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7 MARTIE
La chemarea Frontului Democrației Populare, 

milioanele de cetățeni ai patriei noastre s-au 
prezentat ieri cu inimile pline de bucurie în 
fața urnelor de vot. A fost o zi bogată în ma
nifestări sărbătorești variate ce au dat expresie 
sentimentelor de dragoste și atașament ale po
porului față de regimul democrat-popular, față 
de cauza construcției socialismului tn țara 
noastră.

Pe întreg cuprinsul Republicii — din pădurile 
Maramureșului pînă la Dunăre, de la obcinele 
S' r.evei pînă în șesurile Banatului — locuitorii 
orașelor, comunelor și satelor, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici au votat în masă, încă din pri
mele ore ale dimineții — aceasta constituind 
una din caracteristicile principale ale întregii 
desfășurări a alegerilor. Pînă la amiază aproape 
toți alegătorii din toate regiunile țării își exer
citaseră acest drept cetățenesc consfințit de 
Constituție.

Prin amploarea pe care a cunoscut-o, ziua ale
gerilor a constituit totodată o puternică afir
mare a adîncului spirit de răspundere și a en
tuziasmului cu care oamenii muncii participă la 
conducerea treburilor țării, a înaltei lor con
științe cetățenești, a convingerii că iau parte la 
un act deosebit de important pentru dezvoltarea

șl întărirea continuă a orînduirli noastre so
cialiste.

întreaga atmosferă în care s-au desfășurat 
alegerile a reliefat optimismul, adînca încre
dere în viitor a poporului nostru, liber și 
stăpîn pe propria soartă, constructor entuziast 
al Romîniei socialiste.

în circumscripțiile unde a candidat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-DeJ și ceilalți conducători 
ai partidului și statului, precum și la secția 
unde au votat conducătorii, alegerile au prile
juit emoționante manifestări ale dragostei oa
menilor muncii față de partid, ale coeziunii și 
unității trainice a poporului în jurul partidului 
și guvernului.

Ziua de 7 martie reprezintă o nouă șl puter
nică afirmare a hotărîrii întregului popor de a 
păși neabătut înainte pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului, de a-șl făuri, sub 
conducerea încercatei sale călăuze — Partidul 
Muncitoresc Romîn — o viață tot mai fericită, 
mai înfloritoare.

întregul popor pășește înainte cu eian, mun
cind pentru continua înflorire a Republicii 
Populare Romîne, pentru noi victorii ale socia
lismului, pentru bunăstare și pace.
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Secfia de votare 
Nicolae Bălcescu. 
școală nouă) e plin

— Ii mai găsim ] 
primii ?

— Firește.
— Cine sînt î
— Noi.
„Noi" — adică 

Toată ziua aceasta 
tăfenilor, de la primul pînă la ultimul 
minut al votării, ei au ținut, înainte de 
toate, să-și înceapă ziua prin votul lor. 
lată-i acum în plină activitate, concen
trați asupra listelor, înmînind fiecărui 
alegător cele trei buletine. Toți din co
misie sînt de la „Autobuzul" : președin
tele sec|iei de votare, Gheorghe Pițu- 
lescu, este inginerul șef de concepție 
al uzinei, vicepreședintele, Ion Popescu, 
— electrician auto, secretara, Ligia Je- 
ler — inginer proiectant. La masa co
misiei se mai află doi matrițeri, un 
maistru de la sculărie și un funcționar.

Sub privirile lor, pe liste, 2 293 de 
alegători. N-au trecut decit puține mi
nute, și citeva zeci au și trecut prin fața 
urnei care, asemenea unui uriaș magnet, 
atrage rînd pe rînd voturile. Atmosfera 
are în ea, deopotrivă, și ceva sărbăto
resc și ceva de lucru, oamenii sînt 
preocupați și e greu încă de înfiripat 
o discuție. Chipuri, nenumărate chipuri 
se perindă. Mersul, gestul mîinii care 
primește buletinele ■— totul comunică 
seriozitate, răspundere cetățenească.

Doi oameni în vîrstă, soții țucmeanu, 
depun instantaneu aproape votul. „Să fie 
cu noroc I" exclamă femeia în timp ce 
palma ei subliniază printr-o scurtă apă
sare delicată, pe urnă, cuvintele rostite. 
El, vopsitor la „Autobuzul", ea — pen
sionară. Un bărbat tînăr, brunet, cu o 
mustăcioară a la „Luigi", strînge cu fer
mitate mîinile celor din comisie. E Ghiță 
Elefterie, forjor, cunoscut și pentru ta
lentele sale muzicale. Cu el, sofia. Toată 
săpfămîna au lucrat in schimburi dife
rite, dar acum sînt împreună, îmbrăcafi 
elegant, în haine de culoare închisă. Tot 
împreună votează sofii Niculina și Gheor
ghe Bofog... de unde, de unde și-i 
aminfpște reporterul ? Amîndoi lăcătuși, 
in acăeași brigadă, ei alcătuiesc, alături 
de frați și cumnați, cea mai numeroasă 
familie de metalurgiști de la „Autobu
zul" : 8 și cu bătrînul 9. Intre ale
gători și membrii comisiei se leagă frip
turi de conversație pe un ton familiar. 
Nimic surprinzător. Oamenii se cunosc 
foarte bine unii pe alții, lucrează cot la 
cot în uzină, au sarcini obștești comune. 
Și votul lor are temeiuri comune, ale 
sentimentelor unui puternic colectiv mun
citoresc.

— Tovarășe Pițulescu — profit eu de 
un răgaz — sîntefi pentru prima dată 
președintele unei secții de votare 1

— Președinte — pentru prima oară. 
Dar la cele patru alegeri anterioare am 
fost de fiecare dată

— Ce remarcați ?
— lată, e numai 

s-au perindat pînă 
nelor aproape jumătate dintre alegători.

membrii comisiei, 
fiind la dispoziția ce-

membru în comisie.

3,45 dimineața și 
«cum prin fața ur-

Orele 18: 99,39 la sută din totalul alegătorilor
Marea majoritate a alegătorilor de la orașe și sate s-au prezentat la vot încă în primele ore ale dimineții. Astfel, pînă la orele 12 s-au 

prezentat la vot 87,2 la sută din totalul alegătorilor.
La orele 15, telegramele sosite din întreaga țară anunțau că pînă la această oră s-au prezentat la vot 97,08 Ia sută din totalul alegă

torilor. în regiunile București, Brașov, Galați, Iași și Mureș-Autonomă Maghiară, pînă la orele 15 votaseră peste 99 la sută din totalul alegăto
rilor înscriși în listele electorale. Pînă la această oră au votat toți alegătorii înscriși în listele electorale din 63 de raioane și orașe de 
subordonare regională. x . »

Pînă la orele 18, în întreaga țară se prezentaseră la vot 99,39 la sută din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale. In 104 raioane 
și orașe de subordonare regională la această oră votaseră absolut toți cei înscriși în listele electorale.

în orașul București, pînă la orele 18 votaseră 98,41 la sută din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale. în circumscripția electo
rală nr. 1 „Grivița roșie", pînă Ia orele 18 au votat 99,40 la sută din alegători. în raioanele „16 Februarie", „N. Bălcescu" și „23 August" din 
Capitală, pînă la acea oră s-au prezentat la vot peste 99 la sută din alegători.

Votează conducătorii
partidului și statului

Mu e o întimplare. Nu e un simplu pro
cent. Se relevă prin aceasta marele in
teres față de evenimentul politic pe 
care-l trSim astăzi^ o conștiință cetățe
nească activă.

— Alte impresii? Despre cadru...
— Observaji un lucru interesant : sec

ția noastră cuprinde numai alegători din 
patru blocuri noi a cite 256 de aparta
mente fiecare. Le vedeți aici, pe geam. 
Fiecare bloc ;— o circumscripție electo
rală raională. Toate patru — o circum
scripție orășenească. De asemenea, însăși 
această secție de votare este nouă. La 
trecutele alegeri aici nu erau nici loca
tari, nici construcții. Maidane intr-o mar
gine de oraș. Acum, Șoseaua Giurgiului 
e o oglindă a avintului nostru constructiv. 
Semnificațiile nu pot scăpa nimănui.

Convorbirea se întrerupe. S-a apropiat 
de președinte un om în vîrstă cu oche
lari cu ramă albă. Maistru controlor la 
uzină.

— Tovarășe inginer, fiică-mea Clemen
tina e bolnavă. Cum să voteze î

a» -
— Păi nu știi I O să trecem pe acasă

Victor VINTU

din raionul Grivița RoșieConducătorii de partid șl de stat la secția de votare Nr. 19(Continuare în pag. Il-a)

Noi, studentele, spre secția de votare
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Cartierul bucureștean Steaua 
din vecinătatea glorioasei „Griviței 
roșii". Aici, în bătrînul cartier mun
citoresc, străjuit de două din ma
rile magistrale noi ale Capitalei ce 
aliniază kilometri întregi de blocuri 
moderne — Calea Griviței și Bule
vardul 1 Mai — se află secția de 
votare nr. 19 din circumscripția 
electorală nr. 1, unde candidează 
pentru Marea Adunare Națională 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Amenajată în clădirea școlii medii 
„Aurel Vlaicu", secția a cunos
cut, încă din primele ore ale 
dimineții, atmosfera caracteristică 
întregii țări în această zi a 
alegerilor. Mii de cetățeni —• 
muncitori, maiștri și ingineri de la 
uzina „Grivița roșie", mecanici și 
fochiști de la Depoul București- 
călători, lucrători din Direcția Ge
nerală C.F.R. și din Ministerul 
Transporturilor, textiliști de la „Da
cia", oameni ai muncii de la între
prinderile ,.,Electrofar“ și „Tehno- 
metal", bătrîni pensionari ceferiști, 
tineri;— votează. Ei își exercită acest 
drept cu satisfacția ce le-o insuflă 
tabloul mărețelor realizări ale pa
triei socialiste, tablou ce-și află o 
grăitoare întruchipare în însăși în
fățișarea cartierului lor, în propria 
lor viață. Mîinile lor harnice au 
făurit în această perioadă utilaje 
modeme pentru industria chimică, 
apanataj electrotehnic, țesături tot 
mai frumoase, au condus modeme 
locomotive pe drumurile țării, au ri
dicat noi construcții. Numai în ulti
mii 4 ani în raionul ...Grivița roșie" 
au fost date în folosință aproape 
8 000 de apartamente ; s-au construit 
pentru copiii cetățenilor 9 localuri 
noi de școli, numărul sălilor de cla
să ajungînd acum la 323. La parte
rul noilor blocuri au fost amenajate 
numeroase unități comerciale, numai 
Calea Griviței numărând peste 50 
asemenea unități.

Pînă după-amiază votaseră peste 
99 la sută din numărul total al ale
gătorilor — Grivița ținînd, parcă, să 
dea și prin aceasta un însuflețitor 
exemplu.

Cetățenii primeî circumscripții 
electorale a Capitalei au avut 
bucuria ca în această zi să pri

mească în mijlocul lor pe conducă
torii de partid și de stat veniți să 
voteze.

Sosirea la secția de votare a tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Jeaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec și Mihai 
Dalea a fost salutată cu deosebită 
căldură. Alegătorilor prezenți li s-au 
alăturat un mare număr de cetă
țeni din cartier. Ei au aplaudat și 
ovaționat puternic pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn, pentru 
guvernul țării, pentru victoria în 
alegeri a Frontului Democrației 
Populare I

După intrarea în sediul secției, 
conducătorilor de partid și de stat 
li se înmînează buletinele de vot pe 
care apoi le introduc în urna drapa
tă cu mătase albă. în timpul votării, 
afară, în fața clădirii, pe stradă, se 
adună noi și noi grupuri de cetățeni.

La ieșirea din secția de votare 
răsună din nou aclamații puternice 
și aplauze. Este o expresie grăitoare 
a dragostei oamenilor muncii pentru 
conducătorii partidului și statului 
nostru, a legăturii indestructibile 
dintre partid și popor, a încrederii 
nestrămutate în politica partidului. 
Conducătorii de partid și de stat răs
pund cu căldură aclamațiilor mulți
mii care a format, acum la plecare, 
un adevărat culoar viu de-a lungul 
străzii.

Cetățenii circumscripției electo
rale nr. 1 și-au afirmat din nou în 
această zi hotărîrea de a îmbogăți 
continuu bilanțul succeselor, de a 
munci eu hărnicie și spirit de buni 
gospodari pentru dezvoltarea și în
frumusețarea cartierului în care lo
cuiesc. Participarea masivă la vot 
încă din primele ore ale dimineții, 
călduroasa primire făcută conducă
torilor de partid și de stat au oglin
dit puternic hotărîrea de a păși îna
inte, pe drumul arătat de partid — 
drumul socialismului, bunăstării și 
păcii.

