tovarăși I Să 
ani ortace ! . Sînt 
felicită cu căldură
anul au fost alături la c 

tinerea succeselor în muncă, 
activitatea 
ceput noul

obștească. Așa au- 
an minerii anin'

FRANCISC VF*

=aM№3 галѵ*

DE LA UN AN LA
(Urmare din pag. l-a)

munți, alții și-au petrecut zi-

LT L

Ja locul oleră
de 

o irna- 
muncii 

entu-
a
de

a colectiv e-

.„Ultimele luni ale anului. Fări 
întrerupere, cu ritmicitate 
deplineau sarcinile de 
jamentele de întrecere 
făurite Cili prima zi a 
e număr de ziar în 
se vorbească despre 
diene,

: ea a săpat și b< 
de puf. O adin

o
la 
la

un nou record ; 
lonat 60,5 m. i 
semnificație au știrile sosite 
la diferite sectoare miniere, de 
U.R.U.M.P., T.C, Paroșeni, de 
minele Uricani, Lupeni care anun
țau îndeplinirea înainte dc termen 
a sarcinilor anuale de plan.

Ce sînt toate acestea și 
multe altele despre care am 
în cursul anului 1963? Sînt 
delo muncii noastre de fiecare z 
ale tuturor oamenilor muncii di 
Valea Jiului, legate de aspirat?' 
și opera întregului nostru pope 
construirea unei vieți luminoa-

se în- 
plan, anga- 
— visurile 
anului. Nu 
care să nu 
fapte coti- 
începuț 

galeriei
paroșeni"

Să- 
de

,Itl

încă 
scrisparea 

coastă 
noul

roa

obișnuite : ...,,a
-și betonarea 
a noii mine

an universitar pe studenții 
Institutului de mine îi așteaptă 
condiții toț mai bune de viață, de 
studiu „Teatrul minerilor a îm
plinit 15 ani'j „In abatajele Lu- 
peniului o nouă promoție de nri- 
neri"; „Rîul de cărbune s-a abă
tut

în
lele libere la cabanele din îinpre 
jurimi, la ștranduri..

Revăzute, repor
tajele zilelor 
vară 
gine 
pline 
ziasm
lor unităților noas
tre economice pen
tru a pune ia dis
poziția economiei 
naționale tot 
mult cărbune, 
nergie, lemn, 
tase, 
construi 
multe 
magazine, 
pentru a 
na sărbătorește is
torica zi : 23 Au
gust

mai- 
e- 

mă- 
a 

mai
pentru 

cît 
locuințe, 

școli.
întîmpi-

„Rîul de
de pe vechiul său drum pășind 
o nouă albie, pe prima linie 
spălare din preparați» Coro 

i linie data de curînd în func- 
„Pe luna noiembrie bri

be.
...A trecut un an. Rupînd pri

ma filă a unui nou calendar, a. 
pășii pragul anului 1964 — oinolF 
treaptă a urcușului spre viitor 
nostru însorit. Am pornit spre 
înfăptuiri însuflețiți de hotă 
de a ne aduce din plin apor) 
izbînzile poporului noștri
construcția vieții noi. ț.

Pe 
de 
ești
țiune 
gada lui Bartha Dionisie a reali
zat la săparea și betonarea pu
țului auxiliar nr. 1 de la Dîlja

La oficiul P.T.T.R. Petroșani, tinăra telegrafistă 
Lazăr Margareta întîmpină anul nou la aparat... 8

8
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dezbaterea cifrelor de plan pe 1964 Ia mina Lupeni

mari
Minerii Luppniului s-au adunat 

în sala festivă a exploatării: șefi 
de brigăzi și de sectoare, secretarii 
organizațiilor de bază și președin
ții secțiilor de sindicat, toți fac
torii care poarta răspunderea pen
tru întreaga activitate economic . 
a minei. întrunirea a aVUt drept 
scop să definitiveze obiectivele 
de muncă pentru anul viitor, să 
traseze caile spre obținerea în 
anul 1964 a noi izbinzi în lupta 
pentru mai mult cărbune, pentru 
o productivitate mereu sporită.

Informarea prezentata de către 
șeful exploatării a făcut bilanțul 
succeselor din acest an: realiza
rea unei producții cu 99 575 .tone 
mai mare pe 11 iuni decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, depășirea sarcinilor de plan 
cu 53il00 tone de cărbune, reau- 
zarea unei productivități cu 57 kg. 
pe post mai mare de cit cea pre
văzută

Realizările sînt o premiză sigu
ră pentru obținerea pe viitor a 
unor succese și mai mari. Ele re
flectă puterea de muncă, . posibi
litățile colectivului de a învinge 
greutățile, de a folosi experiența 
acumulată, rezervele din activita
tea economică a urinei în vederea 
obținerii de noi succese. Despre 
înlăturarea deficiențelor s-a dis
cutat pe larg cu ocazia dezbaterii 
cifrelor de plan.

