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CWMTUL
И vezi trecînd de dimineață.
Cu pas grăbit,
Cu zimbetul bun pe-ntreaga-i față, 
Să ia tractorul ca să are.
Cit vezi Întinsul de ogoare 
Sau cu ortacii lui fruntași 
Să

Ghioancă Sabin,

meargă-n pași,
de uriași.

E de statură, nu prea-nalt 
Dar brațul lui. 
Mai urcă graficul cu-n salt, 
El primul e-n a noastră mină, 
Scoțfnd cărbune Ia lumină.

„..Că în toate pune viață multă 
Iar. .oamenii cu drag, 

l-ascultă.

Și zi de zi cu al lui sfat.
Și cu exemplu.
Să construim ne-a îndemnat 
O casă, un cămin, o școală, 
Să ducem muncă culturală 
ȘI prețuindu-i mult cuvîntul 
Cu toții i-au urmat 

avifrtul.

miner mina Lupeni Sub ochii noștri se ridică.
Ca fn povești,
O viață nouă, fericită,
Și fără griji sau nevoi,
De aceea alegem dintre noi 
Un harnic om, cum nu e altul, 
Acesta ne e,

candidatul.

IOAN CRISTESCU 
membru al cercului literar 

„Minerul" Petroșani

MUNCA TOT MAI RODNICA
eapățină vasiie, ) . Economii de lemn

Comuniștii Teodorescu 
Sțancu și Mischie Ghe
orghe lucrează în secto
rul I al minei Uricani. 
In scopul reducerii con
sumului de lemn de mină, 
ei ș-au angajat să folo
sească lemnul recuperai 
prin răpire.

Brigada minerului Te8- 
dorescu Stancu în luna 
februarie la producția 
planificată avea să utili
zeze 64 metri cubi de lemn 
de mină pentru armătu-

de 20 metri cubi 
din vechea arma
și astfel a consu- 

doar 44 metri cubi

ră. Folosindu-se de con
dițiile prielnice pe care 
ie-a avut pentru răpirea 
lemnului, a recuperat mai 
bine 
lemn 
tură 
triat
de lemn din depozitul mi
tici. La fel și brigada co
munistului Mischie Ghe
orghe prin recuperarea a 
35 bucăți lemn de armă
tură a adus o importantă 
economie.

Bulea Teodor
tehnician minier

Aninoasa

Cuvîntul brigadierului
Recent, minerul șef de 

brigada Deak Petru de la 
exploatarea minieră Lo
nea a fost primit în ma
rea familie a comuniști
lor.

Cînd i s-a acordat înal
ta cinste de a fi mem
bru de partid, el s-a 
gaj at ca la lucrările 
pregătire, 
se situeze 
lorlalte.

Minerul 
preună cu
zii sale, execută pregăti-

brigada sa 
în fruntea

an-
de
să

ee-

îm-Deak Petru
membrii brigă-

rile necesare la un suitor 
în cărbune, sub acoperiș 
și preabataj, în vederea 
continuării exploatării a- 
batajului frontal spre ex
tremitatea vestică.

In luna care a trecut, 
brigada pe care o con
duce a obținut o depăși
re de 20 metri cubi la 
lucrarea respectivă și așa 
cum s-a angajat, a Cîști- 
gat locul întîi în între
cerea dintre brigăzile de 
pregătiri din sectorul III 
al minei Lonea.
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Șapte sute de mineri, 
constructori, muncitori! 
preparatori și filatori, in
telectuali și gospodine au 
luat parte la adunarea 
cetățenească consacrată 
alegerilor din 3 martie 
caro a avut loc în sala 
Palatului cultural din 
Lupeni. Cu acest prilej 
ei au trecut în revistă 
realizările din anii puterii 
populare care au schim
bat fața Văii Jiului. Des
pre aceste mărețe reali
zări a vorbit în expune
rea sa tovarășul Karpi- 
necz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

In adunare au luat a- 
poi cuvîntul tovarășii 
Doțiu Avram, miner pen
sionar, Bilahorca Ana, 
muncitoare la I.I.S. Vis- 
coza Lupeni, Furdui Pe
tru, muncitor la mina 
Lupeni care și-au expri
mat mîndria pentru ma
rile realizări obținute în ‘ 
făurirea vieții noastre noi, 
hotărîrea de a munci cu 
rîvnă pentru obținerea 
de noi succese în înflori
rea scumpei noastre pa
trii. j

După adunare a rulat І 
filmul „Lupeni 29". I

Asemenea adunări ce- > 
tățenești au avut loc și [ 
în alte localități ale Văii 1 
Jiului. I

Astăzi
Astăzi, oamenii din orașele ra

ionale și comunele Văii Jiului își 
aleg noii deputați ai sfaturilor 
populare. Acest eveniment sărbă
toresc, încheie o însuflețită, cam
panie electorală, care prin amploa
rea ei, prin participarea masivă a 
cetățenilor de toate virstele, de 
toate categoriile la pregătirea' a-"' 
Iegerilor a constituit un prilej de 
activizare politică și în muncă a 
maselor, de atragere a lor la con
ducerea și gospodărirea treburilor 
obștești. Votul de astăzi, dat din 
toată inima candidaților FJJ.P. pri
lejuiește fiecărui cetățean bucuria 
de a-și aduce contribuția la întă
rirea sfaturilor populare, organe 
locale ale puterii de stat, de a în
credința răspunderea pentru i gos
podărirea localităților noastre ce
lor care au dovedit prin;;muncă 
susținută devotament față de cau
za poporului, inițiativă în orga-* 
nizarea de acțiuni obștești,, spirit 
de răspundere in conducerea tre
burilor orașelor raionale și comu
nelor Văii Jiului.

Ceea ce a caracterizat întreaga 
campanie electorală care a prece
dat alegerile de astăzi, este preo
cuparea de masă a oamenilor mun
cii pentru dezvoltarea și înflorirea 
continuă a Văii Jiului, pentru îm
bunătățirea activității sfaturilor 
populare, pentru Înfăptuirea de 
noi și noi realizări gospodărești 
menite să contribuie la îmbunătă
țirea vieții celor ce muncesc. La 
adunările populare pentru propu
nerea de candidați au participat 
22 448 cetățeni. De asemenea, Ia 
întilnirlle intre candidați și alegă
tori organizate in preajma alegeri
lor au participat peste 17 000 de 
cetățeni din care peste 1500 au 
luat cu vin tul, vorbind cu mindrie 
despre marile transformări care 
s-au produs in localitățile lor în 
anii puterii pcpulare, despre via
ța nouă pe care o trăiesc prin 
grija partidului și a statului nos
tru socialist. Cele- peste 600 pro- 
puneri tăcute de alegători privind 
îmbunătățirea. gospodăririi localită
ților șl ă conducerii treburilor ob
ștești, constituie un prețios sprijin

Cu gîndul la
nu se iviseră 
după crestele 

ale Parîngului, 
de brigadă O-

trebui să i
Succesele 
închinăm

spu-

Zorii dimineții zilei de 
2 martie 
încă, de 
înzăpezite 
cînd șeful
nișor Nicolae împreună 
cu ortacii a coborît în 
adînc. Odată ajunși în 
abataj, potrivit obiceiu
lui, minerii s-au adunat 
în jurul lui Onișor să fa
că planul de bătaie pe 
ziua respectivă.

— Astăzi va 
dăm pogan, 
noastre să le
zilei de 3 martie — 
se șeful de brigadă.

— Să-i dăm, că inli
ne-i sărbătoare pentru noi 
toți — au spus minerii 
în cor.