Ion MARGINEANU 
Constantin MITEA

în țața uneia din miile de secții de votare. (Comuna Dorobanțu-Câlărași)

CONTRASTE ELECTORALE
O zi cu rare picături de ploaie, 

cu alternări de umbră și de lu
mină, o duminică de martie. Oa
menii au plecat spre secțiile de 
votare, cu pasul sprinten, primă
văratec.

Soarele cerului apărea din cînd 
in cînd printre nouri și se răs- 
frîngea nu numai în ochii cetă
țenilor, dar și-n sufletele lor. 
Soarele sufletului. S-au dus să 
voteze cu inima plină de bucurie, 
de mîndrie, de nădejdi. Grandioa
sele înfăptuiri din ultimii ani sînt 
o chezășie că și de azi încolo 
programul de activitate al țării 
se va preface în realități palpa
bile.

Odinioară, la așa-zisele alegeri 
parlamentare, aveai impresia 
unei mascarade. Cei chemați să 
aleagă virau în urnă hîrtiuța, fără 
nici un elan. Știau că votul lor 
era să fie falsificat. Prea puțină 
lume se ducea să-și exprime pre
ferințele electorale. Dădeau din 
umăr cu indiferență și plecau, 
scîrbiți, la casele lor.

Majoritățile parlamentare erau 
ale guvernului. „Ai noștri". Iar 
cînd se schimba roata și veneau 
alții, cei care veneau erau tot „ai 
noștri".

Guvernul proaspăt numit, ieșit 
din combinațiile misterioase ale 
camarilei renale, avea la- îndemî- 
nă jandarmii, butoaiele de țuică, 
bătăușii, întreaga administrație, 
plus indiferența populației.

Satele unde partidul adus la

Acad. Victor EFTIMIU

putere se temea de împotrivirea 
oamenilor, erau declarate „conta
minate" : nu mai putea intra ni
meni acolo, ca să nu ia și să îm
prăștie microbii unei molime cum
plite.

Se mai obișnuiau și semnele 
magice ale cercului de cretă făcut 
pe spinarea alegătorilor bănuiți 
de simpatii cu opoziția. Cercul sau 
crucea făcute cu tibișirul pe 
gherocul cetățenilor suspecți de 
neconformism era o indicație pen
tru ciomăgașii oficiali, care își în
cercau rezistența bîtelor pe spi
narea celui ce-și permitea să 
aibă păreri contrare înaltului gu
vern al majestății sale.

Vremurile nu mai tolerau terti
purile rămase din veacul trecut. 
Se anunța o eră nouă: libertatea 
alegerilor. Dar, peste noapte, ur
nele, supravegheate și sigilate 
ziua de magistrați integri, erau 
schimbate, în ora misterelor, cu 
alte urne, de formă identică, și-n 
care se aflau depozitate grăme
zile de răvașe favorabile viito
rilor majoritari, buletinele fabri
cate cu o dexteritate de apoticar, 
chimie și alchimie împinsă pînă 
la o macabră genialitate.

Mai tîrziu, cînd și această mi
nune a Sfîntului Sisoe nu mai pu
tea să meargă, un corifeu liberal

a născocit trucul care răsturna 
toate teoriile matematice rămase 
de la bătrînul Archimede; majo
ritate nu mai însemna cincizeci 
la sută plus un vot, ci numai 
patruzeci. Partidul care cîștiga 
patruzeci la sută din voturi, adică 
tot cei aduși la putere de Vodă, 
însemna că are șaptezeci la sută, 
deci ale lui pîinea și cuțitul. A 
lui era puterea !

Din toate aceste jalnice aspecte 
de tragi-comedie electorală n-a 
mai rămas urmă.

Candidații de azi sînt oameni 
ai muncii manuale și intelectuale, 
nu „nepoții" și filfisonii incapa
bili, carieriștii preocupați să-și 
facă din mandatul de ales al po
porului izvor de venituri ilicite, 
ipochimenii străini de aspirațiile 
și nevoile mulțimilor.

Fiecare candidat propus astăzi 
e un cetățean cu merite recunos
cute de ceilalți semeni ai săi, un 
membru al partidului muncii sau 
un progresist recunoscut de opi
nia publică, om de o ținută ire
proșabilă, cinstit, destoinic, activ 
și dedicat cu tot sufletul binelui 
patriei.

S-a votat ieri cu deplina con
vingere că anii de viitoare legis
latură vor fi cel puțin tot atît de 
rodnici ca acești din urmă patru 
ani, în care s-au înfăptuit atîtea 
lucruri mărețe, care nu o dată ți 
se par luate din lumea miraco
lului.
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„La al cincilea semnal va H 
ora șase..."

Și, tot la al cincilea semnal, se 
deschid cîteva mii de uși. Sâ pă
șim peste pragul uneia din ușile 
celor 545 de secții de vot ale Ca
pitalei.

E greu să te apropii de ușa 
școlii din cartierul Pajura (secfia 
29): prin întunericul care încă nu 
s-a risipit de tot, se zăresc oa
meni așteptîndu-și rîndul. Pe mă
sură ce se luminează, îți dai sea
ma că sînt și mai mulți decît ți 
se părea la început: s-ar putea 
să fie și două mii. La aceeași oră, 
reporterii răspîndiți prin alte 
puncte ale orașului sînt martorii 
aceluiași spectacol mișcător și au 
aceleași dificultăți firești pentru a 
ajunge în sala unde se votează. 
Vreo cinci muncitori de la depo
zitul de cherestea din apropiere, 
apreciind din ochi mulțimea 
strînsă în fața școlii din Pajura, 
pleacă. Un cetățean care aștepta 
să voteze, întreabă :

— Vă întoarceți mai tîrziu ?
— Am vrut să votăm printre 

primii, răspunde Cristian Dumi
tru. Am venit înainte de șase, dar 
uite cită lume e: ne ducem la
depozit, ne uităm încoace și, cînd 
or fi mai puțini, sosim și noi.

Un reporter se așează în rîn- 
durile dese ale cetățenilor care 
stau în fața secției 28 din același 
cartier.

— Mie să-mi mulțumești că ai 
ajuns atît de iute, îi spune un om 
brunet cu mustață, unuia mult 
mai vîrstnic.

— Tu mi-ai telefonat ? răspun
de acesta. Credeam că e Fane.

— Ciți ani aveți ? se amestecă 
reporterul în discuție.

— 80, răspunde mîndru băttî- 
nul, optzeci fără doi.

— Și de ce i-ați telefonat 7 îl 
întreabă pe celălalt.

Răspunde însă tot bătrînul:
—■ Aveam convenție.
Intr-adevăr, pensionarul Gheor

ghe Teodorescu s-a înțeles cu 
maistrul Dumitru Țenea, de la 
„Dacia" : care se trezește primul, îi 
telefonează celuilalt. Cum însă tot 
se temea că n-o să fie trezit la 
vreme, a făcut „convenție" și cu 
Fane și cu alți cîțiva prieteni.

Dar de ce atîta grabă 7
Ne răspunde, în cu totul alt cartier, 

un alt cetățean, Mihai Neculeac, care 
stă în fața secției 9 (raionul 30 Decem
brie), cu paltonul desfăcut, ca din nebă
gare de seamă, lăsînd să se vadă haina 
eu trei insigne, pentru buna gospodă
rire a orașelor și colectarea fierului 
vechi :

— Voful e valabil la orice oră pînă 
la 1.2 noaptea, nu e bine să ne înghe
suim, dar ce să fac, îmi place să fiu 
primul la toate.

Din mașinile care alunecă acum de-a 
lungul și de-a latul Capitalei, vedem 
însă că cel mai mare contingent al 
.grăbiților îl dau, cum era de așteptat, 
cei care votează prima oară : un re
porter fotograf se suie la efajul 12 al 
unui mare bloc de pe Giurgiului și în
cearcă să prindă pe peliculă pîrîiașele 
care se adună din toate direcțiile pe 
albia aleilor ‘proaspăt asfaltate, și în 

.care tinerii debutanți întru vot sînt cei 
mai numeroși : nu știm încă dacă foto
grafia va ieși destul de clar, dar ase
menea imagini se întipăresc pe retină 
și rămîn în amintire. Să ne apropiem 
de unul dintre acești tineri, dar făcînd 
un mic salt de cîțiva kilometri, din 
Giurgiului pînă în Giulești, unde vo
tează acum Olga Gherman. Tovarășul 
din comisia secției 40 se uită în bule
tin și își ridică privirile :

— Cînd ați împlinit dumneavoas
tră 18 ani ?

— In 7 martie. Astăzi.
Oamenii au treabă, dar cîțiva se

Olga Gherman, despre care • 
vorba in textul alăturat

ridică s-o felicite. E veselă și emo
ționată — și această veselie și emo
ție vorbește mai clar decît orice de
clarație : mulțumindu-le tuturor, 
Oîguța se uită în jur și Ie spune 
cîtorva prieteni și cunoscuți:

— Sper că știți adresa mea : bule
vardul Constructorilor, blocul 12, 
scara B, etajul IV, apartamentul 
37, ușor de nimerit diseară, pentru 
că o să se audă de acolo muzică și 
zgomot. E pentru noi o dublă sărbă
toare : soțul meu și cu mine vă 
invităm, cine are timp și cine doreș
te, să ciocnim un pahar.

A adresat această invitație în- 
frîngîndu-și o oarecare timiditate, 
pe cînd în același raion, la secția 
16, altă debutantă la urne se apro
pie de președintele comisiei și îi 
spune :

— Votez prima oară: am o rugă
minte la dumneavoastră...

Președintele o ascultă cu atenție 
— e o rugăminte pentru care nu e 
prevăzută soluție în nici un regula
ment de votare — se consultă cu 
cîțiva oameni din comisie și ac
ceptă, plin de burtă voie: iar 
tînăra, Viorica Drulă pe numele ei, 
își drege vocea și adresîndu-li-se 
cetățenilor declamă cu glas tare :

Cu mii de oameni cot la cot 
Astăzi merg și eu la vot. 
Pentru o țară bogată 
îmi dau votu-ntîia dată.

E prima strofă din poezia „Vo
tăm întîia dată“, scrisă împreună 

CUVINTE CARE NU ÎNCAP
PE BULETINELE DE VOT

cu colega ei de școală, Marilena 
Stătică.

Repede, să vedem ce se petrece 
și în alte secții, să gonim mașina 
spre alte cartiere, dar nu se poa
te : în dreptul secțiilor 10—11 
din raionul Lenin circulația 
este întreruptă din cauza tine
rilor care au încins o horă cit 
toate zilele. Iar milițienii de la 
circulație, în loc să-și facă datoria 
și să deblocheze strada, se prind 
și ei în horă. Ochiul atent al unui 
reporter descoperă chiar că alături 
de unul dintre aceștia, ținîndu-se 
de mînă, dansează... un șofer, 
spectacol care, orice s-ar zice, nu
mai într-o zi ca aceea a alegeri
lor se poate vedea. îl întrebăm pe 
un taximetrist cum merge lucrul 
pe ziua de azi, iar el — Gheorghe 
Ionescu, de pe taxiul 10 250 — 
răspunde :

— Slab, foarte slab. Am votat 
pe Popa Chițu, de la șase dimi
neața, ca să-mi încep munca la 
ora 7 : dar de atunci și pînă acum 
am făcut o singură cursă. Fiecare 
stă în cartierul lui să voteze sau 
așteaptă să voteze vreun prieten, 
vreo rudă : dar merge totul atît 
de repede șl e atîta bună dispo
ziție, încît după masă toți o să iasă 
din casă, pe la prieteni, specta
cole, prin parcuri, și n-o să mai 
prididim cu drumurile.

Nu numai taxiurile, dar și tro
leibuzele și autobuzele au mers, la 
orele afluxului de vot, aproape 
goale. La capul liniei Ferentari, 
spre surprinderea noastră, manipu- 
lanta, în dreptul buclei pe care o 
fac șinele, cu mîna pe manetă, dan
sează de zor. Pe ce muzică ? Ală
turi de ea, un tînăr cîntă dintr-o 
armonică de gură. Tramvaiul a și 
pornit; întoarcem mașina, și la 
prima stație îl prindem ; un repor
ter se suie pe scara din față:

— De ce dansezi ?
— N-am dansat în timpul mer

sului, se apără ea. Numai la capul 
liniei.

