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Oamenii muncii din orașele raionale și comunele voii Jiului 
și-au dat cu încredere votul candidațiior Г. D. P.
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Ziua de 3 martie va rămîne pentru multă vreme 
■n memoria oamenilor muncii din orașele raionale 
și comunele Văii Jiului ca o zi de entuziastă săr
bătoare, care a reflectat cu deosebită putere ma
rile drepturi și libertăți asigurate tuturor celor 
care muncesc de Statul nostru socialist, mîndria 
pentru minunatele realizări obținute în anii pu
terii populare în opera de făurire a unei vieți noi, 
încrederea fermă în viitorul însorit spre care ne 
conduce partidul. Alegătorii orașelor raionale șl 
comunelor Văii Jiului și-au dat cu încredere vo
tul candidaților F.D.P., oameni verificați în lupta 
pentru dezvoltarea șl înflorirea localităților noas
tre miniere, gospodari pricepuți ai treburilor 

obștești.

iată ce a caracterizat sărbătoa- 
Ia Cimpa la Cîmpu Iul Neag. 
muncitorilor Văii Jiului a fost 
de a trăi din plin această lu-

Voința de a-șl da cu încredere votul candida- 
ților F.D.P. încă din primele ore ale dimineții zi
lei de 3 martie — 
rea alegerilor. De 
votul minerilor și 
însoțit de bucuria 
minoasă zi.

HotărÎTea de a făuri prin votul lor o strălucită 
victorie în alegeri a Frontului Democrației Popu
lare e puternic oglindită de faptul că pînă la orali 
au votat toți. alegătorii din localitățile Cimpu lui 
Neag și Uricanl. La ora 14,30 în orașele raionale 
și comunele Văii Jiului votaseră toți alegătorii 
înscriși în listele electorale.
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însoțiți de

Brigada artistică de agitație a pregătit un pro
gram pentru alegători.

Ziua de 3 martie a fost 
martora multor manifes
tări înflăcărate, spontane 
care au dat conținut și 
multă frumusețe sărbăto 
rii alegerilor, în cadru, 
cărora oamenii muncii 
și-au dat cu entuziasrr 
și încredere votul lor pen
tru socialism» pentru în
florirea patriei, 
pace.

In prima 
oră —- 
300 de 

alegători
.Mfi de alegă

tori au fost ■tA- 
pîniți de dcF 
rința de a- vo
ta printre pri
mii, spre a-și 
manifesta și în 
felul acesta, a- 
țașamentul ferm 
față de sta
tul nostru so-

cialist, mîndria de a-și a- 
lege pe cei mai buni din
tre ei în fruntea gospodă
ririi treburilor obște.li. A- 
nimati de acest gînd, zeci 
de alegători din circums
cripțiile electorale înveci
nate au venit în puterea

Uricani, 3 martie 1963. Dimi
neața cu cer senin și însorit, e 
ca viața nouă pe care o trăiesc 
astăzi robii de altădată. împodobit 
sărbătorește cu sute de drapele 
roșii și tricolore, noul oraș al mi
nerilor freamătă de o vie anima
ție. E zi de alegeri. Hotăriți să se 
prezinte primii în fața urnelor de 
vot pentru a alege candidații 
F.D.P. propuși de ei, sute de mun
citori și țărani în port de sărbă
toare au pornit spre secțiile de 
votare. Alături de vîrstnici merg 
plini de mîndrie și încredere zeci 
de tineri ca Văgăun Iosif, Ionașcu 
Toan. Iovan Maria, Svetcu Stan
ciu. Lunca, Ocolișul, Șerponiul șl 
Balomirul altădată locuri de mi
zerie și suferință 
oieri au rămas 
cum pe aceste 
rut cvartale de 
gazine, club și
cîrciumilpr, sori de neon 
întunecoaselor opaițe.

Locul unde odinioară 
și bunicii au : frămî.ritat 
ulițelor desfundate icnind

' i • r

Formațiile artistice de a- 
ale Scolii de 8 ani din lo- 
și ale minei prezintă cin 
dansuri. Piesa „Să vezi șl

GU ÎNCREDERE deplina
3 martie, locuitorii din ve- 
așezare minieră Petrila s-au 
dis-de-dimineață. încă înain- 

ora 6 în fata secției de votare 
de ,1a club așteptau numeros.

atît de multe lu- 
în orașul nostru

, unde, astăzi, au fost instalate sec
țiile de votare nr. 2 și 3 din Pe
trila nu era nimic. Aici se înalță 

. club cu sală de cine- 
aproape 500 de 
8 ani în care 
ai oamenilor

locuri, 
învață 
muncii

pentru (Continuare iii pag. 3-a) l

pentru foștii 
doar amintiri. A- 

meleaguri au apă- 
blocuri, școli, ma- 
bibliotecă în locul 

în locul

părinții 
noroiul 

si bles

La 
chea 
trezit 
te de 
nr. 2
cetățeni.

— S-au făcut 
crun frumoase 
îneît pe lingă votul pe care-1 voi
da candidaților F.D.P. am ținut 
să-mi exprim și în acest fel . re
cunoștința față de frumusețea, zi
lelor noastre — a ținut să-și lă
murească prezența matinală mine
rul Kibedi Adalbert.

La ora 6 primul grup intră să 
voteze. In fața urnei își face a- 
pariția tînărul preparator Brîndușa 
Ioan. Am citit pe fața lui emoția 
primului vot și bucuria de a vota 
primul. Aceeași emoție o stăpînea 
și pe tînăra Stanciu . «Aurica care 
la fel a votat pentru prima oară.

Prin fața urnei de vot se pe
rindă mereu alți oameni. Votează 
minerul șef de brigadă Croitoru 
Gheorghe. A venit împreună cu 
întreaga familie, finind în brațe 
pe una din fetițele șale, el lasă 
să cadă în urnă buletinul de vot:

— Pentru candidații F.D.P. si 
fericirea copiilor mei !

E< plină de semnificație această 
imagine. Croitoru Gheorghe este 
fruntaș în întrecerea socialistă. 
Cele peste 100 tone de cărbune 
extrase în ultima perioadă de bri 
gada sa le-a închinat alegerilor de 
reputați de la 3 martie. Nu de 
mult, el a primit un apartament 
în blocul A din Petrila. Imbrăcati 
de sărbătoare pășesc mîndri prin 
fata urnei și minerii Firoiu loan. 
Szabo Martin, Zaharia Vasile și 
toate cele 66 de familii, care odată 
cu Croitoru au primit și ele cîte 
un apartament.

In urmă cu 10 ani, pe locurile

асилі, ur 
matograf cu 
o școală de 
1000 de fii 
din Petrila.

Pentru tot ceea ce s-a
viitorul 
cetățenii 

toată inima votul 
F.D.P.

tuit/-- pentru 
al patriei, —, 
și-au dat din 
lor candidaților

înfăp- 
luminos 
Petrilei

Secția de votare nr. 18 din localul 
peni s-a deschis doar de cîteva minute 
rin Nicola e, mecahic de locomotivă in 
fața urnei.

clubului sindicatelor din tu
și familia tovarășului Bugna- 

subteran, s-a și prezentat in

„Pentru minunatele transformări"
De
a-
Și 

cu

cu aceste alegătoare, în fața ur
nei au pășit și doi tineri munci
tori din cea mai tînără subsectie

I

și copii, deservită de per- 
medical și mediu sanitar 

pregătit, cu solar și loc de 
pentru copii — formează

Cartierul a împrumutat aspectul 
sărbătoresc al evenimentului, 
pe toate blocurile flutură în 
dierea vî'ntului steaguri roșii 
tricolore. Un afiș mare, scris
Шете ca de foc, anunță : ..Astăzi 
cu toții la vot" I

Nouă blocuri cu mai bine de 
300 apartamente confortabile, cu 
circumscripție medicală pentru a- 
dulii 
sonal 
bine 
joacă
cartierul Viscoza III din Lupeni 
la ora actuală cel mai frumos car
tier al orașului și cel mai tînăr.

