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falca Jinlni a votat cu entuziasm
ікпігп sociâlism bunastart sl pace

Valea Jiului a trăit, duminică, din plin marca 
sărbătoare a alegerilor. Cu muit înaintea zorilor, 
străzile localităților noastre miniere au fost inun
date de oameni. Tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
muncitori sau intelectuali, oameni ai muncii de cele 
mai diferite vîrste sau profesii, erau stepîniți cu toții 
de același gând: să făurească prin votul lor, dat din 
toată inima candidaților Frontului Democrației Popu
lare, o nouă victorie pe drumul luminos spre socia
liștii,

Votul de la 7 martie â constituit, pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului, un prilej de a-și manifesta 
mîndria pentru succesele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor izvorîte din programul desăvîrșirii con
strucției socialiste, de a-și reafirma dragostea fier
binte și atașamentul față de partid, conducătorul în
tregului nostru popor spre un viitor fericit.

Minerii și muncitorii, intelectualii, toți cetățenii 
Văii Jiului au dat glas, prin votul de la 7 martie, 
voinței lor de a lupta neobosit pentru cauza socia
lismului, progresului și păcii.

Cu toții
Ceea ce a caracterizat sărbătoarea 

alegerilor a fost, în primul rînd, par
ticiparea masivă la vot, încă din pri
mele ore ale dimineții zilei de 7 mar
tie, a maselor largi de oameni ai 
muncii. Gu mult înainte de începe
rea votării, în fața secțiilor de vo
tare din orașele și comunele Văii 
Jiului s-au adunat grupuri masive de 
cetățeni animați de dorința de a-și 
introduce printre primii votul în 
urnă. In acele ore premergătoare 
zorilor, în fața secțiilor de votare, 
au avut 
spontane 
fundă, a 
față de

— Declar descjii^ă ,secția, 
tare și vă rog să poftiți la 
s-a adresat primilor alegători tova
rășul Molnar Alexandru, președintele 
secției de votare instalată în elegan
tul hol al clubului din Petrila, 
momentul cînd pendula bătuse 
șaselea ceas al zilei.

In aceeași clipă, 37 de secții 
votare din orașele și comunele Văii 
Jiului își deschideau ușile. Sute 
sute de cetățeni au trăit bucuria 
a fi printre primii care introduc 
urne buletinele lor de vot.

Această satisfacție a revenit,
Petrila, minerului pensionar Haidu 
Iuliu, Erou al Muncii Socialiste, bri
gadierului Cucoș Gheorghe, pe piep
tul cArtjia străluceau două steluțe de 
frunt?' în întrecerea socialistă — 
una pe 1963, iar cealaltă, primită re
cent, pe 1964, studentei Zaharia So
fia, fiică de muncitor, căreia anii so
cialismului i-au deschis cele 
largi perspective de învățătură, 
rului Tudor Ștefan ce se afla 
la primul său vot. Și în mai
de un sfert de oră, la secția nr. 21 
din Petrila votaseră 85 cetățeni în 
timp ce alții și alții veneau la rînd.

In același timp, pe străzile Petri- 
lei se auzeau melodii executate 
acordeon. Tinerii muncitori care 
cuiesc în cele două cămine se

ca

loc mai multe manifestări 
dar de o semnificație pro- 
dragostei oamenilor 

partid.
muncii

de ,vo- 
vot —

un singur om!
dreptau

secție de votare. Nu mult după aceea 
un alt grup de tineri însoțiți de a- 
cordeoane, purtînd steaguri roșii și 
tricolore, se îndreptau plini de voie 
bună spre localul de vot. Erau tineri 
care votau pentru prima oară și 
mergeau — așa cum stabiliseră din 
timp — împreună spre a-și da pri
mul lor vot cu încredere și entu
ziasm candidaților vieții noî.

Aceeași participare masivă la vot 
a caracterizai desfășurarea alegerilor 
în toate celelalte localități ale Văii 
Jiului. La Vulcan, în momentul în
ceperii votării, peste 800 de cetă
țeni așteptau în fața celor 6, sțc- 

der votare. La Lupeni‘•au' mers’

cu toții, masiv, spre o altă

f ft

la vot împreună, după terminarea 
lucrului, muncitorii din schimbul de 
noapte de la Viscoza. La Lonea, mi
nerul pensionar Kopetin Geza a ve
nit la vot împreună cu toți pensio
narii din cartier, iar maistrul mi
ner Gavrilescu Gheorghe a venit la 
vot cu toți alegătorii din circum 
scripție.

Animați de dorința de a-și mani
festa prin votul lor bucuria pentru 
viața nouă pe care o trăiesc, încre
derea în viitor, cetățenii cartierului 
Livezeni — cel mai tînăr și cel mai 
mare cartier al Petroșaniului — s-au 
prezentat cu toții în fața urnelor în 
prima jumătate a zilei de 7 martie, 
iar la orele 14,45 peste 96 la sută 
din cetățenii Văii Jiului își exerci
taseră' dreptul le vot 1

în 
al

de 
în

la

mai 
tînă- 

acum 
puțin

A devenit o tradiție în Valea Jiu
lui ca marile sărbători ale poporului 
nostru să fie întîmpinate de cei ce 
lucrează în minele, uzinele și pe șan
tierele Văii Jiului cu înfăptuiri deo
sebite în muncă.

Nici de astădată tradiția n-a fost 
dezmințită. Ziua de 7 martie, zi de 
înaltă răspundere cetățenească, a fost 
întîmpinată cu cinste. Oamenii Văii 
noastre s-au prezentat cu fruntea sus 
în fața urnelor, cu chipurile lumina
te de bucuria datoriei împlinite, de 
mîndria pentru succesele înscrise pe 
graficul întrecerii.

Cu aceste 
justificate, a 
urna de vot 
menajată la
Lupeni, împreună cu ortacii săi 
minerul șef de brigadă Ghioancă 
bin. In marele abataj frontal 
adîncurile Lupeniului unde lucrează 
brigada minerului Ghioancă Sabin 
s-a desfășurat din prima zi a aces
tui an o bătălie entuziastă pentru 
mai mult cărbune. Rod al întrecerii 
însuflețite ce a cuprins întreaga 
brigadă, săgeata de pe graficul în-

sentimente, pe deplin 
introdus buletinele în 
din secția de votare a- 
clubul sindicatelor

la 
lo- 
în-

din
Și 

Sa- 
din

trecerii s-a urcat neîncetat. In 
schimbul din noaptea de 6 spre 7 
martie, brigada minerului Ghioancă 
Sabin a cucerit un succes edifica
tor : a trimis la ziuă cea de-a 
1 000-a tonă de 
peste plan de la

Cu satisfacția 
lizări în muncă 
fața urnelor 
din sectorul 
nizat sector 
Oros Iosif, 
acest grup, a arătat că în schimbul 
de noapte colectivul sectorului. a ex
tras peste plan 50 tone de cărbune 
cocsificabil.

La secția de votare nr. 94 din 
Lonea, printre primii a votat și mi
nerul Bîrluț Clement cu brigada care 
în schimbul de 
noapte a depășit 
sarcinile de plan 
cu 40 la sută.

Printre primii a- 
legători de la

cea 
cărbune cocsificabil 
începutul anului, 
unor asemenea rea- 

s-a prezentat in 
un grup de mineri 
B, cel mai meca- 

Lupeniului. Minerul 
din

Și
IV 
al 

care făcea parte

(Continuare in 
pag. 2-a)

Minerul Cristea Aurel, candidat pentru alegerile de deputați în Marea Adunare- Națională 
în mijlocul alegătorilor din Iscroni.

