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Duminică, zi ale cărei dimi
neți sînt de obicei liniștite. Dar 
in dimineața zilei de 5 martie, 
zi așteptată cu atîta nerăbdare, 
totul era deosebit, plin de frea
măt, de entuziasm sărbătoresc. 
Lumina albăstruie a lămpilor 
de neon, care imită pe cea a 
zorilor ce urmau să apară mult 
mai tirziu, iți dezvăluia chipuri 
de tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, pe care-i stăpinea un 
singur gînd : să fie printre pri
mii la vot. Să-și dea cu drag 
votul celor mai buni dintre ei, 
și odată cu votul, mandatul de 
a-i reprezenta în organul su
prem al puterii de 
Adunare Națională, 
populare.

— Hai să ne

stat, Marea 
în sfaturile

grăbim ! - 
spunea un miner tovarășilor săi 
de drum, cu care plecase din 
noul cartier de la Livezeni spre 
secția de votare. Azi îl alegem 
pe minerul nostru, Aurel Cris 
tea, deputat în Marea Adunare 
Națională. Avem mineri mulți 
și buni, dar ei e dintre cei mai 
buni. El a fost primul din Va
lea Jiului care a trecut la fapte 
cînd a fost vorba ca fruntașii 
să sprijine brigăzile rămase în 
urmă. Tot el, cu brigada, a luat 
în primire primul frontal al A- 
nioasei. Lui îi dăm votul!

Cuvintele acestui miner, por 
ni te din inimă, sintetizau gîn- 
durile a mii de oameni ăf mun
cii din Valea Jiului ce se în
dreptau în ^dimineața zilei de 
ieri spre secțiile de votare. 
Străzile ii primeau împodobite 
cu drapele, iar atunci cînd si

Bucurie, însuflețire, nețărmurită 
încredere în viitor

Cine a străbătut ieri Valea 
Jiului, a fost cu siguranță mar
torul unor vibrante manifestări 
populare, ivite spontan, care a- 
veau darul de a pune puternic 
în evidență bucuria cu care ma
sele largi de oameni ai muncii 
au întîmpinat ziua de 5 martie, 
hotărîrea de a-și da din toată 
inima votul lor candidaților 
F.D.P. — candidați ai poporu
lui, hotărîrea de a transforma 
sărbătoarea alegerilor într-o en
tuziastă manifestare a atașamen
tului lor ferm față de partid, 
conducătorul înțelept al întregu
lui nostru popor spre un viitor 
însorit. Mii de drapele roșii șî 
tricolore. Fiecare secție de vota
re fusese împodobită cu migală 
de artist. Dar mai strălucitoare 
erau chipurile oamenilor veniți 
în fața urnelor să făurească prin 
votul lor victoria în alegeri a 
Frontului Democrației Populare.

Mergem la șut, dar mai întîi 
votăm I

La secția de votare nr. 30 din 
Lupeni, instalată în clădirea 
Scolii de 7 ani nr. 1, votarea a 
început cu un mic „incident". 
Minerul Moga Ștefan, împreună 
cu ajutorii mineri Ștefan Gheor
ghe și Manciu Gheorghe, veni
seră la secția de votare încă de 
la ora patru și jumătate dimi
neața

— Avem de rezolvat o proble
mă grea, spunea minerul Moga. 
Vrem să votăm primii. Ne-am 
pregătit de mult pentru votare, 
avem succese în muncă. Dar vo
tarea începe la ora 6, și tot la 
aceași oră noi trebuie să fim la 
mină, unde ne așteaptă o lucra
re de întreținere. Rugăm pe to
varășii de la secția de votare să

de la Paro- 
Florea Fibia, 
Dionisie din 

muncitoare

renele uzinelor, păstrînd obi
ceiul zilelor de lucru, au anun
țat ora 6, porțile secțiilor de 
votare s-au deschis larg:

— Poftiți la vot tovarăși 1
Din acel moment oamenii 

Văii Jiului au început să-și dea 
votul celor pe care ei însăși îi 
desemnaseră candidați : mine
rului Vancso Gheorghe de la 
Lonea, brigadierului Marian 
Simion de la Petrila, construc
torului Dobrică Marin din Pe
troșani, inginerului energetician 
Munteanu Romul 
șeni, învățătoarei 
minerului Bartha 
Lupeni, țărăncii 
Băncilă Ana din Iscroni...

In Valea Jiului începust săr
bătoarea alegerilor. In ochii oa
menilor muncii strălucea bucu
ria. Bucuria adîncilor prefaceri 
ce au avut loc pe aceste melea
guri, pe care puterea populară 
le-a înnoit cu frumusețea noi
lor cartiere ce se întind de la 
Lonea la Uricani, a puternice
lor uzine și mine, a vieții noi 
pe care o trăiesc toți cei ce 
muncesc. Strălucea bucuria de 
a păși mereu înainte, sub con
ducerea plină de înțelepciune a 
partidului, spre noi rzbînzi.

Și, în același timp, fiecare 
vot era însoțit de hotărîrea mi
nerilor și muncitorilor Văii Jiu
lui de a fi mereu în primele 
rinduri ale luptei pentru înfăp
tuirea luminosului program de 
desăvîrșire a construcției socia
liste, în slujba înfloririi patriei 
și apărării păcii.
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ne dea voie să ne depunem bu
letinele în urnă înainte de ora 6.

Tovarășa Gogonea Sanda, pre
ședinta secției de votare, se afla 
în fața unei probleme pe care nu 
știa cum s-o rezolve. Votarea nu 
se putea începe înainte de ora 
stabilită de lege, dar cei trei mi
neri vroiau să. fie primii la vot, 
doar de aceea veniseră la 4 și

I. BRANEA
(Continuare în pag. 2-a)

Membrii formației de dansuri a clubului minier din Petrilai a terminat de votat ca și cetă
țenii care vor asista peste cîteva momente la orogramul artistic nrezentat de ei în sala de festi
vități a clubului.

IN CLIȘEU: Înaintea începerii programului tinerii dansatori petrec un moment în fața clu
bului.

ШІ ЕМ8ТІ8ІМИГ
Lonea, cu numeroasele sale blo

curi muncitorești, cu modernul club 
dat în folosință anul trecut mine
rilor, cu noul cinematograf și mul
te alte așezăminte social-culturale 
ridicate în anii regimului demo
crat-popular, este pe drept' cuvînt 
cel măi mare din cartierele ora- 
ștdui Petrila-

Noaptea nu se risipise încă și 
pe străzile Lonei se îndreptau 
grupuri, grupuri de alegătoii spre 
secțiile de -cotare. De-abia trecuse 
de ora 4 și curtea școlii de cali
ficare vuia de chiote de veselie 
și trilurile fluierașilor. Zeci de 
mineri tineri și vîrstnici, țărani, 
gospodine așteptau veseli ora des
chiderii secției de votare.

...Ora 6. Sînt poftiți să intre 
primii alegători. Alături pășesc in 
fața urnei pensionarul Nicoară 
luliu, în vîrstă de 60 de ani, ta
tăl tovarășului Nicoară Coriolan, 
candidat în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională, și tină'a 
fidri Ileana care votează pentru 
prima dată. Moment emoționant. 
Toți cei de față privesc cu respect 
la luliu-baci care cu ochii ume
ziți de fericire votează pentru pro
priul său fiu, pentru viața fericit 
de azi, pentru pace. Rînd pe ri t 
se perindă apoi în țața urnei fiu e- 
7așii Mirci Petru, Cocolan N'uo 
lae, Grunță loan. Urmează apo 
la vot Cică Amița în vîrstă de 81 
de ani. Cernea Maria, de 76 de 
ani și-dorea t> lv-a de 18. ani..