In fata urnelor, din secția de 
votare nr. 23 din Lupeni, locata
rii cartierului Viscoza III s-au în- 
tîlnit cu alegătorii din cartierele 
Viscoza I și Viscoza II.

— Votez pentru 
transformări care au 
viața noastră, pentru 
care au schimbat fata
a spus membra de partid
Ema. cind a venit .a vot 
grup de muncitoare din secția ră
sucit a I.I.S. Viscoza Lupeni. Odată

minunatele 
avut loc în 

realizările 
orașului — 

Vasiu 
cu un

în urna de vot primul el 
prin care, așa . cum a de
votează pentru noi reali- 
pentru continua înfrumu-

Printre primii alegători care 
s-au prezentat în fata urnei de vot 
la secția de votare din cadrul 
Școlii de 8 ani nr. 1 Lupeni a fost 
și tînăra depanatoare fruntașă Vă
duva Mariana de la VIscoza Lu
peni

' •i

a Viscozei: bobinajul nou. Б- 
moția îi stăpînea deopotrivă atît 
pe bobinatoarea Podatu Marga
reta cit și pe lăcătușul Bejenaru 
Gheorghe, care erau la primul lor 
vot. Incercînd același sentiment 
ca și cei doi tineri muncitori,' gos
podina Ionescu Maria ’ din blocul 
26 al cartierului Viscoza III a in
trodus 
buletin 
clarat, 
zări și
setare a cartierului.

Rînd pe rînd, în fața urnei de , 
votare s-au perindat mineri, pre- i 
părători și filatori, muncitori con- ( 
structori, fruntași în producție ea '( 
tovarășii Petre Constantin, Oni J 
șor Nicolae, Vlad Dumitru, mineri J 
șefi de brigăzi fruntașe de la mi-) 
na Lupeni, maistrul filator Rîpeanu ' 
Dumitru împreună cu un grup dej 
filatori, maistrul preparator Etfcfu 'j 
Gheorghe și soția, minerul pen- '• 
sionar Szell Ludovic, , cu fiul sau ' 
Ștefan, mecanic subteran, cu ma ■> 
ma și soția acestuia. Au votat cu ? 
toții pentru fericire și bunăstare, c

M. MICA ’

VOIE BUNĂ
temînd, fiii calcă acum pe drum 
neted

La secțiile de votare nr. 25 și 
26 sălile și coridoarele s-au. aglo
merat, 
matori 
calitate 
tece și
să nu crezi" stirnește ilaritate în1 
rîndul tuturor spectatorilor.

— Dar, așa a fost pe vremuri. 
Un podeț de nuiele în 75 de ant 
— nu se putu abține să nu ex
clame moș Pândele, localnic octo
genar pe care șirul deceniilor l-au 
lăsat încă voinic.

Intr-o clasă special amenajată 
cabinele de vot ornate cu covoa
re multicolore primesc noi oas
peți. La cot cu NBsălean Miron, 
Burtda Nităi Poloboc Constantin, 
mineri șefi de brigadă cunoscuți 
si apreciați în întreaga Vale a 
Jiului votează gospodinele Mogos 
Iuliana. Rinditean Elena, LaZăr 
Maria, Borza 
buletinul în 
că dorințele 
așa cum s-a 
cerea înțeleaptă a partiduluișlț 
guvernului 
de veacuri 
a duce o 
de griji,

Elena, 
Elisabeta. Introducînd 
urna de' vot ele știu 
lor se vor înfăptui 
înfăptuit sub condu-

democrat-popular;. vfeuL 
al poporului nostru' de 
viață fericită $i lipsită

- ■ «

A. NlCHI FOREL

Instantanee

a reușit să-i „Jdmu- 
ia și pe- el la vot.

Eu știu de ce au votat 
tâtîcui și mâini ca
Pînă cina 

rească" să-,
Ionel a avut de turcă nu glumă. 
Obținind însă consimțămintul, s-a 
culcat liniștit în pătucul, din ca
mera lui. Â doua zi, .s-a sculai 
cu noaptea în cap. Incaloșmănat în. 
bundiță, între tăticul. și mămica, 
a plecat dis-de-dimineață spre sec
ția de votare din noul cartier. 
Aici lume multă șl peste tot cin- 
tec, joc și voie bună. . ,

— De ce-i at it a lume, tăticule J г
— A venit să voteze, Neluțuîe ’ț, 

dragă. ‘ "
— Și, de ce votează?
— Pentru ca să răsară peste tot 

blocuri ca acela. în care locuim 
noi. Ca tu și, alți copii rcat ine să 
puteți merge cfnd veți fii/ mai 
mari în școli frumoase oa cea din 
cartierul nostru, să trfliți fi sd 
creșteți în liniște, 'Д

— Tu, tăticule, tot pentru asia 
votezi ?

— Tot, puișorule. Și eu și mă
mica, toți cei 
noastră.

— Ce
eu mare

— O

mari din toată țara 1

aș vrea 
vot ei.

să tiu șlmult 
și să 
să iii, Neluțuîe, 

votezi șl tu.
...După ce a venit de

Neluțu s-a prins la joacă împreună, ) 
cu alți copii. . c

— Voi știți de ce a votat tăti- \ 
cui și mămica ? — să lăudă el.

— De ce? — întrebară copiii 'i 
curași. ,1

— Pentru ca să râmară peste toi 
blocuri noi și inimoase ca al noi- i 
tru, școli, pentru ca noi să creștem i 
în pace și iericire. J

— Asta o știm și noi. Tot de S 
aceea au votat și părinții noștri.
. Intr-adevăr, toți copiii știu as- J' 

votează părinții lor. | 
șl iericire. { 
frumos în j, 

jl
N

lăzi de ce
Pentru libertate, pace 
Ce poate ti oare mal 
lumea asta mare.

D.

9І

la

o si

vot,

CRIȘAN
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Oamenii muncii din orașele raionale și comunele Vâii Jiului 

și-au dai cu încredere votul candidaților f D. P.
in Vulcanul renăscut

Zorii dimineții învăluie întregul 
огед. Deși ora este destul de ma
tinală, străzile Vulcanului cunosc 
o animație deosebită.

Cetățeni vîrstnici și tineri îm- 
brăcați în straie de sărbătoare se

o noapte 
de astăzi 
rea unei 
să-și dea 
F.D.P.

In fata

de muncă, 
s-o Ineeapă 

îndatoriri 
votul lor

vor ca ziua 
cu îndeplini- 
cetățenești: 
candidaților

votate insta- 
în sediul clu-

Mocuta
Aici s-au

harnicii

Va-

ani
s-a 
în-

I
apel

■ votul
Iosif

Printre cei veniti la secția de votare din sala de 
a minei Vulcan spre a-și da din toată inima 
candidaților F.D.P. a fost

de la U.E.V,
Votez cu drag,
oamenii munciidată 

drepturi și libertăți.

a spus 
nu s-au

secțiile
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Dls-de-dlmlneață, de la un ca
păt Ia altul, orașul Vulcan a de
venit un adevărat furnicar. Șu
voaie mari de oameni, îmbră- 
cați sărbătorește se revărsau 
spre cele patru secții de votare 
din oraș. Prin mulțimea de oa
meni se aflau și membrii brigă
zii artistice de agitație a clubu
lui din localitate. Au ținut nea-
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pârât să meargă împreună la vot. <•

CU BRIGADA

Primul In întrecere, primul la vot
trăiesc minerii
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prima oară
funcționează

unul dintre 
Uricaniului,

blocuri, în care
Uricaniului, iar dinspre sud răz
batea pînă aici uruitul vagonete- 
ior ce scoteau din adîncuri rodul 
muncii schimbului de noapte. Aici, 
unde se înalță noua școală a Uri
caniului, pînă nu de mult era uu 
teren viran. E pentru 
cînd în localul ei 
o secție de votare.

