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socialismului în scumpa noastră patrie !
Măreața victorie a F. D. P.
Valea Jiului, asemeni întregii 

țări, a trăit intens marea sărbă
toare a alegerilor de la 5 mar
tie. Frumusețea sclipitoare a u- 
nei autentice zile de primăvară, 
a constituit un minunat cadru 
pentru entuziastele manifestări 
populare prilejuite de alegeri. De 
dimineață, încă înainte de ivirea 
zorilor și pînă tîrziu în noapte, 

' străzile așezărilor Văii Jiului au 
clocotit de voie bună. Cit de 
pregnant a oglindit sărbătoarea 
alegerilor marile libertăți și 
drepturi de care se bucură din 
plin poporul nostru muncitor! 
Minerii și muncitorii Văii Jiului, 
tehnicieni, intelectuali, țărani 
rtiuncitori gospodine, tineri și 
Vîrstni. asemeni milioanelor de 
oameni ai muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei și-au exercitat 
în condițiile celei mai depline li
bertăți unul dintre principalele 
drepturi înscrise în Constituția 
Republicii Populare Romîne: 
dreptul de a-și alege reprezen
tanții în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare. In 
cadrul acestui drept, masele 
largi de alegători au făurit prin 
votul lor măreața victorie în a- 
legeri a Frontului Democrației 
Populare.

Animați de voința de a trans
forma ziua alegerilor într-o uria
șă manifestare a dragostei și a- 
tașamentului lor ferm față de 
partid, a hotărîrii ferme de a 
lupta cu toate forțele pentru în
făptuirea politicii partidului și 

■ statului nostru democrat-popu
lar, mii de oameni ai muncii 
s-au prezentat în fața urnelor 
cu mult înainte de ora începerii 
votării. Niciodată la ora șase 
dimineața străzile Văii Jiului 
n-au fost atît de animate. Spre 
secțiile de votare se îndreptau 
mineri ai modernelor noastre ex
ploatări carbonifere, care în anii 
puterii populare au luait o puter
nică dezvoltare, constructori ce 
continuă să adauge așezărilor 
noastre miniere noi cartiere cu 
locuințe moderne, noi lăcașuri 
de cultură și sănătate, energetl- 
cieni ai marii termocentrale Pa- 
roșeni, mame ai căror copii cresc 
sănătoși și cărora le este asigu
rată împlinirea celor mai îndrăz
nețe visuri. In fața urnelor s-au 
prezentat oameni ai muncii de 
toate categoriile, și votul lor ex
prima bucuria pentru realizările 
obținute în toate domeniile de 
activitate.

Ceea ce a caracterizat desfășu
rarea alegerilor în fiecare loca
litate din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, a fost masiva parti
cipare la vot. La secția de votare

nr. 27 instalată în localul clu
bului muncitoresc din Lupeni, 
sute de mineri se strânseseră în 
fața localului de vot înainte de 
începerea votării. Nu trecuseră 
nici două ore de la începerea vo
tării și Ia secția de votare in
stalată în localul școlii elemen
tare de 7 ani dirt Iscroni vota
seră în grup țăranii muncitori 
din cătunele Costeni, Bănciloni, 
Dănuțoni. Pînă la ora 8 și ju
mătate, la secția de votare nr. 1 
instalată în căminul cultural din 
Livezeril votaseră, între alții, mai 
bine de 300 de alegători al ce
lui mai nou cartier al orașului 
Petroșani, cartierul Livezeni, 
cartier care la 5 martie a trăit 
prima sărbătoare a alegerilor. 
La ora 9 dimineața, votaseră o 
bună parte a alegătorilor aflați 
pe listele secției de votare nr. 3. 
La această secție au venit să 
voteze în grup, într-o atmosferă 
de însuflețit entuziasm, alegăto
rii de pe străzile 6 August, 30 
Decembrie, Șt. O. losif, locata
rii blocului 23.

Marea majoritate a alegători
lor din Valea Jiului au votat în 
primele ore ale dimineții de 5 
martie 1 Masiva participare la 
vot, importanțele succese pe care 
oamenii muncii din Valea Jiului 
le-au repurtat în cinstea alege
rilor a constituit o puternică ex
presie a atașamentului ferm al 
maselor largi de oameni ai muncii 
față de regimul nostru democrat- 
popular. Votul de duminică este 
un vot unanim dat din toată ini
ma politicii înțelepte a partidu
lui, pe care oamenii muncii o 
consideră drept propria lor po
litică și a cărei înfăptuire asigu
ră poporului nostru înaintarea 
victorioasă spre socialism. Săr
bătoarea alegerilor a prilejuit o 
nouă și vibrantă manifestare a 
unității de voință a poporului în 
jurul partidului și guvernului, a 
hotărîrii maselor populare de a 
înfăptui grandiosul program de 
înflorire a patriei, de creștere a

(Continuare în pag. 2-a)

REZULTATELE PROVIZORII 
ALE ALEGERILOR PE ȚARĂ 

peste 99 la sută din totalul 
turilor 
pentru candidații Frontului De
mocrației Populare.

In circumscripția electorală 
„Grivița Roșie" din Capitailă, 
din 35.054 alegători înscriși în 
liste s-au prezentat la urne 
35.048 alegători, care au votait în 
unanimitate pentru candidatul 
Frontului Democrației Populare 
în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională, tovarășul Gheor
ghe GheorghiurDej.

Datele definitive cu privire la 
rezultatul alegerilor vor fi pu
blicate mîine 8 martie de Comi
sia Electorală Centrală pentru 
Marea Adunare Națională și de 
Prezidiul Mării . Adunări Națio
nale pentru

La Comisia Electorală Centra
lă și la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale s-au primit telegrafic 
datele provizorii cu privire la re
zultatele alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare regionale, orășenești, 
raionale și comunale.

Au fost înscriși in listele de 
alegători pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare 
circa 12.400.000 cetățeni față de 
11.652.289 în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională din 
1957 și 11.835.475 in alegerile 
pentru sfaturile populare din , 
1958.

In întreaga țară s-a prezen
tat la vot aproape totalitatea a- 
legătorilor înscriși în liste.

In alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională

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

Ora șase. Sunetul prelung al 
sirenei umple pitoreasca vale a 
Petrilei anunțînd sfîrșitul schimbu
lui. trei de muncă. Muncitorii ies 
pe poarta minei, îndreptîndu-se 
grăbiți fie spre casă, fie spre sec
țiile de votare din oraș pentru a 
da cu încredere votul lor candida- 
ților Frontului Democrației Popu
lare.

Cinstea de a fi printre primii 
în fața urnelor de vot le-a revenit 
minerilor fruntași Haidu Iuliu și 
Croitoru Gheorghe, maistrului mi
ner Codreanu Gheorghe, pensiona
rilor David Alexandru și Kțis- 
taly Anton, țăranului muncitor 
Anșu Dumitru precum și tînăru- 
lui Brîndușa Dorel care în urmă 
cu cîteva săptămîni a împlinit vîrs- 
ta majoratului.