Care sînt căile principale me
nite să asigure realizarea sarci
nilor de plan sporite pe 1964? O 
rezervă de o deosebită importan
ță o constituie asigurarea reali
zări ritmice a sarcinilor de plan, 
Jn cursul anului 1963, o bună par
te e sectoarelor minei, ca II, IV 
A, IV В nu și-au realizat lună de 
luna sarcinile de plan, fapt ce 
a avut o influență negativă asu
pra realizării indicilor tehnico-eco- 
nomici.

Mari posibilități există pentru 
îmbunătățirea activității economi
ce a minei prin asigurarea unei 
calități . superioare producției, prin 
reducerea conținutului dp șist din 
cărbunele extras. Producție de 
nuna calitate, din prima zi a anu
lui, lata
portanta ce 
1964 în

O sarcină de o deosebită însem
nătate pentru colectivul 
constituie realiz .rea unei 
țivități medii pe 1964 de

un obiectiv de prima im- 
trebuie să stea în 

atenția colectivului.

I

i

*

к

mind o 
produc- 

1,230 to-

Colectivul l.I.S. Viscoza Lupeni. 
în cursul anului 1963, a obținut re
zultate frumoase în producție. 
Pentru anul 1964 sarcina ce-i re
vine este să dea peste plan 6 tone 
de mătase artificială și să crească 
producția de fire de calitate supe
rioară, astfel ca ponderea firelor 
„extra” plus „prima” să ajungă 
la cel puțin 63 la sută față de to
talul producției I de fire precum și 
să îmbunătățească procesul de 
producție.

Pentru îndeplinirea acestei sar
cini conducerea l.I.S. „Viscoza" 
Lupeni a luat o seamă de măsuri 
printțe care se numără și organi
zarea unui curs de specializare a 
maiștrilor și ajutorilor de maiștri, 
care să aducă o contribuție în
semnată în îmbunătățirea procesu
lui de producție. Cursul de spe
cializare este frecventat de aproa
pe 40 maiștri și ajutori de maiștri 
și se desfășoară pe baza unui plan. 
Materialele care se predau sînt 
legate de specificul muncii între
prinderii. Cîteva teme : „Organi
zarea șj planificarea producției". 
„Iehnologia in secțiile de fabri
cație". „legislația muncii”. .Fizica 
tehnică”. „Chimia' .

Pentru conducerea cursului 
specializare au fost desemnați 
mat buni ingineri ai . Viscozei

de
.ei 

cum 
sint tovarășii Martonossy Imola și
Bălăban Haraiambie, iar printre 
cursanți se alia tovarășii Muste- 
țea Constantin. Tașcătr Petru Fen- 
cea Aroh Zăvoi Filip Racolta Ana. 
Albeit Magda. Stuller Alexandri
ne Turtoi Aurelia și alții.

pentru sporireo producției
ne pe post, Rezerve pentru atin
gerea acestui obiectiv sînt sufi
ciente. Iată doar cîteva : lichida
rea procentajului de 28—38 la su
tă din totalul brigăzilor pe ex
ploatare care rămîn sub plan lună 
dc lună, a absențelor nemotivate, 
a indisciplinei, îmbunătățirea pro
tecției muncii.

Sarcini 'mari revin exploatări: 
în privința reducerii consumukii 
de material lemnos, sporirii vite
zelor de avansare și a Îndeplinirii 
celorlalți indicatori ai planului 
tehnic, pentru realizarea sarcinilor 
sporite, în cadrul minei vor Intra 
in funcție noi capacități de pro
ducție, sectoarele vor fi dotate cu 
utilaje noi. Toate aceste condiții, 
plus entuziasmul minerilor, al în
tregului colectiv al minei Lupeni 
constituie garanția că sarcinile de 
plan pe 1964 vor fi realizate.

In cadrul consfătuirii au luat 
cuvîntul numeroși mineri șefi de 
brigăzi. Petre Constantin, Ghioan
că Sabin, Dernet^ -I., Sălceanu 
Petru, inginerii Teodorescu Cons
tantin, Dinulescu Spiridon, Sili

păși în noul an 
a înfăptui irite* 
plan, angajamen- 
de a depăși pla* 

pe 1964 cu

luai

Fridrich, Popescu loan și alții au» 
exprimat gîndurile colectivului mi
nei Lupeni de a 
cu hotărirea de 
grai sarcinile de 
tele de întrecere,
nul de producție
20 000 tone de cărbune, de a rea
liza o economie de 0,50 lei pe tona 
de cărbune, de a reduce cu 0,5 
m.c./1000 tone de cărbune consu
mul de lemn planificat, de a realiza 
un randament cu 108 kg. pe post' 
mai mare decît în 1963.

In cadrul dezbaterilor au
cuvîntul tovarășii Bălan Vichente, 
membru în Biroul Comitetului re
gional de partid, Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, Szuder Wiliam, direc
tor general al C.C.V.J. Vorbitorii 
și-au exprimat convingerea că 
prin ridicarea nivelului tehnic al 
producției, prin înfăptuirea planu
lui M.T.O., prin munca plină de 
elan a întregului colectiv, minerii 
lupeniului vor obține în anul viitor 
noi izbinzi pe calea îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partid.