Acele ceasornicului arată ora 6 
și cîteva minute. Cu obrajii imbu 
forați de frigul de dimineață, da> 
mai mult de emoție 6 tineri ș, 
tinere așteaptă la intrarea în sec 
ția de votare instalată în localul 
Școlii medii mixte. Cînd se des
chide ușa secției de votare pă
trund îrilăuntru să-și dea primul 
lor vot candidaților F.D.P. tine
rele Melțer Agneta, Poptiuc Au
rica, Vanciu Paraschiva, Szalay Ana, 
Nagy Ecateriira urmate de tînărul 
Stana Vaier. Unul cite unul cad 
în urnă buletinele cu primul lo- 
vot dat candidaților F.D.P

Printre primii au. votat la sec
ția de votare nr. 2.4 și minerii 
din brigada lui Compodi loan. 
In ziua premergătoare alegerilor 
ei au extras 50 de tone de cărbune 
Peste plan. Cu toții, cetățenii Lo
nei au votat cu entuziasm, cu op
timism pe candidații vieții noi.

Numeroși părinți au ținut să vină în fața urnelor cu copii in 
brațe sau ținindu-i de mîini. Votează doar pentru traiul lor fe
ricit...

CU CANDIDATUL LA BRAȚв
Secțiile de votare încă nu s-au 

deschis, dar în preajma lor s-au 
adunat mulți cetățeni ai Aninoa- 
sei. Foarte mulți.

Deodată, atenția tuturor este a- 
tiasă de o coloană numeroasă cu 
drapel în frunte, care se apropia 
de centrul de votare nr. 6.

- Cine sînt : întrebă cineva.
Răspunsul vine deodată din mai 

multe părți.
— Locuitorii din „Progresul" 

m frunte cu minerul Cristea Au
rel.

într-adevăr, în primul rînd al 
coloanei ce se apropia de secția de 
votare pășea la braț cu ortacii și 
vecinii lui, vestitul miner Cristea 
Aurel, candidat în alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională. Coloana se oprește. Vii
torul deputat este înconjurat cu 
căidură de toți cei prezenți.

începe votarea. Printre primii 
care introduc listele în urnă sînt 
locuitorii de pe strada Progresul, 
bineînțeles, în frunte cu candidatul 
lor în organul suprem al puterii 
de stat, Cristea Aurel. Apoi vo
tează minerii Matei loan și Pri- 
cop Gheorghe, șefi de brigăzi frun
tașe, minerul Nițaș Gheorghe, mi
nerii pensionari Hreniuc Simion și 
Bledea loan care nu de mult au 
împodobit strada Progresul cu cî- 

te o nouă casă construită cu îm
prumut de la stat. Votează tînă- 
ra Hoțea Mariuca, muncitoare la 
mină, precum și Iacob Viorica, 
lucrătoare în comerț, care și-a dat 
prima oară votul candidaților 
F.D.P. De urnă se apropie Petric 
Nicolae, șef de schimb în brigada 
lui Cristea Aurel.

— Dau cu drag votul candidați
lor F.D.P. îi votez cu fruntea sus 
pentru că sînt cei mai vrednici 
dintre noi. Votându-i. pe ei, știu 
că votez pentru fericirea noastră.

— Votez și eu, ca toți ortacii, 
pe Cristea Aurel, spunea minerul 
Ivașcu Luca din aceeași brigadă. 
Cum să nu fim mindii cînd dăm 
votul celui mai bun brigadier al 
nostru care candidează pentru Ma
rea Adunare Națională. Votez cu 
hotărîre și... nici o grijă; votul 
nostru va fi întărit cum se cuvine, 
cu mii de tone de cărbune de 
bună calitate date peste plan.

Abia a trecut o jumătate de oră 
de la începerea votării dar locui
torii din strada Progresul au votat 
cu toții. Acum stau iar împreună, 
în curtea secției de votare, în jurul 
viitorului deputat și discută feri
ciți, veseli. Discută despre cei că
rora : le-au dat votul, despre încre
derea în ziua de mîine, față de 
viitorul măreț al întregului nostru
popor.

ШШНІІІ ntii №lt 
і vuliaouitii

Pe muncitorii noii pteparații de 
cărbune ce se construiește la mar
ginea Vulcanului, zorii „zilei de 5 
martie nu i-au găsit pe la casele 
lor. Nu erau însă nici pe șantier. 
Acest lucru îl dovedea liniștea ce 
domnea aici. Excavatoarele uria
șe, care sub mîinile îndemînatice 
ale lui Drăghici Alexandru și 
Vlad Mircea mușcă cu sete din 
pămînt, erau oprite. Buldozeriștii 
Sava Gheorghe și Țugui Mihai 
n-au mai făcut să duduie mașinile 
pe care le conduc. Toți acei ce 
lucrează la construirea celei mai 
mari preparații din patria noastră 
s-au despărțit pentru scurtă vreme 
de șantierul lor drag, spre a merge 
să-și. dea cu încredere' votul can- 
didaților Frontului Democrației 
Populare.

O bună parte din muncitorii de 
aici votează la secția de votare 
nr. 11 instalată într-una din săli
le clubului minier dip localitate.

(Continuare în pag. 2-a)
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Cu entuziasm șl încredere in viilor — oamenii muncii 
ttn Vedea Jiului au votat pentru pace și fericire

Bucurie, însuflețire, 
încredere în

nețărmurită 
viitor

(Urmare din pag. l-a-)

jumătate. Au început să zbîr- 
nîie telefoanele, s-au cerut lă
muriri.

— Uitați tovarăși, spuse pre
ședinta secției de votare, nu se 
poate începe votul înainte de 
era 6. Dar conducerea minei vă 
propune să rămîneti să votați Și 
apoi mergeți la celelalte treburi.

Oamenii s-au învoit. Cum în
tre timp în fata secției de votare 
se strînseseră zeci de oameni, 
iar pînă la începerea votării mai 
era o jumătate de ceas, alegăto
rii s au așternut pe discuții. Ve
niseră, între alții, tinerii Nicolae 
Gheorghe și Gogonea Gheorghe, 
amîndoi muncitori la mină, și ei 
cu gîndul să voteze primii. Pen
sionarul Gerbert Francisc, vechi 
miner al Lupeniului, care veni
se de asemenea de mult. începu 
să povestească celor de fată cîte 
ceva din viata grea a mineri
lor de pe vremea cînd mina era 
stăpînită de capitaliști.

— Vă rugăm să poftiți la vot 
— anunța președinta secției de 
votare.

Intr-adevăr, acele ceasornicu
lui arătau orele 6. Mulțimea a- 
donată în fata secției de votare 
făcu loc celor trei mineri, care 
intrară fericiți în localul de vot.

Cu întreaga familie
Ieri, în oricare secție de vota

re ai fi intrat, întâlneai un as
pect în aparență lipsit de impor
tantă, dar totuși de o adîncă 
semnificație: în fata urnelor se 
prezentau familii întregi. Fami
lia maistrului minier Coștea 
Traian din Petrila, a ocupat sin
gură jumătate din cabinele uneia 
din secțiile de votare de la Pe
trila. Au venit să voteze capul 
familiei, Costea Traian, soția sa, 
Ana, precum și doi din copii lor, 
care la 5 martie au votat pentru 
prima oară. Au venit să voteze 
printre primii și cei din familia 
minerului Kobșin Constantin, 

O A T A I: DIN
MARIN DOBRiCA 

muncitor constructor 
Petroșani

să cunosc

în apartamente frumoase, mo
derne construite de noi. Sim
țeam aceeași emoție ca și noii 
locatari. Mulți dintre ei s-au 

cocioabele sărăcă
cioase, pline de igrasie, denu-

î Ca muncitor
♦ constructor am
* lucrat pe mai
• multe șantiere 
j din diferite o-
* rase. In acest 
î timp am avut ocazia
J o parte din transformările pe-
• trecute în anii de democrație 
С populară, să particip la înnoi- 
J rea mai multor regiuni ale pa-
♦ triei noastre.
• Sub ochii noștri și prin mun
* ca noastră a constructorilor,
♦ s-au ridicat cartiere întregi, u- 
» zine, școli, orașe, pe locuri unde 
J în trecut nu a fost nimic.
t Am avut ocazia să văd fa- 
î milii de muncitori nwtîndu-se r ■*

•
J mutat din
f
•
!

