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Reportaj de-a lungul a 500 km
Itinerar: Hunedoara, Simeria, satul Spini, comuna 

Apoldu de Sus, comuna Tilișca, Sibiu, Orașul 
Victoria, Brașov, Boldești, București CUIr Cctc R« bfed cc-djcct

cu e *6: oomer.i cj muncii și 
oi comunismului.

Foto: GH. VINȚILÂ

Am străbătut in ziua de 5 martie cu un turism acest
itinerar. Am pornit la ora 7,50 dimineața din Hune

doara. Pe traseu, ne-am oprit în mai multe localități. 
Iată, pe scurt, în reportajul de față, ce-am văzut:

De fapt reportajul nostru din 
marele centru industrial al 
Hunedoarei a început cu o zi 

înainte. Sărbătoarea alegerilor a în
ceput aici odată cu ultimile două 
schimburi, schimbul din dupâ-amia- 
za zilei de 4 martie și schimbul ur
mător, schimbul de noapte, ultimul 
dinaintea alegerilor.

Am sosit după-amiază, la ora în
ceperii schimbului și-am simțit din 
prima clipă clocotul neobișnut al o- 
rașului, atmosfera febrilă de aștep
tare activă și sărbătorească.

Unde să mergi mai întîi ? Cu ris
cul că nu vom vedea multe lucruri 
interesante care se petreceau în o- 
rele acelea peste tot în marea ce
tate a oțelului, ne-am rezumat la o 
vizită făcută oțelarilor.

Acolo am făcut prima cunoștință 
cu eroii noștri, cu brigada de tineri 
oțelari de la cuptorul 3 al noii oțe- 
lării. Acolo l-am găsit pe Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socialiste.

Pe platforma uriașă a noii oțelă- 
rii, oamenii, acești vrăjitori ai oțe
lului, vegheau înfrigurați cuptoarele, 
sutele de tone de oțel ce se nășteau 
atunci, și am văzut, ne-au spus-o 
mișcările și expresia lor, că ceva 
deosebit se punea la cale. Ștefan

Tripșa era grav, poate ca întotdea
una, și abia o frîntură de timp i-am 
putut răpi. Era acolo pe platformă 
de la 5 dimineața. De fapt, n-o fă
cea pentru prima oară. Uneori, Ște
fan Tripșa a stat aici zile și nopți 
in șir. Odată a stat 3 zile și 3 nopți. 
Asta era atunci cînd oțelăria nouă 
trebuia să intre în producție cu în
treaga ei capacitate, cînd erau de 
rezolvat dificultăți de nelipsit unui 
asemenea început. Mii și mii de tone 
de oțel au fost cîștigate atunci prin- 
tr-o muncă de o îndîrjire titanică. 
Tripșa a trebuit să-și învingă som
nul și oboseala și singurul lucru 
care l-a ajutat și atunci și întotdea
una a fost gîndul că țara are nevoie 
de cît mai mult oțel. Da. era vorba 
despre OTEL.

— Un moment! — și Tripșa s-a 
urcat in fugă pe una din mașinile 
de încărcare. Ceva îl chemase acolo.

Acesta este candidatul pentru Ma
rea Adunare Națională, Eroul Mun
cii Socialiste, Ștefan Tripșa.

Ora 17.00. La cuptorul 3.
Doar frînturi de minute am pu

tut sta de vorbă cu oțelarii. Urmă
reau șarja.

— E șarja noastră pentru alegeri 
— ne-au spus ei în fugă.

Nu puteam sta de vorbă cu toți

odată și-am recurs la un șiretlic. 
I-am „răpit" pe cîte unul.

Dumitru Stîngu — prim topitor. 
Elevul lui Tripșa. 23 de ani. Votea
ză a doua oară. La 16 ani a venit să 
învețe meseria de oțelar, și-a învă
țat-o bine. La toamnă va intra la 
școala de maiștri.

Miron Cornel — topitor II. Are 
20 de ani. E moldovean. A făcut 
școala profesională. Din ’59 e oțelar. 
Dar nu vrea să se mulțumească cu 
atît. E în clasa a VIII-a la seral: 
votează prima dată.

Roman Gavrilă — 23 de ani, oțe
lar plin din ’58.

— Am proiecte mari!
Derșa Gheorghe — topitor III. 28 

de ani. De trei ani e oțelar. Și nu 
un oțelar oarecare.

— Ne vedem miine la vot! — 
ne-a spus, și s-a dus la gura cupto
rului.

5 martie — ora 6,00. De pe dealul 
Chizidului din orașul nou vedem 
Hunedoara. La ora aceasta combina
tul este luminat de purpuriul șar
jelor care ies, șarjele schimbului de 
noapte, primul oțel al acestei zile, 
„oțelul alegerilor", cum spune Ște
fan Tripșa.

Se văd în lumina neoaulu; stea
gurile și podoabele cu care orașul a 
primit această zL O coloană de ti
neri înaintează cîntind spre secția 
de votare la care ne aflăm. Ne-am 
întîlnit cu băieții de la cuptorul trei 
și cu Tripșa. De pe toate străzile vin 
în grupuri mari, oamenii.

Băieții s-au dus să voteze. Erau 
din nou grăbiți. A votat și Tripșa.

I-am privit, le-am văzut bucuria 
și emoția.

— Cu ce-ați venit la vot? i-am 
întrebat.

— Cu șarja noastră rapidă. 
Așteptăm amănunte.
— 7 ore și 45 de minute ! Tonaj : 

204. 26 de tone de oțel pe oră.
Băieții sînt mulțumiți, veseli, cu

prinși în ascuns de emoție. Vorbesc 
puțin. De fapt, ce să spună? Ej au 
simțit, au trăit totul, și le e greu să 
povestească. A rămas ca faptele, 
șarja rapidă să spună totul în locul 
lor.

Ștefan Tripșa l-a adunat în jurul 
lui și-i întreabă cum a fost. Eț știe

ION BAIEȘU

M. CARANFTL

(Continuare în pag. 3-a)

Piața Republicii. Din sării 
zilei șuvoaie de oameni 
se îndreaptă neconte

nit către Biblioteca centrală 
universitară care găzduiește 
secția de votare nr. 4. Vin ce
tățeni care locuiesc in inima 
Capitalei noastre înfloritoare, 
mereu mai frumoasă, mereu 
mai demnă de măreața epocă 
a socialismului

Atmosfera este sărbătoreas
că. Aici, in piața care a au
zit cindva răpăitul de mi
traliere, pe vremea cînd bur
gh ezo-moșierimea, în frunte 
cu vătaful încoronat își în
chipuia că gloanțele pot înă
buși voința de libertate a ma
selor oprimate, răsună azi 
cîntece vii, pline de voioșie. 
Azi -» cînd jtoporul alege pe 
cei mai buni fii ai săi în or
ganele puterii de stat.

La un moment dat, o ani
mație neobișnuită cuprinde 
piața. Este ora 10,30. La 
secția de votare sosesc to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Mi
hail Dalea, însoțiți de primul 
secretar al Comitetului Oră
șenesc al P.M.R., tovarășul 
Florian Dănălache.

candidaților Frontului Demo
crației Populare, ovaționează 
îndelung, cu entuziasm, in 
cinstea Partidului Muncito
resc Eomin. a Comitetului său 
Central in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej. Un 
grup de tineri — băieți și fete 
— care _s-au aflat pentru pri
ma dată in fața urnelor, oferă 
flori tovarășilor din condu
cerea partidului

La secția de votare nr. 4 
votul conducătorilor se alătu
ră in urnă miilor de voturi 
exprimate pentru Frontul 
Democrației Populare de către 
muncitori, intelectuali, func
ționari, gospodine, cetățeni 
vîrstnici și tineri.

La ieșirea din secția de vo
tare, alte nenumărate buchete 
de flori roșii, oferite conducă
torilor partidului și statului 
sînt semnele dragostei calde 
și recunoștinței celor ce mun
cesc pentru viața nouă, plină 
de roade, pe care o trăim în 
libera noastră patrie. Cînte-

cele și jocurile izbucnesc cu 
și mai multă putere, expri- 
mind bucuria populară.

Cu îndelungi aclamații pen
tru partid, pentru victoria în 
alegeri a Frontului Democra
ției Populare mulțimea con
duce apoi pe iubiții conducă
tori ai partidului spre sediul 
Comitetului Central alP.M.R.

Și străzile ce pornesc din
Calea Griviței spre Școa
la medie „Aurel Vlaieu", 

in care funcționează secția de 
votare nr. 2 cunosc o mare a- 
fluență, de la primele ore ale 
dimineții. Locuitorii gloriosu
lui cartier al ceferiștilor se 
grăbesc să fie cei dinții la vot. 
E mindria lor că în circum
scripția electorală nr. 1 Grivi- 
ța Roșie, candidat al Frontu
lui Democrației Populare pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, este 
iubitul fiu al poporului nos-

( Continuare în pag, 2-a)

Pe parcurs, mii de cetățeni 
întâmpină cu furtunoase a- 
plauze și ttrale pe conducă
torii de partid și de stat. 
Trăind din plin această clipă 
de bucurie, oamenii muncii 
care tocmai și-au dăruit votul

CEI LA DINTÎIURNE
Au împlinit ieri

18 ani
La secția de votare nr. 7 

din orașul Pitești, în fața 
comisiei de votare s-a pre
zentat Dumitra Barica, ele
vă în clasa a Xl-a a Școlii 
medii nr. 1 Pitești.