Ѳ

ACTIVITATE RODNICA
In anul ce a trecut, activitatea 

inovatorilor de la mina Petrila a 
fost rodnică : La cabinetul tehnic 
al minei au fost înregistrate 52 
inovații Dintre acestea s-au apli
cat in producție 40, iar alte trei 
se află în stadiu de experimenta
re. Economiile anlecalculate 
zultă din inovațiile propuse 
djcă la peste 100 000 lei De 
nă apreciere s-a bucurat 
ția „Instalație de evacuare
molului din bazinele de colectare 
a apei”, propusă de un colectiv 
format din inginerul Szolga Ște
fan și lăcătușii Rabeies loan, Lă- 
zărescu Petre și Boteanu Traian. 
Prin aplicarea acestei inovații re-

perfora-
cea propusă de lă- 
loan : „Modificarea 

adniisie a apei în 
C.P.-17”.

Tovarășului Osvaldo Oorticos^orrado,
președintele Republicii *uba

Tovarășului Fidel Castro
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

.In numele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, al gu
vernului și poporului romîn și al 
nostru personal, vă transmitem dv. 
și prin dv. poporului cuban prie
ten cele mai călduroase felicitări, 
cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a victoriei revoluției cubane.

Poporul romîn nutrește o since
ră prietenie față de poporul frate 
cuban, se bucură de succesele sale 
în dezvoltarea țării pe drumul sc-

GHEORGHIU-DEJGHEORGHE
președintele’

al Republicii Populare Romîne
Consiliului de stat

Havana

ciallsmului și își exprimă calda 
simpatie șl frățeasca solidaritate cu 
lupta poporului cuban 
pararea independenței și 
rilor sale revoluționare.

Sîntem convinși că

pentru •-
a cuceri*

prietenia 
frățească și relațiile de colaborare 
statornicite între R.P.R. și Republi
ca Cuba se vor dezvolta în intere
sul comun al țărilor noastre și al 
victoriei cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

♦♦♦♦♦♦♦♦

Volei; Știința Petroșani ia prima victorie
de volei dintre Știința 
și Olimpia București a 

interes deose-

ce țe
se rj- 
o bu- 

inova- 
a nă-

zultă economii anuale de circa 
40 000 lei. O altă inovație ce duce 
"la ușurarea manipulării
(oarelor este 
cătușul Matei 
conductei de 
perforatoarele

Prin aplicarea inovației „îmbu
nătățirea sistemului de rambleere 
a abatajelor cameră”, propusă de 
ing. Nicoară Eugen, se pot ram- 
bleea consecutiv două abataje : în 
caz de producere a unei avarii 
(dop) pe o linie se poate continua 
rambleerea pe o altă linie folo
sind a doua pîlnie de amestec nou 
montată.

Q

Magazin nou mobilat
Lupeni 

cu ru
foși 

linie 
atră-

compus

„Librăria noastră’ din 
este mult căutată de către 
părători. Recent, librăria a 
dotată cu mobilier nou, de o 
modernă care o face și mai 
gătoare. Mobilierul este
din tonele pentru cărți, articole de 
papetărie și: jucării precum și' din 
rafturi. Pentru prezentarea vitri
nelor, în librăria înnoită se vor 
folosi, de asemenea, tonetele.

La amenajarea magazinului cu 
noul mobilier au muncit specialiș-

ții Moldovan Aure! și lonesi Au
rel, delegați din partea întreprin
derii metalurgice de industrie lo
cală din Rădăuți, furnizoarea mo
bilierului. De remarcat că amena
jarea noului mobilier în Librăria 
noastră” s-a făcut fără ca magazi
nul să fie închis, astfel vînzarea 
cărților, articolelor de papetărie și 
a jucăriilor s-a făcut fără dificul
tate, datorită interesului acordat 
de personalul unității respective 
în frunte cu tovarășul Eisler An- 
dor.

SporhJ rom mese în anul

a spor- 
remar- 
marile

practică cele mai diferite spor
iri cadrul celor 11 000 de du
și asociații existente în ora- 
și satele R. P. Romîne. Șpar-

Reprezentanții R. p. Romine au 
cîștigat 35 de medalii în anul pre- 
olimpic 1963. Succesul canotorilor și 
voleibaliștilor. Echipa de rugbi a 
R. P. Romine neînvinsă în ultimii 
4 ani.

Sportivii romîni au încheiat anul 
preolimpjc cu un rodnic bilanț, 
în care sînt înscrise noi realizări 
în dezvoltarea multilaterală 
tului de mase, precum și 
cabile succese repurtate în 
competiții internaționale,

Bucurîndu-se de sprijinul acor
dat de partid și guvern, activita
tea sportivă a căpătat un tot mai 
larg caracter de masă, devenind 
un mijloc important de menținere 
și întărire a sănătății populației. 
Peste 3 milioane de linen și vîrst- 
ПІСІ 
turi 
buri 
șele
lachiadele tineretului, crosurile de 
primăvară și toamnă, campionatele 

I școlare și universitare, concursu
rile cultural-sportive, concursurile 
pentru insigna de polisportiv au 
atras milioane de țineri si tinere 
din fabrici, uzine, gospodării co
lective, școli. Cu muiț interes au 
fost urmărite marile întreceri spor
tive desfășurate pe stadioane din 
cele .mai moderne cu o. capacitate 
între 10 000— JOOOOO locuri. Sta
tistica arată că anul trecut circa 
25 000 000 de spectatori au asistat 
la diferite competiții sportive.