♦*

;--------, -- .......... ...  - -...........
• eram socotiți niște saltimbaci buni 
J doar să distrăm stăpînii, ci ca 
! niște cetățeni demni de conside

rația poporului pe care-l suiim.
* ' Prin votul nostru ne-am mani- 
țfestat adeziunea țață de politica 
ț înțeleaptă de pace și bunăstare 
«a partidului deschizător de dru- 
ț muri noi istoriei noastre. Am vo- 
• tat pentru a întări măreața operă 
•creatoare a statului nostru socia- • 

in numele înflopipii aptei
Am votat la 5 

martie pentru Ci
mentarea cuceriri
lor revoluționare 

~de pînă acum. Am 
* actorii, dar nu ca altădată cînd

VALER DONCA 
actor — Petroșani

votat și noi

din care face parte și Ileana, 
studentă în anul I la Institutul 
de mine.

Eram de fată cînd la secția de 
votare nr. 26 din Lupeni a venit 
să voteze muncitorul miner Tu
dor Gheorghe. Era de dimineață, 
și el a intrat în secție împreună 
cu soția sa Margareta. Din fa
milie lipsea doar fetița lor, în 
vîrsită de numai nouă luni. Marga
reta, soția lui, s-a îngrijit cm cî 
teva zile înainte de cineva ca să 
rămînă o oră cu fetita, spre a 
putea merge împreună cu soțul 
ei ia vot.

— Votăm amîndoi cu același 
gînd: pentru viitorul fetiței 
noastre, care ne este dragă ca 
lumina ochilor.

In același moment își ridica 
buletinele de vot cunoscutul mi
ner fruntaș Velek loan. Venise 
tot împreună cu soția

— Aș fi vrut mult să vin la 
vot împreună cu întreaga bri
gadă, spuse minerul Velek loan. 
In cinstea alegerilor am dat cu 
toții 110 tone de cărbune cocsifi- 
cabil de bună calitate peste plan. 
Dar n-am avut ce face: ortacii 
mei votează la alte secții. Așa 
că am venit împreună cu un sin
gur ortac, nevastă-mea. Și cu 
familia e bine, căci puterea popu
lară a adus familiilor noastre, 
ale minerilor și muncitorilor, fe
ricire, bucuria de a trăi, încre
dere în ziua de mîine.

Adrese noi
In fața secției de votare insta

lată în Școala nr. 1 din Vulcan, 
zeci de cetățeni își așteptau rîn- 
dul. Tovarășii diin cadrul secției 
de votare abia pridideau cu dis
tribuirea buletinelor. Alegătorii 
își spuneau numele, adresa, pri
meau buletinul și se îndreptau 
spre cabinele de votare.

Majoritatea alegătorilor își 
spuneau adresele însoțind cuvîn- 
tul „Bloc" cu un simplu număr.

— Stau în blocul G 2 — spu
nea minerul Săbău Dumitru, ve
nit să voteze împreună cu soția 
sa Ioana.

1

NI M A
mite „locuințe" 
de către stăpî
nii raiului capi
talist. în apar
tamente confor
tabile, luminoa

se, apartamente pe care în tre
cut nici în vis nu și le-ar fi 
permis să le dorească.

Azi mii de oameni ai muncii » 
din Valea Jiului locuiesc în a-t 
semenea apartamente, iar în j 
viitorii ani, așa cum prevede î 
mărețul program de desăvîrșire * 
a construirii socialismului, nu- * 
mărul locuințelor va creștet 
mereu. J

Pentru condițiile create, pen- J 
tru viața noastră fericită de* 
azi, mulțumim partidului care t 
ne-a călăuzit pe un drum nou, J 
drumul belșugului. De aceea • 
mi-am dat din inimă votul a* $ 
leșilor noștri, știind că am vo- J 
tat pentru fericirea mea. * 1

list, pentru a con
tribui la înfăp
tuirea minunate
lor realizări ale 

nostru ce-l trăim.viitorului
Și votul nostru e angajament 

militant pentru împlinirea sarcini
lor care ne stau în față, ce oglin
dește încrederea acordată celor 
mai buni fii ai poporului, celor 
mai. harnici fi devotați făuritori 
ai idealurilor noastre.

Noi, slujitorii artei am venit 
sărbătorește la vot, ne-am dat cuZ 
încredere votul nostru candidați- * 
lor vieții noi, în numele înfloririi J 
minunatei arte a societății noas- • 
tre. J
.Î Î 4.4.UIIIÎII *

— Tot în blocul G 2, stau, se 
adresă unuia din comisia secției 
de votare brigadierul Biro Eme- 
rlc, al cărui abataj dă cantități 
mari de cărbune peste plan.

— Blocul 52, scara IV, 35 — 
spunea minerul Suciu Vasile

Acest miner tînăr, împreună 
cu familia, își trăiește viața în- 
tr-un apartament mare, luminos, 
cu două camere, bucătărie, baie, 
cămară. Putea oare vreun miner 
în trecut să locuiască în aseme
nea condiții ?

Din noile blocuri au venit să 
voteze sute și sute de oameni 
ai muncii din Vulcan. Căci în a- 
cest oraș, pe care burghezia și 
moșierimea îl sortiseră morții, 
s-a construit an de an cu febri
litate. Mina nouă, s-a deschis în 
anii puterii populare, marea ter
mocentrală Paroșeni, una dintre 
cele mai mari unități energetice 
ale patriei, dispensare, lăcașuri 
de cultură. In ultimii ani s-au dat 
în folosință blocuri cu 1262 a- 
partamente, 450 locuințe indivi
duale. Și tot atîtea familii au 
acum adrese noi. Adrese la care 
oameni ai muncii trăiesc în con
diții cu totul noi, cum nu s-ar fi 
putut niciodată în vremea cînd 
Vulcanul era sortit ruinării de 
către capitaliști.

Cuvîntul brigăzilor fruntașe
— Din momentul în care sec

ția de votare și-a deschis por
țile, la secția noastră de votare 
a fost o adevărată sărbătoare — 
spunea tovarășul Munteanu Ca
rol, președintele comisiei secției 
de votare instalată în localul 
Scolii de 7 ani din Petrila. Di
rect din șut, din abatajul în fi
guri unde lucrează, a venit să 
voteze cunoscuta brigadă frun
tașă condusă de Michiev Gheor
ghe. Depășire : 30 la sută peste 
plan.

Și brigada lui Michiev n-a fost 
singura. Ortacii brigadierului 
VISduțeanu Gheorghe, ai lui 
Bartha Francisc, fruntași ai Pe- 
trilei, au venit la vot direct din 
mină, din abataje, raportînd suc
cese importante în muncă.

Insufletitor a fost momentul 
cînd la secția de votare au venit 
încolonați peste 200 de tineri 
mineri și muncitori tineri, care 
trăiesc în frumoasele cămine 
muncitorești nr. 1 și 2, construi
te la Petrila. Au venit la vot 
împreună cu candidatul lor, to
varășul Zechiu Nicolae, artrifi- 
cier, tot tînăr și el. Cu muzica 
în frunte, cîntînd, ca la o mare 
sărbătoare.

In întreaga Vale a Jiului a 
fost sărbătoare. Sărbătoare a li
bertății poporului nostru, ce-și 
clădește, sub conducerea partidu
lui, o viață plină de bucurii.

Niciodată Școala de 7 ani nr. 1 din Petrila nu a cunoscut o animație atît de mare ca ieri. în
că din primele ore ale dimineții un mare număr de oameni ai muncii din Petrila au venit »ă-șl dea 
votul lor candidaților F.D.P., după cum se vede și în clișeul de fată.

La muncă și la
...încă de sîmbătă după masă, 

cînd au terminat munca pe șantie
rul Gh. Dimitrov, zidarii din bri
gada lui Găvan Petru au ținut 
o scurtă consfătuire.

— Măi, fraților, le-a spus Gă
van, mîine mergem la vot. Briga
da noastră îi printre cele mai bu
ne de pe șantierul Petroșani, așa 
că eu spun să mergem în grup la 
vot și mai ales să fim printre pri
mii care vor vota. Voi votați cu 
toții la secția a 2.-a de votare de 
la școala elementară, asta o știți. 
Eu n-o să pot veni cu voi. am 
altă sarcină.