Dar tînărul, se interesează repor
terul zîmbind, cine e ?

în loc să răspundă, Paraschiv 
Dindiri scoate o legitimație de 
care pare mîndru: învață meseria, 
e ajutor de manipulant. De ce 
dansau ? Ne explică rîzînd tînăra 
Constanța Rizoiu :

— Nici un motiv special. Peste 
tot unde am trecut cu 23-ul meu 
— că sînt în tură de la 5 și 20 
dimineața — muzică, steaguri, 
că-s alegeri, hore, lume multă, și 
deodată m-am simțit și eu bine :

Cu miile. Ia primul vot

dacă-i sărbătoare, să dansez un 
pic și eu de pe acum, că abia la 
3 ies din tură și mă duc și eu la 
vot.

Puțin după opt, ca un pumn 
rotund și roșu soarele străbate 
perdeaua de nori, acolo unde e 
mai subțire, și luminează palid 
lamele ca de oțel ale marilor 
blocuri din Balta Albă. Ne a- 
mintim, cu o ușoară emoție, de 
primele noastre alegeri, cînd de
getele harnice ale oamenilor nu 
știau cum să mai împodobeas
că, în pînze largi și ghirlande 
de flori, casele orașului iubit : 
acum însă nici o decorație și 
nici un panou nu se pot măsura 
și n-au efect în comparație cu 
tonele de beton ale panourilor 
permanente care se înalță spre 
cer, clădirile ridicate ca peste 
noapte de forța constructivă a 
Romîniei moderne, de hărnicia 
muncitorului ei și de mintea in-
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spirată a arhitecților, decor săr
bătoresc al alegerilor care este 
totodată decorul nostru obișnuit 
de toate zilele și care crește 
mereu, în sus, în lung și în lat, 
îmbrățișînd orașul în magistra
lele sale și salutîndu-și' rudele 
fără număr, clădirile îndepărtate 
ale Sucevei și Maramureșului, 
barajele albe ale Bicazului și 
Argeșului de mîine, combina
tele înfipte cu mînă sigură pe 
meleagurile altădată atît de să
race, care își scot acum la 
iveală bogățiile, cu ajutorul bo
găției Celei mai mari, munca oa
menilor liberi conduși de partid.

La piciorul marilor blocuri, la 
înălțimea ochiului omenesc, se 
văd săgeți roșii, cu sutele și cu 
miile, pe toate străzile și în toa
te cartierele, săgeți care indică 
un drum pe care sutele de mii 
de oameni ce merg acum Ia 
urne îl cunosc — spre secțiile 
respective de votare. Omul 
străin de cartier e însă adesea 
indus în eroare, merge prin

La o maternitate

Baba Novac, trece străzi noi,
pe întrecerii, pe ’ A ulnțel, pe 
Prieteniei, crede că a a-
juns la secția de Votare și cînd 
colo e vorba de o locuință obiș
nuită, pe care cetățenii au de
corat-o cu flori .tu panouri fes
tive și scoarțe mari, scoase din 
casă și puse la vedere. In Giu
lești, un reporter care voia să 
găsească mai rate secția de vo
tare l-a întrebat pe un cetățean 
și a căpătat următorul răspuns:

— Mergeți'drept înainte pe li
nia steagurilor.

Să lăsăm acum strada, să lă
săm hora din fața secției 52 a 
raionului 30 Decembrie, unde 
cetățenii, ignorînd tradițiile aca
demice, l-au antrenat în dansul 
lor pe tov. Athanase Joja, așa 
cum s-a întîmplat și la alte sec
ții, cu alți candidați, (la Bucu- 
reștii-Noi a fost antrenat într-o 
periniță și un corespondent de

presă străin), să părăsim exterio
rul, unde, la această oră, nu se 
mai văd oameni care să-și aș
tepte rîndul și unde au apărut 
primele picături ale unei ploi u- 
șoare, și să pătrundem în inte
riorul secțiilor.
Ne aflăm în clădirea școlii 

„Aurel Vlaicu" și nu mai e mult pînă 
ce votarea să se încheie ; cetățenii 
urmăresc din ochi un grup destul 
de numeros, evident o familie : e o 
mamă eroină, tovarășa Vătășelu, 
venită la urne cu cei șapte alegă
tori cărora' le-a dat naștere, dintre 
care doi ce se nasc acum și ca ce
tățeni, votînd pentru prima oară. 
O femeie venită aici cu fetița ia 
buletinele de vot fără să le mai 
citească. -

— Ii cunoști pe toți candidații 7
— Sigur că-i cunosc, dar cunosc 

și buletinele, ne răspunde Lucia 
Șaua. Sînt muncitoare tipografă 
la „Tiparul": noi toți am fost 
foarte mîndri că avem sarcina de 
a tipări aceste buletine. Pe cel cu 
dungă galbenă e candidatul nostru 

raional, Alexandru Șincan, pe cel 
cu dungă roșie, pentru oraș, e to
varășa Maria Dumitru Stan, iar pe 
cel pentru Marea Adunare Națio
nală este înscris candidatul între
gului nostru popor, primul secre
tar al partidului căruia îi dato
răm totul, iubitul nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe un scaun, într-un colț a- 
proape de urnă, șade liniștit un 
om: nu pare să facă parte din 
comisie.

— Ați votat 7
— Da, am votat. Tovarășii de 

aici au fost atenți cu mine și 
mi-au dat scaunul ăsta. Nu vreau 
încă să plec acasă... Sînt un om 
în vîrstă.

— Nu vă simțiți bine 7
— Ba mă simt bine, dar v-am 

mai spus, sînt un om în vîrstă și... 
(ne face semn să ne apropiem, nu 
vrea să vorbească prea tare)... și 
aș ține foarte mult să-l văd pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și pe ceilalți tovarăși din 
conducerea noastră; și aud că o 
să vină aici, la vot; am trăit o 
întreagă viață de om, cu toate ne
cazurile de altă dată, nu mai are 
rost să vi le înșir, și cu tot ce 
văd azi cum se schimbă spre bine 
în jurul meu; și, la vîrstă mea, 
poate n-o să mai am multe prile
juri și de aceea stau acum pe 
scaunul ăsta, dat de tovarăși, și 
aștept.

La secția 35 (raionul 1 Mai) un 
membru al comisiei găsește în ca
bina de vot o hîrtie și i-o arată 
președintelui: un anonim a scris 
o poezie închinată grijii pentru 
om a partidului. N-a vrut să se 
scoată în evidență, om modest, știa 
că n-are condei de poet, dar a vrut 
totuși, discret, pe furiș, să dea 
glas unui sentiment. Oamenii co
misiei citesc toți poezia ; o citim și 
noi. Anonimul este o femeie, după 
cum se vede din strofa închinată 
păcii, care începe cu cuvintele 
„noi, femei din țara-ntreagă". Ver
suri cam stîngace, dar sentimente 
trainice.

Veniți 1n secții de cu o zi înainte, 
membrii comisiilor de votare au mun
cit cu dragoste, gust artistic și spirit 
practic pentru a cizela toate amănun- 

tele acestei scurte ceremonii cetățe
nești în care alegătorii de toate vîrstele 
și profesiile își manifestă simțul de 
răspundere pentru mersul înainte al 
țării, atașamentul față de drumul so
cialist al patriei și angajamentul lor de 
a munci așa cum i-a învățat partidul. 
Dar iată, pe Ștefan cel Mare, două 
secții de votare care n-au pierdut ni
mic prin lipsa florilor : cîțiva proiec- 
tanți pricepuți ai Institutului de cerce
tări forestiere au amenajat secțiile cu 
cabine și urne căptușite cu melamină, 
ca niște mobile strălucitoare care se 
asortau plăcut cu ghișeele din piatră 
imitînd marmura.

— Ne-a crescut barba peste noapte, 
dar avem frizerul peste drum, ne spune 
un tovarăș de la secția 51 din Dristorului, 
am vrut să arătăm vecinilor și tovară
șilor noștri o față proaspătă și bine dis
pusă, și am avut plăcerea de a-i vedea 
și pe ei la fel. Sigur, vedeți și dum
neavoastră că secția e frumoasă, nu 
pentru că am fi muncit noi cine știe 
ce, dar așa arată de obicei clubul nos
tru, al celor de la „Unirea“ : cel mai 
frumos decor îl alcătuiesc însă oamenii.

Nu ne lasă inima să trecem nepăsă
tori pe lingă ușile albe ale cabinelor 
din secția gării, pe fiecare din ele odih- 
nindu-se cîte un singur trandafir, pus 
cu mînă de gospodină inimoasă și pli
nă de gust. în acest decor au poposit 
de la Constanța soții Buda, căsătoriți 
acum trei zile, și aflafi în voiajul lor de 
nuntă, dornici să vadă cum s-au schim
bat meleagurile țării ; aici au votat in
ginerul Traian Dumitrescu și tehnicianul 
Szilagi Dezideriu, veniți cu treburi pen
tru întreprinderea lor.

— Dumneavoastră veniți tocmai 
din noul bazin carbonifer al Mo- 
trului. îi cunoașteți pe candidații 
de aici ?

— Pe unii, da : principalul este 
însă că sînt candidați ai Frontului 
Democrației Populare. Sînt ai 
noștri.

Pe peron trece artista poporului 
Arta Florescu :

— Am votat de dimineață. Plec 
în Maramureș să dau două con
certe. Am fost în ultima vreme la 
Galați, la Suceava, la Sibiu, dar 
asta nu înseamnă că aș fi fost in 
provincie : nu numai aspectul nou 
al orașelor, dar și chipul colectiv 
al publicului se prezintă azi la o 
înălțime căreia trebuie să-i facem 
față. E una din fațetele marii înăl
țări a țării.

îi întîlnim la urne pe academi
cienii Gr. Moisil (secția 2, pe 
strada Popa Rusu), Emil Con- 
durachi (secția 8, pe bulevardul 
Magheru), multe alte personalități 
ale vieții noastre științifice, care 
ne vorbesc nu numai despre înfăp

tuirile și programul pentru care 
votează, dar și despre sentimentul 
de plăcută răspundere pe care îl 
are savantul, egal în fața legii cu 
toți ceilalți cetățeni, exercitîndu-și 
dreptul cetățenesc și simțindu-se 
legat de toți ceilalți oameni ai pa
triei. Ne aflăm acum între viitorii 
savanți și specialiști ai țării, în 
pepiniera numită Grozăvești, oră-

„Am sosit cu trenul de Constanta". 
(La secția de vot din Gara de Nord)
șelul studenților, mic imperiu al 
arhitectonicii moderne și veseliei 
juvenile.

— Minus reprezintă un vot în 
plus, ne informează rîzînd un stu
dent.

E vorba de un coleg al său, 
numit Gheorghe Minus, care ne 
spune :

— Eu sînt al 1001-lea votant 
din Grozăvești. Acesta e un „exa
men" pe care e ușor să-i dai, pen
tru că îl dai din adîncul inimii. 
Am dat însă și altfel de examene : 
întreg anul nostru (al patrulea, de 
Ia facultatea de mașini și utilaj 
petrolier) a trecut fără restanțe.

De la același institut (I.P.G.G.),
Vasile Oprită ne comunică :

— In loc de o declarație gene
rală, o să vă spun cum votez eu. 
La ultimele două alegeri am votat 
ca muncitor la Uzinele chimice din 
Buciumeni. Acum votez ca student. 
Data viitoare voi vota ca inginer 
chimist. Nu e însă vorba numai 
de mine : fiecare vot găsește oa
menii noștri mai pregătiți, mai 
bine organizați, mai la scara pro
greselor țării, care se înmulțesc și 
ele.
Pe alt debutant la vot II întîlnim nu 

între studenți, ci pe Giulești, la secția 
39, — un om în vîrstă.

— Votez pentru prima oară... și, după 
ce face o pauză calculată cu fîlc, ur
mează :

— ...da, am 52 de ani și votez pen
tru prima oară... pe uscat.

A votat mereu pe mările unde a pe
trecut mai bine de Un sfert de veac 
din viață, ultima oară ca secund pe 
„Transilvania". Un tovarăș de-al său ne 
spune că Petre Raicovici este el însuși 
candidat pentru sfatul raional.