La scurtă vreme per
foratoarele și au început 
cîntecul de fiecare zi. Din 
această simfonie dirijata 
de harnicii mineri a re
zultat cărbune mult și 
bun. Mergînd spre casele 
lor, minerii zîmbeau mul
țumiți. Aveau și de ce.

votăm!
dat sfaturilor populare spre a-și 
Îndrepta atenția spre problemele 

” care preocupă "masele de cetățeni.
Cea mai mare „parte a, propuneri
lor au drept scop Înfrumusețarea 
continuă a localităților, ridicarea 
nivelului lor urbanistic, Îmbunătă
țirea transportului; în comun, pro
bleme Ia a căror rezolvare alegă
torii s-au. angajat, să-și aducă, îm
preună cu deputății pe care-i aleg' 
astăzi, întreaga ■ lor contribuție.

Cetățenii orașelor raionale șl ( 
comunelor Văii Jiului votează as
tăzi ' cu convingerea fertilă că sfa- 

'turile populare vor obține noi suc
cese I în gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților lor, -deoarece ei 
au acordat cinstea 1 de a' candida 
in actualele alegeri ' celor care, 
s-au dovedit prin fapte demni de 
Încrederea alegătorilor, gospodari 
prlceppți ăi treburilor obștești. Mi- 

' neri, și muncitori de frunte, tehni
cieni, ingineri, gospodine, învăță-. 
tbri și profesori, activiști ai orga
nizațiilor de partid și obștești, to
varăși care se bucură' de stima și 
Încrederea maselor — iată cine 
sînt candidați! în alegerile de as
tăzi. Printre ei se numără minerul 
Costihaș Aurel de’ lă Cimpa, ingi
nerul Nicorici Nicolae, șeful ex
ploatării miniere Lupeni, maistrul 
minier Dumițraș Nicolae de la A- 
ninoasa, gospodina Clej Maria din 
Vulcan, Brașoveanu Victor, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Lupeni, Costea Traian, secre
tarul comitetului de partid al mi
nei Lonea.

Interesul crescind al oamenilor 
miincii pentru exercitarea dreptu
lui de vot, unul din drepturile fun
damentale asigurate tuturor oame
nilor muncii prin * constituție — 
este viu oglindit de faptul că din 
cei 50 736 alegători Înscriși pe lis
tele de alegători, peste 90 la sută 
au verificat personal înscrierea lor 
pe 'liste, spre ă-și putea exercita 
dreptul' de vot. Adunările populare 
consacrate alegerii)»■'de la Petrila, 
Lupeni, Aninoasa, Vulcan» și Uri
cani care au avut Ioc in ultimele

(Continuare în pag.' 3-a)

făcuseră treabă bu
nă. $eful de briga
dă. Onișor Nicolae 
împreună. cu alți, mi
neri și-a 
pașii spre 
de blocuri 
III. E 
cartier
Acum doi, ani, cînd 
au avut loc alegeri, 
șantierul de aici a- 
bia începuse să se

cel
al

îndreptat 
cartierul 
Viscqza 

mai nou 
orașului.

Infiripe. Nici un bloc 
nu era terminat spi e 
a-și putea primi mu
safirii. Azi , însă, din 
numeroasele . aparta
mente ele celor 9 
blocuri din • cartier, 
se vor îndrepta spre 
secțiile de 
sute. și sute 
gători. 1 Nu 
îndoială că 
primii la vot* vor Ii

votate, 
de ale- 
încape ■
printre

minerul Onișor Nico
lae cu soția, Recol
ta Ana, maistru in 
secția, , preparare . a 
Viscozei. Pe fețele 
tuturor va flutura 
un zîmbeț de fericire, 
Au plecat la vot 
din casă nonă (în 
clișeu vedere a car
tierului) și vor vota 

pentru viața nouă, 
luminoasă...Rusu Gheorghe, 

medic emerit Lupeni

Giscă loan, 
activist U.TM. 
mina Uricani

Foro Ignat, 
lăcătuș pensionar 

Petrila

Kelemen Francisc, 
lucrător la sfatul 
popular Vulcan

Albu Carol, 
activist sindical 

Lupeni

Novac Eiisabeta, 
gospodină Vulcan

Balog Iosif, 
preparator Petrila

Poloboc Constantin, 
miner Uricani

Șipoș
funcționar la 

preparația Lupeni
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Votam din toată Inima pentru viața noastră nona
Din creațiile membrUor cercuhii Ittwar

Cu încredere în viitor Aninoasa — mereu mai înfloritoare

I

I
I

I

I
I
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SATUL
Satul meu de Ungă Jiu, 
De sub dealul zis .„Priboi" 
A-nflorit eum știți și voi 
In lumina vremii noi I

Satul meu de altădată
Cu ulițe de noroi, 
Azi cu strada asfaltată 
Crești în ritmul vremii noi.

Străzi frumoase asfaltate, 
Cu șirag de blocuri noi;
Satul meu de altădată 
Rîde-n pragul vremii noi.

Valea-n lung plnă-n zăvoi 
Azi electric luminată 
In lumina vremii noi 
Nu mai e ca altădată I

BURLEC BUCUR

Doină de alegeri

Lucrez în secția a V-a 
întreținere a întreprinde
rii Viscoza Lupeni. Am 19 
ani. Am absolvit școala 
profesională, iar acum ur
mez cursurile școlii medii 
serale.

In orașul nostru sîntem 
sute de tineri care frec 
ventăm, după orele de 
muncă, cursurile școlii me
dii serale. Avem toate con
dițiile să învățăm, să pă
șim spre cele mal înalte 
culmi ale științei și cul
turii. Eu vr$au să ajung 
inginer chimist. Fabrica 
noastră are nevoie de 
cadre cu o înaltă califi
care. Voi munci și învă
ța cu rîvnă, hotărît să-mi

realizez scopul pe care 
ml 1 -am propus, conștient 
că prin condițiile create 
de regimul nostru demo
crat-popular voi avea 
toate posibilitățile pentru 
a-mi înfăptui visul.

Astăzi votez pentru mi
nunatele condiții pe care 
le are tînăra generație de 
a munci și de a învăța, 
pentru împlinirea visului 
meu și a aspirațiilor în 
tregii tinere generații.

Primul meu vot îl voi 
da cu încredere candida- 
ților F.D.P.

IOAN BĂLOI
lăcătuș — I.I.S. Viscoza

Lupeni

Noi, care ne-am născut aici, în 
comună, deși bătrîni, am întinerii 
în anii regimului democrat-populai 
odată cu comuna — spunea pen
sionarul Bara loan în cadrul adu
nării populare închinate alegeriloi 
de la 3 martie, ce s-a ținut joi în 
sala clubului din localitate. Cu 
fiecare an ce a trecut, mica noas- 
tru așezare minieră a devenit de 
nerecunoscut.

Vorbele bătrînului miner sînt 
confirmate de fapte.

Ultimul an, a constituit și el o 
perioadă de muncă rodnică pentru 
harnicii gospodari ai comunei. A- 
cum, cînd locuitorii comunei își 
aleg viitorii deputați, cărora le 
încredințează sarcina de a fi în 
fruntea muncii de înfrumusețare 
a comunei, ei fac un bilanț de 
realizări rodnice.

---------------- Q

• A fost îndiguit pirîul pe o 
distanță de 930 m. 1. în scopul 
preîntîmpinării inundațiilor.

• S-a înființat o cantină-res- 
taurant ce poate deservi peste 
200 de abonați.

• In centru și în partea de jos 
a comunei s-a introdus iluminatul 
fluorescent.

• S-au construit 6 podețe peste 
piriu și au fost reparate alte 4.