1

sportivii 
numeroase 

europene

romîni 
cam- 

sau 
de

printre 
La cam- 
europene

la caiac- 
de masă,

Intr-un 
olimpice

In anul 1963, 
au participat la 
pionate mondiale, 
alte competiții internaționale
anvergură, numărîndu-se 
protagoniștii întrecerilor, 
pionatele mondiale și 
disputate în 1963 sportivii romîni
au cucerit 13 medalii de aur, 12 
de argint și 10 de bronz, 
canoe, volei, lupte, tenis 
canotaj academic și box. 
clasament al sporturilor
întocmit pe baza rezultatelor ob
ținute la campionatele mondiale 
și europene, Romînia ocupă locul 
8 în lume.

Cel mai remarcabil succes a fost 
obținut în cadrul campionatelor 
mondiale de caiac-canoe de la 
Jajce (Iugoslavia), unde reprezen
tanții R. P. Romîne au cucerit 6 
medalii de aur, 4 de argint și una 
de bronz. Niciodată pînă acum 
sportivii romîni n-au cîștigat atî- 
lea medalii în cadrul unei singure 
competiții. Aurel Vernescu — 
caiac simplu (500 m.), Nicoară 
Ivanov — caiac dublu (500 m.) 
caiac dublu (1 000 m.), Simion 
mailciuc — canoe 
lacovici 
(viteză) 
distinși 
d î aii.

Voleibaliștii romîni au confir
mat și ei clasa lor ridicată, reușind 
să-și înscrie pentru prima oară 
numele pe lista învingătorilor

la 
și 
și

Is-
sitnplu viteză, 

și Sidorov — canoe dublu 
și echipa de ștafetă au fost 
cu titlul de campioni mon-

Meciul 
Petroșani 
fo-st așteptat cu 
bit. Din păcate, jocul oferit spec
tatorilor, nu a lost la înălțimea 
așteptărilor. La slaba lui factură 
au contribuit ambele echipe.

■Și acum pe scurt tilmul meciu
lui : Știința începe setul I foarte 
bine, conduce cu 4-0 
alinia și bucureștemi 
apoi conduc cu 11-5, 
vin, conduc сц. 13-12 
pms de voință, 
la 13. Deci 0-1.

Setul II este Iară istoric. Stu
denții, impunîndu-se categoric, ob
țin victoria 
seturi.

începutul 
librat, apoi
la 9. Este 2-1 pentru Știința. Ulti
mul set este foarte disputat. La 
un moment dat, oaspeții conduc 
cu 9-3 și apoi cu 10-8. Din acest 
moment studenții joacă mai atent

dar slăbește 
egalează și 
Gazdele re- 
dar, cu un

oaspeții cîștiga

cu 15-3 și e 1-1 la

setului III este
Știința ciștigă setul

echi-

și cîștigă setul fără a mai pierde 
nici un punct : 15-10, deci rezul
tat final 3-1 pentru Știința.

Rezultatul meciului bucură, fără 
îndoiala, dar jocul prestat de e- 
chipa favorită mai puțin. Jocul a 
scos la iv^lă o serie de defi
ciențe ca : preluări de servicii 
defectuoase, slaba comportare a 
liniei a П-a, lipsa de finalizare 
a atacurilor. Intîlnirea a arătat, 
de asemenea, că echipa nu e su
ficient de omogenă. Conducerea 
de pe margine nu este de ajuns 
de atentă. Cu lotul existent al 
Științei, se pot realiza lucruri fru
moase și victorii care ar satis
face pe deplin pe spectatori.

Au jucat formațiile: ȘTTINȚA: 
Stelea, Horincaru, Szilagy, Cibu, 
Schiopu, Cojocaru, Manea si Pu-

Mitroi/ Ungurea- 
Volf, luga, Bo-

OLIMPIA : 
nu, Claici, Vida, 
jin și Pătrașcu.

sac

N. TÂUțW 
cores pondent

Rezultatele turneului international
BERLIN 2 (Agerpres).
Turneul internațional de handbal 

(fulger) desfășurat la Berlin a luat 
sfîrșit cu victoria reprezentativei 
masculine a Berlinului (R.D.G.) ca
re în finală a învins cu 12—3 (6—2) 
echipa orașului Leipzig. Pentru lo
curile 3-4 s-au întîlnit echipele 
orașelor Copenhaga și Praga, vie

de handbal
torta revenind
9 — 7, Pentru locurile 5—6 echipa 
de tineret a Fucureștiuluț a dispus 
cu 5—4 de cea a Belgradului. In 
preliminariile competiției (grupa 
B), tinerii handbaliști romîni аи 
făcut joc egal : 4—4 cu Praga, au 
învins cu 6—3 echipa Magdebur- 
gului și au cedat cu 2—7 în meciul 
cu selecționata orașului Leipzig.

primei formații cu

masă 
sea- 

pale- 
cam.