Teodorescu Stancu, 
brigadierii fruntași al
discuta cu Vlad Ioan, Menhard Ar
min, Ctșlaru Mihai și Băgescu 
Dumitru, ortaci de-ai lui, cu care 
lucrează în brigadă dind lună de 
lună sute de tone de cărbune peste 
plan. Vorbea despre cele două feti
te ale sale, Georgeta și Stanca 
învață aici, in școala aceasta nouă, 
spațioasă și luminoasă. In condl- 
(iuni cu totul diferite de acelea 
în care el a terminat citeva clase. 
Georgeta г președinta unității de 
pionieri pe școală, dovadă că-S 
fruntașă la învățătură așa cum ta
tăl el e fruntaș în lupta pentru 
пмі mult cărbune.

Intre timp, mulțimea celor 
niți să voteze in primele mln>.« 
după deschiderea secției, creștba. 
Printre ei era cunoscutul briga
dier fruntaș Bria Ioan din sectorul 
II, minerul Drăghicl Aurel din sec- 
torul I 
localul 
apropia, 
grup de
cantul trăia din plin, cu mult Îna
inte de ivirea zorilor, sărbătoarea 
alegerilor. Se pregătea să-și dea 
votul pentru viața nouă ce a prins 
rădăcini adtnci pe aceste melea
guri.

Cînd liniștea dimineții a fost răs
colită de vuietul sirenei minei, 
ușile secției de votare s-au des
chis larg și tovarășul Vasile Co- 
checi, președintele comisiei secției 
de votare, se adresă alegătorilor.

— Poftiți tovarăși, la vot. . 
Primul care și-a depus buleUfcui 
de vot In urnă a fost brigedleitj 
fruntaș Teodorescu Stancu,

Au intrat cu toții in secția de 
votare nr. 13 amenajată în sala 
clubului. In urnă se introduceau 
primele voturi. Membrii brigă
zii au fost printre primii... In 
iața urnei s-a oprit o fată. Pe 
față i se citea un sentiment de 
bucurie, de mulțumire sufleteas
că. Două lumini jucăușe îi lică
reau în priviri. Era tinăra Ilyeș 
Ida, membră 
din artistele 
ale clubului, 
rind 18 ani.
ma oară. Era nespus 
tă. Și cum să nu fie ? 
cut odată cu orașul.
ei Vulcanul devine din zi fn zi
mai frumos. De aceea îl cîntă 
plină de optimism in programul 
brigăzii de agitație. Tot pentru 
prima oară a votat și tînărui 
Marcău Constantin și el membru 
al brigăzii. Și-au dat cu Încre
dere 
FJJ.P. 
găzll: 
zalia,
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în brigadă și una 
amatoare fruntașe 
A împlinit de cu- 

A votat pentru prî 
de ferici- 

Ea a cres- 
Sub ochii
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și mulți alții. De
secției de votare se
cu muzica in frunte, un 

țărani Întovărășiți. Uri*
IN CLIȘEU: Votează minerul 

fruntaș Teodorescu Stancu
și sudorul Pirvulescu

el, pentru că nici o 
bucurat de asemenea

deÎndreaptă grăbiți spre 
votare.

Pe șoseaua ce duce spre mină, 
animația este mai mare. Mineri 
îmbrăcați în haine de șut, după

tinerii mi- 
școala cu 
de unități 
citeva din 

care

Două mrste
• * 
Г 
X •s 
( 

s î

împlinit

azi ini- 
drumul 
să de

J
<■

secției de 
lată 
bului muncitoresc 
din Vulcan, s-au 
întîlnit minerii 
din schimbul de 
noapte, cu cunos- 
cuți, cu rude.

Printre mineri 
au putut fi văzuți 
cunoscuțll șefi da 
brigadă Păcuraru 
Traian, Domocoș 
Andrei candidați 
de deputați, Cu- 
ciuc Profir și lă
cătușul 
Tudor.
Întîlnit
constructori ai u- 
zinei de prepara
re a cărbunelui 
din Coroiești, u- 
nul din cele mai 
mari obiective in
dustriale din 
lea Jiului.

In ultimii 
Vulcanul 
transformat
tr-un oraș înflori
tor. Blocuri mo

derne cu peste 800 
de apartamente, 
cele două cămin? 
pentru 
neri,

16 săli de clasă, zecile 
comerciale — iată doar
obiectivele social-eulturale 
s-au construit pentru minerii Vul
canului. Acum, In apropierea orașu
lui se înalță una din cele mai mari 
și moderne uzine de preparare a 
cărbunelui din țară; șe execută 
lucrările de termoflcare a orașului 
Vulcan. De asemenea, aproape 500 
de familii de mineri se vor muta 
în acest an In apartamente noi, 
confortabile.

Iată pentru se au votat minerii 
Vulcanului, constructorii $1 ceilalți 
oameni ai muncii, iată pentru ce 
ln«ă in prima oră a dimineții, cele 
cinci secții de votare din oraș au 
cunoscut animația speeifică mari
lor evenimente.
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votul lor candidaților 
și ceilalți membri ai bri- 
Baban Ioana, Stress Ro- 

studentul Strinu Florian 
și minerii Gheorghe Horian 
Ciotu loan.

Apoi, la braț cu cfntecul și 
dansul brigada i-a Însoțit pretu
tindeni pe alegători. In ritmul 
melodiei, a adus fn fața spec
tatorilor aspecte ale alegerilor 
din trecut șt plini de optimism 
au depănat firul vremurilor noas 
tre noi.

Versurile cintate de brigadă 
exprimau bucuria vieții noi, 
năzuința spre fericire, spre vii
torul mereu mai luminos al pa
triei noastre. Programul brigă
zii artistice de agitație intitulat 
„Azi votează șl brigada" a fost 
viu aplaudat de către alegători.

D. GHIONEA
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La orizont abia s-au ivit sem 
nele dimineții cînd tînăra Ma
ria, elevă la Școala profesională 
comercială din Petroșani se în
drepta grăbită spre una din sec
țiile de votare ale comunei Is- 
ctoni.

— La vot, Marlucă ? — i se a- 
dresă un bătrîn care o întîlni.

— Dă, baci lacobe. Merg și eu 
să-i votez pe candidații Frontului 
Democrației Populare. Am 
și eu 18 ani.

— Tu, ÎS iar eu chiar 
plinesc 70. Și continuînd 
Împreună bătrînul începu
pene de pe caierul amintirilor.

— Gînd aveam vîrsta ta, Măciu
că, era cu totul altă viață. Știi, 
eu n-am votat niciodată în regi- 
mul trecut. N-aveam dreptul. Dar 
de cînd ni s-au dat drepturi, 
mereu sînt printre primii la vot. 
Doar îi votăm pe candidații noș
tri. oameni care s-au dovedit buni 
gospodari in treburile obștești. 
Dar iată c-am și ajuns.

Se opriră în iața secției de 
votare care încă пи-și deschisese 
ușile

— Am venit prea devreme, baci 
lacobe. îi spuse Mâriuca, prlvin- 
du-si ceasul

— Prea bine, o să fim primit 
la vot — îi răspunse bătrînul.

Minutele se scurgeau anevoie 
pentru nerăbdătoarea alegătoare 
care a venit să voteze pentru 
prima dată, lată însă că n-a avui 
prea mult de așteptat.

S-a făcut ora 6 și ușile secției 
de votare s-au dat în lături, lă- 
sindu-i să intre pe primii alegă
tori care au venit la vot. Printre 
ei era Măriuca și baci Iacob. îm
preună 
vot și 
pteună

au pdșit în fața urnei de 
după ce au votat, tot fm- 
au plecat spte casele lor.