Dacă legea ar îngădui, dacă nu 
s-ar încurca astfel munca celor 
chemați să numere milioane de 
buletine, mai fiecare s-ar simți în
demnat, asemeni femeii anonime 
care a lăsat un răvaș inimos în 
cabină, să adauge pe buletinul 
său un cuvînt de mulțumire, o 
urare, un angajament; fiecare cu 
cuvintele lui, pe care ni le spune 
nouă acum, fiecare, de la tînărul 
ce și-a început azi drumul de ce
tățean, pînă la bătrînul de 102 ani, 
cel ce-a refuzat să primească la 
domiciliu urna volantă și a ținut 
morțiș să meargă el însuși la sec
ția de votare, să vadă cu ochii 
lui, care au văzut atîtea, ziua de 
sărbătoare a unui popor liber și 
stăpîn pe destinele sale.

★

„Atențiune : la al cincilea semnal, 
va fi ora..."

De cîteva ore membrii comisii
lor de votare ascultă semnalul cu
noscut fără ca nimic nou să se 
mai producă în secția lor : grosul 
fluviului omenesc a trecut pe lingă 
ei din primele ceasuri ale dimine
ții, iar acum, după-amiază și seara, 
vine cîte un om întirziat la muncă, 
poate și un reporter care s-a pe
rindat la zeci de secții, iar adesea 
nu mai vine nimeni, pentru că au 
votat toți, dar legea cere ca secția 
să stea deschisă pină la ora 12 
noaptea.

E ora 24 și în același timp ora 
zero, e ora, dintre toate, care are 
darul de a marca în același timp 
șl un sfirșit, și un început. Mîine 
e luni, ne așteaptă o zi de muncă. 
S-a încheiat un eveniment de 
seamă în viața poporului nostru 
care muncește pentru socialism, 
pentru bunăstare, pentru pacea 
sa și a lumii.

Mîine, o nouă zi de lucru.

Reportaj de : 
Sergiu FARCAȘAN 
Manole AUNEANU 
Valentin HOSSU

LÎNGÂ
O URNĂ
(Urmare din pag. I-a)

cu urna volantă. Cam în jurul orei 12. Șl 
urează-i sănătate I

Se aude, de alături, un nume : Lascu. 
Și apare pe masa comisiei un teanc de 
buletine de identitate, înmînate de capul 
familiei, Ion Lascu. Omul e vesel, ușor 
mucalit, și nu mai puțin mîndrrZt^ă pre
zintă în alegeri o familie numeroasă.

— Lascu ați zis î se întoarce spre el 
președintele. Nu sînte|i rude de-ai lui 
Lascu de la „Autobuzul" 1

Are un fel de a fi deschis, prietenos. 
O glumă, un zîmbef, colorează atribuțiile 
sale de președinte.

— Nu, îi răspunde capul familiei, noi 
nu sîntem rude cu Lascu ăla de care vor- 
biți. Poate, însă — cugetă mucalit omul 
— o fi cumva el rudă cu noi... Apoi își 
prezintă familia : Petra, sofia, țesătoare, 
lucrează cu el la „Flamura Roșie’, 
Gheorghe, băiatul cel mare, de 30 de 
ani (exact atîția de cînd muncește bă
trînul la fabrică), Florică, șofer, Dumitru 
lăcătuș și sportiv de performanță la sec
ția ciclism a clubului „Steaua" ; Victorița 
e singura care nu alege astăzi: are zece 
ani.

— Uite, colo locuim noi, la balconul 
de la unu, unde se vede lada cu flori. 
Cum terminăm aici, o să ne vedeți colo. 
Pe balcon. Stăm să-i mai privim pe lo
catari cum vin la secția de vot. Și seara, 
știți cum e duminica, la televizor.

Chipuri. O desfășurare panoramică. 
Necontenită.

— Băiatul acela, îmi arată la un mo
ment dat președintele pe un tînăr blond, 
într-un palton scurt, frumos croit, care 
tocmai se îndrepta spre cabină, are 18 
ani. Votează pentru prima oară.

La ieșire aflăm că-l cheamă Alexan
dru Vijelie și că termină școala profe
sională de alimentație publică. Tatăl, 
maistru constructor; mama, muncitoare 
la „Adesgo",

— Mă fac, spune cu mîndrie băiatul, 
bucătar specialist,

—- Ce te-a îndemnat I
Vijelie e surprins.
— Ce să mă îndemne 1 Nu știți că 

bucătăria e o artă I Mai ales bucătăria 
rece, aspicurile. La vară am de lucru 
serios pe litoral.

— Și ce spun fetele ? îmi permit o 
întrebare indiscretă.

— Unora, deh... știi care I Dar altora 
le place. Mai ales cînd le spui sincer, 
și nu te dai drept inginer sau mai știu 
eu ce.

Orele trec. Alegătorii se răresc, deși 
e abia ora prînzului.

— Explicabil, spune președintele, ui- 
tîndu-se la ceas. Ora 13,45 și, după cal
culele noastre, au votat aproape 95 la 
sută dintre alegători.

— Nu vă simțiți obosit 1
— încă nu.
Brusc, cu privirile ațintite spre ușă, se 

ridică de pe scaun. Jl aud murmurînd : 
„Dacă nu mă înșeală memoria,.." Nu-I 
înșeală. în omul cu părul alb care își pre
zintă buletinul, Constantin Rezachievici, 
președintele recunoaște pe un fost pro
fesor din liceu. Întîlnire emoționantă. 
După 20 de ani.

— Tovarășe profesor...
Profesorul, după primul moment de 

efuziune, își amintește că ține buletinele 
de vot în mînă și-i spune pe un ton 
grav :

— lartă-mă, dragă, pentru o clipă. In- 
tîi să-mi fac datoria.

Și o spune firesc, neostentativ, Apoi, 
după o clipă :

— Dar dumneata n-ai votat încă ? Mai 
rămîi aici ? De unde să știe că fostul său 
elev, care cînta la violă în orchestra li
ceului, este președintele secției de 
votare...

Seara tîrziu, cînd linotipistul culegea 
aceste rînduri, îl întreb telefonic pe to
varășul Gheorghe Pițulescu despre situa
ția „procentului".

— 99,58...
Iar glasul lui parcă trădează și mai 

puțină oboseală.

Intîmpinîndu-I pe alegători... Gheor
ghe Pițulescu, președintele secției 

de votare nr. 38,
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DE LA TRIMIȘII 
„SCÎNTEII"

INSTANTANEE

Latelefon Călărașii:
— în zori, în raionul Călărași 

timpul era frumos.
— Cînd a început votarea la fie

care secție erau prezenți între 300- 
600 alegători.

— în comuna Vîlcelele, primii 
la vot au fost membrii brigăzii 
zootehnice în frunte cu Constantin 1 
Gîrbacea și Penciu Marin mulgă- j 
tori fruntași.

— Alegătorii de la Coșlogeni au 
venit la vot în mod festiv cu dra
pele și acordeoane.

Zaharia Stelian, brigadier frun
taș la cooperativa agricolă de 
producție Modelu, a venit la vot 
cu întreaga brigadă condusă de el.

Din cei 50171 de alegători în
scriși, la ora 9 votaseră 65 la sută.

Tinerețea în fața 
urnelor

In holul Institutului medico-farma- 
ceutic din Tîrgu Mureș, unde se află 
secția de votare nr. 28, domnește 
aceeași tinerească voioșie ca în fiecare 
dimineață, dar pe un fundal de o anu
me solemnitate.

Stăm de vorbă cu trei studente din 
anul I : Luminița Popescu, Anna Pall și 
Elke Wăchter. Au venit in institut din 
trei regiuni diferite : Oltenia, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Brașov. Au săli 
de cursuri și laboratoare bine înzes
trate, profesori eminenfi, cămin con
fortabil, cantină modernă. Acest act 
cetățenesc, ele îl însoțesc de un anga
jament la fel de solemn și de tineresc 
ca întreaga atmosferă : să învețe cit 
mai bine, să se pregătească temeinic 
pentru munca lor viitoare.

In rîndurile alegătorilor de la secția 
de votare nr. 9 le-am găsit pe Elisa- 
beta și Eva Szocz. Le inițiază în „teh
nica votării" tatăl lor, construc
torul Nicolae Szocz. Fetele urmea
ză și în meserie drumul tatălui : 
sînf în anul III la școala tehnică de 
construcții. Votul le e îngemănat, ca și 
biografia : pentru F.D.P., adică pentru 
mărețul șantier de construcție al Ro- 
mîniei socialiste.

Aceeași atmosferă luminoasă de ti
nerețe și entuziasm a fost vizibilă pre
tutindeni în orașul Tirgu Mureș, ca și 
în întreaga regiune. De altfel, puter
nica însuflețire cu care cetățenii din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au 
luat parte la această sărbătoare a de
mocrației noastre socialiste se reflectă 
și în prezenfa masivă la vot a alegă
torilor încă în orele dimineții. Pînă la 
ora 15 votaseră peste 90 la sută din 
cetățenii regiunii.

C. JALBA 
L. DEAKI

3 gemeni la vot
Secția de votare nr. 27 Șiret este 

amenajată în clădirea școlii medii din 
localitate. Pînă la ora începerii votu
lui au sosit aproape 400 de alegători. 
Sînt țărani cooperatori, muncitori, e- 
levi ai școlii profesionale de condu
cători auto etc. Fiecare dorește să fie 
cel dinții la vot. S-a aflat însă că prin
tre cei prezenți sînt și trei frați gemeni, 
elevi la școala de conducători auto. 
Aceasta a rezolvat dilema. Toți au că
zut de acord să le acorde cinstea de 
a vota primii.

Cine sînt acești tineri ? In vara a- 
nului 1945, familia lui Alexandru Bal- 
tariu din comuna Baia Fălticeni se în
mulțea dintr-o dată cu încă trei copii : 
Horia, Cloșca și Crișan. Nașterea a trei 
gemeni în orice familie, dar mai ales 
într-una de țărani, era odinioară o în
treită povară. Altfel s-au petrecut însă 
Fc'rurile de data aceasta. Dar să dăm 
c vîniul lui Horia, cel mai „virstnic" 
dintre frați.

— Eu m-am născut la 22 iulie, Cloșca 
și Crișan cu o zi mai tîrziu. Și iafă-ne 
acum toți trei voinici și sănătoși. In 
toamna trecută cooperativa agricolă de 
producție din comuna Baia, ai cărei 
membri sîntem, ne-a trimis să urmăm 
cursurile școlii de conducători auto. 
Avem în gospodăria noastră trei auto
camioane și perspective să mai cum
părăm încă multe. Așa că întoarcerea 
noastră de la școală e așteptată. Ne 
place această meserie și ne pregătim 
cu sîrguință. La școală avem cele mai 
bune condiții de învățătură. Mai e oare 
nevoie să vă spunem bucuria cu care 
ne dăm azi primul nostru vot Frontului 
Democrației Populare ?

N. ȚUICU

La 122 de ani
'4*n fața secției de votare din co- 

'm'una Ilovăț s-a stîrnit la un mo
ment dat o deosebită însuflețire. 
Sătenii făceau loc cu simpatie și 
respect celui mai bătrîn om din 
regiune, Ilie Stamate. Are 122 de 
ani și e cioban in munți, la Fi- 
rizu. împreună cu el au venit și 
cele două fiice ale sale, Maria ți 
Gheorghița, prima în vîrstă de 73 
de ani, cea de-a doua de 58 de 
ani.

După ce a votat, moș Stamate 
a spus cîteva cuvinte celor din 
jur :

— Poate vă mirați că mă ve
deți în mijlocul vostru. Aflați că 
sînt sănătos ți aț vrea să mă țin 
tot ața, in puteri, și la alegerile 
viitoare. Am coborît de la mine, i 
din munți, să votez și eu pentru i 
că cinstesc din adîncul inimii 
orînduirea noastră populară și pe 
conducătorii ei.

V. DELEANU

ITINERAR 
ELECTORAL

R U T A - 402 KM
Ceața nu se ridicase. Ne îndreptam, 

trecînd prin Tr. Severin, spre locul care 
fusese însemnat în ifinerariul nostru cu 
kilometrul 0. Ochi de lumină clipeau la 
numeroase ferestre mai timpuriu decît în 
alte zile. Grupuri, grupuri de oameni se 
îndreptau spre centrele de votare. Peste 
tot o vie animație.

Punctul 0 a fost Gura Văii. Ne aflam 
în aceste locuri în jurul orei 5. Șantierul 
se distingea ca o constelație de lumini. 
Munții își încleștează pumnii de stîncă la 
Porțile de Fier, silindu-se parcă să ațină 
calea fluviului care fierbe.