REZULTATE 
PRELIMINARII 
ALE
ALEGERILOR

Ea Comisia Electorală Centrală și la Consiliul de Sfat a! R. P. Re
mine s-au primit date provizorii cu privire la rezultatele alegerilor pentru 

Marea Adunare Națională și sfaturile populare regionale, orășenești, ra

ionale și comunale.

In listele de alegători pentru Marea Adunare Națională ? și sfaturile 
populare au fost înscriși aproximativ 12 800 000 cetățeni față de 

12 444 977 în alegerile pentru Marea Adunare Națională din 1961.

S-au prezentat la vot aproape toți alegătorii înscriși în liste.

Candidații Frontului Democrației Populare pentru Marea Adunare Na-

țională au întrunit peste 99 la sută din totalul voturilor exprimate.

In circumscripția electorală „Grivița Roșie" din Capitală, din 34 690 

alegători înscriși în liste s-au prezentat Ia urne 34 686 alegători, care au 

votat în unanimitate pentru candidatul Frontului Democrației Populare 

în alegerile pentru Marea Adunare Națională, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Datele definitive asupra rezultatelor alegerilor vor fi date publicității 

mîine, 10 martie, de Comisia Electorală Centrală pentru Marea Adunare 

Națională și de Consiliul de Stat al R.P. Romîne pentru sfaturile populare.

(Agerpres)

Votăm pentru fericirea copilului nostru, pentru viitorul însorit al tu
turor copiilor patriei noastre, au declarat în' fața urnei soții Clara și 
Eduard Vandraș din Lupeni.

^wdetiuiiil din inimi
Plnă la deschiderea sec

țiilor de notare mai era a- 
proape o oră. Peste cartier 
mai stăruia încă picla nop
ții. Dar ferestrele aparta
mentelor din blocul nr. 50 
prinseră să se lumineze, una 
cite una.

Ora șase a zilei de 7 martie 
i-a găsii in picioare pe toți lo
catarii acestui bloc. Imbrăcați 
de sărbătoare, soți și soții, 
s-au adunat veseli in fața blo
cului. Nerăbdarea pusese stăpl- 
nire pe toți. De la etajul al 
III-lea se deschise o fereas
tră și o voce strigă rugă
toare :

— Așteptați-rie și pe noi. 
Coborîm îndată. Vă rugăm

— Haide, veniți repede.
Cîteva minute mai tîrziu, 

un grup de 35 cetățeni se 
îndrepta perechi, perechi 
de la blocul nr. 50 spre lo
calul școlii de 8 ani nr. 5 
din cartierul Livezeni, unde 
se afla secția nr. 1 de vo
tare din orașul Petroșani. 
Cu fețele îmbujorate de ră
coarea dimineții, au pășit în 
fața urnelor pentru a-și da

votul lor candidaților F.D.P. 
minerul Pădure Ion. de la 
E. M. Dîlja cu soția; mun
citorul Petrescu Aurel de la 
mina Lonea I; metalurgistul 
Konya Iosif de la U.P.U.M.P. 
și soția sa Paula, soră me
re cală la spitalul de copii; 
proiectantul Tolvay Ladislau 
de la U.P.D și soția sa Eva, 
luriătoaie în comerț; Turdea- 
nu Nicolae, elev la școala 
ae maiștri din Petroșani S' 

soția sa Aneia, lucrătoare 
sanitară; profesorul llieș Ni
colae de la Institutul de mi
ne cu soția și toți ceilalți 
locatari cu drept de vot din 
blocul nr. 50. Cu toții și-au 
exercitat dreptul 
Constituția țării 
prima oră de la 
secției de votare.

— In luna septembrie 1964 
am primit cu toții aparta
mentele în blocul 50. Ne bu
curăm împreună de confort, 
de un trai civilizat, demn de 
viața nouă pe care o trăim 
prin grija partidului și a 
stalului socialist — ne-a de
clarat unul din alegătorii 
veniți de" la blocul ’nr. 50.

acordat de 
noastre în 
deschiderea

aceea. ая»> 
mer-. 

împreună 
de, 

votare ■' pentru a ne da votul 
candidaților F.D.P., reprezen
tanții vieții noi și fericite, 
care vor face totul ca în 
cartierul Livezeni să se înel-t 
țe alte și alte blocuri noi, 
să înfrumusețeze cartierul • 
spre bucuria și folosul celor 
r.e muncesc.

Cuvinte pornite din inimă. 
La fel, cum din îndemnul 
inimii, cetățenii din blocul 50 
au plecai la vot printre 'pri
mii din cartier. La puțin 
timp votaseră in întregime 
și locatarii blocului vecin — 
nr. 51.

Și e firesc cînd vezi cu 
ochii tăi cum crește orașul, 
cartierul în care locuiești. In 
orașul Petroșani s-au înălțat 
în anii noștri blocuri noi cu. 
peste 3000 de apartamente, 
magazine, cămine și școli. 
In cartierul Livezeni — mîn
dria orașului — se vor mai 
construi plnă la sfirșitul a- 
cestui an peste 15 
moderne cu 540 de 
mente spațioase; 540 
curii pentru oamenii 
și tot atitea îndemnuri în 
inimi. •

De 
ținut să 
gem 
la secția

■blocuri 
aparta- 
noi bu- 
muncii
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Valea Jiul.ii a votatenentuziam 
pentru socialism, bunăstare și pace

Cu fruntea sus !
(&rmare din pag. /-a)

Uricani s-au numărat și minerii din 
brigăzile fruntașe conduse de So- 
rescu Constantin, Teodoreseu Stăneu, 
Năsăleșp Miron.

Cu mîndria unei realizări de sea
mă s-a prezentat la secția de Vo
tare nr. 4 din Petroșani și maistrul 
constructor Văduva Ioan. In cinstea 
alegerilor, brigăzile de constructori 
da sub îndrumarea lui au dat în 
folosință înainte de termen 72 apar
tamente. Iureșul Întrecerii însuflețite 
a cuprins în cinstea alegerilor, ca o 
flacără vie, de ia un capăt la altul 
al Văii Jiului, toate colectivele, toți 
oamenii muncii. Și astfel, prezentîn- 
du-se ta vot, oamenii muncii au 
raportat realizări deosebite. Munci
torii mineri din Aninoasa au dat în 
aeest an peste plan, în cinstea ale
gerilor, 3 200 tone cărbune, colecti
vul F.F.A. „Vlscoza" Lupeni a îm
bunătățit calltatas firelor de mătase 
artificiali tați dș anul trecut ou 
aproape 6 lș suta, Iar mecanicii de 
ta depoul O.P.R. Petroșani au aes- 
npsnlalt 1 480 tone de combustibil 
coavMțtansl eu care pot remorce

Pretutindeni — atmosferă 
de sărbătoare

Ctad ceața dimineții s-a destră
mat, orașeb și celelalte așezări mi- 
niere ele Vili Jiului, și-au dezvă
luit. în «lipirile ecinieietoere 
soarelui de primăvară, frumusețea 
cu oare s-au Inveșmlntat pentru Xiua 
alegerilor- steaguri roșii și tricolore 
unduiau eu sutele de a lungul stră
zilor. Localurile de vot erau o ade
vărata tamănunchwe de frwmurtțt: 
covoare, glastre de flori, desene jl-au 
dat aici țnttlnlre pentru а contribui 
ta earaenrul sărbătoresc el alegeri
lor. Ffowre secție de votare șl-a 
primit alegătorii înveșmlntatt sărbă
torește, împodobită eu măiestrie. CSt 
de plăcut Impresionați au fost mai
strul miner ionajcu Petru, minerii 
Altoaescu lean, Bogdan Gheorghe, lă-

Schimbul nostru de mîine
Marea sărbătoare a alegerilor a 

prilejuit q adevărată revărsare da 
tinerețe, pentru că însăși patria noas
tră șl-a dobîndit, în anii gocialiemu- 
lui. adevărata tinerețe.