Cu cită mîndrie s-au prezentat 
oamenii muncii din Petrila în fata 
urnelor de vot, încă din primele 
ore ale dimineții I Faptul că ci
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5 martie 1961

Din zori 
pînă seara

Ora 6 dimineața. Cele 38 sec
ții de votare din Valea Jiului 
se deschid. In sălile împodobite 
cu tot ce poate fi mai frumos 
intră primele sute de votanți. 
Președinții comisiilor secțiilor 
deschid votarea și felicită căl
duros pe primii alegători.

sfaturile populare. 
(Agerpres)

cu multă bucurie a-
Ș>

au întâmpinat 
Iegerile de la 5 martie, se vede 
din realizările obținute în produc
ție. Minerii petrileni, organizîn- 
du-și tot măi bine munca, desfă- 
șurînd 
sporit, 
moașe 
Jiului,
marea ______ _  __ ...
In primele două luni ale anului, 
minerii petrileni au extras cu 
12.311 tone cărbune mai mult de
cât aveau planificat, iar în cele 
patru zile lucrătoare ale lunii 
martie, din abatajele sectoarelor 
au pornit spre ziuă alte 1293 tone 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan. în ziua de producție mărită 
organizată în cinstea alegerilor, 
colectivul minei Petrila și-a depă
șit

întrecerea socialistă cu. elan 
au obținut cele mai fru- 
realizări pe bazinul Văii 
cinstind așa cum se cuvine 
sărbătoare de la 5 martie.

cu 52 la sută planul de pro-
Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 2-a)
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Votînd candidați! F.D.P., tînă- 
ra soție de miner Coțorea Vale
ria din Lonea a votat pentru 
Viitorul fericit al fiului ei.

■,,Cu candidatul la braț'1 — așa s-a intitulat un articol apărut 
ieri în ziarul nostru, în care se vorbea despre entuziasmul cu care 
toți locuitorii străzii „Progresul" din Aninoasa au pornit printre 
prima la vot în frunte cu cei trei candidați ai lor: minerii 
Cristea Aurel, Matei loan și Nițaș Gheorghe.

Momentul în care locuitorii străzii, cu candidații la braț, 
purtînd drapele însoțiți de voie bună au ajuns la secția de 
votare nr. 7 a fost imortalizat pe ‘ peliculă cu ajutorul aparatului 
fotografic, deși lumina zorilor abia apăruse de după deal.

Cu acest prilej minerul pensionar Hreniuc Simian, cel care 
a împodobit strada „Progresul'- cu a treia locuință individuală 
construită cu împrumut de la stat, a reușit să se pozeze cu toată 
familia: soție, copii, gineri, nepoți, cu toți cei care însoțiseră 
cu încredere și dragoste candidații lor.
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Ora 6 și 15 minute. Peste 
3000 de alegători din Valea Jiu
lui au votat 1 O cifră în care 
este condensată munca depusă 
în desfășurarea campaniei elec
torale, puternicul avînt 
al mase'or.

Ora 8 și 15 minute, 
sută din alegători au

Sute dintre cei care s-au pre
zentat în fata urnelor j rostit 
emoționante declara;, în care 
și-au manifestat încrederea în 
candidații poporului, hotărîrea 4 
de a întîmpina glorioasa ani- ♦

17,4 la 
votat.

deosebite în muncă. Minerii, in-
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na Uricani, pășind în fața urne
lor, s-au angajat să dea 10.000 
tone de cărbune cocsificării 
te planul anual.

pes-

oră 
ale

Ora 11. Pînă la această 
au votat 49,06 la sută din 
gătorii Văii Jiului. încă de la

tare au comunicat că mai mult 
de jumătate din alegători au 
trecut prin fața urnelor. La Vul
can au votat peste 6000 ale
gători, la Iscroni 55,7 la sută 
din alegători, la Cîmpu lui Neag 
— 54,9 la sută, la Aninoasa — 
51 la sută.

Ora 17. La Comandamentul 
orășenesc Petroșani al F.D.P. 
sosește o telegramă : La Iscroni 
toți alegătorii au votat! Pe ba
zin participarea 
la 95,5 la sută.

la vot a ajuns

minilie. In în- 
Jiului votarea

Ora 20 și 30 
treaga Vale a 

în linii generale terminată, 
de oameni au inundat pie- 
orașelor, cluburilor, cămi- 
culturale pentru a sărbă- 

strălucita victorie în ale- 
a Frontului Democrației

este 
Mii 
țele 
nele 
tori 
geri
Populare. La Petrila, la Ani- 
noasa, la Uricani, Cîmpu lui 
Neag, Banița s-au încins hore, 
cîntă toate muzicile, oamenii 
muncii își manifestă din plin 
bucuria de a trăi și munci în 
minunata perioadă în care au 
intrat odată cu planul șesenal 
— perioada desăvîrșirii con
struirii socialismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă.
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Mult s->a schimbat in ultimii ani viața țăranilor muncitori din. 
Valea Jiului! Alături de toți oamenii muncii, ei au venit să-șii 
dea votul cu încrederea fermă că în următorii ani viața lor va de
veni și mai îmbelșugată, mai frumoasă. <<
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Orașul nou
Uricani 5 martie. Poleit de 

soare, îmbrăcat sărbătorește noul 
oraș al minerilor construit în anii 
regimului de democrație populară 
cunoaște încă din zori o mișcare 
neobișnuită. Pe străzi^ oameni îm- 
brăcați în port de zile mari se în
dreaptă veseli spre secțiile de vo
tate. Deși este încă devreme, la 
sfat, unde a fost amenajată sec
ția de votare nr- 34 a sosit cel 
dintâi grup.

Fruntași în întrecerea socialistă, 
minerii din brigăzile conduse de 
Sorescu Constantin și Hrițcan Va
sile au ținut să fie și la vot primii. 
Introducînd buletinele în urnă, 
minerul fruntaș Sorescu Constantin 
a spus :

— Cu încredere și din toată ini
ma, votez pentru pace, bunăstare 
și un viitor însorit.

— Votez pentru viața nouă pe 
care o trăiesc azi în patria noas
tră toți oamenii muncii — a de
clarat brigadierul Hrițcan Vasile.

Manifestîndu-și atașamentul fier
binte față de regimul nostru de
mocrat popular, minerii de la 
E.M. Uricani au extras în 4 zile 
lucrătoare din martie, 1350 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan, 
au îmbunătățit calitatea cu aproa
pe 3 la sută și au ridicat produc
tivitatea muncii pe post 
tone.

Holul secției de votare 
s-a umplut în scurt timp 
meni. lovan Liviu, miner 
nar, pe al cărui 
ordine și medalii, 
tineri, povestea 
din trecut.

Lîngă ușă, în 
lui Ilin Cornel, 
Moțoc Nicolae și Stancu 
socoteau cu glas tare minunatele 
realizări înfăptuite în Uricani sub 
ochii lor : 48 de blocuri noi, un 
dispensar, numeroase magazine, 

* transport rutier, o școală cu 16 
săli de clasă, cu laboratoare și- 
glasul președintelui secției de vo
tare Lucaci Nicolae îi întrerupse 
din vorbă.

— Poftiți tovarăși, e rîndul 
dumneavoastră.

Intr-o încăpere special amena
jată echipa artistică a T.A.P.L. 
Petroșani prezintă sceneta „Maju- 
rul Secărică face alegeri". Hoho
tele de rîs nu contenesc. In fata 
secției de votare Stelescu Sultana. 
Vlaș Maria și Duculescu Elisabe- 
ta prind oamenii într-o sîrbă săl
tăreață. „Așari jocul pe , la noi, 
făr’ de rele și nevoi" și într-o at-

pensio- 
piept strălucesc 

înconjurat de 
despre alegerile

tovărășia mineru- 
țăranii muncitori, 

Viorel,

★

ч а
mosferă adecvată dansul se înte
țește.