— Am venit să votez, a 
spus ea, cu vădită emoție 
în glas.

Unul dintre membrii co
misiei s-a uitat cam neîn
crezător. Nu cumva o în
tovărășește la vot pe buni- 
că-sa ?

— Cîți ani ai ? a fost în
trebată.

— 18, a răspuns fata, tot 
emoționată, dar cu mai 
multă îndrăzneală. I-am 
împlinit chiar azi!

—

Eleva Rodica Bughiu din Bucu
rești și-a sărbătorit și ea, ca și 
colega sa din Pitești, majoratul 
chior in ziua alegerilor, lat-o ir 

fața urnei de vot.

Intr-adevăr, era trecută 
pe listele de alegători. To
varășul care o întrebase 
cu oarecare neîncredere, 
era acum nu numai liniștit 
dar și bucuros, I-a înminat 
buletinele de vot și a felici
tat-o. De ziua ei, de ziua 
primului vot. Dumitra era 
fericită. A împlinit 18 ani, 
a devenit majoră.

Și-a dat votul pentru îm
plinirea visurilor tinerești, 
cu bucurie cu încredere 
și entuziasm candidaților 
F.D.P.

La 5 martie, 1961, cînd a 
împlinit 18 ani.

V. BĂRAN

Zorii zilei nu s-au ivit încă 
bine, dar la secția de votare 
nr. 15 din Piața Gării de 
Nord, sute de cetățeni îți

așteaptă rindul la vot. 
Foto : VAL. PIETREANU

Calea Griviței e totodeauna 
o stradă plină de anima
ție. In zori, mai ales in 

zori. Se aude cîntecul fluxului 
pe care marea de oameni îl tri
mite spre Atelierele CPJl., spre 
numeroasele fabrici și uzine din 
îur-

In nici o dimineață insa nu mi 
s-a părut atit de limpede și 
nestăvilit acest cântec ca in di
mineața de 5 martie din anul a- 
cesta. începea ziua alegerilor. 
Fluxul de glasuri, de cîntece, a- 
cel curent de optimism, de voie 
bună se lovea de țirmii inălți, 
închipuiți de șirul în plină creș-

În zori, pe Calea Griviței
tere al blocurilor cu adevărat 
gigantice, pornite de la Gara de 
Fiord ți împingînd fluviul Grivi
ței dincolo de podul Constanța, 
spre Bucureștii Noi. Fluxul se 
întorcea apoi ca valurile fremă
tătoare, se potolea pentru o se
cundă ca să se avinte mai sus, 
mereu biruitor, ca o adevărată 
simfonie a entuziasmului. Nu era 
încă ora 6. începea ziua de 5 
martie, ziua alegerilor. Și în cir
cumscripția electorală nr. 1 Gri- 
vița Roșie cetățenii știau că vor 
alege pentru Marea Adunare Na
țională pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — fiu iubit al 

clasei noastre muncitoare,-al în
tregului popor.

In șuvoiul de oameni care se 
îndreptau spre secțiile de votare, 
alături de cei vîrstnici, își po
triveau cu evidentă nerăbdare 
pasul mulți, foarte mulți tineri.

Pe cîțiva dintre ei am îndrăz
nit a-i opri pentru o clipă fie in 
stradă, fie în pragul luminoaselor 
încăperi ce adăposteau urnele, 
spre care se grăbeau și tinerii 
și cei mai în vîrstă.

Am fost fericit deci s-o în
tâlnesc indreptindu-se prima oară 
în viață spre urna de vot pe tâ
năra utemistă de 20 de ani Petcu 

Mioare. Es o filatoare le J)ecin~, 
șefa unei brigăzi de 21 de fete 
și deci ar sta ei socotească bău 
lungimea firelor toarse peste plex 
numai in cinstea alegerilor ar 
lua-o pe raze lor ia sas, hăt, 
departe către soare.

Ea știe bine pentru ce îți di 
primul tot ia viață și de-aceea 
nici nu are nevoie de prez multe 
cuvinte. E fericită că trăiește «- 
cești ani, în care partidul nostru 
a dat posibilitate tinerilor M lege 
cu fir de aur pământul de tac
rele celor mai îndrăznețe visuri. 
Printre acești tineri se numiră și 
Mioara Petcu,

Gheorghe loan este utemist, 
tehnician constructor. Are 23 de 
ani. Pe el l-am istilmt pe scara 
aaai bloc zaa. la secția de vo
tare ar. !• dsx cartierul Pajura,

ceasta era a^raaye *a timp tel.
Caudaea ți. el o irigadi ce 7 

constructori, tszen iaîre IT (■ 21 
de ani. A experimeattî țeimrie 
paaosri de prefabricata dsx care 
Csiea Griziiei c

• porte doi naiie blxsn.

ION BRAD

(Continuare fct

Puțin înainte de ora 5, de 
la o fereastră aflată la 
etajul 5 al unui bloc din 

Capitală... E încă noapte. Re
portajul începe, lată, cînd la 
un geam, cînd Ia altul, se a- 
prinde lumina. Parcă ar fi niște 
semne, niște chemări prietenești 
pe care oamenii și le adresează 
unii altora. La 5 martie 
1961. înainte de ivirea zo
rilor, cetățenii orașului so
cialist București își comuni
că intr-adevăr ceva însem
nat, ceva de preț : — sîn-
tem gata, plecăm la secțiile de 
votare. Voi ? O curiozitate vie 
jpune stăpînire pe reporter. Cine 
sînt nerăbdătorii aceștia ? Hai 
să cunoaștem cîțiva.

Ora 5,20. In plin centrul Ca
pitalei. In holul localului care 
găzduiește secția de votare 
nr. 8, două fotolii sînt ocupate 
de doi tineri. Un băiat și o 
fată. Care a venit primul ? Ea ? 
El ? Ei bine, perechea. Sînt soții 
Dan și Mariana Răduțu. Ea (22 
ani, studentă anul I la Facul
tatea de construcții civile) ex
plică ceva, cu o aprindere ca- 
re-i stă bine, soțului (26 ani, 
muncitor în industria de încăl
țăminte). Recapitulez : sînt sin
gurii, deocamdată, la secția de 
votare nr. 8, e ora 5,25 și su
biectul este înfățișarea viitoare 
o unei clădiri monumentale 
care va împodobi Bucureștiul. 
Mariana spune :
- înțelegi, in interior vor fi 

lucrate, în mozaic și sticlă de 
Murano scene din istoria luptei 
clasei muncitoare ; așa preve
de proiectul...

Soții Răduțu și-au propus 
incă de acum vreo lună să se 

I prezinte împreună și cei dinții 
I 'a vot Docă-i întrebi ,.de ce“ 

îți explică, foarte simplu, că 
; oceste a fast impulsul inimii lor. 
' Tot așa precum inima îi 1n- 
oeorr-ă, de cte ori merg pe 

I Gr ■ Șc, in vizită la părinții Ma- 
I r-c-e-, să fotografieze cu pa
ls, oe ce cdectioncr ți intense 
I sctssocț. blocurile cere râse- 
' ce ia o kmâ ic cita tfinapoia 
câs.-»':- ccropăncte. Au venit 

j gri—M la Ttt Au siartît nevoia 
j să r-. r.-ecscă ți ia acest fe-' 
I ac-td.-?-l iubit. doi tineri

oarece ne. A3 să mulțumească 
I partidului ți puterii populare 
1 aeatru o mie ți una de fapte 

care s-au răsfrînt binefăcător 
în tînăra lor viață. Pentru me
seria pe care Dan a învățat-o, 
în condițiile excelente ale învă- 
țămîntului nostru profesional, 
la Pitești; pentru examenul de 
geometrie analitică, la care 
Mariana, fiică de muncitor, se 
prezintă la ora la care citiți re
portajul, azi 6 martie; pentru 
concediul petrecut de amîndoi 
la Sinaia, în luna noiembrie, 
acum patru luni, cu care oca
zie s-au cunoscut; pentru ma
rile răspunderi (sarcinile de 
partid ale lui Dan, răspunde
rea studentei Mariana în fața 
șantierului care a trimis-o, cu 
bursă, la facultate) și marile 
bucurii (zborurile cu planorul 
pilotat de ea, plăcerea muzicii 
și-a excursiilor comune). Dar 
pentru cîte și cîte încă ! Recu
noștință. Imensă recunoștință.

Și iată, deci, ce-i drept tele
grafic, răspunsul lor la : „de ce 
ați venit primii" ?