Acestea sînt numai cîteva din 
rezultatele muncii desfășurate în 
anul ce a trecut de gospodarii co
munei, realizate la propunerea și 
cu concursul locuitorilor din co
mună. Pentru realizarea acestor o- 
biective, au fost prestate 21 160 
ore de muncă patriotică, la care 
au participat peste 3 200 de lo
cuitori. Valoarea lucrărilor se ri
dică la suma de 51 260 lei.

1

Vin alegerile vin 
Nu cu țuică nici eu 
Cum era plnă mai ieri 
La chiaburi și moșieri: 
Dădeau țuică la ai lor 
Amăgind bietul popor, 
Cu minciuna îi îmbăta 
Că doar, doar îi vor vota i 
Iar de nu-i vota măi frate 
Te-nsemna cu creta-n spate 
Așa procedau ei, lașii, 
Iar afară ciomăgașii 
Te lua, măi dragă frate, 
Cu ciomagu' pe la spate. 
Și fără de multă vorbă 
Din spinare îți făceau tobă 
Mai ședeai o lună în pat 
Pentru că nu i-ai votat. 
De-i votai, iar să te ții 
De minciuni și de hoții: 
Căci din cite ți-au promis 
Le vedeai doar noaptea-n vis 
Iar ziua în realitate 
Aveai vînătăi pe spate 
Dar acum măi oameni buni 
Vedem fapte nu minciuni 
Tot și toate s-au schimbat

vin

* I

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

Alfa-i viața
Citisem zilele trecute 

un afiș pe care erau aș 
temute cu litere mari 
cuvintele : „Votați candi 
dații Frontului Democra
ției Populare'. in timp ce 
priveam afișul, am simțit 
un val de căldură care 
mi-a cuprins inima. M-am 
gîndit de îndată la cons
trucțiile impunătoare ca 
re s au ridicat în orașul 
nostru, la viitorul luminos 
al celor nouă copii pe 
care îi am și care se bu-

copiiior mei
cură din plin ds grija 
partidului și guvernului. 

Cînd voi introduce vo
tul meu in urnă, dîndu-1 
cu toată încrederea can- 
didaților F.D.P., voi vota 
pentru pace, pentru feri
cirea copiilor mei, pen
tru viața nouă pe care o 
trăim azi in scumpa noas
tră patrie.

MARIA BEDEA 
gospodină str. Dacilor 

nr. 2 Petrila

------------ Q------------

Condiții de învățătură 
ca opicînd

Căci schimbat de-acuma totul 
Azi noi știm cui să-i dăm votul 
In Republica iubită
Vrednic azi gospodărită 
Viața nouă clocotește
Tot mai mtndră înflorește* 
înflorește ea 
In uzine, pe 
Cit auprinde 
Crește faima
Partidul și-ai
Ne-au deschis zorile noi 1 
Zori de viață fericită 
In Republica iubită.

B. PLAIEȘU

o floare 
ogoare, 
largul zării '► 
nouă-a țării I 
lui eroi

I

I

f

mai bune
Sînt învățătoare tînără, 

într-o școală și mai tînă 
ră. Școala care a fost ri
dicată pe un teren viran, 
are săli de clasă cores
punzătoare, bibliotecă și 
toate cele necesare pen
tru buna desfășurare a 
procesului instructiv-edu
cativ al elevilor, 
care zi, aproa
pe 1 000 de co
pii ai oameni
lor muncii din 
Petrila intră în

In he-

G

sălile de clasă. Ei învață 
din manuale gratuite.

Pentru continua dezvol
tare a învățămîntului, 
pentru înflorirea patriei, 
pentru socialism și pace, 
îmi dau votul candida- 
tilor F.D.P.

EUGENIA NICULESCU 
învățătoare — Școala de 

8 ani Petrila

R A IU
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Lupentul zilelor noastre

ale
na
In

s-au

Cetățenii Lupeniulul se pre
zintă azi cu entuziasm in fața 
urnelor spre a-și alege viitorii 
gospodari ai treburilor obștești.

Doi ani au trecut de la 
gerile precedente. Doi ani 
Înseamnă timp prea mult, 
vechiul Lupeni in trecut
scurs zeci de ani fără ca in lo
calitate să se ii produs vreo 
transformare. In zilele noastre, 
ca și toate regiunile țării, Lu- 
peniul cunoaște o dezvoltare ne
bănuită. Noul e prezent in fiecare 
colț al Lupeniulul, în viața fiecărui 
locuitor al lui. Orașul se trans
formă in fiecare zi. Construcțiile 
noi, moderne, fac ca Lupeniul să 
devină o adevărată mîndrie a 
locuitorilor săi.

Iată, de pildă, partea vestică 
a orașului. Aici pe terenuri vi
rane, sau în locul vechilor clă
diri dărăpănate au apărut car
tiere întregi cu zeci de blocuri.

1961 este anul dnd in această 
parte a orașului a răsărit un 
cartier nou — Viscoza III — cu 
392 apartamente. S-ar putea spu
ne că-i cel mai nou cartier al 
orașului. Dar nu. Cartierul a 
„imbătrinlt" in cei doi ani prin 
apariția, în vednătatea sa, a 
unul alt cartier nou: cartierul 
Braia. Primele blocuri, Înalte, 
moderne, sfidau parcă vechile

© imagine a Vulcanului de astăzi.

L FAPTELOR
Ieșit la pensie. Cetățenii din Is
croni il cunosc nu numai ca pe 
un ceferist harnic, dar și ca gos
podar priceput al comunei. Mun
citorul miner Uvegheș loan, gos
podinele Lazăr Catița, Bădăneanu 
Maria, Stricăfier Maria, tînărul 
Ignat Dumitru și multi alți cetă
țeni, mobilizați de el, au muncit 
voluntar la plantarea de pomi pe 
șoseaua principală și pe alte te
renuri, la construirea unui solar 
pentru copii, la mărirea și îm
prejmuirea școlii de 8 ani și pen
tru înfăptuirea multor realizări 
gospodărești. De cînd a ieșit la 
pensie, Pintea Vladimir vine a- 
proape zilnic la sfatul popular, 
unde cu experiența și priceperea 
lui, contribuie la buna gospodărire 
a localității.

— Noi, i-au spus lui Pintea Vla
dimir cetățenii din circumscripția 
electorale nr. 6, nu te „pensionăm" 
din munca de deputat. Acum ai 
timp mai mult pentru treburi gos
podărești.

Iar astăzi, îl vor realege prin 
votul lor deputat in sfatul popular.

☆

De numele fiecărui candidat ce
tățenii din Iscroni leagă realizări 
cu care intr-adevăr se mîndresc. 
Realizări care vorbesc, prin graiul 
lor convingător, despre munca ce
lor mai harnici gospodari, cărora 
alegătorii din comună le acordă 
din nou, prin votul de astăzi, ma
rea răspundere pentru buna gos
podărire a Iseroniului.

mină de la mină, o facem și pe 
asta, căci e spre binele nostru.

Țăranii muncitori l-au ascultat 
și în curînd, în jurul noii stîne 
de pe Geamănu vor fi ridicate 
adăposturi pentru animale. Iar cînd 
s-au desemnat candidați pentru a- 
legerile de azi, cetățenii din Dîlja 
Mică s-au gîndit că cel mai nime
rit este țăranul întovărășit Mareu 
Dumitru. Și l-au propus pentru a 
4-a oară spre a fi ales deputat in 
sfatul popular.