Elena, soția lăcătușului Grigori 
Ioan a votat. Chipul ei exprimă bu
curie. De la înălțimea intrării pri
vește forfota mulțimii și șoptește 
gingaș la urechea pruncului din 
fașă pe care-1 ține în brațe : Pen
tru tine Adeluță și pentru viitorul 
tuturor copiilor am votat noi azi.

In mijlocul alegătorilor sînt pre- 
zenți și Ciora Cornel, Ionașcu Pe
tru, Rentea Vasile. Văzfîndu-l, 
minerul Piloiu Ferdinand, face 
semn discret unui tînăr chipeș 
care-1 însoțește.

— îi vezi ? Sînt candidații 
noștri, oameni muncitori, harnici 
și destoinici, care întotdeauna au 
fost pentru ceilalți exemplu prin 
faptele lor.

în secția de vot ornamentată cu 
covoare, flori și ștergare cusute cu 
motive naționale ușile cabinelor 
nu au odihnă și afară șirul de 
oameni se îngroașă.

Trednd prin fața urnelor, fe
mei și bărbați, tineri și vîrstnici, 
muncitori și țărani, romîni sau 
maghiari, toți țin să-și exercite cu 
bucurie dreptul de vot, să-și dea 
votul candidaților F.D.P.

A. NICH-IFOREL

bunăstării poporului elaborat 
cel de-al IlI-lea Congres 
P.M.R.

La 5 martie, colectivele mine
lor și întreprinderilor din Valea 
Jiului au făcut bilanțul unor im
portante realizări în sporirea 
producției, îni creșterea producti
vității muncii, realizarea de eco
nomii. Aceste succese, constituie 
acum un punct de plecare spre 
noi și importante victorii în mun
că, în marea întrecere socialistă 
în întîmpinarea aniversării parti
dului.

In memoria noastră va dăinui 
multă vreme măreția sărbătorii 
de duminică, dominată de bucu
ria și entuziasmul cu care zeci 
de mii de oameni au inundat 
străzile pentru a făurî și în ace
lași timp pentru a sărbători vic
toria în alegeri a Frontului De
mocrației Populare, pentru a-și 
exprima hotărîrea de a consoli
da necontenit statul 
mocrat-popular, de a 
toate forțele pentru 
politici partidului al 
țel este bunăstarea întregului po
por, apărarea cauzei păcii.

s
(Urmare din pas- l-a)

(

nostru de- 
lupta cu 

înfăptuirea 
cărui nobil

La toate secțiile de votare, tovarășul Cristea Aurel a tost ' 
întîmpinat de alegători cu voie bună și încredere. Atît înainte 
cît și după ce votau, oamenii discutau cu candidatul lor despre 
realizările obținute în Valea noastră minunată, despre treburile 
pe care Ie vor înfăptui în viitor împreună. Iată-I în clișeul a- 
lăturat pe tov. Cristea Aurel discutînd cu alegătorii ia secția 
de votare nr. 4 din Petroșani.

DIN SUT LA VOT

Zi de producție mărită 
la mina L,onea

In cinstea alegerilor care au 
avut loc la 5 martie colectivul 
sectorului IV de, la mina Lonea 
a organizat o zi de producție 
mărită. Minerii de aici s-au an
gajat să dea peste sarcina zil
nică de plan 150 tone de căr
bune. Ei au extras peste plan 180 
tone de cărbune, depășindu-și 
astfel angajamentul. Printre bri
găzile de mineri care s-au evi* 
dențiat în ziua de producție mă
rită s-au aflat cele conduse de 
Bîrluț Clement care a dat peste 
plan 50 tone de cărbune, de Mi
ntea Pamfil care și-a depășit cu 
aproape 100 la sută sarcinile zil
nice de plan, de Boca Ștefan care 
a extras 40 tone de cărbune pes
te planul zilnic. Ce! mai bun 
schimb s-a dovedit a fi Bchimbul 
condus de maistrul miner Sler- 
tea Melinte care și-a depăgât cu 

cărbune sar-

—- Noroc bun!
— Noroc tovarăși. Veniți din 

Șut ?
— Precum vedeți. Am ținut să 

votăm împreună, tot schimbul. 
Numai că in haine de șui și că
niți de tăciune, printre dumnea- 

i voastră imbrăcați de sărbătoa>e, 
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noi nu prea arătăm așa de bine.
Alegătorii din fața ușii secției 

de votare nr. 5 din Amnoasa s-au 
retras cu respect ficînd loc celor 
șapte mineri.

— Vă dăm întîietate tovarăși-

In secția de votare îmbrăcată 
în purpură fi flori, în covoare fi 
lumină intră grupul de mineri în 
frunte cu brigadierul Cosma Re
mus. Veniseră direct din șutul ae 
noapte, unde au muncit cu mult

rpor pentru a cinsti sărbătoarea 
alegerilor.

— 11 tone de căciulă am dat 
azi noapte — a spus brigadierul 
Cosma ând s-a apropiat de urnă 
cu buletinul 'de vot în mină. Asta 
înseamnă pentru noi șapte inși 80 
tone de. cărbune. O dată cu acest 
succes și pentru cele viitoare ne 
dăm votul nostru candidaților 
F.D.P. Votăm pentru bunăstare și 
fericire.

Ortacii brigadierului, printre 
care Dumitraș Traian, Jurj Petru, 
Ghidat cea Pavel, Balmega Vasile 
Zorlescu Marin și Motorca llie 
s-au sfătuit o clipă apoi, au ros
tit-:

— Dăm din toată inima votul 
brigadierului nostru Cosma. Știm 
că votîndu-l pe el, votăm pentru 
înflorirea vieții noastre, a tutu
rora 1

Cei de pe meleagurile Cimpene
încă nu se luminase de ziuă. In fața coloniei mia' 

rilor din Cimpa fanfara minei Lonea cînta de se au» 
pînă departe pe vale Ferestrele caselor sau luminat ț 
rînd, iar alegătorii s-au îndreptat în grupuri spre se 
ția de votare nr. 25 
tare din localitate.

Primii în producție 
și la vot

Brigada de tineret condusă de 
minerul Berindei Aurei din sec
torul 1 Cimpa a întîmpinat ale
gerile din 5 martie cu rezultate 
deosebite în muncă. Printr-o bu
nă organizare a muncii, brigada 
a reușit să încheie planul de pro
ducție pe luna februarie cu un 
plus de 600 vagonete de cărbu
ne. Succesul dobîndit a făcut ca 
brigada să întîmpine alegerile 
situîndu-șe în fruntea întrecerii 
pe sector. Duminică dimineața 
tov. Berindei Aurel însoțit de 
Marinciuc Vasile, Marinciuc loan 
I, Niculiță Eufrosin și ceilalți 
membri ai brigăzii au venit 
cu dimineață să voteze. Au 
nut cu tot dinadinsul să fie 
aici primii.

instalată în localul școlii cleme;

ai echipei artistice de 
a căminului cultural d

membri 
matori 
Cimpa care în cursul zilei de di 
minîcă a prezentat programe a 
tistice la secțiile de votare d 
raza orașului Petrila.

Votează forestierii

o aută de tone de 
cina planificată.

GHEORGHE 
miner sectorul

ALEXE 
IV Loom

de
ti-
Și

Primul vot în viață
Cu chipul îmbujorat de emo

ții și bucurie, tînăra Kacior Ana, 
soție de miner, a primit primele 
buletine de vot și a intrat în ca
bină. E prima dată cînd votează 
în viață. A votat pentru viitorul 
fericit al familiei sale, pentru o 
viață lipsită de griji.