Dunărea nu adoarme niciodată. Ase
menea ei, nici tînărul șantier de pe ma
lurile fluviului. Chiar și vuietul apei, în 
scurgerea ei năvalnică, este acoperit îrr 
aceste locuri de zgomotul unor puternice 
motoare. Sînt excavatoarele care mușcă 
din pereții de stîncă. Lumini puternice, 
farurile mașinilor basculante, scrutează 
pîrtiile drumurilor dintre munte și albia 
Dunării.

Ora 5,30. Excavatoarele amuțesc. Ma
șinile s-au retras și ele. Un mănunchi de 
oameni se îndreaptă spre secția de vo
tare Gura Văii nr. 13. 11 șoferi, 2 exca- 
vatoriști, 2 mecanici de buldozere. Alături 
de ei, Ion Făget, șeful coloanei din tura 
de noapte. In urma lor rîndurile cresc, 
cresc. Se îndreaptă spre secția de vo
tare oameni de cele mai felurite meserii : 
sudori, mineri, lăcătuși, timplari, dulgheri, 
fierar-betonișfi... Toți sînt constructori ai 
Hidrocentralei de la Porțile de Fier , ce
tățeni noi ai comunei Gura Văii, veniți 
aici din toate unghiurile țării.

Ne-am despărțit de oamenii șantieru
lui și ai Dunării, pornind în drumul nostru 
lung care trebuia să se încheie în a- 
ceeași zi. Aveam de străbătut sute de 
kilometri.

...Batem la poarta Craiovei. Calea 
Unirii își desfășoară priveliștea sub lu
mina piezișă a soarelui.

Ion Rădulescu, instalator la noua 
termocentrală de pe malul Jiului, și 
Ion Ioana, maistru la Combinatul chimic 
din apropiere, au votat. Scurt interviu în 
plină stradă, în dreptul complexului co
mercial din acest nou cartier.

— Am 27 de ani, am absolvit școala 
de maiștri. Locuiesc în acest cartier nou, 
într-un apartament confortabil — spune 
Ion Ioana. Părinții mei au fost țărani să
raci. Pentru mine ziua de mîine înseamnă 
noi șantiere, înseamnă o viață clocoti
toare, plină de satisfacții.

...Am parcurs o bună parte din dru
mul asfaltat care străbate cîmpia de sud 
a țării. Ne mai despart 38 km de Pi
tești. Două tractoare cu remorci traver
sează șoseaua apucînd pe un drum pie
truit. Sînt de la S.M.T. Vlaici.

— Tocmai ieșeam de la școală, unde 
se află secția de votare din satul nostru, 
cînd președintele cooperativei agricole 
de producție ne-a spus : trebuie să ple
cați imediat la gara Corbu unde ne-a 
sosit un vagon de îngrășăminte. Și am 
plecat.

Tractoriștii Petre V. Ion și Matei S. 
Constantin conduc tractoarele spre gara 
Corbu, de unde se vor înapoia cu cîte 
patru tone de îngrășăminte. Amîndoi sînt 
oameni trecuți de prima tinerețe, au 
lucrat pămîniul ani și ani în șir, schim- 
bîndu-și meseria moștenită din străbuni 
abia în ultima vreme. Au urmat școala 
de tractoriști. De patru ani lucrează în 
satul lor, la S.M.T. Vlaici.

— Mi-am făcut casă nouă, mi-am cum
părat mobilă, aparat de radio. Lumina 
electrică a devenit un lucru obișnuit în 
casele noastre. In ultimii ani s-au reali

Votare cu... versuri
„...Și iar verde de cicoare !

Azi e zi de sărbătoare /,Toată 
lumea-i la votare ! / Amu’ nu-i 
ca mai-nainte — / Deputați cu 
cozi de vulpe : / Dădeam votul 
șt plecau, / De noi grijă nu 
aveau. / Deputății lumii noi / 
Sînt tot. .timpul printre noi / Și 
cu dinții împreună / Făurim o 
viață bună !“.

Aceste versuri fac parte dintr-o 
poezie pe care a compus-o Toader 
Lucuțar, din comuna Vama, așe
zare de munte pe apa Moldovei. 
Apropiindu-se de urnă, el a rugat 
comisia secției de votare și pe toți 
cei de față să asculte poezia închi
nată de el alegerilor de la 7 martie.

T. NISTOR

în drumul nostru un grup de tineri : 
Ioana Toporaș, Aurelia Bădulescu și Ro
mulus Andrica, studenți în ultimul an la 
institutele politehnice din Timișoara și 
București.

zat în sat lucruri pe care nici nu le-au 
visat bătrînii.

— Neam de neamul nostru n-a pome
nit ce s-a făcut în satul nostru — inter
vine, dintr-o remorcă, Ion Gh. Nicola,

Pe străzile Craiovei: „In aceste blocuri locuim noi”

cooperator vîrstnic, care, împreună cu 
tractoriștii, a votat în primele ore ale 
dimineții.

...Pe podul ce-și întinde brațele de 
metal peste OH ne-am oprit, intilnisem

Veselă îmbulzeală in comuna Mă- 
tăsaru (Argeș)

Din largul mărilor
în noaptea din ajunul alegerilor 

a sosit în port nava „Caransebeș". 
Vine în patrie după ce a străbătut 
mii de kilometri pe calea apelor. A 
doua zi, în zori, membrii echipaju
lui, în frunte cu comandantul, au 
fost printre primii la vot. în același 
timp marinarii de pe petrolierul 
„Ploiești", după ce au votat, au ple
cat spre Suedia. Alte nave însă 
străbat în aceste zile mările și ocea
nele lumii.

Ora 9. Stația de radio din portul 
Constanța începe să recepționeze ra
diograme din larg.

„Navigăm în Oceanul Atlantic, pe 
coordonata 36 grade și 40 de minute 
vest, comunică Liviu Miroescu, co
mandantul navei „Brașov". La ora 
6,15 s-a încheiat votul".

— Mă bucur că mi-am dat primul vot 
la Slatina — spune studenta Ioana To
poraș. S-ar putea ca peste citva timp să 
fiu repartizată chiar aici. M-aș bucura. La 
tot ce se-nalță mi-aș aduce și eu o mo
destă contribuție, pe măsura puterilor și 
a cunoștințelor mele.

La Sfatul popular al orașului Slatina 
am aflat că din patru locuitori ai orașu
lui de astăzi, unul este constructor. Cifra 
denotă ritmul de edificare nouă, socia
listă a Slatinei industriale.

Mai multe lucruri ne-au reținut atenția 
la Pitești. Dintre toate însă, ne-au plăcut 
cel mai mult cele întîlnite la secția de 
votare de pe Calea București. Tovarășul 
Anton Petrescu, președintele comisiei de 
votare, ne-a explicat: „Secția 18 este 
instalată, după cum vedeți, într-o școală 
nouă, aflată in plin centru al unui cartier 
nou. Și locatarii sînt noi. In secția aceasta 
au votat oamenii celui mai tînăr cartier 
din oraș. Au fost înscriși pe listele de 
alegători peste 3 500 de cetățeni. In 
marea lor majoritate, ei lucrează în în
treprinderi construite în ultimii ani".

Am întîlnit adeseori în cursul acestui 
drum de 400 km, centre de votare îm
podobite cu gust, în cere florile și co
voarele romînești creau o atmosferă cal
dă, familiară. Dar, trebuie s-o spunem, 
cel mai mult ne-a plăcut centrul de vota
re din comuna Leordeni, raionul Găești.

— Covoarele pe oare le vedeți — 
ne spune președintele comisiei de votare, 
au fost aduse de cetățenii din comună. 
Fiecare a ținut să ofere fot ce a avut 
mai de preț, pentru ca locul de vot să 
arate cit mai frumos.

Ne-am grăb'rt spre redacție pentru a 
ne termina treaba și pentru a ne repezi 
și noi spre centrele de votare.

Paul DIACONESCU 
Constantin MORARU

De la bordul navei „Roman" aflăm 
că primii au depus buletinele în 
urnă tinerii Aurel Anghel și Cons
tantin Dumitru, ofițeri stagiari, care 
votează pentru prima dată. Radio
grame sint multe. în cursul dimi
neții 9 din cele 13 echipaje ale na
velor aflate în larg anunțau înche
ierea momentului solemn al exerci
tării dreptului de vot. în fiecare ra
diogramă se reflectă mindria unor 
oameni care, departe de țară, dor
nici să slujească Republica Popu
lară Romînă la mii de kilometri de 
granițele ei, își dau votul pentru 
înflorirea patriei, pentru socialism 
și pace.

V. MIHAI

DE 8 MARTIE

Noua demnitate a femeii
O întreagă epocă de realizări 

de însemnătate istorică v-a 
despărțit definitiv de trecutul 
umilitor I Imaginea ființei dispre
țuite, „inferioare", este atît de de
părtată de femeia de astăzi, cetă- 
țeană cu drepturi depline, preocupa
tă de marea noastră gospodărie so
cialistă, participantă activă la con
ducerea treburilor obștești I Mă gîn- 
desc la inginera dintr-o uzină și la 
aceea care sporește roadele cîmpu- 
lui; la doctorița care veghează la 
căpătîiul bolnavului; la cercetătoa
rea științifică și la șoferița de auto
buz ; la femeia-judecător și la a- 
ceea de care ascultă o complicată 
mașină modernă ; la profesoară și 
la artistă; la toate femeile noastre, 
harnice și modeste, cărora li s-au 
deschis largi drumurile vieții, posi
bilitățile de a-și arăta întreaga ca
pacitate, aptitudinile, de a-și potoli 
setea de știință și cultură. Nu există 
domeniu de activitate fără un aport 
prețios al femeilor, ceea ce le dez
voltă personalitatea, le sporește 
încrederea în forțele proprii, le a- 
sigură un trainic suport moral, le dă 
imboldul de a se depăși mereu pe 
sine.

Partidul și statul democrat-popu
lar au creat femeilor din țara noas
tră condiții pentru a participa efec
tiv la activitatea economică, politică 
și socială, posibilități de a avea o 
muncă pe măsura capacității. Prin 
promovarea lor în cele mai dife
rite sectoare de activitate, prin 
încrederea acordată, puterea popu
lară a descătușat viața milioanelor 
de femei. Statistica ne oferă date 
impresionante : peste 430 000 lu
crează în industrie ; peste 170 000 în 
domeniul învățămîntului, culturii și 
artei; mai bine de 150 000 — în 
sectorul circulației mărfurilor ; vreo 
120 000 — pe tărîmul ocrotirii sănă
tății, al asistenței sociale, în cultură 
fizică și sport. Din datele culese la 1 
iunie 1964 a rezultat că din totalul 
femeilor care lucrau în economie, 
68 000 aveau pregătire superioară și 
220 000 — pregătire medie. Rapor
tate la trecut, acestor cifre nu le 
putem opune aproape nimic. Este 
interesantă însă compararea lor cu 
cele din 1958, cînd s-a făcut prima 
înregistrare de acest gen. Față de 
totalul prezentat atunci de statistică, 
numărul femeilor cu pregătire su
perioară și medie a crescut cu 
104 000 1

Grija efectivă a statului nostru 
pentru femeie este ilustrată de exis
tența unei lârgi rețele de ocrotire a 
vieții și sănătății ei: instituții mater- 
no-infantile în orașe și sate, asigura
rea concediului pre și postnatal plă
tit pentru salariata mamă ; zeci de 
mii de copii și tineri își petrec va
canțele în tabere de odihnă și școlare 
în cele mai pitorești stațiuni. Ocro
tirea mamei și a copilului a devenit 
o problemă de stat, căreia i se a- 
cordă toată atenția.

Alături de toți oamenii muncii, 
milioane de femei participă, prin 
activitatea lor creatoare, de zi cu zi, 
la înfăptuirea politicii partidului în 
toate domeniile, la întărirea puterii 
economice și la înflorirea patriei, la 
realizări care sporesc neîncetat 
prestigiul țării noastre în lume, 
înalta prețuire ce li se acordă stră
lucește în metalul miilor de ordine 
și medalii cu care au fost distinse, 
după cum își găsește expresie în ti
tlurile de laureate ale Premiului de 
Stat sau de artiste ale poporului, ar
tist emerit, învățător emerit, medic

— OMAGIU — 
Femeii muncitoare Tovarășei de viață

îndemînarea, precizia, răbda
rea, sînt, aș putea spune, calități 
comune muncitoarelor din între
prinderea noastră. Văzindu-le cu 
atenția concentrată asupra mon
tării vreunei piese minuscule, 
mă gîndeam, uneori, că tot 
așa vor fi arătat și bunicele lor, 
aplecate însă deasupra gherghefe- 
lor sau a broderiei. Arniciul și bo- 
rangicul au rămas în lada bunicii. 
Muncitoarele noastre mînuiesc as
tăzi materiale de preț. Ele au, pe 
lingă însușirile moștenite, cunoștin
țe temeinice în domeniul științei și 
tehnicii avansate. Din mîinile lor 
ies semiconductorii, piese compli
cate, lucrate cu migală și precizie, 
necesare aparatelor de radio și te
leviziune, automatizării proceselor 
de producție, telecomunicațiilor.