...5 martie. Mai sînt câteva mi
nute pînă ce președintele secției 
va invita cetățenii la vot. Afară 
s-au și adunat mai bine de 60 
de cetățeni. Vor să fie primii la 
vot. Iată pe tinerii Thiess Mihai 
și Nică Marin, zidari în brigada 
Iui Froșt Mihai, pe Străchinescu 
Florica tînăra care va vota azi 
pentru prima dată, pe Velescu Za- 
haria de 68 de ani și iată-i în 
grup și pe tinerii lui Găvan Pe
tru. S-au ținut de cuvînt, au venit 
să voteze în grup.

Ora 6 fix. începe votarea. în 
grupuri, cetățenii pășesc prin fața 
urnelor depunîndu-și buletinele de 
vot. își dau voturile lor candida- 
ților F.D.P., unul lângă altul, așa 
cum muncesc și pe schelele noilor 
clădiri, Duică Nicolae, Nistorescn 
Dumitru, Ciobescu Dumitru, Ilin- 
ca Nicolae, Udroiu Gheorghe, Ne- 
grescu Ilie, toți tineri zidari in 
brigada lui Găvan. Sînt aceeași 
tineri plini de entuziasm și voio
șie pe care i-am văzut cu zile în 
urmă mânuind, repede și cu price
pere, mistria și cărămizile, înăl- 
țînd tot mai sus zidurile celor 
trei blocuri noi cu 44 apartamen
te de la șantierul Gh. Dimitrov

Constructorii noii perle a Vulcanului
(Urmare din pag. l-a)

încă din ajunul zilei de 5 martie, 
s-au înțeles să vină ia vot în 
grup. Zorile încă nu se iviseră și 
Petcu Constantin, șeful echipei 
de betoniști Bpșcan Petru, meca
nicul Picu loan, excavatoristui 
Vlad Mircea și mulți alții erau 
deja la secția de votare. Ca și 
în muncă, voiau și aici să fie prin
tre fruntași. Chiar primii n-au fost, 
fiindcă sute de vulcăneni tineri și 
vârstnici, ce locuiesc pe străzile 
ce votează aici, au ținut să fie 
printre cei dintâi votanți, dar pe 
cînd au început să se ivească zo
rile și constructorii aveau deja sa
tisfacția de a-și fi spus cuvântul.

Mulțumiți, s-au îndreptat spre 
casele lor din apropierea șantieru
lui. Șantierul imens, al cărui capăt 
se pierde undeva în ceața ce în
văluie malurile Jiului, este îmbră
țișat în priviri calde.

vot — împreună!
După ce a votat, tînărui zidar 
Duică Nicolae ne-a spus :

— Brigada noastră s-a angajat 
ca în cinstea alegerilor și a celei 
de a 40-a aniversări a partidului 
să termine de roșu clădirile ce
lor trei blocuri pînă la 16 aprilie. 
Pînă acum am înălțat zidurile pî
nă aproape la etajul II. Noi ne-am 
dat cu toții votul candidaților 
F.D.P. știind că prin aceasta vo
tăm pentru viața noastră tot mai 
bogată și mai fericită. Cei pe care-i 
alegem să conducă treburile ob
ștești sînt oameni muncitori ca și 
noi. Cristea Aurel, candidat pen
tru Marea Adunare Națională, es
te miner harnic, îl cunoaștem cu 
toții. Sîntem siguri că sprijiniți 
de deputății noștri vom obține 
succese mereu mai mari.

Cuvintele tânărului zidar au fost 
întrerupte de țăranul muncitor Gâ- 
lățan Petru, om în vârstă și cu chef 
de vorbă. ,

— Azi votăm pentru noi, perț- 
tru noi și pentru viața noastră 
nouă. Așa e drept. Da’ eu vă spun 
că nu întotdeauna a fost așa. - Eu 
am apucat și alte vremuri cînd 
intrai în secția de votare și... nu 
știai ce să faci. Dacă votai pe 
unii te așteptau alții afară și a- 
poi... numai spatele știa ce-ți 
lua 1...

...Prin fața urnelor se perindă 
alți și alți cetățeni. Tineri care 
acum votează pentru prima dată, 
femei care în trecut n-aveau acest 
drept, constructori de pe șantierul 
Petroșani, țărani muncitori.

Pînă la ora 7,30 la secția de 
votare nr. 2 din Petroșani au votat 
aproape 20 la sută din numărul 
cetățenilor ce votează aici. Dins
pre Slătinioara și Livezeni spre 
secție se îndreaptă grupuri, gru
puri tot mai mulți alegători...

GH. DUMITRESCU

Peste trei ani, clocotul de șan
tier se va împleti cu cel de uzină. 
Potrivit sarcinii trasate de Congre
sul al Ш-lea al partidului în 1963 
aici se vor spăla 1.000.000 de 
tone de cărbune, iar treptat pu
terea preparației va crește la 
3.000.000 tone.

Votînd candidații F.D.P. cons
tructorii preparației s-au gândit la 
sarcinile mărețe ce le stau in față. 
Pe chipuri li se citește hotărâre 
și dârzenie. Sarcinile trasate de 
partid vor fi îndeplinite înainte de 
termen. Peste câțiva ani, cînd se 
vor prezenta din nou in fața ur
nelor spre a-și da din nou votul, 
pe harta Vulcanului va străluci o 
nouă perlă, iar ei vor avea mîn- 
dria de a o fi înălțat. Sânt doar 
și ei alături de deputați, gospodari 
ai bogățiilor țării, pe care toți oa
menii muncii, conduși de partid, 
o fac din zi în zi mai frumoasă, 
mai înfloritoare.
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ART
cu semeție pe ale luminii trepte, 
noua eră de omul muncitor...

P
Mă nalt 
Săpate-n 
Lăstuni îmi zboară gîndul pe aripe măiastre
Spre tine drag părinte ce-»l știut să-nfrumți 
Furtuni dezlănțuite în vremuri zbuciumate, 
Cînd flori înmugurite devreme ofileau.
Cînd nopțile ca smoala erau însîngerate,
Cînd norii grei ca plumbul cu trăsnet se spărgeau 
Tu pasu-mi șovăielnic spre schelele luminii 
Mi l-ai condus prin beznă, vigoare tu i-ai dat 
Din seva ce dă viață firavelor vlăstare 
Și eu cu lăcomie mereu m-am adăpat, 
Descătușat mi i brațul și mintea și privirea 
Să mă înalț pe schelele cu aripe de jar 
Să dnt cu bucurie, viata, fericirea
Ce-o luminezi într una partid, părinte, far.

M. I. CALIN 
lăcătuș U.R.U.M.P.

Condiții optime de munca și învățătură
In fiecare lo- —==— cultură generală

calitate a Văii GHiNEA 1OAN aînt *re<rventa*e
Jiului, în ori ce secretarul Comitetului orășenesc de elevi> ,in
—“ ’ UTM școlile profesio

nale sînt cuprinși 
"— aproape 600 ti

neri. Datorită condițiilor create
peste 200 dintre cei mâi buni 
muncitori frecventează cursurile 
școlii de maiștri 
Peste 900 de fii 
muncii urmează 
tufului de mine 
care vor deveni conducători teh
nici ai exploatărilor noasitre mi
niere. Au fost create condiții mi
nunate pentru tineretul muncitor 
pentru a-și completa studiile. In 
ciclul II al învățămînului ele
mentar își completează studiile 
prin cursurile serale 432 tineri, 
iar liceul seral este frecventat 
de 940 tineri.

In cadrul exploatărilor minie
re, în construcții, C.F.R., Fila
tura Lupeni și alte întreprinderi1 
funcționează școli de calificare 
în cadrul cărora se califică an 
de an peste 1.000 tineri munci
tori în diverse meserii. Acestea 
sînt doar cîteva exemple din 
multiplele posibilități create ti
neretului nostru pentru dezvol
tarea aptitudinilor sale.

In regimul burghezo-moșieresc 
nici nu s-au putut visa asemenea 
condiții. Ele au putut fi create 
numai în anii puterii populare 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului clasei muncitoare.