Dar alții ? Ceilalți.alți stăpini 
ai caselor ale căror ferestre 
le-am văzut rînd pe rînd lumi- 
nîndu-se cu puțin înainte de 
ora 5 ?

Cîte patru, iată cetățenii stînd 
la r'nd, veseli, ’ prietenoși, 
bine dispuși, undeva în mie
zul cartierului Bucureștii Noi, 
in fața secției de votare nr. 13. 
Pentru a fi aici, s-a trezit dis- 
de-dimineață Rodica Pilcă. în 
visul acestei nopți stăruise o 
bucurie adîncă și deplină, din 
acelea care dau sens nerăb
dării : acesta e primul vot al 
Rodicăi. Și-a zis că trebuia, tre
buia cu orice preț să fie și cea 
dinții care, la această secție, 
să dea votul candidaților Fron
tului Democrației Populare. Se
cundarul ceasului brățară al 
președintelui comisiei a arătat 
ora 6 — și in acea clipă Rodica 
Pilcă a fost invitată să primea
scă buletinele. In cabină, acea
stă fiică a unui maistru lamina
tor la Uzinele „Boleslaw Bie- 
rut“ și-a unei muncitoare de la 
„Grigore Preoteasa* a rulat în 
minte filmul vieții ei. Scurt, bo
gat citewc etape clare, mu'tă 
ium’nă. pe fondul unei muzici 
vo ocse : școala medie, anii de

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 2-a)
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O ZI DE MARE SĂRBĂTOAREMOMENTEDEOSEBITE
(Urmare din pag. l-a)

tra, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R.

_ Cei mai în vîrstă și cei mai 
tineri, bărbați și femei, mulți 
muncitori și' muncitoare la A- 
telierele C.F.R. și la fabricile 
și întreprinderile din jur, aduc 
cu ei, pe lingă mîndria mari
lor realizări din munca de fie
care zi, ceva din cutezanța cu 
care înfruntă văzduhul 
blocuri uriașe.

La orele 10 o mare 
din cetățenii înscriși 
electorale au votat, 
menii nu se grăbesc 
Tinerii prind în hora 
cei cu părul cărunt,
acordeoane țin ritmul dansu
lui. De sus. de la balcoane și 
din geamurile caselor munci
torești, împodobite cu covoare 
și steaguri roșii și tricolore, o 
mulțime de părinți cu copii 
mai mici în brațe, fiindcă cei 
mai mărișori sînt in stradă, 
urmăresc jocul și cînteoeie 
mulțimii.

E o bucurie generală, o ade

noile

parte 
listeleîn

Dar oa- 
să plece, 
lor și pe 
Viori și

virată aărbătoare populară. 
Mereu noi alegători își așteap
tă rîr.dul la urile.

în jurul orei 11 un freamăt 
deosebit se iscă dinspre strada 
ce vine din Bulevardul 1 Mai. 
Sosesc conducători de partid șl 
de stat. Cetățenii îi aclamă cu 
dragoste, se aud urale și lo
zinci. Tovarășii Chivu Stoica, 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Leontin Sălăjan și 
Ștefan Voitec intră în secție și 
votează.

La ieșire, cetățenii tineri 
și virstnici, aflați în fața sec
ției de votare. înconjoară cu 
dragoste pe conducătorii de 
partid și de stat oferindu-le 
buchete de flori.

Alegătorii își exprimă calda 
lor adeziune față de politica 
Partidului Muncitoreso Romin 
și a guvernului, dragostea lor 
fierbinte pentru conducerea 
partidului și a țării. Aclama
țiile și uralele continuă mi
nute în șir.

Cei dinții
la urne

(Urmare din pag. l-a)

Bulevardul „Bucureștii
Noi" cunoaște aceeași 
haină de sărbătoare pe 

care a îmbrăcat-o țara întrea
gă, același aflux de alegători 
care se îndreaptă încă înainte 
de ora 6 spre secțiile de vo
tare. Mulți sînt muncitori ce
feriști, ori de. la alte uzine și 
întreprinderi din cartier, lo
catari ai noilov blocuri moder
ne ori ai frumoaselor 
familiare de pe străzile 
jur.

La secția de votare nr. 
de la Școala elementară
din bulevardul Ardealului 
domnește entuziasmul șl voia 
bună. Aici candidează pentru

Maree Adunare Națională 
Eroul Muncii Socialiste Ștefan 
Lungii.

în stradă, mare însuflețire. 
Sosesc mereu noi alegători, 
mulți dintre ei vin acum cu 
copiii de mină. Cravatele roșii 
flutură în vîntul 
martie.

în momentul în 
rășii Alexandru 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu și 
lanoș Fazekaș soseac in fața 
secției de votare cetățenii îi 
întîmpină cu multă bucurie, 
cu aclamații entuziaste.

După ce conducătorii de 
partid și de stat votează, mul
țimea de cetățeni aflați în 
fața secției de votare se slringe 
în jurul lor. Răsună urale și 
cîntece. în numele locuitori
lor din cartier, fostul ajustor 
Ia Atelierele C.F.R., pensio
narul Ștefan Tudor, adresea
ză oaspeților cuvinte calde 
și bune urări. în momentul 
în care el spune : „Să trăiască 
scumpul nostru Partid Mun
citoresc Romin, Comitetul său 
Central in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
ne conduce spre noi victorii, 
spre o viață tot mai fericită" 
— se aud îndelungi aplauze 
șl urale.

călduț de

care tova- 
Drăghici,

PENTRU 1MPUNIREA
TUTUROR VISURILOR

case 
din

21,
179

Instructoare de

• ★

Moment plin de aemnlftoa- 
țle în această zi de mare 
sărbătoare, votul conducători
lor de partid și 
lejuit o nouă 
manifestare 
Indestructibile
guvern și popor.

de stat a prl- 

a
dintre partid,

strălucită 
legăturii

Acolo unde se va ridica
noul combinat siderurgic

Pe locurile în care vor incepe
lucrările marelui Combinat siderurgic de la Galați, 
prevăzut în Directivele celui de al lll-lea Congres d 

partidului, se află și satul Cătușă. Un sat cu oameni harnici, 
buni gospodari, a căror viață este din ce in ce mai îmbel
șugată. Pentru acest prezent și pentru viitorul întruchipat de 
mărețul gigant industrial ce se va înălța la Dunăre au votat 
cu entuziasm locuitorii satului Cațușa.

Pină la orele 11 toți alegătorii din acest sat au votat.

incă in această primăvară

La secția de votare nr. 5 - din raionul Grivițo Roșie s-au intilnit în fața urnei două gene
rații — bătrîna Sevasta Gh., pensionară și tinerii Bocșa Rodica, muncitoare la Fabrica „Ta

bleta" și Ion Bădica, zidar la I.C.S.I.M., care votează prima oară.
(Foto AGERPRES)Votul noilor locatariai căminului studențesc

‘B'n zorii zilei de ieri pe Bu- 
| levardul 6 Martie din Ca

pitală ca într-o uriașă flo- 
ancorată la țărm se profilală i 

silueta de vapor alb — cu zeci 
de ferestre imense, puternic lu
minate, a noului cămin stu
dențesc al Universității bucureș- 
tene. Pe Scări grupuri de studenți 
coborau grăbiți, plini de entu
ziasm și voie bună. Se îndreptau 
cu toții spre clădirea alăturată 
• Facultății de Științe Juridice

a comuniștilor, 
incinte de des- 
de votare, Ion 

la Atelierele 
să

activitate ca
pionieri, emoțiile pozitive lega
te de intrarea la facultate (filo
logie)... 14 zile însorite la cu
lesul recoltei, in G.A.S, Tartă- 
rești Cosoba... spectacolele e- 
chipei gimnastelor a universi
tății C. I. Parhon prezentate 
la casa studenților.., Toate a- 
ceste imagini au defilat cu re
peziciune uimitoare, în minte, 
In vreme ce mîinile împătureau 
foile. Apoi, cu fruntea în lumi
nă, cu un zimbet topit cumva 
In arcul buzelor, fata s-a apro
piat de urnă și-a lăsat să cadă 
înăuntru buletinele de vot Ro- 
dica Pilcă a ales, prin candi
dații F.D.P., această viață, ofe
rită în întregime de puterea 
populară și posibilă numai prin 
lupta neobosită

Cu două ore 
chiderea secției 
Gramcea, forjor
Grivița, locomotive, a ținut 
fie gata. Distanțe mari nu avea 
de «trăbătut. Știți unde stă 
Gramcea ? In uriașul bloc nou, 
sugerînd un transatlantic, situat 
pe latura dreaptă a pieții Gării 
de Nord : blocul A, scara 5, a- 
partamentul 56. Ei bine, de aco
lo de la al 6-lea etaj, privind 
la ora 4 fără cîteva minute 
curtea școlii vecine care găz
duia secția de votare nr. 16, 
omul a găsit că este tocmai 
timpul să coboare, a'acă vrea 
să aibă bucuria cetățeanului 
care pune primul buletinele 
in urnă. Voia s-o aibă ! A stat 
așadar două ore șl mai bine 
în fața secției de votare. Mult ? 
Dar omul a venit la limită, in 
vederea atingerii țintei sale. 
Căci pe scările aceluiași bloc 
au coborît, urmindu-l numaide
cât, nenumărați alții.