întreprinderea noastră este înzes
trată cu tot ce este nou și modern 
în tehnică, iar muncitoarele, in
ginerele și tehnicienele din între
prindere și-au însușit cu succes cu
noștințele necesare folosirii acestor 
utilaje. Ele sînt prezente în toate 
sectoarele de muncă și, îndeosebi, 
în acelea în care operațiunile cer

Celei de-a
în școala noastră, din 34 de ca

dre didactice, 23 sînt iemei. Des
pre ele, colegele mele, aș vrea 
să spun cîteva cuvinte. Angela 
Gherghel este de mulți ani învă
țătoare. Ea se bucură de o deo
sebită stimă pentru felul cum își 
practică meseria. Elevii clasei IE 
o prețuiesc la iei ca și noi. Ei 
văd în învățătoarea lor o a doua 
mamă care le deschide cu dra
goste și pasiune drumul spre tai
nele luminii cărții, spre viață. Ea 
dovedește o fierbinte dragoste 
pentru copii — primăvara patriei 
noastre, bucuria părinților. înar
mată cu o temeinică pregătire 

emerit. Multe femei au fost promo
vate în munci de răspundere — 
recunoaștere binemeritată a compe
tenței de care dau dovadă în profe
siune, a talentului organizatoric, a 
spiritului gospodăresc dezvoltat.

Asigurind femeii drepturi depline, 
egale cu ale bărbatului, orînduirea 
socialistă a determinat transformări 
profunde nu numai în condițiile de 
viață și de muncă, ci și în conștiința 
ei. Complexa activitate politică, cul
turală și educativă desfășurată de 
partid se bucură permanent de spri
jinul mișcării de femei din țara noa
stră.

Și ce dovadă mai grăitoare de 
înaltă conștiință cetățenească, de 
profund simț al răspunderii față de 
conducerea treburilor obștești și 
față de buna gospodărire a tuturor 
orașelor și satelor țării, decît votul 
masiv de ieri, cuprinzînd și pe acela 
a milioane de soții, mame, bunici ? 
Sau ce dovadă mai înaltă de încre
dere din partea poporului decît ale
gerea a zeci de deputate în Marea 
Adunare Națională și a multor 
mii în sfaturile populare ? Prin 
votul dat candidaților Frontului 
Democrației Populare, femeile țării 
și-au exprimat recunoștința față de 
partid, și-au manifestat încă o dată 
hotărîrea de a contribui prin muncă 
entuziastă la înfăptuirea politicii lui 
în toate domeniile vieții — în uzi
nele, laboratoarele, fabricile, institu
tele, cooperativele agricole în care 
lucrează. în același timp s-au gîn- 
dit la copiii lor, la viitorul gene

Foto : A. Cartojan

acele însușiri despre care vorbeam 
la început.

Munca sîrguincloasă, plină de 
abnegație, a celor 900 de tova
rășe ale noastre este un aport 
prețios la îndeplinirea sarcinilor 
de bază ale întreprinderii. Aș dori 
să amintesc aici măcar cîteva 
nume, legate de frămîntările crea
toare ale colectivului nostru. In
ginerei Doina Ploscaru, cercetă
toare într-unul din laboratoare, îi 
datorăm realizarea fotodiodelor 
cu aplicații largi în automatizare. 
Veronica Tucec a condus colecti
vul de cercetători care a pus la 
punct diodele redresoare și dio
dele stabilizatoare.

Aș dori ca aceste modeste rîn- 
duri să fie un omagiu adus hărni
ciei și abnegației femeilor munci
toare, un prilej pentru a le adresa, 
cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii, calde urări de sănătate și 
fericire.

Corneliu ANDRIESCU
inginer șef
la întreprinderea de piese radio 
și semiconductori-Bâneasa

doua mame
profesională și tact pedagogic, a 
reușit să facă din copiii țăranilor 
cooperatori din comuna noastră, 
ca și din propriii ei fii, elevi 
foarte buni la învățătură și exem
plu în comportare. Aș vrea să 
mai spun că Angela Gherghel 
și-a cîștigat simpatia întregii co
mune. Ea este prezentă întotdea
una la viața obștească, la cămi
nul cultural, la sfatul popular și 
în alte activități pe care le des
fășoară cetățenii comunei noastre.

Dintre colegele mele, merite deo
sebite în activitatea didactică are 
și învățătoarea Ecaterina Gugules- 
cu. Dar nu la asta mă voi opri. Aș 

rațiilor noi, în care societatea 
noastră socialistă pregătește cu 
grijă părintească un demn schimb 
de mîine, capabil să dezvolte ne
contenit marile realizări de astăzi. 
Este cunoscută marea răspundere ce 
revine femeilor în educația ti
neretului, nu numai în cadrul 
familiei, ci și în acela amplu 
al marii familii obștești. Ele își 
fac datoria cu dragoste și cu abne
gație, cu devotamentul și grija gră
dinarului care veghează ca puieții 
firavi să devină arbori viguroși, 
dătători de roade bogate.

★
E ziua femeii de pretutindeni. 

Tradiția lui 8 Martie a depășit ju
mătatea de veac, dar simbolul a- 
cestei aniversări este veșnic tînăr, 
actual, cultivînd în inimile sutelor 
de milioane de femei ale globului 
sentimentul solidarității internațio
nale în lupta pentru drepturi de
mocratice, pentru progres social, 
pace și înțelegere între popoare. 
Femeile lumii întregi doresc și 
luptă pentru ca roadele mîini- 
lor și minții omenești să îndestu
leze fiecare cămin, să dăruie copii
lor o copilărie fericită și perspectiva 
minunată de a putea învăța cît mai 
mult, iar ei să construiască mîine 
și mai bine decît construim noi azi, 
să facă descoperiri și mai mărețe 
decît acelea la care au ajuns prede
cesorii lor, să înfăptuiască cele mai 
îndrăznețe vise.

Dina COCEA 
artistă emerită

închin rîndurile de față sofiei mele, 
bunei și devotatei mele tovarășe de 
viață. Căsnicia noastră a împlinit 18 ani. 
în fot acest timp am fost alături și la 
bucurii, și la necazuri. Soția mea mi-a 
fost, in toate împrejurările, un sprijin 
de nădejffe, un om care m-a înțeles 
și m-a ajutat. în căminul nos'ru, ea știe 
să creeze o atmosferă caldă, primitoa
re, familiară. Chiar dacă este obosită, 
ne întîmpină întotdeauna cu zîmbetul 
pe buze, cu o vorbă caldă, cu o min- 
gîiere. Nu este lucru ușor să fii, In a- 
celași timp, o bună gospodină, o mamă 
grijulie și o educatoare pricepută. Dar 
ea știe să îmbine toate aceste calități. 
Copiii noștri — Emil ian, de 10 ani, e- 
lev în clasa a lll-a, și Mihaela, care 
abia a împlinit un an — poartă întot
deauna urmele mîinilor ei îndemînatice 
și grijulii. Ioana își găsește timp, atunci 
cînd eu sînt ocupat, să controleze lec
țiile băiatului, fără a o neglija nici pe 
Mihaela, Cu atît mai mari îi sînt meri
tele, cu cît și ea lucrează în producție. 
La întreprinderea „Crinul" este apre
ciată ca o muncitoare pricepută.

Tovarășelor de viață și de muncă, 
soții și mame devotate le adresez o 
dată mai mult, în această zi, cuvinte 
de înaltă prețuire, urări de succes și 
fericire.

Vasile TUDOSIE
electrician la Uzina textilă 
„7 Noiembrie"-București

vrea să spun că ieri am fost unul 
din miile de alegători care i-am 
dat cu încredere votul. Pentru acti
vitatea fructuoasă depusă pe tărîm 
obștesc, împletită cu cea pe care o 
depune în școală, ea a fost propu
să de cetățenii din circumscripția 
nr. 12 ca deputată în sfatul popu
lar al comunei Segarcea.

S-ar cuveni să spun despre fie
care dintre colegele mele cîteva 
cuvinte de laudă pentru neobosita 
lor muncă de educatoare.

Pentru toate acestea, de ziua lor, 
vreau să le urez pe această cale 
sincere felicitări și urări de noi suc
cese.

Prof. Gheorghe LIȚU 
școala generală de 8 ani 
din comuna Segarcea, 
regiunea Oltenia

A
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REUNIUNEA „MESEI ROTUNDE" 
IN SUDAN

KHARTUM 7 (Agerpres). — în 
urma tratativelor care au avut loc 
între delegația aripii de stingă a 
partidului sudist Sanu, condusă de 
Wiliam Deng, secretarul acestei or
ganizații politice, și partidele poli
tice din nordul Sudanului s-a hotărît 
ca reuniunea „mesei rotunde" să 
înceapă la 16 martie. Agenția Reu
ter anunță că Wiliam Deng și pri
mul ministru Khatim Khalifa au

adresat fracțiunii de dreapta a par
tidului Sanu apelul de a participa 
la conferința de la 16 martie, desti
nată reglementării situației provin
ciilor meridionale ale Sudanului. în 
acest fel, autoritățile centrale de la 
Khartum încearcă să găsească o so
luție în mult discutata problemă a 
„sudului", înainte de alegerile gene
rale programate pentru luna aprilie.

Dean Rusk despre unele probleme
ale alianței atlantice

Premierul britanic a sosit la Bonn

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Intr-un discurs rostit la Cleveland, 
în fața Consiliului pentru proble
mele 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, 
printre care, comerțul și politica 
monetară, ajutorul acordat țărilor în 
curs de dezvoltare, împărțirea res
ponsabilităților nucleare in interio
rul alianței, menținerea efectivelor 
și a unei „apărări" atlantice flexibile, 
căutarea căilor pentru soluționarea 
problemelor rămase nerezolvate

Corespondență din Santiago de Chile

VIRAJ
Aici, fa Santiago de Chile, parvin nu

meroase vești despre evolufia situafiei 
politice din Bolivia. Ele atestă ca în cele 
trei luni și jumătate de guvernare a 
juntei militare boliviene prezidate de ge
neralul Rene Barrientos, s-au acumulat 
multe probe în favoarea celor ce la 4 
noiembrie trecut și-au economisit entu
ziasmul provocat de preluarea puterii de 
către armată. înlăturarea fostului pre
ședinte Estenssoro devenise inevitabilă, 
o dată ce regimul său se înstrăinase 
într-atît de aspirafiile populare, încît a 
provocat o revolta generală. în acele 
împrejurări critice, vicepreședintele Bar
rientos a exploatat la maximum diver
gentele sale mai vechi cu Estenssoro și, 
folosind influenfa pe care o avea în 
cercurile militare (înainte fusese șef al 
forfelor aeriene), s-a erijat în „elibera
tor" al Boliviei. Era tocmai în momen
tele cînd muncitorii de la minele de 
cositor, sprijiniți de mișcarea studen
țească, puseseră mîna pe arme Soarta 
vechiului guvern era oricum pecetluită 
Dar în timp ce atît capitala, cît și pro
vincia clocoteau, cerînd instaurarea unu' 
guvern democratic, în palatul preziden
țial din La Paz avea loc 
bare de gardă

Noul șef al juntei și-a 
vernarea printr-un aspru 
adresa „protectorilor oligarhiei", denun- 
țîndu-i (pe bună dreptate) ca responsa
bili de grava situafie a fărn (pe care o 
patronase însă nu numai Estenssoro, ci și 
Barrientos). S-a alcătuit ia iuțeală un pro
gram de reforme salutat de partidele de 
opoziție și atrăgător pentru păturile 
majoritare ale populației. Planul conținea, 
între altele, următoarele puncte ; demo
cratizare, menținerea și întărirea secto
rului naționalizat (mai ales al minelor de 
cositor), îmbunătățirea situafiei muncito
rilor, continuarea reformei agrare, în- 

doar o schim-

după cel de-al doilea război mon
dial.