Minunatele condiții de muncă 
și învățătură, marile drepturi și 
libertăți create tinerei generații, 
perspectivele mărețe înfățișate 
de Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., însuflețesc 
tinerii din Valea Jiului de a 
munci și învăța neobosit, de a 
contribui cu tot elanul lor tine
resc la înfăptuirea politicii parti
dului nostru scump, ia înflori
rea patriei noastre dragi.

colț al bazinului 
nostru carboni
fer te întîmpină 
noul : cartiere întregi de blocuri 
moderne, școli, cluburi, magazi 
ne, cinematografe — dovezi ale 
măritor transformări ce au avut 
loc în anii regimului democrat 
popular în viața minerilor și a 
celorlalți oameni ai muncii din 
fosta vale a plîngerii.

In perioada pregătirilor pen 
tru alegerile din 5 martie, cît și 
înainte, cu ocazia întîlnirilor cu 
veteranii exploatărilor miniere, 
mulți tineri au ascultat mărtu
riile acestora cu privire la con
dițiile de viață și de muncă ale 
minerilor, îndeosebi ale celor ti
neri, în anii cruntei exploatări 
burghezo-moșierești. „13 ani a- 
veam cînd am început să lucrez 
în mină ca zaibăr, apoi, abia 
peste 10 ani, am devenit miner", 
„mergeam la șut cu doi cartofi 
și c ceapă", „trăiam 12 copii 
într-o casă igrasioasă a vechii 
colonii" și multe asemenea de
clarații ne înfățișează adevărul 
despre condițiile de viață și mun 
că ale minerilor în anii regimu
lui burghezo-moșieresc.

Dar aceste timpuri au apus 
pentru totdeauna. Noua genera
ție de mineri din Valea Jiului, 
prin grija partidului și a statu
lui nostru, are asigurate condi
ții de muncă și de viață la care 
în trecut tinerii nici nu îndrăz
neau să viseze. Astăzi, minerii 
Văii Jiului trăiesc o viață nouă, 
plină de bucuriile muncii libere

In fiecare localitate a Văii 
Jiului au fost construite cămine 
muncitorești destinate cazării ti
nerilor mineri. In cele 14 
cămine de tineret din Valea Jiu
lui sînt cazați în prezent aproa
pe 3.000 de tineri.

Statul democrat-popular a 
creat tineretului condiții optime 
de învățătură și pentru ridica 
rea calificării profesionale. Re
țeaua învățămîntului de toate 
gradele a cunoscut o largă dez
voltare. Ciclurile I și II ale în- 
vățătnîntului elementar cuprind 
peste 10.700 copii ai oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Cursu
rile de zi ale școlilor mediii de

In 
de

două zile 408 tone 
cărbune peste plan

Minerii de la 
Petrila au termi
nat victorioși pri
ma etapă a între
cerii lor cu cei 
de la Vulcan. în
curajați de succe
sul obținut, dor

nici să obțină rezultate cît mai 
bune în cinstea alegerilor, mine
rii de aici au pornit în martie 
la muncă mai rodnică. După două 
zile de muncă ei au extras deja 
peste plan 408 tone de cărbune 
energetic de calitate corespunză
toare, In fruntea întrecerii pe mi
nă sînt acum minerii sectorului î. 
Ei și-au întrecut planul pe două 
zile cu peste 300 tone de cărbu
ne. 120 tone de cărbune au dat 
peste plan și minerii sectorului 
III care în luna trecută au obți
nut cele mai bune rezultate. Ast
fel, colectivul minei Petrila deține 
ți acum locul de frunte în între
cerea cu minerii de la Vulcan.
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și topograîi. 
ai oamenilor 

cursurile Insti- 
din Petroșani

GRUPELE DE PARTID,
Datorită îndrumării concrete 

de către comitetul orășenesc, gru
pele de partid din blocurile A 
52, C, din străzile Libertății, Fi- 
liimon Sîrbu, Florilor, Minerilor, 
V. Alecsandri, Dorobanți, Cioba
nilor și altele au imobilizat loca
tarii la întărirea grijii față de 
bunurile obștești, la înfrumuse
țarea cartierelor.

Iată cîteva aspecte din activi
tatea acestor grupe:

La blocul A 52 grupa de partid 
(organizator tov. Blăjan Virgil) 
a constatat că nu toți locatarii 
respectă ordinea și curățenia pe 
scări, iar alții aruncă gunoiul în 
subsolul blocului.. Membrii gru
pei de partid au hotărît să com
bată această atitudine lipsită de 
grijă față de bunul obștesc. El au 
stat de vorbă cu toți locatarii și, 
împreună cu comitetul de bloc, 
au stabilit un program de cură
țire a scărilor blocului și au luat 
măsuri pentru evacuarea gunoiu
lui din subsol. Acțiunea grupei 
de partid a avut efect. Acum lo
cuitorii blocului participă la în
treținerea curățeniei pe scări.

Rezultate bune au obținut în 
activitatea lor și grupele de partid 
din străzile Florilor, Libertății, 
ale căror organizatori sînt tov. 
Slavici Alexandru, Roman Mihpi. 
Aceste grupe se adună cu regu
laritate în ședințe și dezbat pro
blemele gospodărești ale străzi
lor. Ele țin 0 strînsă legătură cu

A trecut mai bine de un an de 
cînd s-au creat grupele de partid 
din blocuri, cartiere și străzi cu 
scopul de a ajuta la buna desfă
șurare a activității membrilor și 
candidatilor de partid din dife
rite întreprinderi și instituții în 
cartierele unde locuiesc și de a 
contribui la îmbunătățirea muncii 
pe tărîm gospodăresc, cultural și 
politic în cartierele orașelor.

In toate localitățile Văii Jiu
lui, în blocuri și străzi, activează 
în prezent grupe de partid care 
aduc o contribuție valoroasă la 
retolvarea treburilor de interes 
obștesc.

In orașul Vulcan au fost create 
pînă în prezent un număr de 65 
grupe de partid în blocuri și 
cartiere. Comitetul orășenesc de 
partid din Vulcan acordă multă 
atenție îndrumării activității gru
pelor de partid. Ca organizatori 
ai acestor grupe au fost numiți 
tovarăși dintre cei mai buni mem 
bri de partid, oameni 
riență în 
răși care 
Comitetul 
convoacă 
dințe de 
grupelor.
cu el. Nu de mult comitetul oră
șenesc a instruit organizatorii 
grupelor de partid asupra felti- 
lui cum trebuie să-și desfășoare 
activitatea în perioada pregătirii 
alegerilor din 5 martie.

cu expe- 
munca de partid, tova- 
se bucură de prestigiu, 
orășenesc de partid 

cu regularitate la șe- 
instructaj organizatorii 
tine o strînsă legătură

din 
producție 
însemnă- 

întregului 
Petrila

Fiecare dintre muncitorii și teh
nicienii preparației noastre, a citit 
cu deosebită atenție, Directivele 
C.C. al P.M.R. însușindu-și învă
țăminte prețioase din cuprinsul 
lor. Lupta pentru o calitate mai 
înaltă a produselor, îmbunătățirea 
muncii fiecăruia, folosirea 
plin a capacităților de 
— sînt sarcini de mare 
tate care stau în fața 
colectiv al preparației

Anul trecut a fost pusă în func
țiune o nouă linie de brichetare 
(montată în numai 35 zile) ceea 
ce a făcut să crească capacitatea 
secției cu 54 la sută, s-a dat în 
folosință o uscătorie nouă, au fost 
concepute și instalate aparate au
tomate pentru colectarea probelor 
de cărbune de pe benzile trans
portoare ale diferitelor culbutoa- 
re, s-a automatizat distribuția va
cuumului, la cazane.