Aflați că nu s-au plictisit. Au 
privit îndelung silueta cosei lor: 
le-a apărut întoomai ca afișul 
care compune, din corpuri de 
clădiri, inițialele Frontului De
mocrației Populare. Și-au votat 
pentru construcțiile pașnice ale 
orașului lor. La ora 6 și un 
minut a votat Ion Gramcea.

La aceeași oră au votat in 
diferite puncte ale orașului : 
pensionarul Gheorghe Mavro- 
din; și Cristea Mitulescu, func
ționar, am în puterea virstei; și 
Eleno Timofte de 19 ani, o tî
nără fată din Sibiu care la ora 
șase a prezentat comisiei ade
verința eliberată în orașul său; 
și...

Dar cine-ar putea să-i înșire 
pe toți I Tineri și virstnici, pe 
toate străzile Bucureștiului și-au 
împletit pașii, pentru a fi la ora 
șase acolo unde-i chema con
știința cetățenească, Ușile s-au 
deschis larg in fața lor. Au vo
tat, apoi au rămas să asculte 
cu inoîntare zvonul arcușului și 
al acordeonului, să învirtească 
tot mai aprins hora, Răsărind, 
soarele lua parte la marea lor 
bucurie.
minunat 
deveni, 
fapte.

De aceea șl veniseră de vre
me : ieșiseră să-și întimpine 
vremea lor oea bună, anii lor 
frumoși. Pentru așa ceva, tova
răși Dan și Mariana Răduțu, 
tovarășă Rodica Pilcă, tovarășe 
Ion Gramcea, și voi toți ceilalți, 
zău că merita să te scoli atit 
de dimineață I

Ei își aleseseră un viitor 
și știau că visurile vor 
prin strădania tutuco-r,

Și in Piața Republicii din Capitali cântecul șl jocul sânt • expresie • bucuriei populare.
Foto: R. VASILS

unde era centrul de votare. încă 
înainte de ora 6 în fața centru
lui de vot se strânseseră zeci de 
băieți și fete. Erau mai ales chi
puri 
anul 
dată.

In 
două 
Marcel» Cristea din anul I al 
Facultății de chimie își disputau 
întîietatea. '
citori «i 
încă de pe 
hotărit să-i 
să devină 
de care are 
tria noastră 
dezvoltare.

S.nt prietene, au visuri coanu 
ne. au preocupări asemănătoare, 
nnt fruntașe la învățătură și în 
activitatea obștească, fac parte a- 
mîndouă din comitehd de că
min. Sînt fericite în noul lor 
cămin in «are »-au mutat de abia 
de cîteva luni, și vorbeau cu 
mindrie despre Camerele mari, 
luminoase, frumos mobilate, des
pre spațioasele săli de lectură, 
despre tot oonforhil acesta 
care le face mai ușoară învă
țătura.

Din cuvintele lor atm des
prins calda recunoștință față 
de partid, car» le-a oferit 
asemenea minunate condiții 
de viață. Recunoștința lor 
pentru tot ce li a-a oferit, 
pentru viitorul ce le deschide în 
față perspective însuflețîtoare, 
le-a îndemnat »ă se grăbească 
pentru a depune în urnă primul 
lor vot ea simbol al încrederii 
lor nestrămutate în politica 
partidului și statului nostru.

Studenții au venit 1« centrul 
de vot ou drapele și flori, eu a- 
eordeoane și muzicuțe. Din cînd 
1b «ând țîșnea din diferite gru-

de adolescenți — cei din 
I eâre votau pentru prima

grupul celor „nerăbdători", 
prietene, Tănase Mari» și

puri cîte o melodie, care era re
luată de toți. O manifestare 
spontană plină de viață ți 
credere, o bucurie 
izbucnită 
tinerești.

Alături 
fremătau

în •ceste

în- 
nestăpînită. 
manifestări

Ieri în zorii zilei. Ia sec
ția de votare nr. 66, de 
pe strada Lînăriei, din 

raionul Nicolae Bălcescu l-am 
intilnit pe utemistul Constan- 
tinescu Savu, lăcătuș mecanic 
la Fabrica de anvelope din 
Popești-Leordeni și pe soția 
sa, Dorina. Se prezentaseră 
in fața urnelor printre pri
mii cetățeni din cartier. Do
rina votase, alături de soțul 
ei. pentru prima dată. Se
îndreptau acum fericiți sp>?
casă. O tînără pereche, ca
multe altele din patria noas
tră, care și-a întemeiat cu
un an și ceva în urmă un că
min, fără grija zilei de mîi- 
ne, făurindu-și visuri îndrăz
nețe, atit de obișnuite zilelor 
noastre.

- Vreau neapărat să ur
me* politehnica — mi-a spus 
el. Sînt ăcum în clasa a X-a 
la liceul seral. îmi iubesc cu 
pasiune meseria, iar fabrica 
are tot mai mare nevoie de 
specialiști. De aceea doresc 
să devin inginer.

Punea atita patos, avea a- 
tîta siguranță în acest vreau, 
incit mi-l și închipuiam în 
clipele acelea pe lăcătușul 
mecanic de azi. in mijlocul 
tovarășilor săi. inginer. Si
guranța aceasta rezidă din 
grija permanentă pe care o 
poartă partidul oamenilor 
muncii, cărora li s-au creat 
posibilități nemaicunoscute 
pină acum, să muncească și 
să învețe, să-și vadă îndepli
nite năzuințele.

Cu o mindrie tir cască ti- 
năra pereche mi-a arătat 
blocurile din apropiere, cu 7 
etaje fieoare, de pe Magis
trala Nord-Sud, aproape gata 
să-și primească locatarii. Era 
în explicațiile lor mîndria o- 
mului nostru liber care știe 
că tot ceea ce se face este 
pentru el, pentru omul mun
cii. era mîndria omului care 
el însuși participă cu întrea
ga sa ființă la măreața o- 
peră a construcției socialiste.

Alături, la Grupul școlar

profesional „Iosif Rangheț", 
unde se află -secția de votare 
nr. 64. patru tineri de o ve
selie de-a dreptul molipsi
toare, așteaptă să le vină rin- 
dul la vot. Sînt cum s-ar 
spune „reprezentanții" uce
nicilor din dormitorul 103 din 
cadrul grupului școlar res
pectiv. deoarece numai ei au 
împlinit virsta de 18 ani. 
S-au prezentat pe rind.

— Buga Nicolae, anul II B
— Orelt Mihai, anul II A.
— Nlțulescu Gheorghe. a- 

nul II B.
— Pitulice Marin. anul 

III B.
Primii doi invață meseria 

de mecajuci-turbine. Ceilalți 
— pe cea de mecanici-cazane. 
Bucurîndu-se din plin de gri
ja părintească a partidului, 
se văd de pe acum munci
tori cu o înaltă calificare, 
stăpîni pe tehnica modernă 
ia mariie centrale termo și 
hidroelectrice aie socialismu
lui. O simplă apăsare pe bu
ton și turbinele vor prinde a 
se învirti cu iuțeală, trimi- 
țînd prin mii de fire de ar
gint fabricilor și uzinelor, 
sondelor și minelor, cimpii- 
lor noastre întinse, curentul 
electric. Ei cunosc abia din 
cele povestite de virstnici 
viața grea a ucenicilor din 
anii regimului de cruntă ex
ploatare burghezo-moșiereas
că, dar nu vor uita acest lu
cru niciodată. Toți patru vor 
să învețe mai departe, să de- 
vină specialiști cu o inailă 
calificare cit mai folositori 
patriei. Și acesta nu este nu
mai un vis. Este o realitate 
iminentă. De aceea, pentru 
viața nouă de azi a lor și a 
întregului popor, pentru în
deplinirea luturor visurilor pe 
care și le făuresc la ace:: tă 
minunată vîrstă, ei și-au dat 
cu încredere votul lor, can- 
didaților Frontului Democra
ției Populare.

PETRE MARIN

Sînt fiice de muu- 
îndrăgind chimia 
băncile școlii «au 
dezlege tainele și 

specialiști, oameni 
atita nevoie indue 

i chimică ia plini

cei din
neastîmpăr, își aș- 

de vot 
fel de 

expre- 
oarecare 
din anii 
cei din 
acrârile 
tă clip? 

înrola în mod

ÎNFRĂȚIȚI ÎN MUNCĂ 
ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ

Bfitrfno cetate a Clujului s-a 
trezit in zori de zi. Orașul 
trăiește atmosfera marilor 

sărbători.
E ora 6 dimineața. La această 

oră toate secțiile de votare din 
oraș, împodobite sărbătorește, 
și-au deschis larg ușile. Peste 
tot pe unde te uiți zărești gru- 
puri-grupuri de oameni ai mun
cii care, plini de voie bună, se 
îndreaptă spre, 
tare.