TITU CORNEA 
corespondent
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Pînă la ziuă mai era mult, dar 
în jurul noii școli a Uricaniului 
era deja animație, veselie. De 
pe șoseaua asfaltată ce șerpuiește 
pe lingă apa Jiului se auzeau ve
nind noi grupuri. Oamenii muncii 
din Uricanl veneau să-și dea vo
tul candidaților F.D.P., să le în
credințeze misiunea de a conduce 
spre o continuă înflorire această 
tinărâ așezare minieră. Nu de- 
Darte se profila, cu. ferestrele pu
ternic luminate, mulțimea noilor

ENTUZIASM, BUCURIE
Era abia ora 4 și jumătate cînd 

in fața celor două secții de vo
tare din Aninoasa și-au făcut a- 
pariția primii alegători. Rîndurile 
primilor veniți creșteau cu fieca
re minut. Printre cei stăpinifi de 
dorința de a fi primii la vot se 
numărau minerii pensionari Dunca

Ștefan 
Barzu 

Voyai

SĂRBĂTOARE ÎN BĂNIȚĂ
aurii: creste

Peste culmile în
zăpezite ale mun
ților din jur, pri
mele raze ale soa
relui aruncă văpăi
stîncoase și văi prăpăstioase, pă
duri întunecate și poienițe albe 
își dezvăluie tot mai mult contu
rul.

In dimineața senină de martie, 
curtea căminului cultural din 
nița forfotește de oameni. Sînt 
răni muncitori din cătunele 
jur — Corbegni, Jitoni, Arsuri, 
goreasa și altele — muncitori
la carieră, gospodine, ceferiști din 
stație etc. veniți la secția de vo

Bă
lă- 

din
Jb 
de

prima oară în viată, sau 
trecuți de 70—80 de ani 
Ignat, Hobean Ianfiș — 

să fie printre primii

de 
ca 
se 
la

aport Însemnat la asigura- 
ca să

de ani. Marc Floa
rea de 
Poenar 
Nlstor

Danciu
Danciu Alexandru, 

Pătoi Lazăr și

76 ani,
Marla,

Gheorghe,
Zamfira,

l 
e

tare instalată aici pentru a vota 
< candidații 
' comunal.
J ...Primul 
ț muncitorul 
ț urmat de
/ Chelaru Petru și Popa Titus, pie- 
*> trarii Kiss loan, Curuț Alexandru, 
I Bartha Andrei, Curuț Sigismund, 
J ceferiștii Berarii loan. Baia Vasile 

gospodinele Oancea Mariă, Popa 
() Armina. Gospodina Coman Raveca 
I* — care a născut 17 copii — vine 
? in fruntea unui grup întreg la 

urnă: soțul ei Coman Gheorghe, 
e trei dintre copii — Gheorghică, 

loan și Florica și un ginere. Du- 
pă numai două ore și jumătate 35 

/ la sută din locuitorii comunei
Bănița au votat deja. Fiecare — 

) fie că eete vorba de tineri ca Sco-

rei Ioan, Marcu Ioan cate votează 
pentru 
bătrîni 
Stoica 
grăbea 
votare.

...Un
rea posibilității pentru 
teze și bătrînii, bolnavii l-au 
echipele care au umblat cu 
nele volante prin cătunele cele 
îndepărtate ca Mărconi, Cheia,
suri și altele. La aceste urne au 
votat bătrînii Lelluga Patru de 85

vo- 
dat 
ur

mai 
Ar

lor în sfatul popular

ia urnă se prezintă 
pietrar Groza Petru, 

impîegații de mișcare

Matei Raveca, 
Matei Ilinca, 
Poenaru Valeriu, 
multi alții. La această acțiune un
prețios sprijin a dat deputatul 
Matei loan din cătunul Mărconi 
care a umblat cu echipele pe te
ren, indicînd gospodăriile cu mem
brii bătrîni, bolnavi care trebuie 
vizitate. După cum se vede și în 
clișeu, gospodarii care au membri 
de familie bătrîni, întîmpină cu 
bucurie sosirea echipelor cu urna 
volantă.

mîine, Ca re- 
grija ce ne-o 
guvernul, mă 
martie să ex- 
brigada mea

Petru, Săcăluș Petru, Șleț 
și Konya Adalbert, minerii 
Gheorghe, Mujnai Nicolae, 
Gheorghe și Nedesca Petru, care
au venit împreună cu familiile lor, 
precum și tinerii Butca Victor, 
Ileș Iudita, Kovacs Deszo, Nedes
ca Ana și Coman Nicolae care 
erau la primul lor vot.

— Depun votul meu — spuse 
minerul șef de brigadă David Ioan, 
in timp се-și introducea buletinul 
în urnă — convins că el este o 
părticică din temelia buneistărl și 
belșugului zilei de 
cunoștință față de 
poartă partidul și 
angajez ca in luna 
trag împreună cu
300 tone de cărbune peste plan. 
Cuvîntul șefului de brigadă a 
fost Întărit de întreg schimbul 
III, care venise la vot direct diu 
șut

Tradiția de bună vecinătate ce 
domnește in rindul locuitorilor 
străzii „Progresul" s-a manifesta* 
și In dimineața sărbătorii alege
rilor. In frunte cu comunlstu* 
Cristea Aurel, deputat în Mărea 
Adunare Națională, purtînd stea
guri roșii și tricolore, locuitorii 
acestei străzi s-au prezentat de
odată în fața urnelor. Printre el 
se aflau minerii Coșma Remus și 
Matei loan, șefi de brigăzi, mais
trul miner Crecan Alexan
dru, pensionarul Simon Rudolf- 
toti venind la vot , împreună eu 
familiile lor.

Entuziasm si bucurie -- astfel 
poate fi caracterizată sărbătoarea 
alegerilor in comuna Aninoasa. 
Cei peste 5 200 de alegători Si-ан 
exercitat cu toată încrederea drep
tul de vot, majoritatea prezentln 
du-se în fața urnelor încă în pti 
mele ore ale dimineții.
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țntr~o atmosferă de puternic entuziasm

Oamenii muncii din orașele raionale și comunele Văii Jiului 
și-au dat cu încredere votul candidaților F. 0. P.

împreuna la munca, împreuna la vot
Cetățenii din Lonea s-au pregă

tit de sărbătoare. Clădirile înveș
mântate de sărbătoare, cu Steaguri 
roșii și tricolore, cu lozinci, par 
și mai frumoase. Din toate părțile 
— grupuri de bărbați și femei, 
tineri și pensionari se îndreaptă 
sore secțiile de votare din loca 
litate.

lată-ne la secția de votare din 
Clmpa. Aici votează majoritatea 
minerilor care lucrează în sec
toarele 1, II și III ale minei Lo
nea. In jurul orei 12 mai mult de 
00 la sută din alegătorii circul» 
acripțiilor respective se prezenta - 
aeră la vot. Printre cei care și-au 
făcut primii datoria cetățenească 
l-am recunoscut pe Berindei A., mi
ner pensionar. Alături erau și cei 
21 mineri din brigada lui Burdea 
loan, din sectorul I, care în grup 
compact au venit să voteze direct 
din șut. Burdea loan și ceilalți 
muncitori din brigadă, după ce 
și-au exercitat cu bucurie dreptul 
de vot, au adus la cunoștința co
misiei un fapt îmbucurător pentru 

^’>-și întări votul : schimbul de 
noapte al acestei brigăzi a dat in 
cinstea alegerilor 116 tone de căr
bune peste prevederile planului.

Trecuse puțin timp de la deschi
derea secției de votare cînd au so
sit tot in masă compactă 15 mun
citori foraatieri do In Vnavodu în 
Irunte cu Pahonțu Gheorghe, șeful 
exploatării. O dată cu aceștia au in
trodus buletinele in urne și cei 36 
muncitori forestieri de la Glrbovina.