Niciodată pînă acum în Valea Jiu 
lui, nu s-au prezentat în fața urne- 
І0Г- atît de mulți tineri care învață. 
Aceasta — urmare a faptului că 
Priroșaniul a devenit, în anii pute
rii populare, un important centru de 

Primii alegători de la lecția de votară nr. 6 din orașul Potreșaai 
în fața urnei de vot

330 trenuri pe ruta Petroșani-SIme- 
ria,

înfăptuirile de pipa acum consti
tuie un nou Imbold în muncă. 7 mar
tie a fost o zi în care fiecar? ce
tățean ș-a gîndjt la ceea ce a făcut 
el pentru patria socialistă șl ce 
are de făcut în viitor pentru înăl
țarea ei continuă.

Prezentîndu-șe în fața urnelor, bri
gada minerului fruntaș Enache Chi- 
riță de U mina Petrila, care a ex
tras peste plan în cinstea alegeri
lor l?0 tone de cărbune, s-a anga
jat să depășească planul anual cu 
500 tone cărbune. înainte de a ple
ca în cursă, mecanicul de locomo
tive Crișan Iosif a votat la secția de 
votare nr. 7 instalată în incinta sta
ției C.F.R. Petroșani. Cu acest pri
lej, el a declarat: „Dau cu încredere 
votul mgu cpndidaților F.D.P. și 
mă angajez să-l întăresc prin remor
ca rea do trenuri eu tonaj sporit și 
să rea lize» în acest an O reducere 
a Consumului de combustibil cu 10 
ta sute*'.

Aseat optimism a însoțit pretutin
deni sugătorii Vili Jiului I» wețiile 
de voters.

catușui de mini Hote* viorri, so
ție șl fiica să Ana, oare a votat pen
tru prima oara, atunci cînd au tre
cut pragul secției de votare instala
tă în sala de apel a minei Vul
can. Pretutindeni ... covoare, flori; 
cabine învețmîrttate în tapet roșu. Du
pă се-șl Introduceai butetlimife m 
urna, alegătorii se opreau o clipă pen
tru a admira tacă o dată frumuse
țea sălii. Tot atft da primitoare 
șl.șu Inttmptnta alegătorii șl swtllte 
de votare de la cluburile din Urletini, 
Lupeni și din celelalte localitațl ale 
V#H Jiului.

in jurul secțiilor de votare. clntec 
șl voie buna. Pe «’rări *~ mulțime 
de oameni «u chipuri zîmbltoere a 
căror viață înflorește sub soarele lu
minos al aaclaltamulul.

invățămtat. Cît de mult au rămas 
fn urmă acela vremi cînd fiilor de 
mineri le erau răpite copilăria, drep
tul la învățătură, fiind siliți de 
foștii stăpînl al minelor Să lucreze 
de la cea mai fragede virată pe 
mai nimic. Astăxi fiilor și fiicelor 
minerilor noștri li s-au creat condi
ții minunate de învățătură. Sute și 
șute de tineri se pregătesc pentru a 
deveni muncitori cu o înaltă aalifi- 

care ia școlii* profesionale din Pe
troșani și Lupeni și cei care au îm
plinit virata de 18 ani au venit ta 
secțiile da votare In grupuri ma
sive. In trecut, In Vele» Jiului a e- 
xistat o singură școală medie. As- 
tă«|, școli medii avem la Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila. Zeci șl 
zeci «te elevi ai claselor mari din 
aceste școli medii, între care Ada- 
meț losefina, Gagv Tiberiu, au trăit 
solemnitatea întîlulul lor vot aflîn- 
du-se Încă pe băncile școlii. Sute și 
sute de fii ai minerilor și munci, 
tarilor Văii Jjului învață în amfitea
trele Institutului de mine din Petro
șani spre a deveni ingineri cu c 
înalță calificare ai industriei noastre 
carbonifere. Pentru minunatele condi 
ții de învățătură și de Viață ее le-au 
fost create «i au ținut să « prezin
te cu toții în grupuri mari în fața 
urnelor împreuna cu profesorii lor 
Printre primii care au votat 1a sec 
țla de votare nr. 4 din Petroșani au 
fost șl cel 1Б0 studenți venlți în fa
ța urnelor împreună cu tov. Stales 
Emil, decanul Facultății de electro- 
mecanică minieră. Toți studenții care 
locuiesc în cele trei cămine studen
țești au ținut sâ voteze, încă din 
primele ore ale dimineții. Studenții 
fruntași ta învățătură Suvaină loan, 
Marinescu Lucian. Szasz Andrei și 
mulți alții și-au exprimat liotărîrea 
de a-și întări votul prin muncă stă
ruitoare |« țărîm profesional spre a 
fi la înălțimea sarcinilor cure le 
vor reveni în producție va viitori in
gineri.

Cetăfenii celor mai tinere cartiere
Evenimentul. d« duminică — aldge- . 

rîie — s-a desfășurat îfl toată Valea 
Jiului într-un decor optimist, deco
rul impresionantelor transformări prin 
care trec așezările miniere din bazi
nul noatru în anii socialismului, Blo
curi ridicate în roșu, schele și maca
rale — tetă imaginea Văii de-a lun
gul celor doua Jluri. Votul a 
tnii de catăteid este ' legat de uo 
eveniment Important în viața lor 
personala: de mutarea In noi lo
cuințe. Și e îîreec; doar în cei 4 
ani ce au trecut de la recentele e- 
legeri pentru Marea Adunare Națională 
s-au dat ta folosință oamenilor mun
cii din Valea Jiului 4 575 aparta
mente.

Să poposim bunăoară, în bătrîna 
așezare miniereaacâ Vulcan. Afet 
ta apropierea unei noi cetăți a in
dustriei socialiste, preparați» din Co
rcești — ridicată doar eu cîțiva ani 
ta urmă -*• a sporit și buchetul nou 
de blocuri dintre care cale 3 ou 8 
etaje vin eă completeze ariiiteriura 
nouă « vechiului Vulcan. Iată o jus
tificare în plus a optimismului cu 
care s-au prezentat duminică la urne 
minerii Rusu Hie, Cazimir Mihai, Lo- 
ghin Vaeile și alte sute de locatari 
ai noilor eartiere apărute ta hotarul 
Vulcanului. Și peste tot noile cartie
re, răsărite pe locuri unde în trecui 
nu a fost nimic, sau pe tocul foste
lor colonii dărăpănate și năruite de 
vreme, împodobesc Valea Jiului. La 
Lupeni, sub colina Grafitului, sec
ția de votare nr- 32 в fost amena
jată în localul unei noi școli apă
rută între cele două alegeri. Tot 
Intr-un local nou, respectiv in mo
dernul complex al noului cinemato
graf din Braia a funcționat secția 
de votare nr. 33. ln ambele șeețil 
au votat oamenii noilor cartiere, lo
catari ii modernelor apartamente din 
somptuoasele blocuri ce mărginesc 
de cîțiva ani șoseaua ce străbate 
cartierul Braia. Printre ei se afli 
zecj de mineri de frunte al Lupenlu- 
lui: Petre Constantin. Vetec loan. 
Radu Dumitru, tehnicianui Sin» 
Franci» 0 alții.