Praga,

preolimpîc
campionatelor europene. In marea 
confruntare voleibalistică care a 
avut loc la București, echipa mas
culină a R. P. Romîne s-a situat 
neînvinsă pe primul loc, s-a cali
ficat pentru turneul olimpic de la 
Tokio.

Jucătoarele de tenis de 
continuă să joace un rol de 
mă in marile confruntări ale 
tei și mingii de celuloid. La 
pionatele mondiale de la
Maria Alexandru a cucerit medalia 
de argint în proba de simplu, iar 
Ella Constantinescu pe cea de 
bronz. Echipa feminină a Romîniei 
s-a clasat pe locul doi.

La lupte . și box. sportivii ro- 
mini s-au arătat, de asemenea, 
puternici.

Luptătorul Nicolae Martinescu, 
un tînăr țăran din împrejurimile 
Galațiului, descoperit în cadrul u- 
nei competiții populare de trîntă, 
s-a afirmat la campionatele mon
diale de la Stockholm, claslndu-se 
pe locul doi la categoria semigrea.

Ion Monea (mijlociei a cîștigat 
medalia de argint, iar C. Ciucg 
(muscă), N. Puiu (Cocoș), A. Ol- 
teanu (Pană) și V. Badea (mijlocie 
mică) au primit medalii de bronz 
la campionatele europene de box.

La fotbal, echipa olimpică a Ro
mîniei a învins echipa Danemar
cei si continuă cursa pentru cali
ficarea in turneul final de !a Tokio. 
Recordmana mondială la săritura 
în înălțime, Iolanda Balaș, rămîne

neînvinsă în lume din anul 1957. 
Recordul 
picioare, 
favorite 
J. O. de

Frumoase victorii au obținut 
sportivii romîni în cadrul „Șăptă- 
mînii sportive internaționale” de 
la Tokio, Iolanda Balaș,' luptătorul 
Valeriu Bularcă, caiacistul Aurel 
Vernescu, canoistiil Șitnion 
mailciuc s-au numărat printre 

acestei competiții de 
favoriților olimpici.
fost anul consacrării 

romînese. Pentru a 5-a

său de 1,91 este încă în 
Ea este una din marile 

ale concursului atletic al 
la Tokio.

victorii

Is- 
în- 
în-

un rezultat de egalitate: 
(3—3), fiind neînvinsă în ul- 
4 ani.

cei mai tineri sportivi au ob- 
sucsese deosebite. Floretista 

Ene a cîștigat „Criteriul tnon- 
al tineretului”, halterofilul 
Balaș a stabilit cîteva noi re

vingătorii 
cercare a

1963 a 
rugbiului
oară consecutiv, echipa Romînlei 
a cucerit competiția „Cupa Păcii”. 
Jn tradiționalul meci cu reduta
bila echipă a Franței, desfășurat 
la Toulouse, echipa romînă a ob
ținut 
6- 6 
timii

Și 
limit 
Ana 
dial 
Fitzi
corduri mondiale de juniori. Bog
dan Marinescu s-a dovedit cel mai 
bun tintaș de talere în campiona 
tul de la Praga. Șahistul Fior' 
Gheorghiu a dei enit campion im 
dial de șah la juniori.

Sportivii romîni întîmpină
încredere și mari speranb
olimpic, hotărîți să obtini 
succese de prestigiu pentru 
rile sportive ale R. P. Romi

'a£
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NICOSIA 2 (Agerpres).
Prima zi a anului nou, relatează 

: agenția France Presse, a cunoscut 
o vie activitate politică și diplo
matică, atît la Atena cit și la An
gara, în legătură cu criza cipriotă.

In după-amiaza zilei de 1 ianua
rie a avut loc o ședință a guver
nului turc, prezidată de primul mi- 
instru Inonu, la care a fost exa
minată evoluția evenimentelor din 
Cipru. A fost studiată, îndeosebi, 
informația cu privire la hotărîrea 
guvernului cipriot de a abroga tra

ctatele de garanție și alianță înche
iate cu Grecia, Turcia și Anglia. 
Aceeași agenție anunță că minis
trul afacerilor externe al Turciei 
a remis ambasadorilor la Ankara 

. ai Greciei, Angliei și Statelor U- 
nite o notă în care le atrage a- 
tenția asupra „ilegalității abrogării 
unilaterale de către președintele 

. Makarios a acordurilor de garan
ție".

Pe de altă parte, anunță agen
ția France Presse, la Atena a avut

cipriotă
loc în noaptea de 1 spre 2 ianua
rie o ședință extraordinară a gu
vernului grec, convocată de pri
mul ministru. La ședință, în afara 
șefilor de stat major ai forțelor 
armate, au luat parte ministrul a- 
părării naționale, precum și Pa- 
pandreu și Venizelos, lideri ai U- 
niunii de centru și Canelopoulos, 
președintele Uniunii naționale ra
dicale. Ședința a fost convocată în 
urma informațiilor potrivit cărora 
Turcia întreprinde pregătiri navale 
și militare în regiunea Ciprului.