Majoritatea cetățenilor din 
circumscripțiile 
79 și 80 au 
mineață la secția de votare nr. 
16 din strada Grădinarilor. Așa 
au hotărit : „Să /im prezenți 
incă din primele ore in fața ur
nelor". Și sau ținut de cuvînt. 
Cu toate acestea n-au fost pri
mii. Primii se găseau de mult in 
fața secției de vot. Era un .grup 
mare dețineri. Vivstnicii au zîmbl 
fără supărare, înțelegători, ș 
s-au alăturat veseliei lor aștep 
tind cu toți, mindri, să-și inde 
plinească înalta datorie cetățe
nească. Dar cine sînt tinerii ? 
Să vi-i prezentăm : Dumitru Pe
tre, Ion Roca, Ion Csopp, Adal
bert Muza și Anton Nemeth. 
Fiecare cu soția, toți muncitori 
la întreprinderea „Carbochim". 
Sint tineri români și maghiari. 
Muncesc împreună, sint buni 
prieteni. Partidul le-a asigurat 
minunate condiții de muncă și 
viață, lată, ei lucrează cot lă 
cot într-o întreprindere moder
nă, construită în anii regimului 
democrat-popular, utilată cu a-

secțiile de vo

69, 70, 71, 78, 
venit dis-de-di-

parate și mașini de înaltă teh
nicitate. Hotărirea lor este, mai 
ales de cind cu luat cunoștință 
de Directivele C.C. al P.M.R. 
pentru sărbătorirea a 40 de ani 
de la înființarea P.C.R., să 
dea numai produse de înaltă 
calitate. Și cu siguranță, se 
vor ține de cuvânt.

Fiecare dintre ei are locuință 
în blocurile întreprinderii. Și 
fiindcă la muncă și acasă sînt 
tot timpul împreună, au ținut ca 
in această zi de sărbătoare să 
meargă și la vot împreună. Și 
cu acest prilej și-au manifestat 
o dată 'mai mult dragostea 
nemărginită față de partid 
guvern.

...In același timp, ia secția de 
vot nr. 32. S-ar părea că toți 
norii din Cluj s-au înțeles să fie 
prezenți printre primii la vot. 
Aici, la ora aceasta sînt prezenți 
aproape toți studenții care vo
tează la această secție. Sînt lo
catarii căminelor din noul com
plex studențesc cu care se mîn- 
drese atit de mult studenții.

In fața urnei de vot de la sec
ția de votare nr. 34 se află c- 
cum Viorica Pircălab, studentă 
îri anul IV la științe naturale; 
Universitatea „Babeș-Bolyai“. In 
urma ei — Molnăr Iren, colegă 
de cameră șl prietenă bună o 
Vioricăi. De ce sînt așa de emo
ționate ? Simplu de ghicit, după 
obrajii de pe care nu s-au șters 
Încă urmele copilăriei : votează 
pentru prima oară. Au 19 ani. 
i e Am votat I Am primit cu «•

ti-

devorat certificatul de cetățean 
al patriei. Am votat candidații 
F.D.P. pentru fericirea mea, a 
noastră, a părinților care nu se 
mai gîndesc cu teamă la viitorul 
meu, cum ar fi fost obligați în 
alte vremuri. De viitorul nostru 
se îngrijește părintele iubit -, 
pa rtidul.

Două studente, două biografii 
simple, biografii asemănătoare 
cu ale altor mii de studenți care 
învață pe băncile facultăților. 
Viorica, fiică de muncitor, Iren, 
fiică de colectivist, bursiere, 
căministe, fruntașe la învățătu
ră, pasionate pentru viitoarea 
lor profesie. Da, cei 11.967 de 
studenți ai Clujului, romînl și 
maghiari, au nenumărate te
meiuri pentru a-și exprima recu
noștința față de partid și statul 
nostru democrat-popular, pentru 
grija ce le-o poartă. Au astăzi 
22 de facultăți pe cînd în tre
cut erau doar 7 ; 7.000 dintre 
ei primesc burse, 5.500 locuiesc 
in cele 22 de cămine, pe cind 
în trecut erau abia 3 cămine 
care cuprindeau 501 căminiști ; 
6.500 iau masa la cantine. In 
fața urnelor de vot, viitorii ingi
neri, medici, profesori, artiști 
s-au prezentat astăzi cu hotărî- 
rea de a întări prin fapte, prin 
noi succese in muncă și învăță
tură votul dat candidaților 
F.D.P....

Firește, n-am putut fi la °-ra 
aceea, cind studenții s-au intil
nit să voteze împreună, la toate 
secțiile de vot. Am aflat oble 
după aceea ci fortul rtrungar

Nicolae Bdrolu, astăzi student, 
fruntaș al facultății de istorie, 
bursier al sfatului popular, a 
fost la vot, așa cum stabiliseră 
de cu seară, cu toți colegii de 
cameră, iromîni și maghiari ; că 
Vulpe Rodica, studentă de nota 
10 (este in anul IV și are numai 
note de 10 de la începutul stu
denției) a fost tristă ieri că nu 
votează împreună cu colegii — 
ea locuiește la părinți ; dar nu 
s-a lăsat mai prejos : din zori 
împreună cu mama și bunica a 
fost printre primele la secția de 
votare.

Este imposibil să redai in toa
tă măreția sărbătoarea pe care 
a trăit-o azi tineretul clujean. 
Alături de toți oamenii muncii, 
declarațiile emoționante, spon
tane, ale tinerilor ‘.romînl, ma
ghiari și de alte naționalități ne 
vorbesc despre orașul lor, în 
care oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate, muncesc și 
trăiesc înfrățiți. Fiecăruia i se 
părea că spune prea puțin, că 
nu-s de-ajuns cuvintele pentru 
a ilustra semnificația evenimen
tului trăit de ei. Toate aceste 
cuvinte înmănuncheau dragostea 
fierbinte față de patrie, pe care 
doresc s-o vadă tot mai înflori
toare, .atașamentul pentru poli
tica înțeleaptă a partidului, po
litică care reprezintă expresia 
oea mai înaltă a năzuințelor 
oamenilor . muncii din patria 
noastră, stăpîni pe soarta lor.

U LUSTIG
». PAUU

de 
de 

teptzu riudul la sala 
tnnlți alți tineri la 
voioși. dar în a căror 
»ie se ghicea o 
gravitate. Erau studenții 
mai mar. printre ei și 
anul \ eare-și pregătesc li 
de diplomă și abia așleap 
• ■ rare «e vor înrola i 
activ ia armata convin» 
an ialiamoăm Figura haj Mârsâ- 
rit Gngore dîa asul V al Facul
tății de Științe naturale expri
mă multă terioritate. Vorba lui e 
măsurată, se străduiește să expli
ce cit mai clar și mai convingă
tor ceea ce vrea să spună. Pu- 
nînd votul în urnă el e hotărit 
să meargă să lucreze acolo unde 
va fi nevoie, să se «trăduiască să 
educe generații de elevi eu o 
concepție științifică despre lume

o 
de 

so-

•nul I care

de
în

și societate, pătrunși de 
nețărmurită dragoste față 
partid, față de patria noastră 
ci a)l istă.

N-an trecut decit trei «re 
cind studenta Tănase Maria a
trodus primul buletin do vot în 
urna centrului de votare nr. 5 
din raionul Lenin și aproape toți 
locatarii modernului complex 
studențesc și-au exprimat cuvîn- 
tul în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare 
afeturile populare.

In clipa în care 
introdu» în urnă 
pentru candidații 
durile lor, 
de 
de 
de
■k
partid, față de statul nostru de
mocrat-popular.

MARIA POPESCU

Națională și

studenții au 
voturile lor 
F.D.P., gin- 

oa un mănunchi
flori, t-au înălțat pline 

drago«te ți recunoștință față 
părintele drag care le veghea- 
drumul în viață, față de

Aleșii noștri
Am fost io vot nu unul - toată țara,
Și-n haina cec frumoaso fiecare.
Așa cum x curme cmslrtd 5 -«o tete

Aceasta hmmooso
Și simp ic sârbătoc-e.

Printre aleșii noștri
Sînt cei ce-n vremuri grele

Ne-au spus câ fericirea

Pe-ocest pâmîrrt,
EXISTA !
Și ne-au condus tub raza 

învăpăiatei stele 
Mereu tot mai aproape de zarea comunistă.

Sint mulți
Făuritorii belșugului de miine,
Cînd visurile noastre

Măreț s-or Împlini,
Așa cum știm că spicul din lanuri

Ne dă plin»,
Și soarele răsare
In fiecare zi.