Zeci de tineri petrlleni, care au votat ieri prima oară, s-au preecs* 
ist împreună la secția de votare, cu veselie șl optimism.

— Prin votul mșu, dat cu încre
dere candldaților F.D.P., țin să-mi 
exprim bucuria pentru condițiile noi 
de muncă și de viață ale minerilor. 
Stat locatar al noului cartier Braia. 
Locuiesc în condiții la care minerii 
vechiului Lupeni nici nu puteau visa. 
Stat sigur că votînd candidații 
F.D.P. votez pentru viitoarele con
strucții ce vor împodobi harta ora
șului, a întregii țări — ne-a decla
rat în secția de votare minerul frun
taș Petre Constantin.

Gu entuziasm, cu încredere în vi
itor au votat încă din primele ore 
ale dimineții și cețfițanii celui măi 
mare cartier nou din Valea Jiului — 
cartierul LivezenI din Petroșani. De 
la alegerile trecute alei s-au dat 
în folosință oamenilor muncii. 1800 
de apartamente. Votul cetățenilor din 
noul cartier, dat din toată inima can- 
dldațiior poporului, exprimă încrede

Pentru înflorirea comunei
Prin ceata deasă care învăluie uli

țele comunei Iscroni în această di
mineață, se îndreaptă spre secția de 
votare numeroși locuitori. Abia în
cetase ultimul aintat al cocoșilor. 
Pensionarul Aron Nlcolae, dulgherul 
Leac Vacile, Împreună cu soțiile lor, 
doreau si fie primii. Aceiași lucru 
tl nutrea și pensionarul Pitea Dumi
tru-

...Printre grupurile de oameni care 
se îndreaptă spre secție ее afli și 
baci Crăciunescu; a împlinit 70 de 
ani dar are o ambiție: si fie iar prin
tre primii la vot. ba fel ca și în 
urmă cu doi ani.

— încotro baci Grăctunescu, intri 
In vorbi un tlnir.

— Se Înțeleg* el la secția de vo
tare...

Vorbind de una de alta, cei doi 
au ajuns la secție.

Ctad a-a prezentat în fața urnei, 
studentul Her Nicolas și-a exprimat 
In cuvinte calde mulțumirea pentru 
condițiile creata de partid tineretu
lui, pentru sprijinul acordat xafle- 
ririi comunei lor. 

rea lor nețărmurită în viitorul lu
minos al patriei, în politica înțe
leaptă a partidului.

☆

Marea majoritate a cetățenilor 
Văii Jiului au votat în prima jumă
tate a zilei de 7 martie exprimta- 
du-și cu entuziasm dragostea față 
de partid, devotamentul față de cau
za socialismului, hotărîrea de ă ob

ține noi victorii în opera de de*â- 
vîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră. Pînă tîrziu îs» юар- 
te, oamenii muncii din bazini.J nos
tru carbonifer au trăit cu intensita
te bucuria marii sărbători a alege 
rilor, cu sentimentul de stăpîni ai 
vieții și ai viitorului lor. Valea Jiu
lui, oamenii ei și-au dat unanim vo
tul tor pentru socialism, bunăstare 
și pace.

Printre primii care au avut satis
facția de a depune buletinele în urnă 
au fost studenții Pașudeti Gabriela 
și Her Nieolae, pensionarul Aron 
Nlcolae și elevul utemlet Semen Pe
tru. Pentru propășirea comunei Is
croni a votat beci Iacob Crăclunes- 
cu și ceilalți țăran!, muncitori și 
intelectuali ai comunei.

S-au prezentat apoi le urnă locui
tori al comunei îmbrăyați în frumoa
se costume naționale. Un grup de 
țăran! din cătunul Văleni, a venit 
la secție de votare împreună cu fan
fara. La fel și cei din Vîna Neagră, > 
Centru II, șl alte cătune. s-au 
prezentat la vot în grupuri compac
te. Au venit apoi să voteze frunta
și to gospodărirea comunei, locuito
rii Balaș Ludovic. Costinaș Petru 
și Cerna loan.

Pini la ora 17,30 ta circumscrip
ția nr. 18 Iscroni toți cei înscriși în 
lieta votaaarl deja.

TITU CORNEA 
învățător
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Valea Jiului avotat eu entuziasm
pentru socialism, bunăstare $■ pace

Votează minerii exploatării fruntașe Ceferiștii și-au spuc cuvîntul
Minerii aninoseni au intrat de cu- 

rînd în posesia „Steagului roșu" de 
■unitate fruntașa pe țara in raniur.i 
cărbune. Amintirea evenimentului 
este încă proaspătă. Și iată că după 
două zile — la 7 martie — anino- 
senii au dorit să fie iar primii. De 
astă dată la vot.

Comisia secției de votare nr. І0 
făcea ultimele pregătiri pentru a-i 
primi pe alegători. Abia trecuse de 
■зга 5. La intrarea în secție așteptau 
deja mulți — mineri și pensionari eu 
soțiile lor, tineri care-și exercitau 
pentru prima dată dreptul cetățenesc

Primii care au introdus în urnă 
buletinele de vot au feat pensiona
rul Lunca Petru cu soția, l-a urmat 
o femeie — Colda Maria în virată 
de 87 ani, S-a prezentat apoi în fața 

. comisiei un grup compact de băr- 
biețl, Făceau parte din brigada frun
tașă a lui Schneider Francisc, de la 
sectorul Ill al minei. După brigadier 
au votat ortacii săi — Tănase Con
stantin, Unghlanu llie, Robu Sava, 
Cotleț Aurel. Aici, în fața urnei, 
brigadierul a mai adăugat la cele 
1500 tone de cărbune, angajamentul 
anual, încă 200 de tone. La intrarea 
Ш secție se aud acorduri de acor-

î M P R
Pe ^forestierii sectorului de exploa

tare a lemnului din parchetele situa
te în raza comunei Cîmpu lui Neag 
îi caracterizează hărnicia și spiritul 
de întrajutorare. Numeroase exem
ple de acest fel s-ar putea da. A- 
mintim doar că forestierii sectorului 
Gîmpu lui Neag au cîștigat titlul de 
aector fruntaș în întrecerea socialis
tă pe anul trecut.

In dimineața zilei de duminică, bri
găzile forestiere complexe din par
chetele Rostoveanu, Cîmpu Mielului, 
Valea de Pești au venit în grupuri 
compacte la vot. Frații Roba Nico- 
lae și Dumitru au pășit Împreună 
în fața urnei de votare. Primul con
duce o brigadă forestieră complexă, 
iar celălalt una de instalare a funi- 
cularelor. Cei doi au fost urmați 
de пісй'гіі brigăzilor lor, de bocșe- 
rul Ciocan Constantin, de mecanicul 
de fierăstrău Coman Iosif, de mai
ștrii Furdui Petru și Manolescu llie 
și de alți forestieri.