☆

Cînd în toamna trecută copiii 
țăranilor din cătunul Surduc au 
Început prima zi de școală, nu 
mică le-a fost bucuria găsind să
lile de clasă nou pardosite, iar 
în curtea școlii o fîntînă cu apă 
bună, fîntină abia atunci termi
nată. Unii dintre ei, care locuiesc 
mai aproape de școală, s-au du
mirit atunci de ce baci Dăj Nico
lae, împreună cu alți cetățeni, în
tre oare Moian Aurel, se îndrepta 
deseori spre școală și rătnînea a- 
colo zile întregi. Tot Daj Nicolae 
a fost mereu în fruntea acțiunii 
pentru construirea unui pod peste 
Jiu în punctul Sălătruc. Iar acum, 
numele lui Daj Nicolae se află 
înscris pe buletinele de vot ale 
circumscripției electorale nr. 23 
din Iscroni.

☆

In viața lui Pintea Vladimir 
s-a petrecut o schimbare: după 
o viață întreagă muncită la calea 
ferată, șeful stației din Iscroni a

Mareu Dumitru, Daj Nicolae, 
Pintea Vladimir, Anghel Ilie, Vre- 
ja Ioan, Barna Ioan, iată doar pe 
cițîva dintre candidați! cărora ce
tățenii Iseroniului — țărani mun
citori, muncitori, intelectuali și 
gospodine — le vor acorda astăzi 
prin votul lor, marea încredere de 
a fi aleși deputați ai sfatului 
popular al comunei. Toți — oameni 
simpli, modești, dar care prin mun
ca lor perseverentă pentru binele 
obștesc și-au cîștigat încrederea 
și prețuirea cetățenilor. De numele 
fiecăruia dintre ’ ei, cetățenii Is- 
croniului leagă realizări de seamă, 
pe care le simt in viata lor de 
zi cu zi.

Nu de mult, pe golul de munte 
Geamănu, a fost terminată con
strucția unei stîne mari, cu multe 
încăperi, care va asigura valorifi
carea în condițiuni bune a unor 
pășuni bogate și întinse. Țăranii 
muncitori au pus cu tărie umărul 
la ridicarea ei, transported mate
rialele de construeție pe distan
țe de multi kilometri, muncind 
pentru terminarea construcției în- 
tr-un timp scurt. Mareu Dumitru, 
deputat în sfatul popular al comu
nei, a fost mereu In frunte, iar 
exemplul Iui, cuvîntul lui convin
gător i-a mobilizat și pe ceilalți. 
Cînd totul a fost gata, Mareu Du
mitru le-a spus sătenilor :

— Nu trebuie să ne oprim aiei. 
Avem o stînă eum n-am avut 
niciodată. Dar ca să ferim vitele 
de vînturi și ploi, ne mai trebuie 
sooroane. Dacă punem cu toții
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ciădiri scunde de peste 
construite cu zed de ani 
mă. Dar In ultimele luni 
rile dărăpănate au fost Înghițite 
parcă de pămînt.
au năruit pereții negri de 
Pe terenul rămas gol și-au 
cat zidurile de 
construcții. Intr-unui 
curb E-l, terminat 
s-au și mutat 30 de 
mineri și constructori, far peste 
o săptămînl se vor muta alte 
30 de familii In blocul E-2, care 
va fi terminat peste citeva zile. 3 
In cursul acestui an 571 de fa- 3 
mllii vor primi apartamente în 8 
noile blocuri ale acestui cartier. 8 
Tot în Braia va fi predat un 
nou cinematograf cu 800 de lo
curi, iar ia toamnă, la deschi
derea noului an școlar, copiii 
minerilor, constructorilor și fila
torilor vor păși intr-o școală 
nouă cu 16 săli de dasă. Și tot 
aid va fi predat un nou complex 
comercial, cu 14 unități.

Noi apartamente de locuit, 
confortabile, noi magazine, școli 
șt așezăminte de cultură, noi 
spații verzi — condiții tot mai 
bune de muncă, de viață și de 
culturalizare — iată bilanțul cu 
care se prezintă alegătorii Lu- 
peniului zilelor noastre. la vot.

I. DUBEK

dram. 
In ur- 
clădl-

Timăcoapele 
fum. 
ridi- 

noile 
blo-

curind, 
familii de

cărămidă 
din

de
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Concursul brigăzilor artistice 
de agitație

Aplauze binemeritate
in sala cinematografe-

au avut loc
Recent, 

lui din Aninoasa 
primele confruntări între brigăzi
le artistice de agitație, partici
pante la faza orășenească a con
cursului organizat de Consiliu) 
Central al Sindicatelor. Cu aceas 
tă ocazie, în fața celor 250 de 
spectatori prezenți în sală și-au 
dat „examenul" brigada artistică 
a 
can, 
mina 
zile 
două 
mările uriașe ce au loc cu fiecare 
an în patria noastră, 
a poporului, o bună 
programele brigăzilor celor două 
cluburi muncitorești a 
vată sărbătorii alegerilor de la 3 
martie.

: „examenul"
sectorului V de la mina Vul- 

cea a sectorului VII de la 
Aninoasa, precum și brigă- 

artistice ale cluburilor celor 
localități. Qntînd transfor-

viata nouă 
parte din

fost tezei-

La un nou examen
După ce răsplătiseră cu căldură

91 ropote de aplauze programele

Una din principalele sarcini ale 
i laboratorului chimic de la termo- 

«a centrala Paroșeni este efectuarea 
” operativă a an.aliz.eloT pentru de

terminarea calității apei de ali
mentare a cazanelor. Tovarășa 
Cîrloiu Florica, șefă de tură în a- 
cest
unei

laborator, determină calitatea 
probe de apă.

brigăzi vulcănene, 
cel prezentat de ti-

celor două 
precum și pe 
nerii din sectorul VII al minei 
din localitate, spectatorii au aș
teptat cu viu interes evoluția ar
tiștilor amatori din Aninoasa. 
Deschiderea programului brigăzii, 
care a fost încredințată pionieri
lor Ledrer Victoria și Poete Ghe- 
orghe. a stirnit 
tatorilor, 
pretarea 
gat de 
pionieri, 
ti arsa și 
brigăzii.

admirația spac- 
aplaudat inter- 
copli. Apoi, le- 
dintre cei doi 
și-au făcut in-

care au 
celor doi 
dialogul 
în scenă
ceilalți șase membri ai 

Ei au prezentat într-un 
moa artistic succesele obținute în 
producție de minerii aninoseni, 
realizările pe tărîm social-cultu
ral din comună. Paralel cu aces
tea, artiștii amatori au satirizat 
pe cei care mai au vreo deprin
dere veche. Membrii brigăzii au 
luat „în răspăr" neglijența sec
torului I.C.O. din comună care 
nu se îngrijește de punerea la 
punct a 
lipsa de 
locatarei 
de grijă 
de care 
ai blocului 
sînt 
Elena și alte fapte.

iluminatului fluorescent, 
respect față de vecini a 

Popa Eufiosina, lipsa 
față de avutul obștesc 

dau dovadă unii locatari 
„7 Noiembrie", cum

Mușat Teodora și Budescu

Pentru pruna dată 
pe scena aninoseană
Priu programul închinat sărbătorii 

alegerilor de la 3 martie, brigada ar
tistică de agitație a clubului din 
orașul Vulcan a evoluat pentru 
ргідаа dată pe scena aninoseană. 
Scoțînd în evidență drepturile largi 
de care se bucură azi fiecare ce
tățean ai patriei noastre, brigada 
a oglindit, în același timp, prin 
scenete satirice, farsa alegerilor 
din trecut. Arătînd că realizările 
și transformările se datoresc par
tidului și guvernului, brigada își 
inch > programul cu un îndemn 
adresat alegătorilor care sînt che
mați ca 
cu toată 
F.D.P.