A urmat apoi un grup compact 
de tineri care au împlinit 18 ani 
și votau pentru prima dată. Erau 
tinerii Ambruș Susana, Berei 
Eugen, Gherman Gheorghe, No
vac Andrei și alții. Cu toții sînt

Un șuierat prelung de locomi 
tivă și trenul muncitorilor fore 
tieri de la Voevodu a sosit î 
Cimpa.

In stafie, au coborît din v; 
goanele brumate aproape 150 c 
muncitori de la gurile de explo; 
tare Bilele, Cîndreșu și Bîrlogi 
Imbrăcați în haise de sărbătoi 
re, plini de voie bună, muncitor 
forestieri s-au îndireptat cu toț 
spre secția de votare. Muncilor 
forestieri și-au exercitat 
constitutional de a vota, 
votanti erau tovarășii 
noiu Petre, Tuprea loan
șoiu Sever, muncitori forestie 
fruntași în produefie. Au vot; 
cu toții cu drag pentru viat 
nouă pe care o trăiesc astăzi.

TRAIAN BABA 
corespondent

drep' 
PrL, 
Mincii 
și Pî

Au întîmpinat alegerile așa cum se cuvine
(Urmare din pag. I-a)

ducție, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 0,519 tone cărbune 
pe post în comparație cu sarcina 
planificată. La aceste realizări se 
mai adaugă rcuucerea procentaju
lui de cenușă cu 0,03 la sută față 
de norma admisă precum și econo
miile la prețul de 
18.000 lei.

In fruntea luptei 
zarea plenului de 
fost muncitorii din 
varășilor Peter Victor, Cucoș Ghe
orghe, Nistoreanu Gheorghe, Cris- 
taa Aurel, Coeroasă Victor, Ma-

cost de peste

pentru reali- 
producție au 
brigăzile to

rian Simion, Bartha Francisc, Kar- 
do Emeric și alții.

Prin munca entuziastă a mine
rilor petrileni fiecare sector pro
ductiv a întîmpinat așa cum se 
cuvine ziua alegerilor. Colectivii! 
sectorului I, care anul trecut era 
mereu sub plan, a reușit să se si
tueze în fruntea întrecerii în cins
tea zilei de 5 martie.

Cu fețele senine, cu inima plină 
de bucurie au întîmpinat alegerile 
și muncitorii preparației Petrila. 
Ei au îndeplinit planul producției 
nete în proporție de 109,6 la sută, 
au folosit din plin capacitatea ins
talațiilor. Dintre muncitorii pre
paratori merită a fi evidențiați

spălătorii Koble Iosif și Deleanu 
Victor, manipulantul de presă de 
la brichetai Comșa Vasile și alții 
care' în luna trecută și-au depășit 
cu mult sarcinile de plan.

Alegerile de la 5 martie au 
fost întîmpinate cu succese fru
moase în muncă și de către munci
torii sectorului I.L.L., lucrătorii 
din comerț, și de cadrele didac
tice din localitate. Realizările ob
ținute vorbesc despre patriotismul 
fierbinte al oamenilor muncii, des
pre străduințele lor de a cinsti așa 
cum se cuvine alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare. ........  __

dîndu-și 
încredere 
candida*

Susana și Mi
ron Trăită sînt 
cei mai 
soți din 
Ei s-au 
rit de 
Susana 
ani, iar 
cu un I 
mult. La 5 mar
tie ei au trăit o 
zl însemnată: 
au votat pentru 
prima oară.

lată-i în fața 
urnei 
cu 
votul 
ților F.D.P.

I tineri 
{Cimpa. 
casăto- 
curînd. 
are 19 

Miron 
an mal
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L-am dat pentru bătrî-
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In prima oră a
Pînă la sunetul sirenei care 

nunță sfîrșitul schimbului 
noapte, a mai rămas o oră și ce
va. Becurile fluorescente din Lu
peni instalate în ajunul zilei de 
5 martie răspîndeau o lumină al
bă, strălucitoare. Orașul a înce
put să prindă viață. Voci vesele 
se auzeau pe fiecare stradă. Gru
puri, grupuri oameni grăbiți, lu- 
îndu-se parcă la întrecere, se în
dreptau spre secțiile de votare.

La secția de votare nr. 27 din 
sala clubului sindicatelor mulți-

ІК
/ _______________________
^,,>me de oameni veniți cu mult îna

inte de ora 6 așteptau cu nerăb
dare ora începerii votării, 
grup se glumea, se rîdea, 
multă voie bună.

Cînd ultimul semnal de la 
dio anunța ora 6, în sala de 
și-au făcut intrarea, pășind 
tțarecare emoție primii opt ale
gători. Un om mic de 
cu părul argintiu și cu privirea 
vioaie intrase printre 
După ce a introdus cu grijă fie
care buletin de vot în urnă ne-a 
declarat :

— Mă numesc Kiss Ioan. Îna
inte am lucrat ca lăcătuș la 
E. M. Lupeni. Azi sînt pensio
nar. Vîrstă mea e desitul de îna
intată. Am 74 de ani, dar... ini- 

, ma mi-e încă tînără. In viața 
mea- am avut ocazia să votez de 
multe ori și să văd destule ale
geri. Dar un vot cu adevărat li
ber l-am dat cu toată încrederea

in
era

ra- 
vot 
cu

statură,

primii.

numai în 
populară, 
nețea noastră fericită, lipsită de 
griji...

Intre timp de urna de vot s-a 
apropiat minerul Măriuță loan 
de la sectorul I B. El nu a venit 
singur, ci împreună 
Gherghina și cu 
lor, în vîrstă de doi 
votat pentru fericirea 
a tuturor copiilor din 
tră.

De urnă se apropie 
oameni; Lauran Valeriu în vîrs
tă de 20 de ani care votează azi 
pentru prima dată a venit îm
preună cu părinții lui; Albert Al. 
în vîrstă de 72 de ani, a fost mi
ner, acum pensionar, are 1200 
lei pe lună ca răsplată a celor 
34 de ani munciți în mină ; in
ginerul Leonte Valeriu, în vîrstă 
de 36 de ani, mecanic șef la fi
latura Lupeni s-a grăbit să fie 
și el printre primii la vot; mi
nerul Bartha Dionisie împreună 
cu soția a pășit în fața urnei 
cu zîmbetu-i caracteristic pe 
buze, alături de alți mineri prin
tre care și Feher Vasile, cel ca
re împreună cu brigada sa a dat 
peste 250 de tone 
peste plan, pe luna februarie, în 
cinstea alegerilor...

Si numărul celor 
voteze se mărește mereu ; nu a 
fost decît prima oră a votării.

C. COTOȘPAN

cu soția 
Dumitru, fiul 

ani. Ei au 
lui Miti și 
țara noas-

de cărbune

Care vin să

DATORIE
O-----------------

ÎMPLINITĂ
Ora 6 l-a găsit pe mecanicul de 

locomotivă Marcu loan pe mașina 
я ,șa iutrînd tocmai în stația C.F.R. 

Jsimeria. Cu forfota din stații, Mar
cu loan este obișnuit. De data a- 
ceasta însă, văzînd mulțimea de 
oameni, îl cuprinse un sentiment 
de regret. Lumea se îndrepta spre 
secția de votare din stația Sime- 
ria. De ce tocmai partida lui tre
buia să plece la drum în ziua a- 
legerilor ? Dar de îndată își schim
bă gîndul. Dacă nu ar fi fost el, 
era un alt mecanic. Trenurile tre
buie doar să circule... Dar la 12 
și 9 minute va fi din nou la Pe
troșani și va merge direct la sec
ția de votare. Aceste gînduri nu 
i le-a împărtășit colegului său. fo
chistul Griober Iuliu. Cînd cobo
rau însă de la Bănița spre Petro
șani, aduse vorba de votare.