☆

ba secția de votare instalată în 
localul Școlii generale de 8' ani din 
localitate, de la ora 6 și pînă la 
ora 11,30 s-au perindat în fața ur
nei toți cetățenii din comună. îm
preună au venit să voteze cadrele di
dactice de la această școală, țăra
nii muncitori Mihăiasă Lazăr, E'ămz

Minerul fruntaș Burdea Nîcolae. 
șei de brigadă în sectorul l al minei 
Lonea votează ou optimism. Dînd 
peste plan 380 tone de cărbune, bri
gada lui și-a realizat angajamentul 
luat pînă la 1 MaL 

deon și ctateee. 20 de tineri care 
votează prima dată, avlnd în frunte 
pe electricienii Brînzan Mircea și 
NIstoran Gheorghe, își fac apariția 
în secție. Tovarășa Coama Florica, 
responsabila stației de radiofieare 
din comună, solicită celor doi tineri 
un interviu. învățătorul! Sîmo losif 
se află in fruntea unui grup de 39 
de bărbați și femei, tineri și vîrștnici, 
făcînd parte din circumscripția co
munală nr. 4.

La secția de votare nr. 11, pri
mul care șira primit buletinul a fost 
minerul Vlașin loan, de la sectarul 
V investiții. Un tînăr de 18 ani, Stra- 
tulaf Nicolae, venit în Aninoaaa la 
niște rude, din regiunea Bgcău,. a 
depus al doilea buletinul. L-a urmat 
vagonetarul Munteanu Gheorghe, or
tac al brigadierului Schneider. Prin
tre primii, și prima dată, a votat și 
învățătoarea Kacso Ileana.

In frunte țy tovarășul Gali Fran- 
cisc, secretarul comitetului U.T.M. 
pe mină, un grup format din 60 de 
utemiști a sosit în fața secției, pur- 
tînd drapelul tricolor. In numele to
varășilor săi care votează toți pen
tru prima dată, strungarul Săsăluș 
Petru își exprimă satisfacția de a fi 

EUN Ă
Pătrn, Cîndea Iovan și alți local
nici, Printre ei se afla și o bătrînă 
trecută de 90 de ani, care a venit 
împreună cu nepoții săi — Popescu 
Ioan și Seorgeta și Hamz Lucre
tia. Bătrîniea a pășit în fața urnei 
alături de nepoata sa Lucreția, care 
se, află la primul ei vot. Îmbrăcate 
în pitorescul port popular, bunica și 
nepoata se priveau surîzînd. După 
votare bunica a-a dus acasă, pe 
cînd nepoata și mulți alți alegători 
s-au dus la căminul cultural, de 
unde răzbateau cîntece de veselie.

PENTRU TINE 
PUI DE OM

Deși era zi de repaus, locatarii 
noului cartier. Constructorul din 
Petroșani, s-au trezit înainte de 
ivirea zorilor. De la pensionarii сц 
timplele ninse de ani, la oamenii 
in floarea vîrstei, făuritori ai so
cialismului și pînă la copiii de 
cițiua anișori — cu toții se pregă
teau de zor. Plecare ținea să se 
numere printre primii votanți. In 
timp ce-l îmbrăca mămica, lui Nt- 
aușor, un puști de trei anișori, ou 
obrăjorii dolofani și rumeni și 
ochii ca mura, nu-i mai tăcea 
gurița.

— Mămica, nu mai plecăm o 
dată?

— îndată puișor.
— Dar iăticu cînd o să voteze?
— El. tot acum, cind iese din 

șut.
— Pe mine nu mă lasă să vo

tez mămică ?
— Ba da, dar cină crești mare. 

Acum votăm noi.
— Și de ce votați?
— Pentru fericirea noastră a 

tuturor. Ca tu să ai pătucul tău 
călduț și frumos, portocale, cioco
lată, prăjituri, jucării și hăinuțe, 
de toate din belșug. Votăm pentru 
fericirea noastră a tuturor, pentru 
viitorul tău însorit, puișor de om.

Oricît s-au grăbit Nicușor și 
mămica să fie primii la votare, 
n-au reușit. La secția de votare 
amenajată in sala cinematografu
lui Republica, era deja lume mul
tă. Cind introduceau votul in ur
nă, pe chipurile oamenilor injlorea 
un zimbet. Prea multe n-a înțeles 
el, Nicușor cum votul înseamnă 
fericire și belșug dar cu timpul o 
să înțeleagă. Prezentul в luminos, 
dar viitorul va fi și mai strălucit, 
iar Nicușor privește cu încredere 
spre zorii comunismului. 

prezent, prima oară în viață, în fața 
urnelor: „Trăiesc emoția primului 
vot, pe cared dau din toată inima 
candidaților F.D.P.". Și alături de 
Săcăluș depun buletinele de vot ti
nerii Borza Ioan. Bledea loan, To. 
muș Marja, Sipaș AWa.

Cetățgpii de pe strada Progresul 
au venit la secție avînd în frunte pe 
candidatul lor în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, minerul 
Cristea Aurel. Alături de minerii 
■Karli Gheorghe, Petrie Nieolae, 
se aflau maistrul Crecan Alexandru 
și pensionarul Moro Petre.

De la mină, cosește, după o noap
te de muncă rodnică (60 tone de 
cărbune trimise la ziuă) schimbul 
condus de Gherman Constantin din 
brlgșda fruntașă a lui [ane Victor, 
De la frontiali.il sectorului IV, mi
nerul Mesaroș Ioan a venit la vot 
cu alți ortaci raportînd extragerea 
a 80 de tone de cărbune.

Mai recunoaștem printre cei car* 
votează la secția de votare nr. 11 
și alți oameni vrednici ai minei A- 
ninoasa -- minerul șef de brigada 
Hegheduș Dănilă, șeful de schimb. 
Dina Virgil, artificierul Bdyte Fran- 
cisc, împreună cu familiile lor.

Secția de votare nr. 11 raportea
ză un succes deosebit: la ora 8,30 
votaseră deja 42 la sută din cei 
înscriși pe listele de alegători 1

soțiile lor. riști s-a doveditVETRO FRANCISC

Bănițenii în fața urnelor
...Săteanul Stoica Vasile, unul din

tre oamenii cei mai cunoscuți în co
muna Bănița, este întotdeauna ta 
iruntea acțiunilor obștești pentru 
dezvoltarea localității fiind exemplu 
pentru toți.

...Medicul Berinde Ștefan a venit 
numai de 2 ani în comună. El este 
însă cunoscut și prețuit de populația 
celor 11 cătune, a căror asistentă 
sanitară o asigură în bune condi- 
țiuni. Dispensarul medical este do
tat cu instrumentarul necesar, avînd 
în plus trusă oftalmologiei completă, 
oglindă frontală O.R.L., microscop 
biocular etc. cu care se face față ne
cesităților.

...învățătoarea Văduva Maria este 
apreciată pentru activitatea ce o de
pune în domeniul instruirii tinerei 
generații. Dacă in trecut aici era 
numai o școală cu 4 învățători, în 
prezent există 4 școli cu 13 învăță
tori, iar de curînd la școala de 8 
ani a fost amenajată o nouă aripă 
a clădirii și o sală de sport.