Vorbind despre propunerea pre
ședintelui de Gaulle de a se reveni 
la folosirea aurului ca etalon în 
schimburile internaționale, Rusk a 
spus că S.U.A. „nu pot fi de acord 
sa se întoarcă la aranjamentele de 
dinainte de război, care au dus la 
depresiuni și falimente periodice"., 

în ce privește menținerea forțelor 
militare americane în străinătate, 
secretarul de stat a subliniat că a- 
cestea vor continua să rămînă în 
Europa, dar a amintit că responsa
bilitățile și cheltuielile din alianța 
atlantică trebuie să fie împărțite în
tre toți partenerii, în raport cu posi
bilitățile lor.

O L I V I A N
cepută în 1952, dar practic abandonată 
etc. Acum, la o sută de zile de la pre
tinsa „revoluție4' a lui Barrientos, obser
vatorii apreciază că junta militară a în
semnat încă un exemplu de frustrare a as
pirațiilor poporului, o. alternativă impusă 
pentru a evita o revoluție autentică. Mai 
mult, unele măsuri ale noilor guvernanți 
reprezintă de fapt pași îndărăt chiar fată 
de regimul anterior. Printr-un decret au 
fost interzise grevele, lucru ce pune în
tr-o postură neplăcută pe acei lideri 
sindicali care nu au pregetat să aplaude 
ascensiunea lui Barrientos. Un alt decret 
derogă prevederile constituției din 1961, 
care dădeau putere de lege cuceririlor 
revoluției populare din 1952 : reforma 
agrară, naționalizarea minelor și drept 
de vot pentru analfabefi. De un timp se 
desfășoară un proces mai mult sau mai 
pufin camuflat de „privatizare" (denafio- 
nalizare) a bunurilor sfatului. S-a anunfat, 
de exemplu, că rafinăria din Guabira — 
un instrument menit să permită statului 
bolivian controlarea producției de zahăr 
în provincia Santa Cruz — va fi vîndută 
particularilor Asupra minelor naționaliza
te care înainte aparfineau „baronilor co- 
sitorului". Patino, Rotschild și Aramayo, 
planează o primejdie similară. Ministrul 
economiei, Julio Sanjines, anunfa că gu
vernul își propune să concesioneze par
ticularilor o parte din exploatările de 
stat. Mai precis. 49 la sută. Cu alte cu
vinte, principala bogăfie a Boliviei — co
sitorul — e în perspectivă să ajungă pe 
mîinile celor care au stăpînit-o înainte 
de 1953

lismului. Șefii celor două guverne 
și-au exprimat îngrijorarea serioasă în 
legătură cu înrăutățirea situației din 
Indochina. Primul ministru al Indiei, 
L. Bl Shastri, și S. Singh, ministrul de 
externe, au acceptat invitația de a vi
zita Cehoslovacia.

BRUXELLES. La 6 martie, în ca
pitala belgiană a avut loc o demonstra
ție de. protest împotriva prescripției cri
melor săvîrșite de criminalii de război 
naziști. La demonstrație au participat
2 000 de oameni reprezentînd 36 or
ganizații democratice, de tineret și stu
dențești din țară.

TOKIO. Guvernul japonez care ho
tărâse să medieze în diferendul dintre

1 

KUALA LUMPUR. S.U.A. au acor
dat Malayeziei un împrumut în valoa
re de 4 milioane dolari pentru achi
ziționarea de echipament militar — 
transmite agenția France Presse. A- 
ceastă sumă urmează să fie restituită 
S.U.A. în timp de zece ani.

STOCKHOLM. La 7 martie a înce
tat din viață regina Luisa a Suediei. 
Ea s-a născut cu 76 de ani în urmă 
în Anglia și în anul 1923 a devenit 
soția regelui Gustav Adolf al VI-lea 
al Suediei.

ADEN. După cum anunță agenția 
Reuter, Ia 7 martie noul guvern al A- 
denului, condus de Abdul Mackawes, 
a depus jurămîntul.

Există cîteva interesante coincidente 
care nu lasă loc la îndoieli asupra direc
ției spre care se îndreaptă lucrurile. 
Unicul ministru civil al lui Barrientos, 
Roberto Arce (ministru asesor) a fost 
ultimul administrator al lui Patino, unul 
din baroni* expropriafi ai cositorului. Un 
altul, Jesus Mijeron, însărcinat de Barri-

BONN 7 (Agerpres). — Primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, înso
țit de ministrul său de externe, 
Michael Stewart, a sosit duminică la 
Bonn, într-o vizită oficială. Luni, el 
va avea o primă întrevedere cu .can
celarul vest-german Ludwig Erhard. 
Potrivit agenției Associated Press, 
Wilson va căuta să obțină de la in
terlocutorul său o participare mai 
mare a R.F.G. la întreținerea tru
pelor britanice de pe Rin.

*

LONDRA 7 (Agerpres). — Guver
nul vest-german a reacționat cu ră
ceală la cererea Angliei privind spo
rirea contribuției vest-germane la 
întreținerea trupelor britanice stațio
nate în R.F.G., scrie ziarul „Times" 
într-o corespondență din Bonn. în

Noi trupe americane 
vor fi trimise in Vietnamul de sud

WASHINGTON 7 (Agerpres).—La 
6 martie s-a anunțat din surse ame
ricane că două batalioane aparți- 
nînd forțelor militare navale ale 
S.U.A. vor debarca în Vietnamul de 
sud, în regiunea Danang. Noua mă
sură luată de guvernul american, 
relatează agenția France Presse, n-a 
provocat surpriză în cercurile poli
tice de la Washington deoarece se 
știa încă cu o săptămînă în urmă 
că autoritățile americane au luat o 
asemenea hotărîre.

Comentînd știrea apropiatei de
barcări în Vietnamul de sud a două

rîndul și-a rotunjit averea ră- 
pămînturile indienilor. Acum, 

postul pe care îl ocupă, are 
șansele să-și ia revanșa pentru

ehtos cu modificarea statutului electoral 
în vigoare, în sensul retragerii dreptului 
de vot al analfabefilor, a fost avocat al 
lui Simon Patino și al firmei frafilor 
Suarez, cunoscufi pentru exploatarea sîn- 
geroasă și metodele medievale aplicate 
lucrătorilor de pe domeniile lor. Un al 
treilea, actualul ministru al economiei, 
Julio Sanjines, și-a pierdut o vastă moșie 
în timpul reformei agrare, după ce ani 
de-a 
pjnd 
din 
toate 
rrioșia pierdută. Pe de altă parte, guver
nul recomandă țăranilor să se „înțeleagă” 
cu ex-proprietarii afectafi de reforma 
agrară. Acesta a fost primul sfat, căci 
ulterior a început să se vorbească despre 
„necesitatea” ca țăranii să plătească foș
tilor proprietari despăgubiri, în cazul 
cînd doresc să-l mai stăpînească.

Barrientos se pregătește acum de zor 
să fie ales președinte. Cu tot sprijinul 
acordat la început de opoziție, în pre
zent pufim sînt cei ce îl urmează. De 
aceea a spus deschis că contează pe 
„lealitatea forjelor armate" adică pe ca
pacitatea forfei armate de a-l aduce la 
fjutere, indiferent de rezultatul alegerilor, 
nsă și aici lucrurile par să se complice, 

întrucît și în sînul armatei anumite cu
rente nu doresc permanentizarea menți
nerii la putere a lui Barrientos. Cum vor 
evolua lucrurile se va vedea. Deocam
dată se poate spune numai că junta mi
litară elaborează reforme, atît doar că 
acolo Unde și cînd sînt operate se tinde 
— cu doza de precauție impusă de îm
prejurări — .spre restaurarea unor stări 
de lucruri pentru abolirea cărora poporul 
bolivian a vărsat sînge. Și atîfa timp cît 
îi vor fi ignorate jertfele, stabilitatea în 
tară va continua să rămînă o ficfiune.

Va.iile OROS 

deosebi, orice idee de a condiționa 
prezența trupelor britanice de spo
rirea importului de mărfuri engleze 
în Germania occidentală, ori de a 
reglementa această problemă în 
funcție de cealaltă, este respinsă de 
cercurile guvernamentale de la Bonn. 
Cînd Wilson se va întîlni cu cance
larul Erhard, continuă ziarul, va pu
tea constata că guvernul vest-ger
man nu dorește să-și asume noi an
gajamente financiare. Ziarul reamin
tește că între cheltuielile Marii Bri
tanii pentru întreținerea forțelor sale 
din Germania occidentală și impor
turile R.F.G. din Anglia există un 
mare decalaj : în timp ce importu
rile se ridică la 25 de milioane de 
lire sterline anual, cheltuielile amin
tite ating 85 de milioane de lire.

batalioane a infanteriei marine ame
ricane, corespondentul din Saigon al 
agenției France Presse arată că în 
timp ce guvernul sud-vietnamez pre
tinde că „aceasta este o măsură legi
timă de apărare", diferiți observatori 
din Saigon consideră că „acesta con
stituie un nou pas în cadrul ameste
cului american în Vietnam". Agenția 
precizează că misiunea infanteriști
lor marini americani, ale căror pri
me detașamente vor debarca luni în- 
tr-un loc ținut secret, va fi de a asi
gura aproape în întregime apărarea 
orașului Danang, unde se află cea 
mai importantă bază militară ameri
cană din Vietnamul de sud.

★
LIMA 7 (Agerpres). — Intr-o de

clarație dată publicității de mișca
rea partizanilor păcii din Peru se 
arată că luptătorii pentru pace pe- 
ruvieni urmăresc cu o profundă ne
liniște și indignare evenimentele din 
Vietnam unde guvernul S.U.A. a 
recurs la o imixtiune fățișă și inso
lentă. „Statele Unite, se arată în de
clarație, duc 
fără sorți de 
în declarație.

în Vietnam un război 
izbîndă“ — se spune

★
(Agerpres). — Uni- 
a muncitorilor din

BAMAKO 7 
unea națională 
Mali a trimis un mesaj sindicatelor 
din R. D. Vietnam în care își expri
mă solidaritatea cu lupta poporului 
din această țară împotriva agresi
unii americane. în mesaj se spune, 
printre altele, că „agresiunea S.U.A. 
in Peninsula Indochineză constituie 
o amenințare împotriva păcii".

SCURTE ȘTIRI
CARACAS. Luînd cuvîntul la postu

rile de televiziune din Venezuela, Ce
sar Rondon Lovera, membru al Comi
siei pentTu afacerile externe a Came
rei Deputaților din Congresul Națio
nal, și deputatul Oswaldo Bravo âu 
cerut eliberarea imediată a secretaru
lui general al C.C. al P.C. din Ve
nezuela, Jesus Faria.

DELHI. Vizita în India a președin
telui guvernului R. S. Cehoslovace, 
J. Lenart, și a ministrului afacerilor 
externe, V. David, s-a încheiat. A fost 
dat publicității un comunicat care 
exprimă acordul celor două părți în 
problemele politicii de coexistență 
pașnică, dezarmare, rezolvare a pro
blemei germane, lichidare a colonia-

Imagini din viața internațională

La Viena s-au desfășurat lucră
rile sesiunii de iarnă a Consi
liului guvernatorilor al Agenție! 
internaționale pentru energia a- 
tomică (A.I.E.A.). Fotografia de 
mai sus înfățișează pe membrii 
delegațiilor in holul sălii de con

ferințe

In numeroase țâri s-a desfășu
rat o largă mișcare pentru sal
varea vieții patriotului spaniol 
fusto Lopez de la Fuente. Zilele 
trecute autoritățile de la Madrid 
au anunțat că procesul pregătit 
împotriva acestuia nu va mal ti
vea loc. Lopez continuă să se 
afle insă in Închisoare. Fotogra
fia din dreapta, sus, Justo Lopez 

și soția sa Maria * 2

Indonezia și Malayezia a revenit pen
tru moment asupra acestei intenții. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în urma 
înțelegerii realizate între cele două 
țări în conflict privind organizarea u- 
nor tratative la Bangkok între dr. 
Subandrio, ministrul afacerilor exter
ne al Indoneziei, și Abdul Razak, vice- 
premierul malayezian.

MOSCOVA. La 7 martie în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-59“, a- 
vînd la bord aparate științifice desti
nate continuării cercetării spațiului 
cosmic. Aparatele instalate la bordul 
satelitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul a început 
prelucrarea informațiilor primite.