\ — Ce zici Iuliu. ne-am făcut
\ noi azi datoria ?

• ~ — Apoi, de ce să nu ne-o fa
cem ? Mașina merge fain, n-am 
întârziat nici un minut, așa că...

— După ce facem tranzitul în 
stația din Petroșani mai 
îndatorire mare.

— Ce îndatorire ?
— Gîndește-te... 
...Locomotiva 230.024 

de mecanicul Marcu loan

avem r>

condusă 
intră în

stația C.F.R, Petroșani la ora sta
bilită. Fochistul controlă consumul 
de combustibil.

— Cum stăm cu combustibilul ? 
— îl întrebă mecanicul.

— Am economisit azi 
motorină și aproape 500 
bune.

Fața mecanicului se 
Coborî din mașină, după 
du în primire partidei 
buia să ducă trenul spre Lupeni 
Luă fochistul de braț și cu cei 
trei conductori se îndreptă spre 
secția de votare.

— Fraților, hai să mergem în 
grup la vot.

Deși în fața secției de votata 
era multă lume, partidei de pe 
trenul 2090 i s-a dat întâietate.

Un bătrîn se adresă celor de 
față :

— Lăsați-i să intre, că ei au 
fost la drum. Ei și-au făcut dato
ria pentru azi și merită să voteze 
înaintea noastră.

După ce ieșiră din secția de 
votare și-au strîns prietenește mîi- 
mle. Marcu spuse :

— Tovarășe Griober, asta-i în
datorirea de care ți-am vorbit. 
Acum putem pleca acasă... In pri
vința economiilor ne-am ținut de 
cuvînt. Și de acum încolo la fel 
vom face. Intre faptele și cuvin
tele noastre să nu fie niciodată 
deosebire. Votul nostru este un 
angajament. Am votat pentru noi. 
pentru bunăstarea și fericirea 
noastră și a copiilor noștri...

400 kg. 
kg. căr-

lumină 
ce o dă- 
care tre-

„Zi de zi azi înflorește
Valea Jiului,

Valea noastră cea bogată, 
a cărbunelui

Valea plîngerii — altădată 
Azi e Vale -mbelșugată 
Noi orașe apar pe hartă 
Și-alte noi uzine.
Fabrici și termocentrale 
Aline noi, apar pe Vale, 
Iară cluburi, dispensare 
Azi avem din plin".
Elevii s-au așezat în bănci. 

Profesorul continuă întrebările. 
Miorița, Tinel, Anișoara, Geor
ge, Costică, Uțu, Augustin și Ion 
dau răspunsuri corecte, frumoa
se. E lecția de geografie. Ei vor
besc dtespre Valea Jiului, despre 
ceea ce a apărut pe harta ei în

■------ — -★=•- ------

Cu urna volantă 
la Polatiște

Soarele încă nu-și aruncase să
gețile. lui luminoase asupra coame
lor munților cînd în fața caba
nei dela gura Polatiștei a început o 
forfotă neobișnuită. Deși frigul și 
vînlul de pe defileu pișcă destul 
de bine fețele, tinerii din fața ca
banei nu-l luau în seamă...

De odată răsună un glas sonor . 
Era glasul maistrului șantierului 
de construcții forestiere, Redigher 
losif.

— Băieți vine urna volantă...
Cînd mașina s-a oprit, s-a fă

cut liniște. Delegatul comisiei sec
ției de votare nr. 13 le vorbi celor 
de față despre scopul venirii și 
cum trebuie să voteze. Apoi a 
început să citească de pe un tabel. 
A început votarea. Dar iată că 
o fetișcană se apropie de delegat 
și-i spuse .-

— Noi sîntem mai mulți ti
neri care votăm pentru prima oa
ră și vă rugăm să ne lăsați să 
votăm primii.

Asta se poate — răspunse 
Zîmbind delegatul.

d. Se auziră strigate 
nume: Șogorel Niculina, 
Maria, Stroie Maria, 
Ioana, Dumitrescu Ionel, 
loan...

Tînărul Dima loan, care cu cî
teva zile înainte împlinise 18 ani 
părea mai sfios. Fața-i copilăroasă 
se făcu ca focul. După ce introdu
se în urnă buletinele de vot se a- 
dresă delegatului comisiei.

— Am auzit de Cristea Aurel, 
l-am văzut poza afișată prin Pe
troșani. Cred că-i om dintr-o bu
cată. Mult aș vrea să ajung să 
muncesc ca el, să devin miner.

Tinerii au terminat de votat. 
Au ieșit din cabană și s-au prins 
în bord în timp ce ceilalți au con
tinuat să voteze. Cînd mașina cu 
delegatul secției de votare se pre
gătea să plece, de ea se apropie 
țînăra Șogorel Niculina.

— Am dat cu drag votul nostru 
candidaților F.D.P. Noi știm că 
am votat pentru binele și ferici
rea noastră. Vă mulțumim că ati 
venit la noi...

Delegatul și tînăra își strînse- 
ră cu putere mîinile.

Văile defileului au răsunat mult 
timp de chiotele de bucurie ale 
tinerilor de la șantierul de cons
trucții forestiere Polatiște. Ca pen
tru toată țara și pentru ei a fost 
sărbătoare.

anii puterii populare, dar mai 
mult se opresc asupra noii geo
grafii a localității lor.

— Aninoasa este situată în 
partea de nord-vest a bazinului 
carbonifer Valea Jiului. Ea se 
întinde de-a lungul pîrîului cu 
aceiași nume. Datorită așezării 
ei geografice, în Aninoasa n-an 
putut lua amploare 
țiile...

— Nu-i adevărat, 
profesor, interveni un 
Păi nu în Aninoasa 
struit în anii puterii populare cele 
73 locuințe individuale, 8 blo
curi cu 47 apartamente, două că
mine moderne pentru tineret, o 
școală de calificare, o sală de 
cultură, o ?...

— Nu la mina noastră s-a 
construit noua casă de mașini a 
puțului cel mare cu un turn mo
dern, moara de rambleu, tericoa- 
nele spuse alt școlar ?...

— Nu în Aninoasa s-a ame
najat o piață, un teren de volei, 
o grădină de vară ?...

— Nu aici s-au deschis trei 
magazine alimentare, două tex
tile, trei ateliere ale cooperati
vei „Igiena", o farmacie, un 
dispensar cu staționar, un sa
natoriu de noapte, o stație de 
radioficare, o librărie, un club 
cu o

construe •

tovarășe 
alt elev, 

s-au con-

bibliotecă cu o sală de?...

mai multe 
Vlad 

Nedelcu 
Stanciu

FL. 1STRATE
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La secția de votare din

încă de cu seara, minerul șef 
de brigadă Iovi Traian din sec
torul IV al minei Vulcan s-a în
țeles cu ortacii să se întîlnească 
cu toții în fața secției de votare 
nr. 7 din incinta minei .

— Dar să ne grăbim, să fim 
printre primii la vot.

înțelegerea și-au respectat-o cu 
toții.

Primul care a votat la această 
secție, în dimineața zilei de 5 mar
tie, a fost brigadierul Iovi Traian 
și soția sa, Ortensia.