...Tehnicianul Străuțiu Fiorul — 
șeful carierei de calcar, conduce cu 
competență activitatea acestei unități 
care are un ral însemnat în Viața

Mnă le ivirea zorilor mai era 
destul de mult dar la secția de vo
tare nr. 7 dim gara Petroșani au și 
apărut primii alegători. La ora 6, 
cînd secția și-a deschis ușile, se adu
naseră deja peste 150 de oameni ai 
myncii. Erau muncitori ceferiști din 
atșțfe, de la depou, revizia de va
goane, atelierul da zonă, secția de 
întreținere, precum și locuitori din 
cartierul gării. Printre ei puteau fi 
văauți Fulmer Carolina în virată de 
85 de ani, mecanicii de locomotivă 
Rusu Petru și Bozero Ferdinand ca
re au ținut să fie primii la Yfit ЙІ 
alături de ei și studentul Bechiu A- 
lexandru, funcțibnara Șerban Elena 
și lăcătușul Moldovan Gheorghe, ca
re au votat pentru prima oară. La 
secția de votare se prezintă grupuri 
compacta de alegători de pe strada 
Gării și strada K. Marx, muncitorii 
de la districtul L 6 Petroșani.

Familia Griober Mihai a ținut să 
fie laolaltă și la votare. împreună 
cu părinții, a venit și Mihai, fiul, 
care a votat pteitru prima dată.

Minerul Mucenic Nicolaa, șef de 
schimb Ia E. M. Dîlja a venit să 
voteze direct de la serviciu. In gru
puri compacte au șosit la secția de 
votare și cetățenii dta comuna 
Dîlja Mare.

Tot printre cei ее au votat in pri
mele ore ale dimineții au foet și 
muncitorii ceferiști Obeanu Toma, 
•Constautineșcu Teodor, Sucală Sî- 
mton, Sico! loachim, împreună cu 

comunei Anul trecut, colectivul ca
rierei a trimis industriei siderurgice 
300 000 tone calcar metalurgic, iar 
în perioada trecută din acest an 
încă 50000 tone. Muncitorii pietrari 
au participat, totodată, la multe ac
țiuni obștești, între altele, la amena
jarea băii1 populare și introducerea 
apei potabHe.

☆

iată numai patru dintre cei ai 
deputati comunali cîți are Bănița. 
Cu asemenea activități se prezintă 
însă și Vnucov Zamfira, Dragotă La- 
zgr, Vladislav Aurel, Marcu loan. 
Jltea Vâsli* și ceilalți. Cetățeni pre- 
țulți pentru activitatea lor în folosul 
colectivității. Construirea căminului 
cultural, deschiderea a 3 școli noi, 
amenajarea unui dispensar bine do
tat și încadrat cu personalul nece
sar, înființarea de unități comerciale, 
introducerea iluminatului electric și 
a apei potabile în unele părți ale 
comunei, construcții de locuințe pen
tru muncitorii pietrari, iată realiză
rile la care și-au adus contribuția 
și acești fruntași ai comunei. Pen
tru alegerea lor, și-au dat eu încre

Timpul trece pe nesimțite și o dată 
cu el crește numărul celor ca se 
prezintă ta fața urnelor de votare.

O dată cu sosirea trenurilor die 
direcția Simerla și Craiova la secția 
de votare își fac apariția primii ale
gători din alte localități și regiuni 
ale patriei care, ta interese de ser
viciu sau personale, au trebuit eă 
fie pe drum ta această zi. Se pre
zintă la comisia de votare cu dele
gații sau adeyerințe eliberate de sfa
turile populare pentru a vota. Printre 
zecile. de cetățeni. în. trecere prin o- 
rașul Petroșani și care au votat la 
secția nr. 7 se numără Vișan Nicy- 
Iae din regiunea Oltenia, Pop Qțieor- 
ghe, regiunea Argeș, Dodi losif. re
giunea Brașov și Mlrea Ghearghfna. 
Mistade Xenia, Marcu lordacne și 
Sustea Constantin din regiunea Bu
curești. In timp ce așteaptă ruidul 
spre a ge prezenta in fața urnelor, 
muncitorii ceferiști discută despre 
realizările obținute precum și des
pre perspectivele de viitor, mulți 
dintre ei se angajează să sprijine 
munca deputaților pentru înfrumuse
țarea cartierului ta care locuiesc. 
Alții se angajează să obțină însem
nate realizări la locul de muncă. 
Printre aceștia se numără și mem
brii brigăzii de pe locomotiva 230 111 
în frunte cu mecanicul Crișan lo
sif. oare s-a angajat să reducă cu 
10 la sută consumul specific de com
bustibil.

Punctualitatea munciltorHor cefe- 
a fi și ou prilejul 
alegerilor la înăl
țime. La ora 14 
peste 92 la sută 
din totalul alegă
torilor se prezen
taseră deja în fața 
urnelor, de vo
tare.

Muncitorii cefe
riști s-au prezentai 
în fața urnelor 
mîncfri de realiză
rile obținute în 
producție ta cin
stea alegerilor, ho- 
tărîți să-și întă
rească votul eu 
noi realizări.

1. CRIȘAN

Studenții Cră
ciun Mioara, 
Rusu Marla, 
Rusu Liviu, A- 
postbiu Petre și 
Marinescu Tă- 
nase ta fate I 
urnei de vo
tare.

dere votul țăranul muncitor Ongwr 
Ștefan de 70 ani -- care a fast pri
mul în fața urnei — sătenii Dragotă 
Aurei de 63 ani și Poienaru Șueta 
de 58 de ani, din Merișor, Stoica 
Paul și Mușat Petru de la șantierul 
de drumuri, minerii dta brigada a 
7-a condusă de Toth Francisc de la 
carieră, oare s-au numărat printre 
primii votanți.

Banița — comună situată pe cul
mea cea mai înaltă a trecătorii ca
re traversează aici Carpații — a 
cunoscut în anii noștri multe trans
formări : deschiderea carierei de cal
car metalurgic unde lucrează sute 
de muncitori, dezvoltarea exploatări
lor forestiere în munții înconjurători, 
deschiderea șantierului de drumuri 
care execută modernizarea șoselei 
naționale între Crivadia—Petroșani, 
sint dovezi grăitoare despre viața 
nouă pe care o trăiește vechea co
mună de păstori. Pentru dezvoltarea 
continuă a localității lor dragi, pen
tru viața nouă pe care o trăiesc, ce
tățenii comunei Bănița și-au dat vo
tul candidaților F.D.P. 1

ȘT. MIRAI

frontiali.il
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'HANOI 8 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

colonelul Ha Van Lau, șeful misiu- 
rtii de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare vietname
ze, a adresat un mesaj urgent preșe- 

•dîntelui Comisiei internaționale pen
tru Vietnam, în care arată că la 8 
martie, ora 10,30, șase avioane
reacție ale S.U.A. și Vietnamului de 
sud au bombardat localitatea 
Bai, situată în partea de nord a zo
nei demilitarizate și aparținînd teri
toriului R. D. Vietnam. Raidul a du-

Іо

e-

си

Co

rat aproximativ zece minute și a pf£>- 
vocat victime omenești și pierderi 
materiale în rîndurile populației 
cale.

Mesajul formulează un protest 
nergic împotriva acestei acțiuni
cere Comisiei internaționale de con
trol să intervină pentru ca să șe pu
nă capăt actelor similare, provocări, 
lor și sabotajului împotriva Vietna
mului de nord, să se înceteze răz
boiul agresiv din 
și să se respecte 
Geneva cu privire

Sesiunea Consiliului 
ministerial al O.U.A.

NAIROBI 8 (Agerpres).
Sesiunea de la Nairobi a Consiliu

lui ministerial al O.U.A. și-a reluat 
lucrările luni dimineața. Delegații ur
mează să discute plîngerile adresate 
de Uganda și Sudan împotriva ac
telor agresive comise de aviația gu
vernului de la 
teritoriilor lor. 
de la Nairobi 
sșla luerfirilor
eongotez. Moise Chombe.