De aceea-am fost la vot nu unit! - țara toăt 

Și-n haina cea frumoasă fiecare, 
Așa cum se cuvine cinstită și-nălțată 

Această luminoasă
Și simplă sărbătoare I

PETRE GHELMEZ

Uniți In viațo de familie, 
uniți șl in clipele solemne, 
sărbătorești ale întregului 
popor, soții Andrei și Maria 
Nae in fața urnei de vot

Foto: V. RANGA

in zori, 
pe Calea Griviței

(Urmare din pag. l-a)

In cinstea alegerilor, brigada sa 
a depășii indicele normați» Cu 
1,12 atit in cantitate cit ți la 
calitate.

La virsta lui se poate mituiri 
că a participat la construirea 
Podului Prieteniei de peste Du
năre, a orașului nou „Dr. Petru 
Groza", a Școlii de 7 ani din co
muna Militari, a multor poduri 
metalice C.F.R. de pe liniile 
Cluj — Vatra Dornei ți Salva 
Vișeu.

La 18 ani, fratele său cel mai 
mic îi urmează exemplul. E non- 
tutor de schelă metalică la lotul 
nr. 1 de blocuri, pe Calea Gri
viței. Surorile lor sînt munci
toare la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej’’, Va- 
săzică, toți fiii unei colectiviste 
din comuna Vinătorii Mici sînt 
oameni cu cinste și cu rosturi 
deosebite printre muncitorii din 
Capitală. Votul lor nu e un gest 
oarecare.

Dar cili tineri, prinși in șuvoiul 
entuziast de alegători, în dimi
neața acestei zile din pragul noii 
primăveri, nu mi-ar fi putut po
vesti multe, neobișnuit de multe 
fapte, cu care se pot mindri la 
virsta lor. Virsta la care votul 
poate consacra o activitate de 
constructor și de cetățean, cum 
numai în zilele noastre putem 
intdni. In zilele noastre, in pa
tria noastră socialistă, pe glo
rioasa Cale a Griviței care tre
ce, de fapt, prin toată țara.
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(Urmare din pag. l-a) 

ce și cum să-i întrebe. Așa că 
noi n-am putut decît să ascul
tăm.

Tripșa e încîntat de munca 
băieților. îi bate pe umăr, e 
Vesel. E liniștit.

— O zi grozavă — spune el.
Totul se petrece pe un pla

tou de pe care se vede ora
șul. S-a luminat de-a binelea. 
De jur împrejur e sărbătoare, 
e o strălucire neobișnuită. Iese 
schimbul de noapte. Oamenii 
aceștia, care întreaga noapte 
au dat naștere nurilor incan
descente de oțel, se duc acum 
direct la secțiile de votare, ne
răbdători, veseli, gălăgioși. 
Despre ce-or fi vorbind ?

Poate despre munca lor din 
această noapte, despre oma
giul viu, concret pe care l-au 
adus alegerilor.

Aflăm cîteva rezultate ale 
schimbului de noapte. O șarjă 
rapidă de 390 de tone la cup
torul 4, (depășire 10 la sută), 
o șarjă de mare tonaj la cup
torul 1.

Hunedoara votează pentru 
viața ei nouă, fremătătoare, 
pentru perspectivele ei nebă
nuite. Dar s-a făcut tîrziu și 
mai avem de parcurs 500 de 
kilometri

La ora 7,50 am plecat cu 
sentimentul că multe lucruri 
importante ne-au scăpat Dar 
ne așteptau încă atîtea loca
lități, în care, la fel ca aici, 
oamenii trăiau o sărbătoare 
deosebită.

Ora 8,20. Am ajuns la Sl- 
meria. In orașul fe
roviarilor. Ne-am dus 

în gară. Și aici era o secție 
de votare. Aici votau cei care 

2Stmeria, ora 8,20. In gară trenul nu stă decît 10 minute. 
Dor ai timp sa mergi la secția de vot și să-ți foci datoria 

de cetățean.

călătoreau cu trenul. Am stat 
în secție 10 minute, cât au 
stat în stație două trenuri: 
trenul 1207 șj trenul 2090. în 
secție au venit să voteze în 
acest interval următorii ale
gători, cărora le-am solicitat 
cîte o foarte scurtă decla
rație :

— Popeț Vasile, șef turnă
tor, Oțelăria Veche-Hunedoa- 
ra, utemist: „Ieri am dat 
o șarjă rapidă în șapte ore, de 
93 de tone. A fost o șarjă 
bună, de calitate.

— Stănculea Gheorghe, ma- 
gaztona- la Smeri*. mergea 
la Hășdad : „Chtaj- acum am 
ieșit de la lucru. M-am gân
dit să viu mai întîi să votez 
și apoi să plec la drum spre 
casă".

— Petroșca Loghin, acar: 
Am doi copii mici. Mi-am 
terminat acum o casă nouă".

— Costea Gheorghe, munci
tor necalificat, I.CS.H. : „Eu 
votez prima oară".

Deși se aflau la drum, deși 
trenurile stăteau puțin în sta
ție, oamenii au venit repede 
aici, la secția de votare, să-și 
Îndeplinească o obligație ce
tățenească de cinste. Pînă la 
ora 8,20, la această secție vo
taseră 92 de călători

Ora 8,45. Mașina gonește 
cu 90 de kilometri pe 
oră spre Orăștie. întâl

nim trei căruțe pline cu oa
meni care cîntă și chiuie. Erau 
colectiviști din satul Spini (un 
cătun cu 100 de familii), care 
mergeau la secția de votare 
la centrul de comună Turdaș. 
în căruță erau foarte mulți 
tineri — băieți și fete — din
tre care unii (acesta a f<*t 
primul lucru pe care l-am 

aflat) votau pentru prima 
oară.

Solicităm un interviu :
Președintele Candroi An- 

ghel, sare imediat jos din că
ruță.

— Tovarășe dragă, nu vă 
supărați, noi ne grăbim gro
zav. La nouă vrem să fim a- 
colo. Scrieți repede că satul e 
colectivizat, că avem fond de 
bază de peste 1 milion (gos
podăria e mică), avem 32 de 
vaci cu lapte, 40 taurine ti
nere >•; 206 o; ; valoarea xil« 
muncă e de 42 de Jet: am con
struit un grajd de 75 de ca
pete de vite. Hai Costică, 
mină !

Costică, un băiat cu șapca 
trasă pe ochi, ține intr-o 
mină hățurile șl într-alta un 
steag. Trage de hățuri și caii 
pornesc ca din pușcă. Preșe
dintele se aruncă în căruță 
din mers. Strigăm după el :

— CSte case noi s-au făcut 
în sat ?

Probabil nu ne-a auzit Că
ruțele se îndepărtează. Dar 
ne-am înșelat Președintele 
s-a gindit nițel apoi a ridicat 
de patru ori mâna dreaptă, cu 
degetele rășchirate: va-să- 
zică 20.

Ora 10,10. Sintem în co
muna Apoldu de Sus, 
din raionul Sebeș. Pînă 

la ora aceea votaseră 84,5 la 
sută din cetățeni: români și 
germani. în fața secției de 
votare cîntă fanfara. O echipă 
de dansuri românești și ger
mane dădea un spectacol in 
aer liber. Oamenii nu pleca
seră acasă. Ședeau să vadă 
spectacolul artistic. Șeful fan
farei, un bărbat mic și gras, 
ne-a spus: ,,O să cântăm 
pînă seara, chiar dacă or să 
voteze mai devreme toți ale
gătorii. Să se veselească oa
menii că doar e sărbătoare".

Plecăm mai departe. Cu 20 
de kilometri înainte de Sibiu, 
un indicator întinde mina 
spre dreapta : Săliște.

Trecem prin Săliște și prin 
alte două comune. înaintăm 
spre munți pe marginea unui 
pîrîu. Sîntem în zona conife
relor. Și pe aici se simte săr
bătoarea, ca pretutindeni. 
Steaguri pe toate casele, dru
murile sînt măturate cu gri
jă. Ajungem în Tilișca, un sat 
de ciobani din creierul mun
ților. Ne gîndim: acum cio
banii sînt toți la munte, n o 
să găsim în sat decît neveste
le lor și bătrânii. Dar n-a fost 
așa. I-am găsit și Pe ciobani. 
Ei au coborât din munți, ple
când calări de la miezul nop
ții ca să fie jos, în Tilișca, la 
ora 6 dimineața. Imediat ce 
au terminat de votat, au ple
cat înapoi, ca să vină la vot 
și „schimbul" lor, adică cio
banii care rămăseseră cu oile 
în munți, la Lugaje, la Voș- 
mote și Stânecl

Tilișca e un sat de un pi
toresc tulburător. Absolut toți 
locuitorii lui sînt ciobani. 
Toți au venit la vot îmbrăcați 
în portul lor ciobănesc, cu

O Spini, ora 8,45. Cu cal 
sprinteni poți ajunge re

pede ia Turdaș, la secția de 
votare. Colectiviștii se gră
besc pentru că și aci vor să 
fie primii, așa cum sin* pri
mii întotdeauna ia muncă. 

bițuștile pe ei, adică cojoa
cele lor cu mânecile atărnînd 
pînă jos. L-am vizitat acasă 
pe ciobanul Ion Mihai. Prima 
întrebare (ca să intrăm în 
discuție) a fost o întrebare 
laterală :

— De ce faceți mînecile atât 
de lungi la cojoace ?