Oameni ai Lupeniului în fața urnelor
(Urmare din pag. l-a)

nopții spre a vota primii la secția 
de votare nr. 21 Lupeni instalată 
în localul școlii de 8 ani nr. 1. 
Butrina Balint Maria a sosit la 
secția de votare foarte devreme ,- 
curînd j s-au alăturat pensionarul 

* Vejdel loan, minerii Toth Gheor- 
ghe, Dobai Constantin, Iorda- 
che Gheorghe, Simion Martin și 
mult, alții, abia sosiți din mină, 
unde lucraseră în schimbul de 
noapte. Ei au votat primii. Afluența 
mare a alegătorilor a pus la În
cercare priceperea și hărnicia mem
brilor comisiei secției de votare. 
-Totul însă a mers bine: voia bună 
a însoțit fiecare buletin introdus 
în urnă. în numai o oră de la des
chiderea secției, 300 de alegători 
I»i exercitaseră dreptul de vot.

Stfpîni ai tehnicii 
înaintate

La o altă secție de votare din 
orașul Lupeni, situată în localul 
clubului central al sindicatelor 
printre mulțimea alegătorilor veniți 
să votaze primii, era și mecanicul 
de mină Duban Anton. Minerii Lu
peniului îl cunosc ca pe un price
put inovator, ale cărui realizări 
au contribuit la ușurarea muncii 
minerilor. Așteptindu-și rindul la 
vot, discuta cu cîțiva mineri și mun
citori despre cel mai mecanizat a- 
bataj al Lupeniului: abatajul fron
tal de pe stratul 18, sectorul IV 
B, în care extracția se face cu 
plugul de cărbune.

— împreună cu minerii din bri
gada acestui abataj ne-am străduit 
să obținem rezultate bune, spre a 
întimpina cu cinste ziua alegerilor, 
iar acum ahi venit în fața urnei cu 
hotărîrea d» a ne da cu încredere 
votul pentru Lupeniul nostru de 
astăzi care, la fel ca și mina noas
tră, cunoaște o puternică dezvol
tare spre binele celor care mun
cim și trăim aici.

Fruntașii fiiatur,»
i Cea mai mare dintre încăperile 

căminului cultural din Bărbăteni 
era împodobită sărbătorește. Peste 
tot covoara, flori. Veneau aici să 
voteze oameni ai muncii care lo
cuiesc în noile cartiere ale Lupe
niului, țărani întovărășiți din că
tunele învecinate, între care lă-

In curtea secției de votare și-au 
făci.t apariția țăranii muncitori din 
Răscoala, în frunte cu tov. Răs- 
coleanu Petru, care și-au adus din 
plin contribuția la construcția noii 
școli din sat. După ce și-au dat 
votul țăranii muncitori au încins 
o horă la care s-au prins zeci de 
cetățeni. Echipa de fluierași for
mată din țăranii Răscoleanu Peîru, 
Avram Iile, Drăgan loan și alții a 
prezentat un program de cintece 
populare.

Dis-de-dimineață, cînd mai stă
ruia încă întunericul nopții și la 
secția de votare nr. 4 erau sute 
de alegători. Iată grupuri compacte 
de muncitori care admiră impună 
toarsa școală medie ridicată în anii 
puterii populare. Această clădire, 
construită pentru fiii oamenilor 
muncii, are 16 săli da clasă, două 
laboratoare, două ateliere, o bi
bliotecă cu peste 4.000 volume. 
Școala este deservită de 45 cadre 
didactice. In fața urnei apare mi
nerul Burcin Gheorghe. El este pri
mul care votează. Votează apoi e- 
levii seraliști TorOk Alexandru, 
Gurlui Gheorghe, Badea Cornel, 
care învață în noua școală. In cursul 
dimineții a mai venit la vot și tî- 
năra Nlcoară Miorița, care cu o zl 
înainte de alegeri a împlinit vîrsta 
d,e 18 ani. Tot pentru prima dată 
au votat și tinerii Ianoși Rozalia, 
Balog Iuliana, Biro Gheorghe și alții 
care și-au dat cu toată încrederea 
votul lor candidaților F.D.P.

©------------

cătușul Ciobeau Gheorghe cu so
ția, tînăra Veronica Băluță care la 
3 martie a votat pentru prima dată, 
țăranca întovărășită Mănescu Ma
ria.

O deosebită impresie a produs-o 
un grup de filaturiști între care 
tov. Darloti Dănilă, Todoruț Ioan, 
Preduț Toan, Todoruț Otilia șl alți 
fruntași- ai luptei pentru fire de 
mătase de calitate superioară. Au 
venit direct de la lucru căci lu
craseră în schimbul de noapt?.

☆

Mii de oameni ai muncii din Lu
peni au trecut încă din primele ore 
ale dimineții prin fața urnelor. Și 
fiecare dintre ei și-a însoțit votul 
cu realizări de seamă obținute în 
cinstea acestei sărbători, cu hotă- 
rîrea de a-și întări votul dat vie
ții noi prin noi și noi succese în 
muncă.

IN CLIȘEU: Tineri! din Urlcanl 
s-au prezentat împreună Ia secția

„Votăm pentru prima oară66

Zorii zilei de 3 martie au găsit 
orașul nou Uricani în haine de 
sărbătoare. Dor adevărata notă 
sărbătorească a acestei Zile au 
dat-o Uricaniului oamenii, veselia

La secția de votare din cadrul școlii elementare Livezeni-Surduc. 
alegătorii — țărani muncitori din Iscroni, au întins o horă.

literar

luat deoparte și mi-a spus; 
să mergi și tu acum 
ceilalți cetățeni la vot. 
e al luptei noas tre rod.

Înțelege, dar să știi, 
noi eram ca voi, copii 

copil, 
primăv eri) 
trăiți acum 

oricum.
viața ce-o

tot rău o nimeream
ți-1 dădeai pentru vreun liberal
urgent, nepoate, cu conservatorii-n spate: 

era pus la mare cinste 
să fie oase frinte

Bunicu m-a 
„Nepoate ai 
In rînd cu 
Acest drept, 
Tu nu poți 
Atunci cînd
(Bunicu-mi zice și-acum 
Deși-s major și-am 18 
Nu trăiam 
La vot — 
Dacă votul 
Te trezeai
Ciomagul electoral, 
Se știa mai dinainte, că o 
Și-o să curgă singe iar. 
Apărea don’ deputat, după 
Promitea sarea și marea și 
Pînă la alte alegeri, fața nu i-o mai vedeai. 
Acum aiegerile-s zl de sărbătoare 
Și candidațil-s dintre noi, fruntași și muncitoare. 
FU mindru dar, și demn de-această cinste.» 
Am stat și-aih cugetat cum a fost înainte 
Și-s fericit că n-am trăit atunci.
Ci-n anii luminoși ai erei comuniste. 
Acum, în ziua cea de sărbătoare. 
Prietena mi-o voi lua de mină și-om pleca 
Voioși și-ncrezătorl la secția de votare 
Și candidațll noștri-1 vom vota 
l-alegem cu încredere deplină 
Veseli sintem și plini de tinerețe 
Căci viața noastră-i plină de lumină 
Ca soarele seninei dimlnețe 
Și pentru toate-i mulțumim fierbinte 
Partidului ce ne conduce ferm 
Spre viitorul tot mai fericit, mai demn; 
Această zl nidcfnd n-o vom uita 
Și-n cadru acest festiv, sărbătoresc 
Intlia oară-n viață vom vota 
Șl eu și fata ce-0 iubesc.

modă îmbrăcat 
după ce-l alegeai

P. SURLE 
membru al cercului 

„Minerul" Petroșani
OMooooo cooooooo eooo oo oo co oo oo 

care au votat pentru prima oară 
de votare.

și entuziasmul lor ce nu conte
nea din primele ore ale dimineții.