Săptămînă trecută și-a încheiat 
vizita In Rhodesia ministrul en
glez pentru relațiile cu Com- 
monwealth-ul, Arthur Bottomley. 
în timpul acestei vizite au avui 
loc numeroase demonstrații, în 
cursul cârora populația s-a pro
nunțat pentru independența țârii 
și pentru eliberarea din închi

sori a patrioților rhodesieni

I Mii de cetățeni austrieci s-au pe
rindat prin fața catafalcului cu 
corpul neînsuflețit al fostului pre
ședinte Adolf Schârf care a înce- 
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Sosirea ministrului 
industriei și energiei 
al Algeriei

în Capitală a sosit, duminică 
seara, Bachir Boumaza, ministrul 
industriei și energiei al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
însoțit de colaboratori, pentru con
vorbiri privind relațiile economice 
dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspetele a fost întîmpinat de Mi
hail Petri, ministrul comerțului ex
terior, și de reprezentanți ai condu
cerii unor ministere economice.

(Agerpres)

Premieră teatrală
Teatrul de Comedie a prezentat 

duminică seara în premieră piesa 
„Troilus și Cresida" de William 
Shakespeare, in tălmăcirea lui Flo
rian Nicolau. In distribuție : Sanda 
Toma, Grigore Gonța. Florin Scăr- 
lătescu, Mircea Șeptilici, Costel Con
stantinescu, Mircea Constantinescu. 
Mircea Balaban, Iurie Darie, Mihai 
Pălădescu. Dem. Rădulescu. Gheor- 
ghe Dinică. Mircea Albulescu, Ște
fan Tăpălagă, V. Plătăreanu. Marin 
Moraru și alții. Regia artistică este 
semnată de David Esrig. iar sceno
grafia de I. Popescu-Udriște.

(Agerpres)

Campionatele republicane de schi
Duminică au luat sfîrșit campiona

tele republicane de schi (probele al
pine). tn ultima zi, pe pîrtia din Va
lea lui Carp, s-a disputat proba de 
coborîre. La feminin, primul loc a 
fost ocupat de dinamovista Ilona 
Miklos, care a realizat timpul de 
56”8/10. Tot ea și-a adjudecat victo
ria și în proba de combinată alpină. 
Ilona Miklos a cîștigat la această 
ediție toate cele 4 probe. învingător

Televiziunea romină transmite 
6 meciuri de la „mondialele" 
de hochei pe gheață

Săptămînă aceasta, posturile 
noastre de televiziune vor trans
mit?, prin intermediul rețelei Eu- 
rovision-Intervision, șase din 
cele mai importante meciuri ale 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață care se desfășoară în 
localitatea Tampere din Finlanda. 
Primul meci (Canada — S.U.A.) 
va putea fi urmărit astăzi, luni, 
8 martie, începînd de la ora 21. 
Joi, 11 martie, se va transmite 
partida U R.S.S. — S.U.A. (de la 
ora 17,30). Sîmbătă 13 martie ur
mează să se televizeze două me
ciuri: unul între orele 14 și 16 
(U.R.S.S. — Cehoslovacia), iar al
tul între 17,30—19,30 (Suedia — 
Canada). Duminică, 14 martie, vor 
fi transmise partidele Suedia — 
Cehoslovacia (de la ora 14) si 
J.R.S.S.—Canada (de la ora 17,30). 

♦ - gg

în competiția masculină a fost dina- 
movistul Kurf Gohn, cu rezultatul de 
l’37”8/I0, urmat de Gh. Bălan și C. 
Bălan, cu același rezultat: l'38”4/10. 
Combinata alpină a fost cîștigată de 
Gh. Bălan.

La Poiana Brașov au loc campiona
tele republicane de schi-fond pentru 
juniori. Iată rezultatele înregistrate : 
junioare (3 km) Eugenia Vișan 12’52”, 
junioare (5 km) Rodica Cimpoia 
22’56”; juniori (5 km) Ion Mîrza 
19'35”, juniori (10 km) Ion Funieru 
38’49”.

Fază din meciul Dfnamo-Știința Cluj 
(3-1)

Competiții internaționale TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
• La Brighton au luat sfîrșit campio

natele internaționale de tenis de masă 
ale Angliei. Finala probei feminine a 
fost disputată între Maria Alexandru 
(R. P. Romină) și cehoslovaca Marta 
Luzova, in vîrstă de 17 ani. La capătul 
unui meci care a durat 75 de minute, 
Luzova a obținut victoria cu scorul de 
3—2 (18—21 ; 24—22 ; 16—21 ; 22—20 ; 
21—19). De remarcat că în setul de
cisiv Maria Alexandru a condus cu 
19—17. La masculin titlul a fost cîștigat 
de jucătorul vest-german Scholer, învin
gător cu 3—0 (21—12; 21—11 ; 21—8) 
în fața lui Dorin Giurgiucă.

Rezultatele finalelor probelor de du
blu : feminin : Shannon, Rowe (An- 
glia)-Alexandru, Constantinescu (R. P. 
Romînă)- 3—0 (21—17; 21—10; 
21—11) ; masculin : Miko, Stanek (R. S. 
Cehoslovacă)-Korpa, Vecko (Iugoslavia) 
3—1 (17—21 ; 23—21 ; 21—11 ; 21—11); 
mixt: Miko, Luzova (R. S. Ceho- 
slovttcă)-Pignitzki, Jurik (R. P. Ungară) 
3—1 (20—22 ; 21—15; 21—18 ; 21—14).

• Echipa feminină a R. P. Ungare 
a cîștigat turneul internațional de flo
retă de la Budapesta. In clasamentul 
general sportivele maghiare au ocupat 
locul întîi, fiind urmate de floretistele 
noastre cu același număr de vic
torii, dar cu un tuș-averaj inferior. Lo
cul trei a revenit echipei Franței, iar 
locul patru selecționatei italiei. Rezultate 
tehnice; R.P. Ungară-Italia 9—7; Franța- 
R. P. Romină 10—6; R. P. Ungară- 
R. P. Romînă 8—8 (romîncele au cîști
gat avînd un tuș-averaj mai bun) ; 
Franța-ltalia 9—7 ; R. P. Ungară-Franța 
11—5; R.P. Romînă-ltalia 10—6.

• în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin, în primul 
;oc al semifinalelor, H. C. Copenhaga 
a învins cu scorul de 12—3 (3—l) echi
pa olandeză Swift. Meciul retur va avea 
loc la 12 martie la Copenhaga.

Campionatele mondiale 
de patinaj artistic ...

Sportivul francez Alain Calmat a cîș
tigat la Colorado Springs (S.U.A.) pri
mul său titlu mondial de patinaj artistic, 
titlu la care aspiră de 11 ani. Calmat, 
student în medicină, în vîrstă de 24 de 
ani, a oferit în ultima zi a campiona
telor o adevărată demonstrație în ca
drul exercițiilor liber alese, obținînd un 
total de 2184,2 puncte. El a revanșat 
înfrîngerea de la „Europene" suferită 
în fața austriacului Emerich Danzer, 
clasat la Colorado Springs pe locul 5. 
Locul doi a revenit americanului Scott 
Allen, iar locul trei canadianului Don- 
land Kinght.

...și de hochei pe gheață
La Tampere continuă campionatul, 

mondial de hochei pe gheață, lată re
zultate. din ultimele zile: vineri : Ca- 
nada-Finlanda 4- -0 (grupa A), Polonia- 
Austna 5—3 (grupa B); sîmbătă : Ca- 
nada-Norvegia 6—0, Cehoslovacia- 
S.U.A. 12—0 (grupa A), R.F.G.-Anglia 
12-4, Elveția-Ungaria 3—1 (grupa B); 
duminică : Uniunea Sovietică-R.D.G. 
8—0 (grupa A). (Agerpres).

PRONOSPORT
Concursul nr. 10 din 7 martie

Atalanta—Milan (1-1) X
Catania—Roma (4—0) 1
Fiorentina—Torino (2—0) 1
Internazionald—Cagliari (3—0) 1
Juventus—Genoa (7-0) 1
Lanerossi—Mantova (1—0) 1
Lazio—Bologna (1-1) X
Messina—Foggia (0—0) X
Sampdoria—Varese (0—0) X
Parma—Bari (3—2) 1
Livorno—Brescia (2—0) 1
Napoli—Verona (2—0) 1

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi
ne: Al 8-lea magnific — (spectacol pre
zentat de Teatrul „C. Tănase" — orele
10.30) . Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie • Troilus și Cresida — (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nott.ara" (sala Stu
dio) : Sonet pentru o păpușă — (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Don Juan (actele I 
și II), Idiotul (fragmente) — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Victoria) • Carnaval la Tănase — (orele 
20). Circul de stat : Varietățile mărțișo
rului — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Regina cîntecelor: 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). Bucu
rești (Bd. 6 Martie nr. 6). Excelsior (Bd. 
1 Mai nr. 174) Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, 
colț cu str. Lizeanu), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Mofturi 1900 : Republica 
(Bd. Magheru nr. 2), Buzești (Str. Bu- 
zești nr. 9—11), Floreasca (Str. J. S. Bach 
nr. 2). Strigătul Corlei : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 29). Virsta de aur a comediei : 
Carpați (Bd. Magheru nr. 29). Legea și 
torța : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16). 
Patru fete intr-o curte : Festival (Bd. 
6 Martie nr. 14). Grivița (Calea Griviței 
— podul Basarab). Flacăra (Calea Du- 
dești nr. 22). Cine-t criminalul 7 — cine
mascop : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Tovarășii: 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2). Arta (Calea 
Călărași nr. 153). Hatarl (ambele serii) : 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). întâlnire 
cu spionul: Union (Str. 13 Decembrie nr. 
5—7) Program pentru copii (dimineața): 
Doina rștr. Doamnei nr. 9). Nevasta 
nr. 13 : Doina (Str. Doamnei nr. 9). Au
rora (Bd. Dimitrov nr. 118). 30 de ani de 
veselie : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 
18). Cronică cubană : Giulești (Calea 
Giulești nr. 56). O stea cade din cer — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii-Noi). Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 186). Pacea (Bd. Libertății 
nr. 70—72). Paula captivă : Cultural (Pia
ța I. Pintilie nr. 2) Roșu șl negru (am
bele serii) ■ Dacia (Calea Griviței nr. 
137). Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngașl (Sos. Crîngași 
nr. 42). Zborul Întrerupt : Bucegi (Bd 
1 Mai nr. 5") Titanic vals ; Unirea (Bd 
1 Mai nr. 143). Popular (Str Mătăsari nr. 
31). Un enoriaș ciudat : Tomis (Calea 
Văcărești nr 21). Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127) Viață ușoară : Vitan (Calea Du- 
dești nr 97) Ah. Eva : : Munca (Sos 
Mihai Bravu nr 221) Cel mai mare spec
tacol : Moșilor (Calea Moșilor nr 221) 

Cu mîinile pe oraș : Cosmos (Șos. Pan 
limon nr. 89). Vremea păgînilor: Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127). La patru pași 
de Infinit : Colentina (Șos. Colentina nr. 
84). Sărutul : Rahova (Calea Rahovei nr. 
118), Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Micul pes
car — cinemascop : Flamura (Șos. Giur
giului nr. 155). Cartouche — cinemascop : 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 
Ghinionistul : Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 - Pentru pionieri 
și școlari : Mîini îndemînatice. 19.40 —
Recital literar muzical „De ziua noas
tră". In jurul orei 21,00 — Aspecte de 
la Campionatul mondial de hochei pe 
gheața : Canada — S.U.A. Transmisiune 
de la Tampere (Finlanda). în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în toate 

regiunile. Cerul a fost mai mult acope
rit. Au- căzut precipitații temporare sub 
formă de ploaie în jumătatea de 6ud- 
vest a țării, care în Banat s-au transfor
mat ;n lapoviță și ninsoare. în rest s-Jtu 
semnalat ploi și burnițe locale. S-a ■ 
dus ceată în cea mai mare parte a țarr-. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului Ia orele 14 înre
gistra valori cuprinse între minus 1 grad 
la Avrămeni și plus 10 grade la întor- 
sura Buzăului, tn București : Vremea s-a 
răcit. Cerul a fost mai mult acoperit și 
a plouat temporar. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura maximă a 
atins 5 grade

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 martie In țară : Vremea continuă 
să se răcească mai ales în jumătatea de 
nord a tării. Cerul va fi variabil, tem
porar acoperit, mai ales la începutul in
tervalului. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de ninsoare în nordul tării, 
sub formă de lapoviță și ninsoare în 
rest, vint potrivit din sectorul nord-est. 
Temperatura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 șl zero -grade, 
local mai cobortte în nordul țării, iar 
maximele intre zero și io grade. Izolat 
ceată. In București : Vreme relativ rece, 
cu cerul variabil, temporar acoperit. Vor 
cădea precipitații temporare. Vtnt potri
vit din nord-est la început, anoi din est. 
cu intensificări temporare. Temperatura 
în scădere Dimineața și seara ceată.
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