In anul curent, traducînd în 
ță Directivele partidului, vom 
liza peste plan 10.000 tone 
chete, 100.000 lei economii 
introducerea hidrociclării 
rialului mărunt, 
mului de energie, folosirea 
plin a capacității noii uscătorii 
alte asemenea măsuri.

ing. SABIN FLOREA 
șeful preparației Petrila

vio
rea- 
bri- 
prin

mate- 
reducerea consu- 

din 
Și

înfăptuiri gospodărești
In orașul Lupeni au fost repa

rate cișmelele de apă în cartierele 
ștefan, Bărbăteni și Grafit, s-a 
reglementat alimentarea cu apa 
potabilă a coloniei Braia. Este în 
curs de amenajare o grădiniță de 
copii în cartierul Grafit precum 
și repararea podului din colonia 
Roșia. Tot la propunerea cetățe-

Vedere din Vulcan

MMMOM4O44HMW*44H4 ♦♦♦♦44444Ф4444 4ФФФФ • 44 4 4 Ф

♦
♦
♦Oameni ai faptelor

De numele brigăzii lui Ferenczi 
Balazs este legată realizarea ce
lor mai importante lucrări de 
pregătire pentru dezvoltarea mi
nei Lupeni. Cele mai mari pu - 

, (uri au avut ca părinți pe har- 
I nicii mineri ai acestei brigăzi- Nu 

mai puțin de 460 m.l. de puț au 
săpat în subteran minerul Fe
renczi Balazs cu ortacii săi. Cea 
mai importantă și mai pretențioa
să lucrare a fost puțul orb nr. 12. 
Dar cu dîrzenia, sîrguința 'și pri
ceperea, care i, 
caracterizează, mi
nerii brigăzii au 
reușit să fie la 
înălțimea sarcini
lor, executînd „ca 
la carte" atît puțul cît și lucră 
rile miniere anexe.

După o îndelungată muncă de 
ani și ani în adîncurile puțurilor, 
minerii din brigada lui Ferenczi 
Balazs nu și-au îndreptat prefe
rințele spre o lucrare mai ușoară. 
Nici gînd de așa ceva. în sector 
era o lucrare urgentă de execu
tat : galeria de cercetare în stra
tul 5 blocul 111 A. Mai era de 
cercetat la orizontul 480 peste 
160—170 metri de strat și aceas
ta cu maximă rapiditate, în vede-

• V7I investiții cifrele ce indică a-l
- ------- -------- ♦ vansările zilnice in galeria în care X

X lucrează minerul Ferenczi Balazs • 
X cu ortacii săi și-au continuat as- • 
♦ censiunea : 1,5... 2... 2,5... 3 m, X 

nilor s-au repartizat două mașini î înaintează rapid ♦
pentru transportul cărbunelui ♦ deschizind drum Itber prtn stra- • 
p< Ti populație. Xtul de cărbune. Bilanțul muncii •

La toate sfaturile populare dinX^ Імпа februarie arată: 42,5 •
localitățile Văii Jiului propune- ♦ tri galerie simplă preluată de to- ♦ 
rile oamenilor muncii sînt studia- î P°S™f recepția de sfîrșit de • 
te cu multă atenție, luîndu-se Xluna- ln tot cursul lunit tTecute- • 
măsuri de rezolvare a lor în ter- ♦ randamentul mediu cu care a • 
menul cel mai scurt.

CARNET

biroul organizației de bază de 
cartier (secretar tov. Suciu Nico- 
laej. cu comitetul de cetățeni și 
deputății sfatului popular, cu ca
re se consultă în permanență. 
Grupele de partid din aceste 
străzi au stabilit ca fiecare mem
bru și candidat de partid să dis
cute cu vecinii săi și să-i mobili
zeze la acțiunile de înfrumuseța
re a străzilor. Drept rezultat, ce
tățenii au prestat în lunile ianua
rie și februarie peste 500 ore 
muncă voluntară pentru înfru
musețarea străzilor. Cetățenii din 
străzile Lenin și Florilor, de 
pildă, au lucrat mai multe dumi
nici la desfundarea șanțurilor, la 
curățirea străzilor și împrăștie- 
rea pietrișului. Grupele de partid 
din aceste străzi cît și din al
tele urmăresc de asemenea cum 
achită locatarii îndatoririle față 
de stat, se ocupă de educarea 
cetățenească a locatarilor.

Grupele de partid desfășoară 
de asemenea o bogată activitate 
politică de masă în cadrul cam 
paniei electorale. Membrii și can- 
dîdații de partid din grupele de 
partid ale căror organizatori sînt 
tOv, Slavici Alexandru, Roman 
Mihai, Bodi Iosif popularizează 
realizările regimului democrat. îi 
mobilizează pe cetățeni la activi
tatea caselor alegătorului și la 
alte acțiuni premergătoare în ve
derea alegerilor de la 5 martie. 
Locuitorii din străzile rnd» mun
cesc aceste grupe de partid au

nații puternice de 
metan; tăierea 
cărbunelui se face 
exclusiv cu cio
canul de abataj. 
Nu s-au lăsat 

copleșiți de greutăți. Dimpotrivă.

rea punerii lui în exploatare. De., » 
terminaseră de curînd lucrările la J 
puful nr. 12 minerii brigăzii au ♦ 
acceptat propunerea ce le-a făcut-o X 
conducerea sectorului de a săpa J 
această galerie. In ziua de 8 fe- ♦ 
bruarie ciocanele de abataj prăvă » 
leau primii bulgări de cărbune X 
zmulși noului ort. X

Locul de muncă a întîmpinat • 
cu perspective nefavorabile pe ♦ 
minerii brigăzii lui Ferenczi Be- X 
lags. Zăcimîntul abundă în ema- ♦ .. ... . ,, ♦

I ♦> ♦
■ ♦ 

♦ 
. ♦ 

*
i, ♦ 

Brigadierul și-a pus de-ridată in* 
acțiune capacitatea sa de bun or- X 
ganizator. Sectorul a venit în- X 
tr-afutorul brigăzii luînd măsurile ♦ 
de aeraj cele mai potrivite, care * 
au asigurat evacuarea metanului * 
de la ort. în galerie au intrat în * 
funcțiune două coloane de aerat X 
de 400 și 500 mm. diametrul ac- J 
ționate de ventilatoare puternice ♦ 
de tipul Prohodka. X

Munca brigăzii a devenit din • 
zi în zi mai stăruitoare și, în X 
aceași măsură, tot mai spornică. ♦ 
In cartea de raport a sectorului * 

X lucrat brigada a depășit mult pe •
• cel planificat, iar depășirile de, J
• plan s-au menținut necontenit la J
• 50 la sută . •
X De stai de vorbă in aceste zile *
• cu Veres Iosif, cu Ștefănică Cor- ♦
• nel sau cu or if are miner din bri- • 
X gada condusă de Ferenczi Balazs « 
X afli în се-și au izvorul energia, J
• înflăcărarea care le înaripează •
• munca : la 5 martie, dîndu-și vo- • 
J tul candidaților F.D.P. și-l dau J
• totodată și pentru șeful lor de X 
J brigadă, pe care minerii Lupeniu-! 
X lui l-au propus candidat în ale- ♦ 
X gerile de deputați pentru sfatul ♦ 
X popular al orașului Lupeni. Și, ca ♦
• membrii ai brigăzii, au hotărît să •
• răsplătească această marc cinste J
• așa cum se cade : cu realizări *
• minerești. X
• I. BALAN •

• 
4444«4444444444Ф44444444444«

participat în număr mare la în
tâlnirile dintre candidațji F.D.P. 
și alegători și an verificați cu «toții4 
dacă sînt trecuți în listele elec
torale.

Activitatea grupelor de partid 
depinde în mare măsură de felul 
cum sînt îndrumate de către co
mitetul orășenesc de partid. Ora
șul Vulcan este unul din loca
litățile Văii Jiului care cunoaște 
o dezvoltare continua. Cetățenii 
sînt chemați să contribuie tot 
mai activ la gospodărirea orașu
lui, la înfrumusețarea lui. Gru
pele de partid au un rol deosebit 
în mobilizarea cetățenilor la gos
podărirea orașului, cît și la dez
voltarea răspunderii locatarilor 
față de noile construcții sociale 
care le stau la dispoziție. Pentru 
a îmbunătăți în continuu activi
tatea grupelor de partid, comite
tul orășenesc din Vulcan trebuie 
să se preocupe mai mult de răs- 
pîndirea experienței grupelor de 
partid fruntașe, iar organizațiile 
de bază de partid, cum sînt cele 
de la mină, termocentrală etc., 
trebuie să urmărească îndeaproa
pe felul cum își desfășoară acti
vitatea membrii și candidați! de 
partid în cartierele în care lo
cuiesc.