Cei care s-au prezentat pri
mii la vot în această zi și au fă
cut ca animația sărbătorească să

cuprindă întreg orașul nou au fost 
îndeosebi tinerii cetățeni al Uri
caniului care la 3 martie au votat 
pentru prima oară. SI, ta număr 
de aproape 100, au hotărît să-și 
exercite dreptul la primul lor vot 
intr-un cadru cu adevărat festiv. 
S-au întîlnit în zorii zilei la că
minul de tineret din localitate. De 
aici ei au format o coloană entu
ziastă ce a pornit spre secțiile de 
votare, însoțiți de orchestra de 
muzică populară a sindicatului 
minei. In ritmul melodiilor popu
lare, purtînd cu mîndrie în frunte 
un panou mare cu inscripția „Vo
tăm pentru prima oară" și dra
pele, coloana s-a revărsat pe stră
zile orașului nou. A fost o demon
strație entuziastă, o expresie a 
hotăririi tineretului uricănean de 
a-și da cu încredere primul vot 
candidaților F.D.P., pentru viitorul 
însorit al tinerel noastre generații.

Pe măsură ce a trecut pe stră
zile comunei, coloana și-a îngro 
șat mereu rîndurile. De coloană 
s-au alipit și alți tineri, prietenii 
și tovarășii de muncă al celor ca
re votau pentru prima oară, pă
rinții lor.

Au votat cu încredere pentru 
Viitorul însorit al patriei, pentru

LA PETiULA

Două blocuri noi 
în construcfie

Muncitorii de pe lotul de con-. 
strucțli din Petrila au început zi
lele trecute lucrările la două noi ’ 
blocuri de locuințe: D cu 30 a-. 
partamente și E cu 20 apartamen-, 
te. Aceste blocuri vor fi date în 
folosința minerilor pînă la sflrși- 
tul anului.

Paralel cu lucrările noi, la blo
cul C cu 27 apartamente brigă
zile de zugravi, parchetari, mo
zaicari și instalatori execută ulti
mele finisaje interioare înaintea 
predării. In cursul acestei luni și 
blocul C își va primi locatarii. Tot 
la Petrila, odată cu încălzirea 
timpului și dezghețarea pămîatu-' 
lui, constructorii vor trece din plin, 
la executarea amenajărilor exteri
oare ca drumuri de acces, alei, 
trotuare în noul cvartal pe cue-1 
ridică.

- — Ѳ-----

Organluila ie litîruti іопіійвв
Pentru îmbunătățirea muncii de 

primire în partid, biroul organi
zației de bază de pe șantierul pre
paratei din Corolești a luat în 
ultimul timp o serie de măsuri 
concrete, la îndeplinirea cărora 
au fost antrenați toți membrii și 
candidațfi de partid. Astfel, punînd 
accent pe pregătirea celor mai 
buni tovarăși din activul fără de 
partid, pe creșterea utemlștllor, 
în acest an rîndurile organizației 
au sporit cu încă opt membri.

In adunarea generală din aceas
tă lună, odată cu- analiza făcută 
asupra activității lotului de mon
taje și instalații, în discuția adu
nării generale aii fost puse cere
rile muncitorilor Cernică Dumitru, 
Nanu Vasile șl Portic Margareta, 
care au fost primiți In rîndurile 
candidaților de partid.

—o—

Trenuri cu tonaj sporit
Mecanicii depoului de locomoti

ve C.F.R. din Petroșani au remorcat 
în luna trecută 21 de trenuri cu 
tonaj sporit, transportlnd în plus 
2 200 de tone de diferite mărfuri, 
în același timp, ei au economisit 
peste 400 tone combustibil сопѵэп- 
țional.

In mod deosebit în remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit s-a evi
dențiat mecanicul Mereu Constantin 
care a transportat un tren pe dis
tanta Simeria—Petroșani elimintad 
complet o locomotivă. Acest lucru 
s-a realizat pentru prima dată pe 
traseul dificil Simeria—Petroșani.

Rezultate frumoase au obținut și 
mecanicii Manea Nistor și Bidlcă 
Tralan care luna trecută au remor
cat în plus în medie cîte 200 tone 
de diferite mărfuri de fiecare tron.

fericirea lor, pentru împlinirea as
pirațiilor lor. Si flecare poarta ta 
sine o asemenea aspirație. Tină- 
rul mecanic de la mină Popescu 
Ioan, este elev în clasa a X-a а 
liceului seral. Visează să de
vină inginer minier, Tlnărul Ro
man "Dorin, fiu de țărani întovă
rășiți din comună s-a angajat nu 
de mult la mină. Vrea să ajungă 
miner. Croitorul Malnaș Coloman, 
lucrător la cooperativă, vrea să 
ajungă un maistru iscusit în me
seria pe aure a îndrăgit-o. lată 
cine stat cei mai tineri cetățeni 
ai Uricaniului, cei care au votat 
la 3 martie pentru prima oară pen
tru candidați! F.D.P., iată aspira
țiile lor care, prin grija puterii 
populare, se vor împlini cu sigu
ranță.

Ziua de alegeri a constituit o 
adevărată zi de sărbătoare pentru 
tineretul Uricaniului. Programele 
formațiilor artistice pe estrada ri
dicată în centrul orașului nou, 
reuniunea de la club ta cinstea 
tinerilor care au votat prima oară, 

— iată doar cîteva dintre mani
festările tineretului consacrate a- 
legerllor din cea mai tlnără așe
zare minieră din Valea Jiului.

L DUBfiK
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Jellih PrezifliBlui [ontiliuloi 
Wial al Păcii

STOCKHOLM 3 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza zilei 

de 2 martie a Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii au fost dez
bătute rapoartele lui J. Bernal și 
A. E. Korneiciuk în două probleme 
importante ale ordinei de zi.

Participanții la ședință au subli
niat însemnătatea lărgirii și unifi
cării eforturilor forțelor iubitoare 
de pace din toate țările pentru rea
lizarea unor rezultate pozitive în 
scopul securității în Europa, re
zolvării problemei germane, dezar
mării generale, consolidării princi
piului coexistenței pașnice, destin
derii încordării internaționale.

-=©=—

in preajma „Congresului 
continental de solidaritate 

cu Cuba“
BUENOS AIRES 4 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

de către Comitetul argentinian pen
tru pregătirea „Congresului conti
nental de solidaritate cu Cuba" ce 
va avea loc în Brazilia, 
că lupta popoarelor din 
Latină pentru restabilirea 
diplomatice, economice și 
ale acestor 
un aport 
pericolului 
condamnă 
gentinian care promovînd politica 
de dependență față de S.U.A. pune 
la dispoziția Statelor Unite bogă
țiile naționale ale țării, acceptă 
înfometarea propriului popor și a 
propus chiar să pună la dispoziție 
soldați argentinieni care să înde
plinească un rol nedemn în slujba 
S.U.A.

se arată 
America 
relațiilor 
culturale

țări cu Cuba, constituie 
hotărîtor la lichidarea 
de război. Declarația 
poziția guvernului ar-

Parlamentarul Warbey despre politica 
externă a Marii Britanii

LONDRA 4 (Agerpres).
intr-un articol apărut în săptă- 

mînalul britanic „Tribune" și con
sacrat politicii externe a Marii Bri
tanii, parlamentarul britanic Wil
liam Warbey ridică problema alian
ței militare cu S.U.A. și a apar
tenenței la blocul militar N.A.T.O.

Warbey consideră că Marea Bri- 
tanie poate să joace un rol pe plan 
internațional nu în domeniul militar 
ci în cel al promovării colaborării 
economice. Warbey se pronunță 
categoric împotriva aderării Marii 
Britanii la piața comună 
nizația pentru colaborare 
că europeană care, spune 
dominată de americani . și 
presiunilor acestora de a 
forma într-o organizație menită să 
ducă un război economic împotriva 
țărilor răsăritene".

și Orga- 
econonri- 
el, „este 

supusă 
o trans-

Un triton înviat după cinci milenii...