„Votăm

la 3 martie să voteze 
încrederea candidațil

Votăm

Votăm

Votăm

pentru ziua de azi 
luminoasă, 

pentru ziua de mîine — 
mai frumoasă, 

pentru țara
mereu mai măreață, 

pentru pace,
votăm pentru viață".

Cu cinice, Joc și voie buitâ
Azi tineri și vîrstnici, îmbrăcați 

sărbătorește se vor îndrepta dis- 
de-dimineață spre secțiile de vo
tare. Și pretutftideni ei vor fi în
soțiți de cîntec, joc și voie bună. 
La întregirea acestui cadru sărbă
toresc, formațiile artistice ele clu
burilor și căminelor culturale își 
vor aduce din plin contribuția.

Elanul, tinerețea, voioșie, bucu
ria vieții noi emană din toate 
programele artistice pe care le-au 
pregătit din timp artiștii amatori 
pentru ziua alegerilor și pe care 
le vor prezenta azi, la secțiile de 
votare.

Dar să-i lăsăm pe artiștii amatori 
se prezinte singuri.

Ciotu Iosif și ale celorlalți mem
bri ai brigăzii, se citește bucuria 
vieții noi, fericite, optimismul.

a

în 
ar-

să

tia

C i artiștii amatori din Lonea i 
s-au pregătit- intens pentru < 

Intlmpina ziua alegerilor. Aproa- ; 
pe zi de zi, sălile clubului unde <
formațiile artistice își țineau re- i 
petițiile, erau luminate pînă 
noapte tîrziu. Strădania muncii 
tiștilor amatori loneni va fi răs
plătită din plin azi cînd vor pre
zenta programele lor, la secțiile 
de votare.

Dintre formații, orchestra de 
muzică populară și fanfara vor a- 
vea cel mai mult de lucru. In pro
gramul 
teop și 
cîntece 
muzică

Realizări deosebite 
în abatajele 

candidaților F.D.P. > 
Intre candidațil F.D.l*. 'cărora Jj 

cetățenii le dau azi cu drag vd- 
tul încredințindu-Ie mandatul de 
deputat în sfaturile populare { 
mulți șînt mineri fruntași, coh- ? 
ducători de brigăzi. Cinstea de 
a avea din rîndul lor candidați • 
în alegeri a Înflăcărat în muncă 
pe minerii din brigăzile conduse 
de candidați ai FJJ.P. a tăcut ca 
ei să întîmpine alegerile cu rea
lizări deosebite în producție.

aeestora sînt cuprinse cîn- 
jocuri populare romînești, 
de masă, potpuriuri de 
romînească si sovietică.

c ora 8. Printre cei care se 
îndreaptă grăbiți spre sec- 

de votare nr. 13 din Vulcan 
se numără și membrii brigăzii ar
tistice de agitație a clubului din 
localitate. Au venit 
voteze și să prezinte programul de 
brigadă. Sînt fericiți. $i e firesc 
să fie așa. Ei se bucură din plin 
de realizările regimului democrat- 
popular, realizări pe care le redau 
în programul brigăzii artistice de 
agitație.

Versurile :
Privind în jurul tău oriunde 

Vezi c-a-ntinerit tabloul;
Căci azi, ca o mlădiță-a vremii 
Răsare pretutindeni noul.

vorbesc despre transformările 
care le-a cunoscut în 
orașul Vulcan, ca de 
treaga noastră țară.

Pe fetele tinerilor 
Gheorghe Florian,

cu toții să

ultimii 
altfel

pe 
ani 
în-

Ida.Ilyes 
Strass Rozalia,

ASTĂZI
(Urmare din pag. l-a)

O

la care au venit mH de ce- 
și participarea masivă la 
desfășurate 
electorale, 

entuziasmul

în cadrul 
au oglindit 
cu care ma- 
intlmpinarca

zile, 
tățeni, ca 
acțiunile 
campaniei 
cu putere
sele au participat la 
sărbătorii de la 3 martie.

A devenit o tradiție pentru toți 
cei ce muncesc de a-și exprima 
dragostea fierbinte față de partid, 
atașamentul ferm țață de statul 
nostru socialist, bucuria de a trăi 
mărețele transformări ale desăvîr- 
șirii construcției socialiste în pa
tria noastră dîndu-și votul candi
daților F.D.P. în primele ore ale 
zilei alegerilor, într-un cadru săr-

Organizația de bază de pe șantier 
deveni mai puternica!poate

zilele noastre. Vulcanul, a- 
minieră

anii puterii pop Li
căre 
bă 

ora- 
șan-

de 
din 
luat
I.a

*
î
I
1
ț

deosebită

votare, 
orches- 
susține 
Reper-

j a Petrila, încă de dimineață 
•“fanfara clubului din locali

tate va prezenta programe la club 
$i la școala de 8 ani unde-și au 
sediul cele două secții de 

In același timp, corul și 
tra de muzică ușoară vor 
Si ele programe artistice,
toriul corului cuprinde cîntecele : 
.Cîntați mineri", ..Partidului sla
vă", „Iți mulțumim partid iubit, 
părinte", „Azi votez întîia oară". 
Merg cu draga mea la vot" ș.a... 
Programe asemănătoare vor ’ fi 

prezentate și de către formațiile 
artistice ale celorlalte cluburi și 
cămine culturale din Valea Jiului, 
purtînd cu ele peste tot, cîntecul, 
jocul și voia bună,

C. COTOȘPAN

VOTĂM!
băloresc, plin de entuziasm și în
suflețire. In toate orașele și co
munele Văii Jiului să ne prezen
tăm astăzi cu toții in fața urne
lor șl să făurim prin votul nostru 
o nouă și importantă victorie în 
lupta ce se desfășoară sub 
cerea încercatului nostru 
pentru fericirea întregului
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condu- 
partid, 
popor !

>>•>

februarie — cu toată 
să expedieze întrea- 
de material lemnos

! 
)
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Randamente mari, 
cărbune peste plan
Cunoscutul frontalist Ghioancă 

Sabin de la mina Lupeni este 
unul din candidațil F.D.P. In a- 
legerile pentru sfatul popular 
din localitate. Brigada condusă 
de el a muncit cu
hărnicie Ia extragerea' cărbune
lui cocsificabil din abatajul fron
tal 4 vest din sectorul III al mi
nei Lupeni. Azi, minerii acestei 
brigăzi pășesc mîndri 
urnelor pentru a da 
candidaților F.D.P. Ei 
pinat acest important
din viața multor milioane 
cetățeni din patria noastră 
frumoase succese 
randamentelor
ducțiel do cărbune. In luna fe
bruarie, 
condusă 
Sabin a 
de 5,90
randamentul 
tone de cărbune pe post, lucru 
ce a permis brigăzii să extragă 
peste plan 1200 toae de cărbu
ne. In luna martie brigada a de
pășit sarcinile de plan din pri
ma zi extrăgînd în plus 45 tone 
de cărbune.