Au urmat apoi la vot și ceilalți 
ortaci ai săi. Alături, de cei din 
schimburile I și II s-au aflat în 
acele clipe și minerii Oprișa 
Gheorghe, șeful schimbului III, 
împreună cu ortacii săi Midea

incinta minei Vulcan
Dumitru, Nicolăiasa Gheorghe, 
și Mihăiasa Gheorghe, abia ieșiți 
din șut, cu hainele de protecție 
încă pline de praf pe ei și lămpi
le aprinse în miini.

— Ne-a fost teamă că o să în- 
zîmbea cu toată fața 

aceea 
mun- 
înain- 
mult

De 
am 
să 
cu

tîrziem
Oprișa, șeful de schimb, 
poate în această noapte 
cit mai cu spor, reușind 
tăm în inima muntelui
mai mult de cît în alte schimburi.

în vorbele minerului se citea 
bucuria pentru că el și ortacii săi 
s-au putut prezenta la vot cu frun
tea sus, încît șeful brigăzii nu se 
putu abține să nu-i strîngâ mi
na, în semn de mulțumire, ca din 
partea tuturor celor care-i auzi
seră vorbele.

I. S.

FI
— Ei ce ați tăbărft ca niște 

gaițe pe mine. Astea- le știu și 
eu foarte bine că doar aici am 
crescut Dar știți voi cum a fost 
înainte Aninoasa ?

George și Uțu știu și cer să 
răspundă. Pe o melodie bine a- 
decvată cei doi vorbesc despre 

al Aninoasei...
au rămas ca triste

trecutul mizer 
Dar acestea 

amintiri...
„E mult de atunci

ca și povestea 
Și fiii celor се-au trudit
Din Aninoasa au dus vestea 
Că sînt fruntași în minerit...".

*
Sub această formă, ca o lec

ție de geografie, brigada artisti
că de agitație de la Aninoasa 
și-a prezentat programul în ziua 
alegerilor. Miile de spectatori, a- 
legatori de la secțiile de votare, 
de la club, de pe estrada din cen
trul comunei și de la secțiile de 
votare din Iscroni au primit cu 
puternice aplauze programul bri
găzii. Cunoscuții artiști amatori 
aninoseni au știut să prezinte sub 
o formă artistică deosebit de 
plăcută, minunatele realizări ale 
regimului nostru în Valea Jiului 
și mai ales în frumoasa lor lo
calitate — Aninoasa.

LICIU LUCIA
----------------- O-----------------

IN IUREȘUL JOCULUI
cîteva minute, curtea clu- 
muncitoresc din Petrii» s-a

In 
bului 
umplut de oameni. Vestea că a 
sosit formația artistică pentru a 
prezenta un program s-a răspîn- 
dit repede. Deși pe tinerii artiști 
amatori nu i-a avantajat nici un 
decor special, nici lumina reflec
toarelor sau microfonul, totuși 
programul prezentat de ei, afa
ră, în aer liber, a fost răsplătit 
de cetățeni prin vii aplauze, în 
repetate rânduri. Atît (lansatorii 
cît și membrii brigăzii artistice 
de agitație au fost duminică neo 
bosiți. Cu aceeași vervă și vioi
ciune ei au prezentat programe 
la secțiile de votare din Petrila, 
Lonea și Сйпра.

Nici nu plecaseră bine artiștii 
amatori din Petrila de la club 
că au și sosit membrii formației 
artistice a Căminului cultural 
din5 Bănița. Ei au redat într-un 
program bine pregătit, frumoa
sele realizări pe care le-au obți
nut țăranii muncitori din Bănița 
în anii de democrație populară. 
Un program parcă și mai bogat 
decît al bănițenilor au avut ar
tiștii clubului din Lonea. Pe lin
gă dansurile și programul bri
găzii de agitație, ei și-au îmbo
gățit repertoriul cu muzică popu
lară romînească și maghiară in
terpretată de soliștii formației.

IOAN ZOROCLIU 
corespondent

mine dinIN CLIȘEU: Formația artistică a Institutului de 
Petroșani.

„La chitara electrică — stu
dentul Popescu Alexandru, la a- 
cordeon — Marinescu Dionisie, la 
baterie—Dekarly Alfred, iar la 
contra bas — Tudor T. Solist 
vocal Olteanu Dumitru" și stu
denta Geta Niculescu, prezenta
toarea programului formației ar
tistice a studenților de Ia Insti
tutul de mine anunță odată cu 
interpreții orchestrei și primul 
punct din repertoriu. Apoi vocea 
ei clară străbate sala interpre
ted poezia „Partidul" de Mar
cel Breslașu. „Cu inima-ți fier
binte. și luminoasa-ți minte/ 
PARTID al Țării mele, să ne că
lăuzești / Pe drumul nostru har
nic, și pașnic — înainte / Să 
ne durăm aievea o țară ca-n po
vești"... Ultimele cuvinte din poe
zia recitată de studenta Geta Ni
culescu abia se mai aud în a- 
plauzele spectatorilor din sala 
Teatrului de stat. Și pentru că

mulți din spectatori 
naseră de votat iar 
să voteze, studenții 
zentat și sceneta „Alegerile de 
ieri și de azi". Dar cea mai mare 
parte a programului formației 
studențești au constituit-o melo
diile interpretate cu multă mă- 
estrie de orchestră sau de solis
tul Dumitru Olteanu. Nu odată, 
în cele 6 programe prezentate la 
secțiile de votare, studenții au 
trebuit să repete unele melodii 
la cererea publicului, și în 
special melodia „M-am îndrăgos
tit de tine Moscova".

★
Cele aproape 20 de formații 

artistice din Valea Jiului au pre
zentat la secțiile de votare, peste 
50 de spectacole însoțind astfel 
cu cîntec și joc, cu voie bună, 
alegerile de dteputați în Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare.

abia termi- 
alții urmau 
le au pre-
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Declarația Secretariatului permanent 
al Consiliului de solidaritate al 

țărilor din Asia și Africa
CAIRO 6 (Agerpres)
Secretariatul permanent al Con

siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a dat publicității 
o declarație în care atrage atenția 
asupra pericolului care decurge din 
înzestrarea bazelor militare ale 
N. A. T. O., S. E. A. T. O. și 
C.E.N.T.O. precum și a flotelor 
militare din regiunea Oceanului 
Pacific și Mării Mediterane cu ar
ma atomică.

în declarație se subliniază că 
nu se poate instaura o pace trai
nică fără recunoașterea indepen
denței naționale depline a țărilor 
Asiei și Africii și 
imperialismului și

Condamnînd cu 
curile agresive

tul permanent cere să fie anulate 
aceste tratate, să se lupte pentru 
lichidarea totală a bazelor mili
tare agresive și evacuarea trupe
lor militare de pe teritorii străi
ne.

Declarația cere să fie interzise 
orice explozii atomice și să fie 
distruse rezervele de arme nuclea
re, să înceteze producția acestor 
arme.

„Cerem tuturor popoarelor afro- 
asiatice, se spune în declarație 
să-și îndrepte eforturile spre de
zarmarea generală și totală".