Intr-o declarație făcută cores
pondenților de presă, Venizelos a 
făcut cunoscut ziariștilor că șe
dința a avut loc îndeosebi, „în ur
ma neliniștii pe care a provocat-o 
la 
cu 
lor 
in
ordinei". Nu intenționăm să accep
tăm o asemenea propunere, a de
clarat în încheiere Venizelos.

tailaiw tonsfruirii iihoi
Me EH

NEW YORK 2 (Agerpres).
„Cel mai bun lucru pe care îl 

putem ura la acest început de an, 
scrie într-un articol redacțional 
„New York Herald Tribune", este 
de a construi noi punți ale încre
derii între Est și Vest".

Analizînd evenimentele politice 
petrecute în cursul anului 1963 ca 
un indiciu al perspectivelor pentru 
noul an, ziarul american scoate în 
relief „destinderea moderată a în
cordării îfiternăționale".

Cel mai important element care 
a contribuit la această destindere 
este, consideră „New York Herald 
Tribune" „încheierea cu succes a

Mi ^DOBîi ale шсгвйиіі 
tratativelor și ratificarea Tratatu
lui pentru interzicerea experien
țelor nucleare". Printre celelalte 
elemente ziarul enumera „tendința 
spre o liberalizare a comerțului 
internațional", „angajamentul luat 
în comun de cancelarul Erhard și 
președintele Johnson de a explora 
toate posibilitățile pentru îmbună
tățirea relațiilor Est-Vest".

Referindu-se la alianța occiden
tală, „New 
recunoaște 
1963 multe 
dezideratul
cestei situații.

In sprijinul dezarmării 
generale și totale

LONDRA 2 (Agerpres). r • ’ '
Un grup numeros de oameni de 

știință și reprezentanți ai cultelor 
din Anglia, au publicat în revista 
„Times" o scrisoare adresată po
porului englez în care 
în sprijinul realizării 
generale și totale.

După cum se arată 
scrisoare. Tratatul de
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă, a fost 
întîmpinat cu căldură de toți oa
menii de bună
nu este însă decît un 
Autorii scrisorii se 
favoarea dezarmării 
totale și cheamă pe 
de bună credință din 
ferent de apartenență 
depună maximum de
tru a mobiliza opinia publică din 
tară în vederea înfăptuirii acestui 
deziderat al

se pronunța
dezarmării

în această 
la Moscova

Herald Tribune"

Atena cererea guvernului turc 
privire la mărirea contingente- 
militare ale Turciei și Greciei 
Cipru în vederea restabilirii

---------------0---------------

Detlarația dată publicității 
de reprezentanța Ciprului la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
Reprezentanța Republicii Cipru 

la Națiunile Unite, a dat publici
tății o declarație în care critică 
scrisoarea trimisă de vicepreședin
tele Fazii Kuciuk, liderul minorită
ții turce din Cipru, secretarului

con- 
per-
Ze-
nu-

York
că ea a înregistrat în 
„frămîntări" exprimînd 
unei îmbunătățiri a a-

---------------0---------------

Noul an întîmpinat fără nici o bucurie 
de muncitorii zilieri din Japonia

pentru a protesta împotriva con
dițiilor insuportabile de viață. 
„Dați-ne de lucru", au cerut ei în 
fața porților închise ale bursei 
muncii. „Trebuie să muncim pen
tru a avea ce mînca", strigau ei. 
împotriva demonstranților au fost 
trimiși 200 de polițiști. Oamenii 
indignați au început să arunce cu 
pietre în ei. A avut loc o ciocnire, 
poliția arestînd cîțiva muncitori.

TOKIO 2 (Agerpres).
Cei un milion de muncitori zi- 

lieri din Japonia au întîmpinat fără 
nici o bucurie noul an. Ei primesc 
un salariu mai mic decît cel mai 
prost plătit muncitor și nu se bu
cură de nici un fel de indemni
zații.

In preajma noului an, aproxima
tiv 1 500 de muncitori cu ziua din 
Osaka au ieșit pe străzile orașului

GX

credință. Acesta 
prim pas. 

pronunță îri 
generale și 
toți oameni 
Anglia, indi- 
politică, ,,.sa 

eforturi pen-

întregii omeniri". .

©= —
7<j.

între Kong Le
Singkapo

PENH 2 (Agerpres).

— ~0=>— -

Protestul adresat de șeful 
guvernului provizoriu 

al Dahomeyului lui U Thant
COTONOU 2 (Agerpres).
Colonelul Soglo, șeful guvernu

lui provizoriu al Republicii Daho
mey, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., U 
mă de protest 
meniului 
țenîi de 
teritoriul 
semenea,
de Securitate 
disputei care 
două țări.

După cum 
dintre Niger
venit o încordare în urma hotă- 
rîrii guvernului Nigerului de a-1 
expulza pe cei peste 16 000 de ce
tățeni 
Niger. 
Soglo 
gerian
din Dahomey au fost internați în 
lagăre.

general al O.N.U., U Thant. In a- 
ceastă scrisoare Fazii Kuciuk 
testa dreptul reprezentantului 
manent al Ciprului la O.N.U., 
non Rossides, de a vorbi în
mele întregului Cipru în discuțiile 
din Consiliul de Securitate care 
au avut loc la 27 decembrie.