Ciobanul a rîs.
— Apăi așa-j portul .nostru, 

înainte mînecile sc făceau 
după numărul oilor. Chiaburii 
la târau de pământ. Noi, ăștia 
mai săraci, le aveam doar 
pînă la coate. Acum le facem 
lungi, că doar sîrrtem bogați.

în casa ciobanului Ion Mi
hai ardea lumina electrică 
(adică nu ardea atunci, dar 
am văzut becurile) și cânta di
fuzorul Faptul acesta, că în
tr-un sat din creierul munți
lor ardea lumina electrică șl 
cîntă difuzorul, are o semni
ficație care face inutilă orice 
subliniere.

După o ară sîntem iar la 
șosea.

La ora 12 ajungem la Si
biu. Peste tot în oraș 
e sărbătoare. încotro să 

ne îndreptăm ? în centru sau 
în periferiile orașului, pretu
tindeni, oamenii merg la vot 
voioși, în grupuri, joacă sau 
privesc spectacolele artiștilor 
amatori. Dar iată că în parc 
descoperim întâmplător o cu
noștință veche : pe strungarul 
Milea Daniel, șalul unei bri
găzi de tineret de la fabrica 
..Independența". Despre mem
brii brigăzii lui ziarul nostru 
scrisese cu trei luni în urmă, 
calificîndu-i ca pe niște cam
pioni ai luptei împotriva re
buturilor. Ei reușiseră ca pe 
ultimul trimestru al anului 
1960 să nu aibă nici un rebut 
Miilea avea cu el întreaga 
brigadă. Votaseră și apoi por
niseră să facă o plimbare prin 
oraș.

— Cum stați cu rebuturile ?
— N-avem nici unul pe 

anul ăsta. Asta-i literă de 
lege în brigada noastră.

într-adevăr, brigada lui Mi
lea este necruțătoare cu lu
crul de slabă calitate. Un sin
gur om din brigadă mergea 
mai slab, dar s-au hotărît cu 
toți; să-1 ajute să ajungă la 
nivelul lor. Este vorba despre 
Ervin Ion. El n-are decît 19 
ani. A votat acum pentru 
prima oară. în fabrică s-a 
făcut recent un concurs pentru 
cele mai bune propuneri pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor. Concursul a fost 
câștigat de brigada lui Milea. 
Tinerii din brigadă au făcut 
nouă propuneri de inovații la 
strunjirea ciocanelor de aba
taj pentru mină.

Am mai aflat cîteva amă
nunte pe care ]e notăm pa 
scurt :

— Brigada deține steagul de 
fruntașă pe oraș (dintre toate 
cele cîteva sute de brigăzi de 
tineret).

— în brigadă lucrează ti
neri români și germani ; 
despre prietenia trainică 
dintre ei vorbesc următoarele 
fapte ; Milea i-a calificat, ocu- 
pîndu-se îndeaproape de ei 
mai bine de un an, pe Welman 
Martin, Sitterly Henric și Za- 
chel Frederic. La rîndul lor, 
aceștia l-au ajutat pe Săracu 
Octavian. Membrii brigăzii 
învață la diferite școli și se 
abată la învățătură.

— Trei tineri din brigadă 
au votai pentru prima oară, 
primind „botezul" de adevă- 
rați cetățeni ai RJ*.R

Toată brigada a fort dimi
neață la ora 6 în fața urnelor. 
Milea explică asta foarte fi
resc.

— Nouă nu ne place nicio
dată să fim în coadă, ci in 
frunte. într-o asemenea zi am 
avut ambiție să fim tot prin
tre fruntași...

După o fotografie făcută ca 
„amintire", plecăm. Trecem 
în drum pe la Comisia Elec
torală Orășenească unde a- 
flăm că pînă la ora 13 vota
seră 84,20 la sută dintre ale
gători.

Trecem prin satul Colun, 
la puțin timp după plecarea 
din Sibiu. Satul, ca și celelal
te sate prin care am trecut, 
respiră acel aer sărbătoresc 
specific acestei zile. Pe mar
ginea șoselei se plimbă în 
grupuri oameni îmbrăcați în 
hainele cele bune. într-un 
colț, cineva cântă din muzi
cuță, ceilalți se veselesc.

— Nene Ferencz — i-am 
spus șoferului — repede la 
secția de votare! Să-i vedem 
cum votează !...

în fața secției de votare 
erau mulți oameni. Stăteau de 

vorbă, glumeau, erau veseli. 
Dai- nu intra șj nu ieșea ru
meni din secție Desigur, sin- 
tem nedumeriți. Intrăm totuși 
în secție.

— Vrem să facem o fotogra
fie la vot — spunem noi dir. 
prima clipă.

Cei din comisie (care stă
teau de vorbă și mai cteau 
cite o broșură) au zimț _

— La noi n-o să reușiți să 
faceți. Nu ma. aveți pe cuie 
fotografia. Pînă la ora nouă a 
votat tot satul. încercați la 
Săcădate.

•— Nene Ferencz. 1> Săcă
date !

Dar... la Săcădate votaseră 
toți alegătorii din tat pînă ia 
ora 11.

— încercați la Bradu! ni 
s-a spus.

N-am avut nici a.ci noroc 
La ora 11.30 votaseră și axa 
toți alegătorii

— Păcat, poate c am fi făcut 
o fotografie frumoasă...

înainte de Făgăraș cotim 
iarăși spre munți. Merg an 8 
kilometri spre miază-zi, spre 
orașul Victoria, așezat chiar 
la poalele munților Făgăraș 
(albi de zăpadă). Orașul e 
scăldat în soare. aib și 
pare că el însuși luminează 
șesul din jur. în 1949 aici 
era doar cimp pustiu, niște 
mărăcinișuri care au fost de
frișate. Aici s-a construit un 
oraș nou.

La Victoria n-avem ce să 
scriem despre trecut, ci 
doar despre prezent fi 

viitor.
Intrăm în secția de votare 

nr. 11. înăuntru e pustiu. 
Vrem să plecăm. Probabil că 
am greșii poate că nu aici 
e secția de votare. Auzim to
tuși un glas pe-aproape.
- Mat..
Da, auzim bine, arc se juca 

șah. Jucau membri, comisiei.
— La noi toți cetățenii în

ăcriși pe listele de alegători au 
votai ați venit tîrziu, &e spune 
președinta comisiei, inginer* 
Elena Constantinescu. La noi 
nu mai aveți despre ce acrie.

Președinta secției poves
tește :

— Cînd am venit aici, la 
ora 5 dimineața, n-am putut 
să Intrăm îr.ă-mtrx

_  ??’?
— Așa mult popor er* 

strins. Veniseră, oamenii ta 
grupuri, pe străzi pe blocuri, 
cu steaguri, cu muzică, cu 
noaptea-n cap, deși era un 
pui de ger, mamă-mamă. Pri
ma care a votat a fost Mu- 
șoiu Cainca, muncitoare. 
După «a ara votat tinerii Oprea 
Vaier, Crăciun Valeria și 
Pleșoianu Nicolae, care votau 
pentru prima oară. De altfel, 
ei au vrut să voteze primii, 
dar au lăsat-o pe tovarășa 
Mușoiu, că era mai în vîrstă.

Toate faptele acestea, ex
puse sumar, laconic, îți aduc 
în fața ochilor, vie, imaginea 
entuziasmului cuceritor cu care 
locuitorii acestui oraș s-au 
prezentat în fața urnelor, vor
besc cu litere de-o șchioapă 
despre patriotismul lor, despre 
dragostea lor față de partid, 
despre încrederea în viitor.

— Spuneți-ne cîteva cu
riozități despre orașul dum
neavoastră, întrebăm apoi.

— Orașul are 7.000 de lo
cuitori. Virsta medie — sub 
35 de ani.

— Primii locuitori al ora
șului au fost muncitorii Mi- 
hăescu Anion, Die Gheorghe 
și Zincu Grigore. Ei s-au mu
tat în primele apartamente 
cons trăite.

— Primul copil născut în 
oraș este copilul tovarășului 
Baiu Vasile, care-i și candidat 
al F.D.P. în circumscripția 
noastră.

între timp, unul dintre 
membrii comisiei dă telefon 
la maternitate:

— Alo, care-i ultimul nou 
născut ? Notați tovarășe, Bă
lan Marin Cui unei munci
toare. născut de două zile. Și 
continuă curiozitățile. Notăm:

— Ultima instituție a ora
șului : un complex de deser
vire : cisaărie, frizerie, coa
for, fotograf etc.