Desfășurînd o activitate susți ■ 
nută, fiind exemple în toate ac
țiunile obștești, membrii și can
didați! de partid contribuie Ій 
mobilizarea oamenilor muncii la 
gospodărirea cît mai bună a stră
zilor și cartierelor.

I. DU BE К
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luat cuvîntul

GRENOBLE 5 (Agerpres).
La 4 martie și-ai încheiat lu

crările „Colocviul pentru proble
mele autodeterminării și restabi
lirii păcii în Algeria", care a du
rat două zile. In încheierea lu
crărilor a fost adoptată în una
nimitate „Carta autodetermină
rii". La colocviu au participat 
peste 250 die reprezentanți ai u- 
nor partide și grupări politice, 
organizații obștești, sindicate, 
uniuni ale tineretului și alte or 
ganizații din Franța. Aceștia au 
discutat multilateral problemele 
care preocupă în mod deosebit 
în prezent cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice france
ze — restabilirea păcii în Alge
ria, autodeterminarea poporului 
algerian și stabilirea de noi re
lații reciproce între popoarele 
Franței și Algeriei. La colocviul, 
care a constituit o adevărată tri
bună publică, au
cunoscuți fruntași politici și ai 
vieții publice, cunoscuți juriști. 
Toți au fost uniți prin dorința 
de a apropia ziua încetării răz
boiului din Algeria, care aduce 
mari daune atît Franței cît și 
Algeriei și, abordarea diferită a 
unor aspecte ale problemei alge
riene nu a constituit o piedică 
pe calea principalului țel al co 
locviuluî de la Grenoble.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 4 martie, a fost ascultat 
raportul procurorului Curții de 
Casație a Franței, Maurice Rol
land, unul din participanții de 
vază la mișcarea de rezistență, 
care a subliniat că războiul din 
Algeria a dat naștere unor se
rioase încălcări ale legalității 
ca: arestări samavolnice, crea
rea sistemului de lagăre de con
centrare în care au fost trimiși 
mii de algerieni sub pretextul 
unor simple bănuieli, etc.

In „Carta autodeterminării", 
adoptată de participanții la co
locviu, se subliniază că princi
piul autodeterminării poporului 
algerian exclude orice rezolvare 
unilaterală, precum și impunerea

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

vreunui statut „de sus" Algeriei.
La autodeterminare se poate 

ajunge numai pe calea tratati
velor cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria, în legătură 
cu încetarea focului și garanta
rea exprimării libere a voinței’ 
poporului algerian. Teritoriul 
geriei este indivizibil și este 
tolerabilă împărțirea lui sau 
tașarea vreunei părți a lui.

In continuare. Carta arată 
garanțiile unei adevărate auto- 
determinări sînt: desființrea le
gilor speciale în 
zent în Algeria, 
ror deținuților și 
litici, crearea de 
libertatea individuală și a acti
vității obștești etc. Nici un fel 
de măsuri care vor fi înfăptuite, 
se subliniază în continuarea do
cumentului. nu trebuie să știr
bească suveranitatea viitorului 
stat algerian și nu trebuie să 
urmărească menținerea privile
giilor apărute ca rezultat al co
lonizării Algeriei. Dimpotrivă, 
trebuiesc create condiții în care 
în viitoarea Algerie independen
tă toate naționalitățile care popu
lează această ța-ră vor trăi în 
prietenie.

încheind colocviul de la Gre
noble, președintele Comisiei de 
apărare a drepturilor și libertă
ților individuale a subliniat că 
colocviul s-a bucurat de un mare 
răsunet în Franța, întrucît el 
corespunde năzuințelor păturilor 
largi ale populației. Mulți din
tre cei care nu au putut să par
ticipe la el i-au trimis urări de 
succes deplin.

Comisia- de apărare a dreptu
rilor și libertăților individuale a 
hotărît ca în viitorul apropiat să 
organizeze în orașul Lille o nouă 
discuție în problema algeriană. 
„Carta autodeterminării" va fi 
trimisă președintelui republicii șî 
guvernului,

Al- 
in- 
de-

că

vigoare în pre- 
eliberarea tutu- 
internaților po- 
conditii pentru

In R.S.F.S.R. au avui ioc alegeri 
pentru sovietele locale ne deputati

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 5 martie în R.S.F.S.R. și 
în alte opt republici unionale ale 
U.R.S.S. s-au desfășurat alegeri 
pentru Sovietele locale de depu
tati ai oamenilor muncii.

In U.R.S.S. sovietele locale 
sînt alese o dată la doi ani: A- 
nul acesta urmează să fie aleși 
în sovietele locale din toate re
publicile unionale un număr de 
1.822.000 de deputați, cu peste 
20.000 mai mulți deputați decît 
în 1959.

Din cei 1.618.105 de candidați 
pentru sovietele locale, în cele 
nouă republici unionale în care 
au avut loc alegerile la 5 martie, 
peste 60 la sută sînt muncitori 
și colhoznici, 55 la sută — can
didați fără de partid, peste 40 la 
sută — femei

-----O-----

în-

„Adevărul despre monstruoasa 
crimă a colonialiștilor"

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
TASS transmite :

La Moscova a fost editată
tr-un tiraj de 175.000 de exem
plare culegerea „Patrice Lu
mumba. Adevărul despre crima 
monstruoasă a colonialiștilor".

Această carte, editată de U- 
niunea Ziariștilor din U.R.S.S., 
cuprinde documente care demas
că complotul criminal al colonia
liștilor și asasinarea 
să de către 
Lumumba, 
mișcării de 
din Africa,

monstruoa- 
lui Patrice 
fruntaș al 

națională

aceștia a 
eminent 
eliberare

erou național al po-
porului congolez

Cartea are peste 200 de pagini.
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Vizita lui N. S. Hrușciov la Kurgan
C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R. 
și D. S. Poleanski, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.

In cadrul unei ședințe festive, 
N. S. Hrușciov a înmînat ordi
nul Lenin regiunii Kurgan deco
rată pentru succesele obținute în 
dezvoltarea agriculturii.

KURGAN (Agerpres). TASS 
transmite :

In dimineața zilei de 4 martie 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Kurgan. îm
preună cu N. S. Hrușciov la 
Kurgan au sosit Ghenadi Voro
nov, vicepreședinte al Biroului

o

700 milioane dolari 
risipiți •••

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
Senatorul democrat Stuart 

Symington a criticat cu vehe
mență Ministerul de Război al' 
S.LLA. pe care l-a acuzat de a 
fi risipit aproape 700.000.000 do
lari din banii
El a afirmat că marina S.U.A. 
a comandat 549 de avioane de 
vînătoare cu reacție de tip 
„F-7-U“, deși chiar primele mo
dele din acest tip dovediseră a 
fi defectuoase. Abia după ce au 
fost fabricate 304 asemenea avi
oane. dintre care 34 s-au prăbu
șit, s-a renunțat la continuarea 
livrărilor. , Avioanele livrate 
costat 417.000.000 dolari, iar 
mărul accidentelor acestor 
oane a fost de două ori! mai 
re decît al altor avioane de 
nătoare cu reacție.

Symington a mai arătat 
nici avioanele de instrucție 
tip „T-2-V" comandate nu au 
respuns cerințelor. Din cele 389 
dfe avioane comandate au fost 
livrate 149 la prețul de 139 mi
lioane dolari înainte de a se re
nunța la restul livrărilor.

contribuabililor.

au 
nu- 
avi- 
ma- 
vî-

că 
de 

co-

SOFIA. Agențiai B.T.A. rela
tează că la 3 martie a avut Ioc 
la Sofia o Consfătuire convocată 
de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și de Con
siliul de Miniștri al R. P. Bul
garia la care Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
a prezentat un raport cu privire 
Ia viitoarele sarcini economice.

PRAGA. Cu ocazia vizitei sale 
în Cehia de nord, A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace a 
luat cuvîntul la mitingul din o- 
rașuî Ustî nad Labem, la care . 
au participat 35.000 de oamenii 
ai muncii din Cehoslovacia.