In declarație se scoate din nou 
în evidență necesitatea 
țiuni grabnice a O.N.U. 
în vederea 
din această

normalizării 
țară.

'ir
(Agerpres).

unei ac- 
în Cipru 

situației

la care 
origină

Thant, o telegra- 
împotriva trata- 
sînt supuși cetă- 
dahomeană pe

Nigerului. El
convocarea

pentru
a

Bombardarea localității Ка-Auk de către avioane 
sud-vietnameze

locuitori, au fost distruse case 
semănături.

Acest atac a fost efectuat de
40 de avioane sud-vietnameze.

apărut

cere, de a- 
Consiliului 

examinarea 
între .cele

PARIS 2
După cum transmite 

dentul agenției France Presse din 
Atena guvernul Greciei a respins 
propunerea Turciei cu privire la 
sporirea efectivului forțelor arma
te grece și turce în Cipru.

In știre se spune că această ho- 
tărîre a fost adoptată la ședința 
extraordinară a guvernului grec 
care a avut Ioc la 2 ianuarie.

corespon-

HANOI 2 (Agerpres).
După cum relatează Agenția 

vietnameză de informații, Misiu
nea de legătură a Comandamentu
lui suprem al armatei populare 
vietnameze a adresat un protest 
Comisiei ihternaționale pentru su
praveghere și control din Vietnam 
în legătură cu bombardarea recen
tă a localității sud-vîetnameze Ka- 
Auk din provincia Tai-Nin.

După cum relatează agenția 
menționată, în urma bombardamen
tului la care a fost supusă această 
localitate pașnică, pe motiv că ar 
fi acordat ajutor 
de partizani, au

detașamentelor 
murit numeroși

Acord
Șt

PHNOM
In cadrul unei întîlniri care a 

avut loc în Valea Ulcioarelor, ge
neralul Kong Le, comandantul tru
pelor guvernamentale laoțiene șl 
generalul forțelor Patet Lao, Sing
kapo, au ajuns la un acord cu 
privire la încetarea focului. Cel 
doi generali au căzut de acord Bă 
creezie un 
veghere a 
hotărît, de 
nească din

comitet mixt de supra- 
încetarii focului. Ei an 
asemenea, să se întîl- 

nou la 7 ianuarie.
. ,5f

se
Și

știe, în relațiile 
Dahomey a inter-

5ЙЛЧ5

Comunicat comun )-marocan
dahomeeni care lucrează în 
In telegrama sa, colonelul 

reproșează guvernului Ni
ce circa 3 000 de cetățeni

©

De la limbajul războiului rece 
la diplomația coexistenței 

pașnice
TOKIO 2 (Agerpres).
Anul care a trecut a arătat că 

Statele Unite și Uniunea Sovietică 
„au treGut de la limbajul războiu
lui rece la diplomația coexistenței 
pașnice", scrie ziarul japonez „A- 
sabi".

,Asahi" arată că în noul an 
1964 politica coexistenței pașnice 
trebuie continuată. Pentru stabili
rea unei păci trainice în întreaga 
lume, subliniază ziarul, între Est 
și Vest trebuie să fie stabilite re
lații prietenești, trebuie să fie în
cheiat un tratat de dezarmare, 
trebuie să fie reglementată proble
ma Berlinului occidental și alte 
probleme urgente.

RABAT 2 (Agerpres).
Agenția China Nouă a transmis 

comunicatul comun al guvernelor 
R. P. Chineze și regatului Maroc 
în legătură cu vizita premierului 
Ciu En-lai.

„Cele două părți, se arată în 
comunicat, s-au pronunțat în sprl 
jinul coexistenței pașnice între 
țări cu sisteme sociale diferite șl 
a unei largi colaborări internațio
nale bazată pe egalitate șl avantaj 
reciproc".

Crearea organizației statelor a- 
fricane, eveniment de considera
bilă importanță pentru unitatea 
Africii și progresul acestui conti
nent, se spune în comunicat, „se 
încadrează în principiile istoricei 
conferințe de la Bandung, care nu 
a încetat să însuflețească popoa
rele africane și asiatice în acțiu
nile în vederea eliberării lor de
pline".

Cele două părți Iși reafirmă 
sprijinul pentru principiile neinter
venției în. afacerile interne ale al
tor țări, reglementării pașnice, pe 
calea tratativelor, a litigiilor in
ternaționale, reglementării în spi-

ritul justiției și echității a proble
melor dintre țările asiatice și afri
cane lăsate nerezolvate de istorie.

In numele președintelui Liu Șao
Ți și în numele său personal, pre
mierul Ciu En-lai a invitat pe re
gele Hasan al II-lea să viziteze 
Republica Populară Chineză la o 
dată care îi va conveni. Invitația 
a fost acceptată.

-------- --------- ------- ---------

Tratamentul inuman la care sînt supufi 
definufii politici din Aden

ADEN 2 (Agerpres).
Un număr de deținuți politici 

din închisoarea orașului Ahour, 
din vestul Adenului, au adresat o 
scrisoare reprezentanței din Cairo 
a Partidului popular socialist din 
Aden, în care dezvăluie tratamen
tul inuman la care sînt supuși. 
Autorii scrisorii arată că atît ei 
cît și ceilalți deținuți politici au . 
fost răpiți, încă de la 10 decem
brie, din locuințele lor și trans
portați în secret în închisoare unde 
sînt torturați și înghesuiți în ce
lule mici și întunecoase.