----- O-

гпмпп I Trupele O. N. U. au evacuat baza 
uUiluU I maritimă militară Banana

(Ager-LEOPOLDVILLE 6 
pres)

Potrivit știrilor transmise de 
corespondentul agenției U.P.I., tru
pele O.N.U. au evacuat complet 
— în urma schimbului de focuri 
cu bandele mobutiste — baza ma
ritimă militară Banana

La Banana — fostă bază mili
tară belgiană — se află mari re
zerve de arme și muniții. Pînă a- 
cum ea se afla sub controlul tru
pelor O.N.U. Capturarea de către 
bandele rebele a armelor și mu
nițiilor aflate la Banană, cu îngă
duința vădită a O.N.U., creează

condiții favorabile pentru clica 
ICasavubu — Mobutu de a dezlăn- 
țui un război civil în Congo

Ciocnirile violente care au avut 
loc pe străzile portului Matadi în
tre soldații sudanezi și canadieni 
din trupele O.N.U. — pe de o 
parte, și rebelii mobutiști — pe 
de altă parte, au încetat dumini
că seara. în prezent statul major 
al trupelor O.N.U. din Leopold
ville nu mai are nici o legătură cu 
unitățile aflate la Matadi.

După cum anunță coresponden
tul din Leopoldville al agenției 
France Presse, în urma interven-

fără lichidarea 
colonialismului, 
hotărîre blo- 
N. A. T. O.,

S.E.A.T.O., C.E.N.T.O., precum 
și alianțele militare bilaterale din
tre Coreea de sud, Vietnamul de 
sud, Japonia și S.U.A., Secretaria-

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

Uragan deasupra 
orașului Chicago

CHICAGO 6 (Agerpres)
în seara zilei de 4 martie 

deasupra orașului Chicago s-a dez
lănțuit un uragan care ă provocat 
mari distrugeri. După cum rela
tează agenția France Presse uraga
nul a trîntit la pămînt piloni pen
tru transportul energiei electrice, 
copaci, a răsturnat automobile și 
a provocat prăbușirea mai multor 
clădiri. Geamurile de la 
locuințe au fost sparte iar 
multe locuri conductele 
transportul gazului metan 
avariate.

mii de 
în mai 
pentru 

au fost

Prima conierlnte latîno-americaitâ, 
peniru suveranitatea naționalii, 

eliberare și pace
MEXICO CITY 6 (Agerpres)
La 5 martie în capitala Mexi

cului s-a deschis prima conferință 
latino-americană pentru suverani
tatea națională, eliberare și pace 
organizată din inițiativa unui grup 
de personalități politice în frunte 
cu fostul președinte al Mexicului, 
generalul Lazaro Cardenas. La 
lucrările conferinței iau parte pes
te 2000 de delegați din țările la- 
tino-americane, precum și 
zentanți ai mișcării pentru 
din numeroase țări.

Ședința de deschidere a 
rinței s-a transformat într-o
festație puternică de sprijinire a 
revoluției cu bane, împotriva încer
cărilor imperialismului american 
de intervenție în afacerile interne 
ale Cubei.

Agenția United Press Interna
tional relatează că în momentul 
deschiderii conferinței peste 1000 
de persoane se aflau în fața sălii 
și ascultau cuvîntările delegaților 
transmise prin difuzoare. Cînd ge
neralul Cardenas a sosit in sală 
mulțimea scanda „Cuba dâ, yan
keii nu”.

repre- 
pace

confe- 
mani-

---- o----
Ib Vietnamul de sud se 

intensifică lupta împotriva 
Iul Ngo Dlnh Dlem

HANOI 6 (Agerpres)
în Vietnamul de sud se intensi

fică lupta împotriva regimului dic
tatorial Ngo Dinh Diem.

După cum anunță agenția Viet
nameză de Informații, 60 de sol
dați și ofițeri ai armatei sud-viet- 
nameze din provincia Kontun au 
hotărît să întoarcă armele împotri
va guvernului șî să sprijine Frontul 
Național de luptă pentru elibera
rea Vietnamului de sud. Ei au a- 
doptat o rezoluție în care declară 
Că sînt hotărîți să lupte împreu
nă cu compatrioții lor pentru în
făptuirea programului Frontului 
Național : răsturnarea lui Ngo 
Dinh Diem. Agenția anunță că 
în ultimele luni în provinciile 
Long Xuyen și Chau Doc încă 
două grupuri de soldați au trecut 
de partea patrioților sud-vietna- 
mezi.

Un buget al cursei inapmăpilop
TOKIO 6 (Agerpres)
Camera Inferioară a parlamen

tului japonez a adoptat prin vo
turile deputaților Partidului libe
ral-democrat de guvernămînt, pro
iectul de buget guvernamental pe 
exercițiul financiar 1961. Deputății 
din partea partidelor socialist și 
comunist, precum și alți deputați 
s-au ridicat împotriva bugetului 
cursei înarmărilor, care satisface 
interesele marelui capital.

Potrivit noului buget, alocările 
pentru reînarmare sînt cele mai 
mari din perioada postbelică. Ele 
au fost sporite oficial cu peste 20 
miliarde yeni și se ridică la 150 
miliarde yeni. ■

Sporirea cheltuielilor militare 
este „contribuția" cercurilor con
ducătoare japoneze la așa-numita 
„colaborare militară" japono-ame- 
ricană care prevede sporirea „pu
terii de apărare" a armatei japo
neze.

„Actualul buget, a declarat iu 
Camera Inferioară deputatul Kiha- 
ra din partea Partidului socialist 
— este cel mai reacționar din pe
rioada postbelică".

într-o declarație a Partidului so
cialist se subliniază că guvernul 
sprijină, în dauna poporului, ma
rele capital, forțează cursa înar
mărilor în conformitate cu „trata
tul de securitate” japono-american.

ției directe a ambasadorului ame
rican la Leopoldville, între statul 
major al trupelor O.N.U. și „au- 
toritățile congoleze" a fost în
cheiată o înțelegere potrivit că
reia comandamentul trupelor 
O.N.U. a acceptat să nu trimită 
întăriri garnizoanei sale 
tadi

însărcinatul cu afaceri 
nului la Leopoldville a 
pe lîngă reprezentanții O.N.U. în 
legătură cu agresiunea săvîrșiță de 
bandele mobutiste împotriva con
tingentului de trupe sudaneze din 
Matadi și a cerut să fie luate ne 
întîrziat măsurile necesare pentru 
asigurarea securității soldaților 
sudanezi.

Un protest similar a adresat re
prezentanților O.N.U. coman
dantul subunității sudaneze al 
trupelor O.N.U. din Congo.

----- O-----

din Ma-

al Suda- 
protestat

1

АвеЮІ taiiiilBl LI.
TOKIO 6 (Agerpres)
Politica cabinetului Ikeda, se 

spune în apelul adresat de Pre
zidiul C.C. al P.C. din Japonia 
membrilor partidului și întregului 
popor, duce la înrăutățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale oa
menilor muncii. Cresc continuu 
prețurile la mărfurile de larg con
sum, devine tot mai grea povara 
impozitelor, se majorează tarifele 
pentru deservirea medicală, spo
resc cheltuielile militare. Pe de 
altă parte, în țară își fac de cap 
organizațiile . banditești de dreap
ta, iar reprezentanții autorităților 
judecătorești fac declarații îndrep
tate fățiș spre justificarea și ațî- 
țarea terorii de dreapta.

Sporesc cheltuielile
WASHINGTON 6 (Agerpres) 
Corespondentul din Washing

ton al agenției France Presse scrie 
că „întărirea armamentului conven
țional al Statelor Unite hotărîtă 
de guvernul Kennedy va da o lo
vitură foarte grea echilibrului bu
getar al țării".