DELHI. In cursul lunii februa
rie a. c. a avut loc Ia Delhi Ple
nara Consiliului Național al 
Partidului Comunist din India. 
Plenara a adoptat o rezoluție cu 
privire la actuala situație politi
că. Rezoluția va fi prezentată 
spre examinare apropiatului Con
gres al Partidului Comunist din i 
India.

BONN. La Bonn s-a anunțat .( 
sîmbătă modificarea cursului 
mărcii vest-germane în raport cu

dolarul. De la 4,20 mărci pari
tatea față de dolar a mărciî 
vest-germane a dtevenit 4 mărci;

MOSCOVA. Pe lîngă Ministe
rul Agriculturii al U.R.S.S. va fi 
creată o importantă 
științifică — Institutul 
de cercetări științifice în 
niul economiei cerealiere.

DELHI. In seara zilei 
martie primul ministru a 
J. Nehru, a oferit un dejun în 
cinstea lui A. N. Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri aî U.R.S.S.

instituție 
unional 

dome-

de 3
Indiei,

Patru ani de 
independenței
La 6 martie se împlinesc 4 

ani de la proclamarea indepen
denței statului Ghana. Poporul 
din Ghana a luptat de-a lungul 
secolelor cu colonialiștii portu
ghezi, olandezi, dar mai ales cu 
cei englezi. Coasta de Aur a fost 
exploatată crunt zeci de ani de 
către colonialiștii britanici care 
s-au îmbogățit din jefuirea prin
cipalelor bogății ale acestui te
ritoriu : aur, diamante, bauxită, 
minereu de mangan și altele.

Mișcarea de eliberare națio
nală care a cunoscut un avînt 
fără precedent în Asia și apoi 
în Africa, după cel die-al doilea 
război mondial, s-a dezvoltat și 
în fosta colonie britanică Coasta 
de Aur. Poporul s-a ridicat la 
luptă hotărîtă împotriva colonia
liștilor și a reușit ca în 1951 să 
smulgă guvernului englez o con 
stituție, prin care se recunoștea 
dreptul populației locale la vot 
și formarea unui guvern în ma
joritatea lui din africani sub 
conducerea lui Kwame Nkrumah. 
Aceasta nu a însemnat nici pe 
departe acordarea independenței.

’n alegerile dm 1956, cu toate 
neltirile colonialiștilor și a a- 

genților lor, Partidul popular, 
care milita pentru independență 
națională a obținut majoritatea. 
Adunarea legislativă creată pe 
baza rezultatului alegerilor, a ce
rut Angliei să acorde indepen
dența națională Ghanei. Datorită 
manifestațiilor puternice ale 
populației locale guvernul englez 
a fost nevoit să acorde indepen
denta de stat Ghanei.

După cucerirea independenței, 
în fața poporului și guvernului! 
ghanez s-a pus problema smul
gerii țării din înapoierea econo
mică în care a fost menținută die 
colonialiști. Ghana, care este 
una dintre cele mai bogate țări 
ale continentului african, ar fi 
putut deveni o țară industrială 
dacă colonialiștii n-ar fi înfrî- 
nat în mod intenționat dezvolta
rea ei economică.

la proclamarea 
Statului Ghana

Poporul și guvernul Ghanei 
depun eforturi susținute pentru 
dezvoltarea economiei. In planul 
cincinal (1959—1964) este pre
văzută 
350 de 
Pentru
tbaraje, centrale electrice etc.) a 
fost alocată suma de 100 mili
oane die lire sterline.

Chezășia realizării cu succes a 
planurilor, sale este politica ex
ternă de neutralitate și pace a 
Republicii Ghana, de prietenie 
și solidaritate cu țările africane. 
„Sîntem deosebit de interesați 
în menținerea păcii — a decla
rat președintele Nkrumah, căci 
fără pace, noi, țările tinere, nu 
ne vom putea păstra indepen
dența cucerită atît de greu și nu 
vom putea asigura progresul e- 
cono.mic și social al popoarelor 
noastre". El a subliniat de ase
menea în repetate rînduri că in
dependența Ghanei nu va fi de
plină pînă cînd întregul 
nent african nu va deveni 
pendent.

Republica Ghana, care 
pentru dezvoltarea economiei 
sale, pentru consolidarea inde
pendenței naționale, este solida
ră cu celelalte țări afro-asiatice 
care și-au cucerit independența. 
Exemplul ei însuflețește lupta de 
eliberare națională a celorlalte 
popoare care mai sînt încă sub
jugate de colonialiști.

1. DRAGUȘANU

în acest scop suma de 
milioane de lire sterline, 
construcții hidrotehnice

conți - 
inde-

luptă

I N

------- - ■= • •' =-------

Uitarea de preteii din Іцііа iipoiiln mirii 
№ei ilitlture „Ргіііев"

5 (Agerpres).
într-un articol redacțional împotriva sosirii la Holy 
plutitoare „Protheus" pentru submarinele înzestrate' 

“ scrie:
„Protheus" cu încărcătura sa de bombe cu hidrogen a și so

sit. In curînd în jurul lui se va concentra primul grup de subma
rine cu rachete „Polaris".

Sosirea iui „Protheus" dă un impuls unei mișcări de protest 
așa cum nu am mai văzut încă niciodată, deoarece a fost pusă în 
joc viața întregii populații din Anglia.

Este necesar să se protesteze împotriva rachetelor „Polaris" 
atîta timp cît aceste nave atomice aducătoare de moarte nu vor 
pleca de unde au venit"

LONDRA
Protestînd

Loch a bazei
’ cu rachete „Polaris", ziarul „Daily Worker'

— ■* .it ...............................

Potrivit ulti
melor știri, de
tașamentele cian- 
kaișiștilor dotate 
cu armament a- 
merican modern, 
au pă-truns în 
provinciile de 
nord ale haosu
lui unde pregă
tesc ofensiva îm
potriva trupelor 
guvernamentale și 
forțelor Patet- 
Lao.

Căpitanul Kong 
Le președintele 
Comitetului mi
litar național al 
Laosului a de
clarat că trupele 

guvernamentale 
și poporul Lao
sului vor nimici 
bandele ciankai- 
șiștilor și le vor 
alunga de pe pă- 
mîntul Laosului.

•••I-’

г

>1

!
I

жв ж

■■ :<■

■ • â ■ A

*
■<:

>
jp

3У

Й
♦ .......
'•x-v'... Ойл.

IN CLIȘEU . Mercenari puși în slujba grupu
lui reacționar condus de Oum-Nosavan, pe tan
curi puse la dispoziția lor de imperialiștii ame
ricani.

PROGRAM DE RADIO
7 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Din muzica lui Johann 
Strauss, 10,00 Muzică din opere
te, 11,03 Concert de estradă, 
12,00 Arii din opere, 13,05 Cîn- 
tece sovietice, 13,25 Cîntă suro
rile Kossak și Alin Noreanu,
14.30 Scene din opere, 15,25 Mu
zică populară oltenească, 16,15 
Vorbește Moscova ! 18,00 Cînțece 
și jocuri populare romînești,
18.30 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur, 19,00 Re
vista economică Radio, 19,25 Mu
zică de estradă, 20,45 Concert 
die muzică populară romînească, 
21,15 Portrete de femei care ac
tivează în mișcarea artistică de 
amatori, 21,30 Muzică de balet. 
PROGRAMUL II, 14,30 Muzică 
populară romînească, 15,00 Din 
viata de concert a Capitalei,
15.30 Muzică de estradă, 17.00 
Din muzica popoarelor, 17,35 E- 
misiune muzicală pentru copii, 
18,45 Scriitori la microfon : Eu
gen Jebeleanu, 19,45 „Fidelio". 
Operă de Beethoven.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
7 martie

PETROȘANI — _ MUNCITO
RESC : Rămîi cu noi; AN1NOA- 
SA : Haiducul de pe Ceremus; 
VULCAN : Blană de vizon; LU- 
PENT: Steaua tăcerii; URI- 
CANI : lize. (Responsabilii cine
matografelor 7 Noiembrie, Al. 
Sahia din Petroșani, Petrila, Lo- 
nea, Livezeni, Crividia și Băr- 
băteni n-au trimis programarea 
filmelor pe luna martie).
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