în fața 
votul lor 
au întfm- 
eveniment 

de 
cu

în creșterea 
și sporirea pro-

frontallștii din brigada 
de comunistul Ghioancă 
realizat un randament 

tone pe post Snîrecînd 
planificat cu 1,58

Roadele hărniciei
Din prima zi a anului 1963 

colectivul sectorului I se men
ține fruntaș la mina Uricani. In 
luna februarie minerii sectdru-

>

la începutul cons- 
Vulcan, pe acest 
naștere organizația 
început ea număra 
doar un mănunchi
3 membri. De a- 

au trecut însă mai mulți 
i, odată cu noile construc-

organizației de bază în mobiliza’ 
rea colectivului la îndeplinirea 
obiectivelor ce stau în fața șan
tierului. Șantierul 10 Vulcan a 
rămas în urmă față de sarcinile 
de plan pe 1962 cu 64 aparta
mente. In cursul anului 1963 
constructorii din Vulcan trebuia 
să predea 438 apartamente. Mo
bilizarea colectivului la îndeplini
rea acestor obiective necesită 
desfășurarea unei munci politice 
susținute din partea organizației 
de partid. Or,
pentru a cuprinde 
vității sale întregul 
ganizația 
lărgească 
primirea 
destoinici
privință însă organizația de bază 
are încă posibilități mări pentru 
a obține realizări mereu mai bu
ne

Preocuparea 
activului fără 
nă în mare 
îh munca de
Dar pe șantierul din Vulcan s-a 
neglijat una din formele cele mai 
importante de educare a 
șilor din 
în număr 
încredința 
care să
lor politică, de pregătirea 
pentru a fi demni de a intra în 
rîndurile partidului. AstfeL bi

roul organizației de bază n-a tra
sat nici unui membru de partid 
sarcina de a se ocupa de educa
rea unui tovarăș din activul fără

par-
3—4 
tov. 
Ot-

Tot-

In
ceastă veche localitate 
renăscută în 
lare, întinerește mereu. Cei
pășesc în primele rînduri in 
talia pentru modernizarea 
șului, sînt muncitorii de pe 
tierul de construcții din localita
te. Constructorii vulcăneni au pre
dat pînă acum peste 600 de a- 
partamente, o școală nouă și mo
dernă, un cartier intreg de blo
curi. încă 
trucțiilor 
șantier a 
de partid.
în rîndurile ei 
de comuniști: 
tunci , 
ani. Si.
ții ce Schimbă pe zi ce trece în
fățișarea Vulcanului, s-au întărit 
și rîndurile organizației de bază, 
care a devenit nucleul mobiliza
tor și însuflețitor al colectivului 
șantierului. In rîndurile comuniș
tilor au lost primiți cei mai buni 
constructori, oameni care au adus 
o contribuție însemnată la fău
rirea noului Vulcan. Așa sint zi
darul Chițu loan, betonistul Șu- 
tuansclii Vasile, instalatorii Peter 
Adalbert, Stoica Ilie, dulgherul 
Neagoie Gheorghe și alții. Orga
nizația de bază numără în pre
zent 32 membri și 11 candidați 
de partid, 
primiți 
IU ni.

Este

de bază 
necontenit 
în partid 
constructori.

este evident că, 
în sfera acti- 

colectiv, or- 
trebuie să-și 
rîndurile prin 
а celor mai 

In această

pentru educarea 
de partid determi- 
măsură rezultatele 
primire în partid.

activul fără de 
de 30, aceea 
membrilor de 

răspundă de

tovară- 
partid, 

de a-t 
partid

educarea 
lor

în

și 11
dintre care 8 au fost 
partid în ultimele 5

rezultat însemnat, dar 
și.

un
măsura posibilităților. nu pe

mai ales, a sarcinilor ce îi revin

de partid. In acest fel, munca 
educativă cu activul fără de 
tid este desfășurată doar de 
membri de partid, cum sînt 
Dușan Azarbanovici, Coreean 
to, Milescu loan. Coteț loan,
odată, pe șantier lucrează 111 u- 
teraiști. Printre aceștia se găsesc 
mulți tineri harnici, demni de a 

fi primiți în partid. Dar în ul
timele 5 luni din cei 11 candi
dați primiți în partid nici unul 
nu a fost membru U.T.M. Aceasta 
denotă că munca educativă in 
rîndurile utemiștilor nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor. Atît în 
rîndurile utemiștilor cit și a to
varășilor din activul fără de par
tid organizația de bază are po
sibilitatea să întreprindă mai mul
te acțiuni educative, menite să 
a iute pe cei mai destoinici cons
tructori de pe șantier care soli
cită primirea 
demni 
ba o 
Biroul 
tă ca

Material lemnos 
peste plan

Muncitorii forestieri din par
chetul Dealul Babii (Vulcan) au lu
crat cu deosebită Însuflețire pen
tru ca în luna 
iarna grea — 
ga cantitate 
planificat.

La bușteni de gater fag, față de 
100 m.c. planificat, muncitorii fo
restieri de la Dealul Babii au ex
pediat 220 m.c„ la bușteni de de- 
rulaj au dat cu 18 m.c. peste plan, 
la lemn de construcții rurale — 
40 m.c. în plus de plan, la lobde 
pentru plăci fibro-lemnoase — 142 
m.c. peste plan, iar la celelalte 
sortimente planul de livrări a fost 
îndeplinit integral.
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lui au dat peste plan aproape < 
2000 tone de cărbune, iar în pri- ? 
ma zi din luna martie au depă- ț 
șit, de asemenea, planul cu 63 ' 
tone de cărbune. >

Aceste succese sint roadele 
hărniciei minerilor din brigăzile j, 
sectorului, străduinței depuse de <' 
aceștia in muncă pentru a în- ' 
tîmpina alegerile cu succese cit ! 
mal frumoase. Hărnicie deose- j 
bită au dovedit minerii din brl- i 
gada condusă de tov. Circiuma- j 
ru Victor, a cărui nume figu- ; 
rează pe lista candidaților F.D.P. i 
In luna februarie brigada a 
tras peste plan 2166 tone 
cărbune. Asemenea realizări au 
înscris pe graficul întrecerii 
cialiste și minerii de la sectorul î 
II din brigăzile conduse de A- ) 
postol Vasile și Poloboc Con- ; 
stantin, candidați .F.D.P.

ex- j 
de •

so- <

sarcinile ce 
cu lărgirea 

de bază, 
necontenită

să-și In
ii. revin 

rindurilor

a rîndu- 
va da 
loc de 
lucreze

în partid să fie 
de această calitate, să ai- 
pregătire politică necesară, 
trebuie să asigure totoda- 
fiecare comunist

deplinească 
in legătură 
organizației 

întărirea
riior organizației de bază 
posibilitatea ca la fiecare 
muncă al șantierului să 
comuniști, va duce la obținerea
de noi succese de către organiza
ția de bază în mobilizarea colec
tivului șantierului la realizarea 
în termenul stabilit și de o cali
tate tot mai bună a noilor obiec
tive de construcții.

D. ION

fi DECADA CADOURILOR 
*1/PENTRU EEME.I

VIZITAT»
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PARIS 2 (Agerpres).
„Participarea minerilor francezi 

la greva generală declarată vi
neri de toate cele trei mari cen
trale sindicale este aproape to
tală" — relatează agenția France 
Presse. Minerii au răspuns che
mărilor de oprire a lucrului în 
toate principalele bazine carbo
nifere precum și la minele de 
potasiu din Alsacia și din alte 
regiuni

Atît
șl Pas-de-Calais, 
jumătate din numărul total 
minerilor francezi, cît și în cen
trul Franței sau în Lorena, lu
cru] s-a oprit complet. Delegații 
ale muncitorilor s-au prezentat j 
la autorități exprimîndu-Ie 
vendicările lor.

Agențiile de presă anunță, 
asemenea, că reprezentanți

ale țării.
în departamentele Nord 

unde lucrează 
al

â

i

9

i 
i 
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ț
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re- * 

de ă 
ai f 

muncitorilor feroviari au vizitat * 
Ministerul lucrărilor publice pre- s 
zentînd 
lariilor, 
gaz și 
că vor 
cative în viitorul apropiat.

cereri de sporire a sa- ? 
iar salariații uzinelor de» 
electricitate au anunțat * 
trece Ia acțiuni revendi- j

♦

*•
A.'