>>

LENINGRAD 4 (Agerpres)
Geologii sovietici, anunță a- 

genția TASS, au descoperit în 
regiunea Polului frigului din 

Siberia un triton care a înviat 
după ce a stat timp de cinci 
milenii în stare de anabioză.

In legătură cu aceasta, cunos
cutul specialist sovietic in ana
bioză, prof. Lev Lozino-Lozins- 
ki, șef de laborator Ia Institu
tul de citologie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a declarat că, 
deși in literatura științifică nu 
sfnt cunoscute asemenea cazuri, 
ele nu trebuie considerate ne
verosimile. „Unele organisme 

inferioare pot să-și mențină via
ța vreme îndelungată în condi
țiile încetării totale a metabo
lismului'*.

Subliniind că de acest lucru 
s-a convins el însuși in cursul 
experiențelor efectuate în labo
ratorul pe care îl conduce, pro-

Alegerile de de put ați 
din nouă republici unionale din U.R.S.S

MOSCOVA 4 — Corespondență 
de la Al. Stark.

La 3 martie, într-una din primele 
zile ale primăverii, oamenii sovie
tici care locuiesc în nouă din ceMi 
15 republici 
tat în fața 
deputății în 
republicilor
In ziua alegerilor pînă la ora 12 
ora locală — după diferitele 
ridiane — votase majoritatea 
vîrșitoare a alegătorilor. 
R.S.F.S.R. de pildă — potrivit 
municatului Comisiei electorale 

— pînă Ja ora 18 au votat 
la sută din alegători. 
Moscova, în primele ore ale 
au votat și conducătorii 

unionale s-au prezea* 
urnelor pentru a alege 
sovietele supreme ale 

și în sovietele locale.

me- 
co
ta

Co- 
cen-

de 
S. 
al 
de

trale 
98,88

La 
zilei
partid și de stat ai U.R.S.S. N. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., a votat la sec
ția nr. 43 a circumscripției electo
rale Frunze, organizată în incinta 
Universității de Stat Lomonosov. 
Aici a candidat pentru alegerile 
în Sovietul Suprem al Federației 
Ruse cunoscuta actriță de la Tea
trul Vahtangov, Iulia Borisova, iar 
pentru sovietul orășenesc scriitorul

Mișcarea de eliberare din Guineea portugheză 
ia amploare

BISSAU 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția U.P.I. 

în ultima vreme detașamentele de 
africani din Guineea portugheză, 
care duc o luptă armată pentru 
independenta țării lor, au pricinuit 
pierderi grave trupelor regulate ale 
colonialișilor portughezi în cursul 
unor bătălii care s-au dat în jun-

Alternativa față de piața comu
nă Warbey o vede în Comisia eco
nomică pentru Europa a O.N.U. 
care ar trebui să devină „vehicu
lul nostru pentru colaborarea eco
nomică în Europa". Această comi
sie trebuie „să înlesnească toate 
acțiunile comune care să ducă la 
o creștere a nivelului activității e- 
conomice europene și să întărească 
relațiile comerciale cu celelalte 
țări ale lumii".

Pentru a-și putea îndeplini aceas
tă misiune, scrie Warbey, în sînul 
comisiei trebuie să fie primiți ca 
membri pe picior de egalitate R.F. 
Germană și R.D. Germană. „Dez
voltarea comerțului dintre cele 
două state germane poate servi și 
ca o punte între Europa occidenta
lă și cea răsăriteană".

(

fesorul Lozino-Lozinski arată că < 
fluturele porumbului învie du- j 
pă înghețarea Ia o temperatură ) 
de minus 196 de grade. /

Recent, profesorul a congelat ? 
unele omizi la temperatura de, c 
minus 269 grade (temperatura 

heliului lichid) și a obținut ace
lași rezultat surprinzător: 65 Ia 
sută din omizi au reînviat după 
ce au fost dezghețate.

„Aceste experiențe, a decla- . 
rat Lozino-Lozinski, demonstj-ea- I 
ză posibilitatea conservării pe o 
perioadă îndelungată și a ani- 4 
malelor relativ superior organi- j 
zate. Acum pot spune cu sigu- S 
ranță că cristalizarea lichidului ) 
din celule nu înseamnă la toate ? 
organismele moartea. Aceasta a c 
fost dovedită prin observațiile 
cu ajutorul microscopului asu- \ 
pra procesului de formare a > 
cristalelor în celulele organisme- .» 
lor. ?

G. Meditftski, ale cărui romane sînt 
cunoscute în multe țări.

Președintele Sovietului Suprem al 
U.RjfLS., L. I. Brejnev, a votat la 
o saeție organizată într-unul din 
жЙЙё Cartiere ale capitalei sovie
tice — Prospectul Kutuzov.

Pentru prima oară au votat îm
preună ieri alegătorii orășelului 
Komaomolski din Magadan o nouă 
așezare apărută pe harta Uniunii 
Sovietice. Și aici secția de votare 
a fost organizată în noua școală 
construită de curînd. Orășelul se 
mărește văzînd cu ochii, devenind 
punctul de comandă al ofensivei 
pe care o duc tinerii specialiști 
pentru obținerea aurului ascuns 
de milenii în tundra Kanusk-ului.

La 3 martie au votat împreună 
și cuceritorii pămînturilor desțele
nite, veniți în Kazahstan din toate 
republicile unionale. In noile cir
cumscripții electorale care cuprind 
mari sovhozuri cerealiere votarea 
s-a terminat 
mineții.

La 3 martie 
votat pentru
pentru înflorirea țării lor, pentru 
realizarea planurilor mărețe de vii
tor.

©-----------

încă în cursul di-

oamenii sovietici au 
pace și comunism,

glă. In urma acestor bătălii, tru
pele portugheze au evacuat impor- 

> tante regiuni și au fost silite să 
se retragă în interiorul țării.

Trupele portugheze distrug 
mod sistematic regiunile evacuate, 
prefac în cenușă satele africane 
și pun la cale represiuni sîngeroa- 
se împotriva populației. In ultime- 

_ le cîteva zile, se spune în comu
nicatul dat publicității la Rabat de 
către Secretariatul Partidului Afri
can al Independenței din Guineea 
portugheză și Insulele Capului Ver
de, detașamentele de insurgenți au 
întreprins 20 de acțiuni ofensive 
împotriva trupelor portugheze.

in

i

în ajunul 
cubane. In 

de învătămînt 
elevilor din 
a crescut cu

Locuitorii cocioabelor 
o de- 
creeze 
Situa- 

ce lo- 
— car- 

tablă

w1

HAVANA. — In anul de învăfâ- 
mînt 1962—1963 în școile elemen
tare din Cuba învață de două ori 
mai ttiulți copii decît 
victoriei revoluției 
comparație cu anul 
precedent numărul 
școlile elementare 
44.000.

ROMA.
din Neapole au organizat 
monstrație, cerind să li se 
condiții de locuit mai bune, 
ția cîtorva sute de familii 
cuiesc într-un „bidonville" - 
tier construit din scînduri, 
și fier vechi, a devenit cu adevă
rat insuportabilă din cauza geruri
lor aspre din acest an. Aduse la 
disperare, femeile din „bidonville" 
au ieșit pe străzi. Demonstrantele 
au fost atacate de poliție. Trei fe
mei au fost rănite și șase arestate.

FRAGA. — Anul trecut, peste 
100 000 de oameni ai muncii și-au 
petrecut concediul în casele de 
odihnă și sanatoriile din Slovacia.