Arestarea și expulzarea în masă 
a patrioților din Aden a stîrnit 
protestul opiniei publice. înaltul 
comisar englez al Adenului și gu
vernul federal au fost nevoiți să 
dispună deschiderea unei anchete 
în legătură cu arestările în masă 
operate de autorități după atenta
tul din 10 decembrie.

Membrii Consiliului municipal 
din Aden au adresat reginei An
gliei o petiție în care se spune 
că înaltul comisar englez, K. Tre- 
vaskis, nu mai poate rămîne pe 
teritoriul federației atîta vreme 
cît continuă să-i sprijine pe prinții 
feudali.

La 1 ianuarie 1964, ca urmare a 
protestelor opiniei publice, autori
tățile federale au permis, pentru 
prima dată, ca deținuții politici sfi 
fie vizitați în închisori de familiile 
lor. Autoritățile federale au per
mis, de asemenea, ca un grup de 
28 de deținuți din închisoarea o» 
rașului Al Ițtihad, capitala fede
rației, să fie vizitați de ziariști șî 
să-și spună părerea despre trata
mentul inuman la care sînt su
puși. Ei au fost vizitați, de ase
menea, de deputății laburiști en
glezi sosiți în Aden.
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Explozie provocata de fasciști 

clădirea Casei poporului din Roma
2 (Agerpres).ROMA

n grup de fasciști a atacat în 
tea de 1 spre 2 ianuarie dă- 
a Casei poporului din cartie- 
Portuense (Roma) și au pus o 
?â a cărei explozie a

prilejuit clădirii mari distrugeri. 
Provocarea fasciștilor a stîrnit 

indignarea întregii populații a car
tierului. In același timp, a început 
strîngerea de fonduri pentru refa
cerea Casei poporului.
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mai mari zăpezi din cursul aces- g 
tui secol, transmit agențiile de g 
presă americane. Orașul New 
Orleans, unde stratul de zăpadă 
a atins aproximativ 35 de cm., 
este in mod practic izolat. In o- 
rașul Atlanta circulația pe străzi 
este foarte nn.lt îngreunată.

Și în alte state diu sudul S.UA. 
s-au înregistrat zăpezi și tempe
raturi neobișnuit de scăzute.
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NEW YORK. 1 ianuarie
și-au ocupat locul de membri 
nepermanenți în Consiliul de Se
curitate reprezentanții Boliviei, 
Coastei de Fildeș și R. S. Ceho
slovace.

Mandatul reprezentanților Bo
liviei și 
dura doi 
tul R. S. 
un an.

LONDRA. Organizația engleză 
„Mișcarea 
loniilor" a 
clarație în 
Federației 
landului apreciind aceasta drept 
o cucerire importantă în lupta 
pentru eliberarea Africii.

COLOMBO. La 1 ianuarie, la 
Colombo, a fost anunțată intro
ducerea limbii sinhaleze în ad
ministrație, aceasta înlocuind-o 
pe cea engleză. A fost anunțată, 
de asemenea, naționalizarea tu
turor companiilor petroliere si

Coastei de Fildeș va 
ani, in timp ce manda- 
Cehoslovace va dura

pentru eliberarea co
dat publicității o de- 
care salută lichidarea 
Rhodesiei și Nyassa-

de asigurări. Companiile de asi
gurări particulare nu vor mai pu
tea funcționa decît pentru asi
gurarea executării contractelor 
deja încheiate. Această măsură 
afectează 41 companii străine și 
10 companii locale.

CAIRO. Postul de radio Cairo 
a anunțat că alegerile legislati
ve care urmau să aibă loc 
R.A.U. la 10 februarie au fost 
minate pentru 26 martie.

LONDRA. Ministrul apărării 
Angliei, Peter Thorneycroft,
nunță agenția United Press In
ternational, a plecat intr-o călă
torie de inspecție la bazele mi
litare engleze din Orientul Mij
lociu și îndepărtat.

Printre bazele care vor ii 
inspectate se numără cele din 
Aden, Kuala Lumpur, Singapore, 
Brunei, Hongkong, Cipru și Malta.

NEW ORLEANS, Anul Nou a 
adus locuitorilor din Mississippi 
și Georgia, din sudul S.U.A„ cele
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LONDRA. Docherii din portul 8 
Londra au declarat la 1 ianuarie 8 
grevă cerînd majorarea salariilor. 8 
Ca urmare a grevei au încetat 8 
lucrările de încărcare-descărcare 8 
pe navele aflate în port. 8

LONDRA. Membrele organiza
ției „Femeile împotriva războiu
lui" au organizat la 1 ianuarie o 
demonstrație la Londra. Demon
strantele au transmis o scrisoare 
primului ministru Douglas Home 
în care ii cer ca guvernul en
glez să reducă bugetul militar, 
iar fondurile economisite să fie 
alocate pentru ajutorarea țărilor 
slab dezvoltate.
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