Alegerile de deputați în Sovietele 
Supreme ale R. S. F. S. R., Ucraina 

și al altor republici unionale
MOSCOVA 2 (Corespondentul 

Agerpres transmite :)
La 3 martie oamenii sovietici 

din R.S.F.S.R., Ucraina, Bielorusla, 
R.S.S. Uzbecă, R.S.S. Kazahă, R.S.S. 
Moldovenească, 
R.S.S. 
alege 
preme 
vietele 
hl ici.

Oamenii sovietici întîmpină a- 
legerile cu importante realizări în 
muncă. Așa de pildă, 
„Krasnîi proletari" din 
unde lucrează numeroși 
în Sovietul Suprem al 
al R.S.F.S.R., în sovietele 
candidați în alegerile de dumini
că a fost livrat înainte de ter 
menul stabilit de plan — al 200 000 
lea strung. La cunoscuta uzină tex
tilă „Frunze" din Moscova, țesă
toarele au dat peste plan 80 000 
de metri de țesături.

In aceste zile la .întîlnirile ale
gătorilor cu candidații în alegeri

------------©

R.S.S. Letonă,
Tadjică și Turkmenia voi 
deputății în Sovietele Su- 
ale republicilor și în so- 
locale ale acestor repu-

la uzina
Moscova, 

deputați 
U.R.S.S.

locale șl

se face bilanțul realizărilor obți
nute în cei patru ani care au tre
cut de la alegerile precedente. 
Iată doar două exemple: în raio
nul „Bauman" din Moscova în a- 
ceastă perioadă s-au mutat în case 
noi 40 000 de cetățeni; pe harta 
Uniunii Sovietice în locul une) 
porțiuni de taiga a apărut orașul 
Bratsk, devenit cunoscut departe 
peste hotarele U.R.S.S.

In ședința de vineri a Comisiei 
electorale centrale a R.S.F.S.R. s-a 
comunicat că toate pregătirile pen
tru alegeri au fost terminate. A- 
vloanele Aeroflotului au transpor
tat materialele electorale pînă la 
cele mai îndepărtate puncte ale 
țării. Sute de avioane și helicop
tere sînt pregătite în vederea trans
portării la 4 martie a materialelor 
cu rezultatele votului. In trenurile 
de lungă distanță, care leagă Mos
cova de Vladivostok, Habarovsk, 
Irkutsk și alte orașe și care se 
află deja pe drum s-au organizat 
340 de centre de votare.

loc
Nikita 
sovie- 

Finlan- 
a avut

Finlanda sînt

subliniază că 
cele mai re

Totodată se arată că politica de 
coexistentă pașnică, promovată de 
cele două țări, precum și politica 
de neutralitate și pace, promova
tă de Finlanda, 
de prietenie cu 
rîuresc în mod 
păcii și liniștii 
pei, contribuind 
întreaga lume".

In continuare 
terea considerabilă 
reciproc în anul care a trecut. Cele 
două părți atribuie o mare însem
nătate studierii posibilităților 
dezvoltare 
de mărfuri.

Sporirea 
de mărfuri 
turti lor vor continua și pe viitor.

Părțile s-au înțeles asupra pre
gătirilor în vederea încheierii unui 
nou acord comercial pe termen 
lung pe anii 1966—1970. Aceste 
pregătiri urmează să înceapă încă 
în acest an.

cit și relațiile eî 
toate statele „in
activ menținerea 
în nordul Euro- 

la cauza păcii în

este relevată creș- 
a comerțului

continuă a

volumulul 
și lărgirea

de
schimbului

schimbului 
nomencla-

„Sîntem convinși că va învinge 
cauza justă a poporului irakian' 

Apelul lui Anwar Mustafa
BEIRUT 2 (Agerpres).
La Beirut a devenit cunoscut a- 

pelul semnat de Anwar Mustafa.

Kaun a cere despărțirea Rhodesiei de nord 
de Federația Africii Centrale

unei 
avut

LUSAKA 2 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul 

conferințe de presă, care a 
loc la 1 martie, Kenneth Kaunda.
liderul Partidului Unit al inde
pendenței naționale din Rhodesia 
de nord, a cerut guvernului en
glez să convoace imediat Ia Lon 
dra o conferință pentru a discuta 
problema despărțirii Rhodesiei de 
nord din Federația Africii Centrale 
și pentru acordarea unei noi con
stituții acestei țări. După cum 
transmite agenția Reuter, deda 
rațiile lui Kaunda constituie 
răspuns 
Camera 
britanic

Centrale, R. A. Butler, care a res
pins cererea Rhodesiei de nord 
de a ieși din Federația Rhodesiei 
și Nyassalandului

Subliniind că a fost „de-a drep 
tul uimit" de hotărîrea 
britanic 
care să 
unit al 
Kaunda

guvernului 
conferință 
Partidului 
naționale, 

orice amf-
nare a avea

dacă

un 
la declarația făcută joi în 
Comunelor de ministrul 
pentru problemele Africii

de a amîna o 
discute cererile 
independenței 

a avertizat că
acestei probleme va 

efecte nefavorabile.
Răspunzînd la o întrebare

prevede un termen limită pentru 
o asemenea conferință, liderul po
litic din Rhodesia 
clarat : „Există o 
rii poporului, așa 
demonstrat și nînă

de nord a de
limita a răbdă- 

cum acesta 
acum".

a

o

membru al Biroului Politic al CC 
al Partidului Comunist din Irak, 
care cheamă opinia publică mon
dială să salveze pe patrioții ira
kieni a căror viață este în pri
mejdie.

In primele ore după lovitura de 
stat — se arată în apel — au în
ceput represiuni bestiale împotri
va poporului irakian și a avan- 
gardei lui — Partidul Comunist din 
Irak — împotriva tuturor forțelor 
democratise și progresiste din ța 
ră. Au fost arestați sute de frun
tași de seamă ai vieții publice, 
democrat!, comuniști. Toate aces
tea constituie un atentat brutal la 
drepturile cele mai elementare ale 
omului.

In continuare, Anwar Mustafa 
face un apel fierbinte către toate 
popoarele lumii, către toți patrioții, 
democrații și luptătorii împotriva 
fascismului să-și ridice neîntîrzlat 
glasul de protest să ceară înce
tarea represiunilor fasciste sînge- 
roase, să se solidarizeze cu vitea
zul popor irakian.

Sîntem convinși că va 
cauza justă a poporului 
Această victorie o doresc,

popoarele iubitoare 
lume, care respectă 
națională.

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Cu prilejul vizitei la Moscova 

a lui Ahti Karialainen, primul 
nistru al Finlandei, a fost dat 
blicității un comunicat comun 
vieto-finlandez.

In timpul vizitei au avut 
întîlniri șl convorbiri între 
Hrușciov, șeful guvernului 
tic, și primul ministru al 
dei. In cursul convorbirilor
loc un schimb sincer de păreri în 
problemele legate de dezvoltarea 
continuă a relațiilor sovieto-fin- 
landeze, precum și în problemele 
internaționale care prezintă inte
res pentru cele două țări.

La convorbiri au participat și 
alți conducători ai statului sovie
tic, precum și persoanele care tl 
însoțesc pe primul ministru.

„Cele două părți — se spune 
în comunicat — au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și 
bune".

De asemenea, se 
una din realizările
marcabile în dezvoltarea pozitivă 
a relațiilor sovieto-finlandeze o 
constituie tratatul semnat anul 
trecut, prin care Finlandei i se 
dă în arendă partea sovietică a 
canalului Saimaa.