CIUDAD DE MEXICO. — Refe- 
rindu-se la surse bine informate, 
agenția France Presse anunță că 
turneul pe care Adolfo Lopez Ma
teos, președintele Mexicului, ur
mează să-l efectueze la sfîrșitul 
acestei luni în Europa, va cuprin
de Franța, Iugoslavia, Polonia, Ger
mania occidentală, Țările de Jos, 

Anglia.
SOFIA. — Continuă construirea 

termocentralei „Ruse", cea mai 
mare centrală electrică din nordul 
Bulgariei. După terminarea primei 
etape de construcție (in 1964), care 
va cuprinde în special termofica- 
rea orașului, centrala va fi înzes
trată cu două turbine cu abur de

Scrisoarea adresată de guvernul U.R.S.S 
lui II Thant in problema congoleză

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

N. T. Fedorenko, reprezentantul 
permanent al Uniunii Sovietice la 
O.N.U., a făcut la 2 martie o vi
zită lui U Thant, secretar general 
al O.N.U., și i-a remis o scrisoare 
în problema Congoului.

După cum se știe, se spune în 
scrisoare, trupele O.N.U. au fost 
trimise în Congo în urma hotă- 
rîrii 
răspuns 
publicii 
militar 
armată 
în Congo era clară și precisă: să 
apere Republica Congo împotriva 
unei agresiuni din afară, să-i asi
gure independența politică, unita 
tea și integritatea teritorială.

In ultimul timp, se spune în con
tinuare în scrisoare, secretarul ge
neral 
derea 
liului 
darea 
Katanga.

Unele puteri occidentale impun 
în continuare guvernului Republicii 
Congo un mod de reglementare a 
problemei reunificării Katangăi cu 
Congo care înseamnă de fapt o 
înrobire a Republicii Congo de 
către monopolurile străine domi
nante în Katanga.

In scrisoare se arată că Uniu
nea Sovietică consideră că poporu
lui, parlamentului 
Republicii Congo 
ofere posibilitatea 
supra problemelor

In raportul din 
al Secretariatului O.N.U. prezentat 
Consiliului de Securitate, se subli
niază că „este necesar ca O.N.U. 
să acorde în continuare guvernu
lui congolez ajutor militar pentru

Consiliului de Securitate ca 
la cererea guvernului Re- 
Congo de a-i acorda ajutor 
în legătură cu agresiunea 
a Belgiei. Sarcina O.N.U.

a luat anumite măsuri în ve- 
îndeplinirii hotărîrilor Consi- 
de Securitate, urmărind lichi- 
activității secesioniste î

și guvernului 
trebuie să i se 
de a hotărî a- 

țării.
4 februarie a.c.

Lovitura de stat în Pepu
LIMA 4 (Agerpres).
La 3 martie în Peru s-a produs 
lovitură de stat. Un comunicato

al comandamentului mixt al for-

p.'e 30 MW fiecare și cu două 
cazane cu o putere de 330 tone 
d-г abur pe oră. In a doua etapă 
<■: construcției centrala va fi lăr
gită — i se va adăuga o turbină 
de condensare de 100 MW și un 
cazan cu o putere de 300 tone 
de abur pe oră.

ULAN-BATOR. — In orașul 
Ulangome R.P. Moggolă a fost 
construită cu ajutorul Uniunii So
vietice o stațiune mecanizată pen
tru creșterea animalelor.

La această stațiune există un a- 
telier mecanic, o centrală electri
că, un garaj auto cu încălzire cen
trală, un laborator zooveterinar, un 
siloz, o stație de radio amplificare 
etc.

LEIPZIG. — La 3 martie la Leip
zig s-a deschis Tîrgul international 
de primăvară pe 1963. La tirg par
ticipă 9 000 de organizații de co
merț exterior și firme din 63 de 
țări ale lumii, iar numărul total 
al exponatelor se apropie de un 
milion. Tîrgul de primăvară de 
ia Leipzig va rămîne deschis pinii 
la 12 martie.

LEIPZIG. — Cu prilejul Tîrgului 
de primăvară de la Leipzig, J. Bal- 
kow, ministrul Comerțului Exterior 
și Intergerman al R.D.G. a 
în seara zilei de 3 martie o 1 
ție la primăria orașului. La 1 
ție au participat W. Stoph, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al 
președintele Prezidiului Camerei 
Populare a R.D.G. și alți condu - 
cători ai R.D.G. La recepție au 
luat parte delegațiile guvernamen
tale ale țărilor socialiste care par
ticipă la tîrg.

oferit 
recep- 
recep- 
prim- 

i de 
R.D.G., J. Dieckmann, 

Prezidiului

menținerea 
și că „va fi 
O.N.U. cu electiv să 

și mai mult

O.N.U. în
unor

legalității și ordinii" 
necesar ca trupe ale 

un anumit
rămînă în Congo chiar 
de Un an".

Menținerea trupelor 
Congo pentru îndeplinirea 
funcții pur polițienești — se arată 
în scrisoarea reprezentantului so
vietic — nu poate fi legală din 
punctul de vedere al principiilor 
și al prevederilor Cartei O.N.U. 
Reprezentanța U.R.S.S. la O.N-U. 
consideră necesar să sublinieze că, 
după părerea guvernului sovietic, 
nimeni nu trebuie să împiedice 
guvernul Republicii Congo să-și 
exercite drepturile suverane asu
pra întregului teritoriu al țării, in
clusiv a provinciei Katanga. Dacă 
guvernul Republicii Congo consi
deră necesar în acest scop să tri
mită unități ale armatei naționale 
congoleze în provincia Katanga, 
el are dreptul legitim de a pro
ceda astfel. Trimiterea unor uni
tăți ale armatei naționale congo
leze în Katanga ar face ca pre
zența trupelor O.N.U. în aceaSțU, 
provincie, ca și pe tot restul teri*!? 
loriului Republicii Congo, să fisd 
cu totul inutilă. Retragerea fără 
întîrziere a trupelor O.N.U. din 
Congo va da guvernului congolez 
posibilitatea de a-și extinde juris
dicția asupra întregului teritoriu 
al țării, ceea ce va corespunde 
întru totul intereselor naționale 
ale poporului congolez, precum și 
hotărîrii O.N.U. cu privire la res
tabilirea unității și integrității te
ritoriale a Republicii Congo.

Guvernul sovietic crede că toa
te statele prietene poporului con
golez îi vor acorda un^ajutor mul
tilateral în întărirea suveranității 
Republicii Congo și ridicarea bu
năstării economice a poporului ei.

©
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țelor armate peruviens anunță c«- 
generalul Ricardo Perez Godoy 
fost demis din funcția de președinte 
al juntei militare. Comunicatul ă- 
nunță că generalul Nicolas Lindley 
Lopez (șeful unei grupări militare 
rivale lui. Godoy) a preluat postul 
de președinte al noii junte mili
tare.

Generalul Godoy preluase pute
rea la 8 iulie anul trecut printr-o 
lovitură de stat care a răsturnat 
guvernul președintelui Manuel Pra
do. El a lormat atunci o iuntă 
militară guvernamentală, din care 
făcea parte și noul președinte Ni
colas Lindley. La 5 octombrie s-a 
produs o primă criză ministerială 
prin demisia ministrului de interne. 
In cursul celor cinci luni următoare 
junta a avut de făcut față unor 
mari manifestări ostile ale popu
lației, în special ale țăranilor, ne
mulțumiți de înrăutățirea situației 
lor economice și de caracterul an
tidemocratic al juntei. Junta a răs
puns prin suspendarea la 5 ianua
rie a garanțiilor constituționale și 
arestarea a sute de militanți ai 
mișcării populare.

a'*
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Grevă în Chile
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager- 

pers).
După cum s a anunțat muncitorii 

de la fabrica de textile din locali
tatea chiliană Quillota au ocupat 
fabrica in semn de protest împo
triva nesatisfacerii revendicărilor 
lor de către patroni.

Agenția Prensa Latina anunță că 
la 3 martie poliția, chemată de pa
troni, a scos cu forța pe muncito^ 
din fabrică. Cu toate acestea mun
citorii sînt ferm hotărîți să-și con
tinue protestul declarind grevă în 
sprijinul revendicărilor. Greva, a- 
nunță agenția, cuprinde tot perso
nalul fabricii, care numără peste 
1 000 de muncitori.
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