Arătînd că prima tranșă a chel
tuielilor necesare în acest scop va 
fi supusă spre aprobare Congre
sului la 23 martie într-un mesaj

Opinia publică franceză cere cu insistență 
încetarea războiului din Algeria

militare ale S.U.A.
suplimentar la buget, coresponden
tul relatează că, potrivit specialiș
tilor în chestiunile bugetare, pen
tru anul fiscal 1962 se vor cere 
1.500.000.000 dolari fonduri su
plimentare, iar „într-un viitor a- 
propiat costul reorganizării strate
gice a forțelor armate americane 
ar putea ajunge la peste 3 miliar
de dolari anual".

Aceste cheltuieli, subliniază co
respondentul, „nu pot în nici un 
caz să fie compensate prin supri
marea cîtorva baze situate în 
joritate pe teritoriul S.U.A. și con
siderate 
minarea 
ducerea

al P. [. din Jamia
în aceste condiții, se subliniază 

în apel, poporul se ridică la luptă 
pentru apărarea drepturilor sale 
Vitale. A început ofensiva de pri
măvară a clasei muncitoare. Parti
dul Comunist din Japonia conside
ră că datoria șa principală constă 
în a lupta în fruntea mișcării ma
selor pentru apărarea drepturilor 
lor vitale.

Partidul cere ca în cursul luptei 
pentru apărarea drepturilor vitale 
ale poporului să fie folosite cele 
mai variate forme de presiune a 
maselor asupra guvernului și or
ganelor locale ale puterii pentru 

' a obliga cercurile conducătoare să 
satisfacă revendicările maselor. 
Prezidiul C.C. al P.C. din Japonia 
cere să fie demascată politica anti
populară și antinațională a ca
binetului Ikeda, promovată în in
teresele capitalului monopolist. 
Partidul Comunist din Japonia 
cheamă poporul să se unească în 
frontul unic al luptei pentru lichi
darea „tratatului de securitate" 
japono-american, pentru pace, in
dependență, democrație, neutrali
tate, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai.

Ajutorul Crucii Roșii 
poloneze pentru Congo
VARȘOVIA 6 (Agerpres)
Crucea Roșie din Polonia acor

dă un important ajutor medical 
populației din Congo. Din iniția
tiva ei, în Congo au fost trimise 
trei grupuri de medici.

în afară de aceasta, Crucea Ro
șie din Polonia a trimis Crucii 
Roșii congoleze câteva sute de tru
se sanitare, împreună cu medica
mente, în valoare totală de circa 
150.000 de zloți.

în curînd Crucea Roșie din Po
lonia va trimite în provincia O- 
rientală a Republicii Congo dife
rite medicamente, inclusiv anti
biotice și vitamine, în valoare to
tală de aproximativ 180.000 de 
zloți, precum și o mare cantitate 
de alimente.

----- O—

Situația financiară a Cubei 
se îmbunătățește

HAVANA 6 (Agerpres)
Situația financiară a Cubei se 

îmbunătățește. în luna ianuarie a 
anului curent veniturile statului au 
fost cu 20.000.000 pesos mai mari 
decît în aceeași lună a anului tre
cut (1 pesos e egal cu 1 dolar a- 
merican).

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, suma totală a ve
niturilor a fost de 55.000.000 
pesos, cu 55 la sută mai mult de
cît în ianuarie I960. în compara
ție cu 1959, 1958 și 1957 crește
rea este și mai importantă.

Anul acesta capitolele cele mai 
importante ale veniturilor șînt ce
le provenite de la întreprinderile 
de stat.
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PARIS 6 (Agerpres)
Opinia publică franceză cere cu 

insistență încetarea războiului co
lonial din Algeria pe calea tra
tativelor cu guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria.

Potrivit relatărilor presei, o serie 
de organizații sindicale din depar
tamentul Marna Superioară ău dat 
publicității o declarație comună în 
care atrag atenția asupra necesi
tății „tratativelor directe cu gu
vernul provizoriu ... al Republicii 
Algeria referitoare la condițiile 
autodeterminării și încetării focu
lui".

O altă declarație — semnată 
de 100 medici cunoscuți din Pa
ris și din împrejurimile lui — a- 
trag atenția asupra „necesității im

perioase de a se duce tratative 
cu reprezentanții Algeriei luptă
toare cu privire la încetarea ne
întârziată a focului și la garanțiile 
autodeterminării".

Trăim într-o epocă, scrie la 5 
martie Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, în articolul de fond al 
ziarului „l’Humanite Dimanche", ’ 
în care prăbușirea colonialismului 
este inevitabilă în pofida „efortu
rilor sîngeroase" ale colonialiștilor, 
care încearcă să-și mențină cît mai 
mult dominația. Lupta pentru tra
tative imediate cu guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria, sub
liniază Fajon, este $,datoria fiecă
rui om al muncii, fiecărui fran
cez'-.

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

Vor fi evacuate toate bazele 
militare franceze din Maroc

RABAT 6 (Agerpres) 4 1
Regele Marocului Hassan al 

II-lea a adresat la 5 martie un 
apel radiodifuzat către popor, în 
care a anunțat că, în urma demer
sului întreprins pe lîngă guvernul 
francez, între Maroc și Franța a 
fost încheiat un acord cu privire 
la evacuarea tuturor bazelor mi
litare și școlilor aviatice franceze 
de pe teritoriul Marocului, pînă 
în luna octombrie a.c.
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PROGRAMUL I. 7,00 Radio-jur- 

nal și sumarul presei centrale, 7,15 
Jocuri populare romînești, 7,45 
Cintece sportive, 8,00 Din presa 
de astăzi, 8,30, Concert de dimi
neață, 9,30 Roza vînturilor (re
luare), 10,00 Muzică ușoară, 10,30 
Compozitori romîni înaintași, 11,03 
Teatru la microfon ; „Surorile Bo- 
ga“, 12,38 Muzică instrumentală,
13.25 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat 
din Oradea, 14,30 Muzică de es
tradă, 15,10 Din folclorul popoa
relor, 15,45 Muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,30 In sluj
ba Patriei^ 18,00 „Filarmonici în
ființate în anii puterii populare",
18.25 Cintece, 19,30 Program mu
zical pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 20,30 
Curs de inițiere muzicală, 21,15 
Emisiune literară, 21,30 Muzică, 
22,30 Concert de estradă, 23,15 
Muzică de cameră. PROGRAMUL 
П. 14,08 Muzică populară sovie
tică, 15,00 Concert de muzică u- 
șoară, 15,35 Din lucrările compo-
-------- !■ "1

martie
zitoarelor noastre, 16,30 „De ziua 
ta“, muzică ușoară, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,15 Radioreportaj. 
18,05 Muzică ușoară în interpre
tarea solistelor noastre, 18,35 Mu
zică populară din R.P. Ungară, 
18,50 Meridiane, 19,30 Răspundem 
ascultătorilor, 20,00 Interprete de 
muzică populară, 20,30 In pas cu 
știința, 21,15 Concert popular, 
22,00 Concert de muzică romîneas- 
că.

CINEMATOGRAFE
8 martie

PETROȘANI — Al. Sahia: 
De la Apenini la Anzi ; AN1- 
NOASA: Haiducul de pe Cere- 
muș ; VULCAN : Blană de vizon; 
LUPENI : Steaua tăcerii ; URI- 
CANI : lize, (Responsabilii cine
matografelor 7 Noiembrie, Munci- 

; toresc — Petroșani, Petrila, Lo- 
nea, Livezeni, Crividia și Bărbă- 
teni n-au trimis programarea fil
melor pe luna martie).
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