In cursul schimbului de păreri 
în problemele internaționale s-a 
exprimat convingerea că în con
dițiile actualei dezvoltări a ■‘tehni
cii militare moderne și a mijloa
celor de exterminare în masă res
pectarea principiilor coexistenței 
pașnice, care impune rezolvarea 
problemelor litigioase pe cale paș
nică, constituie unicul mijloc re
zonabil de reglementare a relații
lor internaționale.

A. Karialainen 
a părăsit Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres).
In seara zilei de 1 martie Ahti 

Karialainen, primul ministru al 
Finlandei, și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit Moscova, ple- 
cînd

La
te a 
ciov,
Miniștri al U.R.S.S. și de alte per
soane oficiale.

Cu acest prilej Nikita Hrușciov 
și Ahti Karialainen au rostit 
vîntări.

spre patrie.
gara Leningrad înaltul oaspe- 
fost condus de Nikita Hruș- 
președintele Consiliului de

GU-

©

Republica Sud-Africană

Represiuni împotriva elementelor 
progresiste

învinge 
nostru, 

de ase-

CAPETOWN 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Reuter, autoritățile rasiste din Re
publica Sud-Africană lărgesc lista 
persoanelor supuse „înmormîntării 
de vii" — astfel sînt numite în 
această țară numeroasele „inter
dicții" impuse personalităților pro
gresiste sud-africane.

La 28 februarie Vorster, minis
trul justiției al 
Africane a dat 
form cărora lui 
vicepreședinte al
ral, i se interzice timp de cinci 
ani să participe la adunări și mi
tinguri. De asemenea, el nu va 
putea părăsi Capetown și vizita 
așezări africane și întreprinderi 
industriale.

pe 
din 
lui

Crește mișcarea de eliberare 
din Martinica

PARIS 2 (Agerpres).
Ziarul „l'Humanită" anunță 

pe insula Martinica au fost ope
rate noi arestări în rîndul condu
cătorilor și activiștilor organiza
țiilor de tineret care se pronunță 
pentru lichidarea regimului colo
nial. Printre cei arestați este și 
Guy Duffont, membru al C.C. al 
P.C. din Martinica și secretar ge
neral al Uniunii tineretului co
munist.

că
Autoritățile au interzis un 

ting de protest inițiat de organi
zațiile democratice.

In țară se întețește mișcarea 
grevistă. De o săptămînă sînț în 
grevă aproximativ 40 000 de oa
meni ai muncii — muncitori din 
uzine și alte întreprinderi. Acti
vitatea uzinelor din sudul insulei 
Martinica este complet paralizată.

mi

©

Ciocniri între grupuri ale populației
de limbi diferite din Belgia

BRUXELLES 2 (Agerpres).
Agențiile occidentale de 

anunță că la Bruxelles au 
loc din nou ciocniri 
puri ale populației de 
rite din Belgia : între 
vățămîntului în limba
cei ai constituirii unui sistem de 
școli și universități în limba fla
mandă. După cum se știe această 
problemă a constituit și în trecut

presă
avut
gru- 
dife-

menea, toate 
de pace din 
independenta

Republicii Sud- 
instrucțiuni con- 
Randolph Vean 
partidului libe-

ex- 
pri- 
co- 
va

între 
limbi 
adepții în- 
franceză și

fost necesară în eîteva rîn- 
intervenția poliției. Agenția 
relatează că la ultimele cioc- 
care au avut loe la 
studenți valoni și 

fost
jandarmi ca- 
bastoane de 
de apă pen- 
demonstranți.

prilejul unor tulburări în Belgia 
și a 
duri
U.P.I. 
niri, 
între
de limba flamandă a 
intervenția a 600 de 
re au făcut uz de 
cauciuc și de jeturi 
tru a-i împrăștia pe

Louvain 
studenți 
necesară

Declarînd drept „comuniști" 
cunoscutul avocat Joe Slovo 
Johannesburg, și pe soția 
Ruth Slovo, redactor la săptăml-
nalul progresist „Spark", autorită
țile sud-africane le-au interzis Id 
28 februarie să publice materiale 
în presă și să intre în contact cu 
persoanele asupra cărora se 
tinde acțiunea legii fasciste cu 
vire la „reprimarea activității 
muniste". Această interdicție
intra în vigoare de la 1 aprilie.

Anterior căzuse victimă sama 
volniciei rasiste Bryan Bunting, 
fost redactor al săptămînalulut 
progresist „The Guardian", inter
zis de autorități. El nu are voie 
să părăsească domiciliul între o- 
rele 6 seara și 7 dimineața, să ia 
parte la pregătirea, publicarea șl 
difuzarea ziarelor, revistelor, căr- 
tilor și altor tipărituri.

SANTIAGO DE CHILE. Potrivit 
agenției Prensa Latina muncitorii 
fabricii de textile „Said" din loca
litatea Quillota situată la aproxi
mativ 90 km. de Santiago au ocu
pat fabrica întrncît cererile lor cu 
privire la mărirea salariilor nu au 
fost satisfăcute de către patroni. 
Agenția menționează că la cere
rea patronilor fabrica a fost încon
jurată de forte polițienești.

durată de patru

Agenția France 
Ministerul Afa-

MONTEVIDEO. La 1 martie, la 
Montevideo a avut loc ceremonia 
preluării funcțiilor de către noul 
Consiliu guvernamental al Uru- 
guay-ului care a fost ales în no
iembrie 1962 pe o 
ani.

BUENOS AIRES.
Presse, anunță că
cerilor Interne al Argentinei a ad
mis transferarea fostului președin
te al Argentinei, Arturo Frondizi 
de pe insula Martin Garcia unde 
se află în prezent deținut, la 
Carlos de Bariloche (1 700 km. 
est de Buenos Aires).

San 
sud-

SAN JOSE. La San Jose a avut 
Ioc un miting de solidaritate cu 
Cuba organizat de „Asociația prie
tenilor revoluției cubane" din Cos
ta Rica. La miting au luat cuvîn
tul o serie de participante la con
gresul femeilor din America Lati
nă care a avut loa recent la Ha
vana. Ele au subliniat că eroicul 
popor cuban este ferm hotărît să-și 
apere libertatea și independența și 
să dejoace toate uneltirile impe
rialiștilor.

REYKJAVIK. La 1 martie în 
Islanda a intrat în vigoare o nouă 
majorare a prețurilor la produ
sele alimentare. Au crescut cu 2-4 
lă sută prețurile la preparatele de 
carne și lactate.

NEW YORK. La Miami-Beach 
(statul Florida) s-a încheiat sesiu
nea Comitetului Executiv al Uniu
nii sindicale A.F.L.-C.I.O. La lu
crările sesiunii un loc important 
l-au ocupat problemele șomajului 
automatizării și consecințele ei, 
precum și problema situației eco
nomice generale a țării.

©==-

Constituirea 
Frontului Revoluționar 

al tineretului din Paraguay
ASUNCION 2 (Agerpres).
Mai multe organizații de tine

ret din Paraguay au constituit un 
front revoluționar de luptă împo
triva regimului dictatorial al lui I
Stroessner.

Din frontul revoluționar, după 
cum menționează 
Latina, 
tineret 
țiunile 
partidul 
la partidul comunist, precum 
alte organizații de tineret și 
dențești.

Agenția subliniază că formarea 
Frontului revoluționar al tineretu
lui este apreciată în cercurile de
mocratice din tară ca fiind un pas 
important pe calea întemeierii 
unui front național de luptă împo
triva dictaturii lui Stroessner.

ts,
agenția Prensa 

fac parte organizațiile de 
afiliate la una din frac- 
partidului Colorado, 
revoluționar febrerist

la 
șl 
Și 

stu-
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