Comunicatul comun 
indîano-cehoslovac

DELHI 8 (Agerpres).
Vizita în India a președintelui 

vernului R. S. Cehoslovace, J. 
nari, și a ministrului afacerilor 
terne, V. David, s-a încheiat. A
dat publicității un comunicat care 
exprimă acordul celor două părți în 
problemele politicii de coexistență 
pașnică, dezarmare, rezolvare a pro-

gu- 
Le-
ex- 

fost

CHILE

Vietnamul de sud 
acordurile de la 
la Vietnam.

Rezultatele alegerilor de duminică
SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager- 

ptee).
Un număr de 2 920 000 alegători 

chilieni s-au prezentat duminică la 
urne pentru a desemna 147 de mem
bri ai Camerei deputaților și 21 din 
«ei 45 de senatori. Rezultatele neo
ficiale ale alegerilor, date publicită
ții luni la Santiago de Chile, indică 
victoria Partidului democrat-creștin 
de guvernămînt și înfrîngerea drep
tei. Potrivit cifrelor provizorii, de- 
mocrat-oreștiinii au reușit să obțină 
majoritatea absolută în Camera Depu- 
taților întrunind 82 de mandate, adică 
ид procentaj de 43,6 din voturile ex
primate, față de 15,93 în li96I. Par
tidul comunist și-a menținut aproxi
mativ același procent de peste 11 la 
sută Și a obținut 15 mandate. în timp 
ce partidele radical, liberal și con
servator au suferit un eșec de mari 
proporții. Astfel, radicalii dispun în

noul Parlament de 21 mandate în loc 
de 39, liberalii de 7 în loc de 28 și 
conservatorii de 3 în Ioc de 87. A 
scăzut, de asemenea, de la 15 la 11, 
numărul mandatelor deținute de par
tidul socialist.

Observatorii politici din Santiago 
de Chile subliniază faptul că pentru 
partidul de guvernămînt al președin
telui Frei, rezultatele alegerilor „în
trec toate așteptările".

Ziarele care au apărut luni la 
Santiago de Chile au subliniat în
semnătatea schimbării raportului de 
forțe politice din această țară. Zia
rul „El Siglo", organ al partidului 
comunist, scrie sub titlul „Prăbuși
rea totală a conservatorilor și libe
ralilor" că democrat creștinii „au 
înghițit dreapta" și subliniază că în 
urma rezultatelor alegerilor de dumi
nică, partidul comunist de devenit 
a>l treflea partid din Chile.

Măsuri pentru reducerea 
scurgerii dolarilor

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Banca de rezerve a S.U.A. a ce

rut duminică tuturor băncilor ame
ricane să acorde „prioritate absolu
tă" împrumuturilor pentru finanțarea 
exporturilor americane, ca una din 
măsurile preconizate în programul 
președintelui Johnson de reducere a 
scurgerii dolarilor în străinătate. Se 
face apel, de asemenea, la cele 14 
principale bănci americane să reducă 
împrumuturile și investițiile lor în 
străinătate. Potrivit agenției U.P.I., 
guvernul S.U.A. intenționează ca prin 
reducerea împrumuturilor și 
fiilor băncilor americane în 
tate să obțină în cursul acestui 
un surplus de aproximativ 1.5 mili
arde dolari. Agenția relevă că defi- 
citel balanței de plăți al S.U.A. a fost 
în. cursul anului 1964 de 3 miliarde 
dolari. Potrivit așa-numitului program

. ,..l
voluntar, guvernul american 
băncilor să nu depășească o crește
re de 5 la sută față de anul trecut 
a investițiilor și împrumuturilor a- 
cordate în străinătate

cere

investi- 
străină- 

an

din

întrunirea 
Consiliului Superior 
al Apărării din R.AJJ.
’ CAIRO 8 (Agerpres).

Consiliul Superior al Apărării
R.A.U. s-a întrunit la 7 martie, timp 
de patru ore, pentru a studia situa
ția creată la frontierele cu Izraelul. 
Această reuniune, care s-a desfășu
rat la sediul comandamentului su
perior al forțelor armate, a fost pre
zidată de mareșalul Abdel Hakim 
Amer, prim vicepreședinte al R.A.U., 
și' comandant suprem adjunct al for
țelor, ' armatei egiptene.

încheierea Congresului 
a Femeilor Congoleze

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres).
La Brazzaville și-a încheiat lucră

rile Congresul constitutiv al Uniunii 
Revoluționare a

In rezoluțiile 
iele la congres 
tru măsurile de 
miei naționale,
companiilor străine care acționează

Femeilor Congoleze, 
adoptate, participan- 
s-au pronunțat pen- 
consolidare a econo- 
pentru naționalizarea

Leopoldville 
Observatorii 
menționează 

a primului

împotriva 
de presă 
lipsa din 
ministru

colonsa- 
guverne 
serioasă 
situației 

al

blemei germane, lichidare a 
Iismului. Șefii celor două 
și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu înrăutățirea
din Indochina. Primul ministru 
Indiei, L. B. Shastri, și S. Singh, 
ministrul de externe, au acceptat in
vitația de a vizita Cehoslovacia.

Intensificarea luptelor 
în Angola

LUANDA 8 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că în 

ultimul timp luptele dintre forțele 
de eliberare națională din Angola și 
trupele portugheze s-au intensificat. 
In regiunea Tomboko a avut loc o 
bătălie în cursul căreia numeroși sol
dați portughezi au fost uciși. Unul 
din avioanele portugheze care au 
participat la luptă a fost doborît. In 
regiunea Kabinda, forțele patriotice 
au atacat și distrus un post militar 
portughez, ia" in regiunea Nova Gaya 
au fost distruse cu ajutorul artile
riei importante instalații militare 
portugheze și au fost capturate can
tități importante de arme și muniții.

Un nou incident la frontiera 
siriano-izraeliană

DAMASC 8 (Agerpres).
Duminică după amiază s-a produs 

un nou incident la frontiera siriano- 
izraeliană. La posturile de radio Da
masc s-a anunțat că un tractor din 
Izrael a pătruns în zona arabă de
militarizată, în apropiere de Daka, 
și a început să are. Somat să se re
tragă, cel care conducea tractorul a 
refuzat. Armata siriană a 
focul, silind astfel tractorul 
retragă. Izraelul a răspuns, 
asupra pozițiilor siriene.

Autoritățile siriene au cerut să 
întreprindă de urgență cercetări 
legătură cu acest incident.

deschis 
să se 

trăgînd

se 
în

Problemele în care tarile N.A.T.O 
nu acjioneazâ în

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Intr-un discurs rostit la Cleveland, 

în fața Consiliului pentru problemele 
mondiale, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a făcut apel la 
unitatea atlantică. Pledînd în fa
voarea înlăturării' divergențelor care 
stau în fața alianței atlantice, el a 
subliniat că, în prezent, țările 
N.A.T.O. nu acționează în comun în 
numeroase probleme importante, prin
tre care, comerțul și politica mone
tară, ajutorul acordat țărilor în curs 
de dezvoltare, împărțirea responsabi
lităților nucleare în interiorul alian
ței, menținerea efectivelor și a unei 
„apărări" atlantice flexibile, căuta 
rea căilor pentru soluționarea pro
blemelor rămase nerezolvate după 
cel de-al doilea război mondial.

Vorbind despre propunerile preșe
dintelui de Gaulle de a se reveni la 
folosirea aurului ca etalon în schim
burile internaționale, Rusk a spus că 
S.U.A. „nu pot fi de acord să se 
întoarcă la aranjamentele de dinain
te de război, care au dus la depre
siuni și falimente periodice".

comun
In ce privește menținerea forțelor 

militare americane în străinătate, se
cretarul de stat a subliniat că a- 
cestea vor continua să rămînă în 
Europa, dar a amintit că responsabi
litățile și cheltuielile din alianța a- 
tlantică trebuie să fie împărțite între 
toți partenerii, în raport cu posibi
litățile lor.

CAIRO. In comunicatul cu pri
vire la convorbirile ce au avut loc 
între Zaharya Mohieddin, vicepre
ședintele R.A.U., și Aleksandr 
Rankovici, vicepreședintele R.S.F. 
Iugoslavia, dat publicității la Cai
ro, se arată că cei doi vicepreșe
dinți au făcut un schimb de păreri 
cu privire la situația 
nală și relațiile 
dintre cele două 
țări, constatîndu- 
se identitatea de
păreri în toate problemele discu
tate.

inter națio-

a

Uniunii Revoluționare

în țară. Intr-una din rezoluții se 
arată că politica de consolidare a 
independenței naționale este incompa
tibilă cu participarea țării la Piața 
comună.

Femetie congoleze au condamnat 
amestecul străin în Congo, mai ales 
intervenția armată de la Stanley
ville.

CAPE KENNEDY. Lansarea pri
mului satelit comercial pentru co
municații care urma să aibă loc 
la 23 martie a fost amînată pînă 
Ia 6 aprilie. Amînarea s-a datorat, 
potrivit agenției 
unor defecțiuni 
trebui remediate

Associated Press, 
tehnice, care vor 
pînă la 6 aprilie.

PEKIN. După 
genția China Nouă, la Roma a 
semnat un contract, în baza 
ruia R. P. Chineză va importa 
Italia îngrășăminte chimice în 
ioare de 3 420 milioane de lire

cum anunță a-
fost 
că- 
din 
va- 
ita -

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Moscova: Valorificarea ținuturilor 
înzăpezite ale Arcticii

MOSCOVA 8 (Agerpres).
In U.R.S.S. are loc valorifica

rea în ritm intens a ținuturilor în
zăpezite ale Arcticii. Aici au fost 
descoperite zăcămintele cele mai 
nordice din lume de nichel, cosi
tor, diamante. Mii de oameni de 
cele 
cipă 
gății 
zent, 
așezările de

Praga : Construcția 
atomo*electrice de la Jaroslavske 
Bohunice în faza finală

mai diferite specialități parti- 
la valorificarea acestor bo
și teritorii imense. In pre- 
construcțiile din orașele și 

dincolo de cercul

Bohunice în faza
A-

la
Ja-

PRAGA 8. Corespondentul 
gerpres, A. I.iță, transmite:

Lucrările începute în 1958
centrala atomo-electrică din
roslavske Bohunice, prima de a- 
cest fel din R. S. Cehoslovacă, 
vor intra în acest an în faza fi
nală. Recent au fost terminate lu
crările la toate obiectivele auxilia
re urmînd ca nu peste multă vre-

polar sînt aproape la fel de con
fortabile ca și cele dm regiunile 
centrale ale Uniunii Sovietice. Sta
țiunile polare arctice sini conside
rabil mai bine utilate decît primele 
expediții sovietice la Polul Nord.
In prezent, în interval de numai 
o zi, te poți deplasa cu ajutorul 
unui avion rapid din apartamentul 
confortabil din Moscova pe cîm- 
ріЫе de gheață ale Arcticii.

centralei

me să se înceapă probele. Proble
ma principală pe care o au aqum 
de rezolvat constructorii este ^eea 
a terminării blocului principal de 
producție, unde va fi situat reac
torul central al cărui diametru de
pășește 5 metri și înălțimea de 20 
de metri. Uzinele care furnizează 
acest utilaj au început recent ex
pedierea diferitelor părți din echi
pamentul reactorului.

T.

Sofia: O nouă uzină de motoare Diesel
SOFIA 8 (Agerpres).
La Varna a început construcția 

unei noi uzine de motoare Diesel 
și piese de schimb. Aici vor lucra

2 500 de muncitori. După termina
rea lucrărilor de construcție, uzina 
va produce anual 100 000 de mo
toare Diesel.

Tratativele oficiale Erhard-Wilson
BONN 8 (Agerpres).
Luni au început la Bonn tratati

vele oficiale dintre cancelarul R.F. 
Germane, Ludwig Erhard, și primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson. In același timp, au avut loc 
convorbiri între miniștrii afacerilor 
externe Gerhard Schroder și Michael 
Stewart. In cadrul întrevederilor s-au 
purtat discuții referitoare la proble
ma germană, la forța nucleară mul
tilaterală și la alte probleme mi-

litare ale alianței atlantice, precum 
și referitoare la relațiile economice 
și financiare dintre cele do ă țări.

Intr-o declarație făcută JJ espon- 
denților de presă, la Bonț1 Harold 
Wilson a subliniat că „scopul între
vederilor este de a defini care sînt 
punctele comune în poziția ceilor două 
țări, atît în domeniul politic cit și 
în domeniul colaborării economice".

Tot luni primul ministru englez а » 
fost primit de către președintele 
R.F.G., Lubke.

A ■

liene. Contractul a fost semnat de 
un reprezentant al Consiliului Chi
nez pentru promovarea comerțului 
internațional și de un reprezentant 
al societății italiene „Azienda Na- 
zionale Idrogenazione Carburi" 
(A.N.I.C.), din grupul E.N.I.

rii marinei în ceea ce agenția 
United Press International numeș
te „tipul de acțiuni de război ca
re prevalează 
dică acțiunile 
nilor.

astăzi in lume", a- 
împotriva partiza-

CARACAS. Luînd cuvîntul la 
posturile de televiziune din Vene-

CAIRO. In
atacuri întreprinse de 
Frontului de

citeva rânduri
zuela, Cesar Rondon Lovera, mem
bru ai Comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei Deputaților din 
Congresul Național, și deputatul 
Oswaldo Bravo au cerut elibera
rea imediată a secretarului gene
rai al C.C. al P.C. din Venezuela. 
Jesus Faria.

denumirea 
sudul statului 
manevre 

Ia care

NEW YORK. Sub 
„Silver Lance", în 
California au loc 
marinei americane
cipă 50 000 de militari și 
mativ 60 de nave. Scopul 
manevre este de a antrena

ale 
parti- 

aproxi- 
acestor 
milita-

urma unor puternice 
forțe ale 

eliberare din terito
riile Arabiei de 
sud împotriva unor 
ixrsturi britanice, 
10 soldați en- 

omorîți, iar alții ră-glezi au fost
niți, se arată la 8 martie într-o 
declarație a oficiului din Cairo al 
forțelor patriotice.

DAMASC. La Damasc s-a des
fășurat în dimineața zilei de 8 
martie o paradă militară, prin ca
re s-au deschis manifestările con
sacrate celei de-a doua aniversări 
a „revoluției de la 8 mar’■ 1963“.. 
Cu această ocazie, generalul Amin 
El Hafez, președintele Consiliu ui 
prezidențial, și comandant șei ai 
armatei siriene, a iroetit o etwîn, 
tare. In capitala Siriei au sosii de
legați din partea unor țări arabe.

*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I Petroșani, sir. Republicii ar. 56. TeL interurban. 322, automat 260. Tiparul : І.РЛ Subunitatea Petroșteii