— Orașul are in total 7 străzi: 
1 Mal Vasile Roaită, N. 
Bălcescu, Ștefan Gheorghiu, 
V. I. Lenin, Olga Bancic și 
Mihail Eminescu. Mihail Emi- 
nescu este cea mai nouă stra
dă. Ea nu are decît o singură 
casă, dar alte trei se află în 
construcție. Numărul străzilor 
crește din lună în lună.

Plecăm mai departe. La 
ora 14,50 sintem în 
Făgăraș. La ora 16 

în Brașov. Facem o vizită la 

„Orașul ■ucenicilor” Aici 
au votat pentru prima oară 
aproape 3u0 de tineri, viitori 
muncitori și maiștri. Ei au 
sosit primii la secție.

— Cine a votat primul din- 
tre primii .

— Tra.an Enescu. L-am 
lisat pe eL Știți de ce? Pen
tru că a împlinit 18 ani chiar 
acum cîteva zile. Nu a dor
mit toată noaptea de emoție. 
De la cit te-a: sculat, mă ?

Enescu e mic și îndesat Se 
roșește, dar recunoaște :

— De 1* trei.
De la ora trei n-a mai dor

mit Pe la patru jumătate s-a 
îmbrăcat și l-a deșteptat și 
pe ceilalți La secție a avut 
de-aface cu un... rival Adică 
cu o femeie, care avea un 
copil în brațe. Q chema Au
re a Maler, soția unui munci
tor constructor. Și ea voia să 
voteze prima și avea pentru 
asta un «tu : copilul pe care-1 
ținea ta brațe s-a născut pri
mul dfn oraș din anul 1961. 
Aici pe la ora O și ceva. 
Pentru asta socotea că merită 
cmstea să voteze prima. Pînă 
la urmă l-a lăsat totuși pe 
Rn—ni prim’ll Ea a fost a 
doua.

ta urma lor au votat alte 
rate ce tineri din „Orașul 
ucenicilor". Da. aici e un oraș 
adevărat De aici au intrat în 
rândurile clasei muncitoare 
aproape 10 000 de tineri. Rîn- 

d urile celei mei înaintate cla
se sporește aici cu oameni 
noi tineri, formați în aceas
tă cetate a învățăturii tehni
ce, ta spiritul înaintat al idei
lor socialismului, puternic a- 
tașați Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La ora 16,45 plecăm spre 
București. Ne oprim la 
schela petroliferă Bol

dești printre sondori. Aici, 
la ora 18, votaseră toți cetă
țenii înscriși pe listele de ale
gători. Acesta a fost primul 
lucru pa care l-am aflat. Am 
mai aflat însă și altele. Am 
aflat că primii au venit la vot 
membrii brigăzii de tineret 
condusă de candidatul de 
partid Nicolae Mihăilescu. El 
s-au grăbit să fie primii pen
tru că trebuiau să intre chiar 
atunci ta schimb. De aceia 
erau și îmbrăcați ca de lucru, 
cu șalopete și căști Trebu
iau să schimbe pe membrii 
brigăzii care lucraseră în 
schimbul de noapte. Brigada 
a întîmpinat sărbătoarea ale
gerilor cu un rezultat record 
în producție : a efectuat lu
crări de intervenție (schimbări 
de pompe), la sondele 855 și 
403 într-un timp record, dînd 
sondele în funcție cu 15 ore 
mai devreme. Asta înseamnă 
cîteva zeci de tone de țiței în 
plus pentru economia națio
nală. în timp ce votau, crai

nicul de la stația de rădici'* 
flcare anunța o nouă victorie 
a petroliștilor : Ja sonda 455 
s-a terminat forajul cu aproa
pe 30 de zile mai devreme. 
Brigada lui Gheorghe Aurel 
de la această sondă a fost îd 
cinstea alegerilor în întrece
re cu brigada de tineret de 
la sonda 131 a lui Crișan Ște
fan. Gheorghe Aurel a cîștlgaț 
întrecerea. Imediat după ter
minarea lucrului al a venit la 
vot. Odată cu buletinele de 
vot el a primit felicitările to
varășilor săi de muncă.

Plecăm spre București fără 
oprire. La ora 19,10 am 
fost ta fața Casei Seta

tei!.
O încheiere la reportaj T 

Da I Am văzut de la Hune
doara pînă la București cum 
au sărbătorit ziua de 5 mar
tie oțelari, ceferiști, colecti
viști, ciobani strungari din 
Sibiu, locuitorii orașului Vic
toria, ucenicii din Brașov ș! 
petroliștii din Boldești. în 
haine de sărbătoare — oame
nii șl locurile — cu entuziasm 
și voie bună, oamenii muncii 
întregul popor, a mers în fața 
urnelor pentru a vota din 
toată inima, cu încredere în 
viitorul luminos al patriei lor, 
pe candidații Frontului De
mocrației Populare..

București, Caia Sclnteii, 
ora 21.

j Apoldu de Sus, ora 10,10.
După vot, oamenii satului 

Iți manifestă bucuria. Romînl și 
germani au votat împreună pen- 
tni aceeași viață, șl petrec a- 
cum împreună. Fetele, executând 
dansuri germane au desfătat pri- 
vkHe sătenilor cu grația ți fru

musețea jocului lor.

K Sibiu, ora 13,00. O întreagă 
brigadă la vot, un colectiv 

care a ținut să petreacă îm
preună șl acest important eve
niment din viața Iul De altfel 
cum să fii singur într-un aseme

nea moment 1 

g Orașul Victoria, ora 14,00.
Nu e o fotografie sportivă. 

Nu e nici o greșeală, la ora a- 
cecsta toți oetățenH orașului, 
înscriși pe listele electorale au 
votat iar comisia se odihnește 

puțin la o partidă de șah.

y Brașov. Ați ghicit, sfnt stu-
dențl. Studenți al Institutului 

politehnic. După vot, voia bună, 
tinerețea își spun ouvîntul.
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La vot - departe de patrie
Votul studenților și aspiranților

romîni aflați la Moscova
Moscova, 5 martie, orele 6 di

mineața- Pe strada Kaoealova, 
grupuri grăbite te îndreaptă 
spre clădirea cu nr. 13 unde 
domnește o animație puțin o- 
bișnuită. Atmosfera sărbăto
rească te întirhpină încă de la 
Intrare. Clădirea Ambasadei 
R. P. Romi ne, frumos împodobi
tă, veselia șl mal ales minuna
tele noastfo melodii populare 
învăluie fețele îmbujorate ale 
celor sosiți, transă uhîndu-i pen
tru un moment pe meleagurile 
patriei. Spre patrie se îndreap
tă acum cele mai frumoase 
gindurl de recunoștință și mîn- 
drie. Este reciffioștitlța pe oare 
studenții țl aspiranții noștri o au 
față de poporul nostru munci
tor, față do partid și guvern 
care le-cu cregt .minunate posi
bilități de a studia in Uniunea 
Sovietică. In aceiași timp ei sînt 
mlndrl de uriașele realizări ob
ținute do țara noastră pe dru
mul construirii socialismului, 
pentru faptul că au fericirea de 
a vota P® cel mai bun fiu al 
poporului nostru ri tovarășul 
Gneorgho Gheofghiu-Pej.

La urna de vot au venit stu
denții și aspiranții romîni care 
studiază la Moscova. Marea

majoritate se prezintă astăzi la 
vot cu succese deosebite la în
vățătură, in munco de cercetare 
științifică și In activitatea ob
ștească. Mulți dintre ei, ca stu
denții Nistor Cornel, Daiea Flo
rida, Stancu Nicolae, Constan- 
tinescu C și alții se prezintă 
pentru prima oară să-și îndepli
nească această înaltă îndatorire

Corespondența 
specială pentru 

„Scînteia tineretului**

tată pe fondul verde al clădirii 
-i dă impresia unul colțișor ve
sel al plaiurilor noastre natale.

Este de-acum ora prinzului. 
Ultimii alegători Ișl depun bu
letinele de vot In urnă. In cen
trul Moscovei, pe (trade Ka- 
cealova la nr, 13 melodiile ro- 
mînești continuă. Trecătorilor 
moscoviți care întreabă ce se 
petrece acolo, 11 se răspunde că 
rominii 
sovietic 
bucuria 
cu atit
in nouă republici unionale 
desfășoară alegerile pentru 
vietele locale de deputați 
oamenilor muncii.

•r.
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cetățenească. Toți sint foarte 
emoționați dar și nespds de 
fericiți. Ei sînt hotărîți să-și 
irvmăhuncheze votul lor cu al tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră, să dea votul 
tufei Democrației 
pentru pace și i 
pentru bunăstarea și 
scumpei noastre patrii.

In sdla de votare pavoazată 
sărbătorește animația continuă. 
Melodiile invită la joc iar în 
curtea ambasadei s-a și încins 
o înfocată sîrbă, care — proiec

lor Fron- 
Populare, 
socialism, 

fericirea

Pe bordul navelor noastreîn cursă
Radiogramele transmise de 

pe bordul navelor flotei noas
tre comerciale care se află 
departe de patrie, la mii de 
kilometri, exprimă entuzias
mul și însuflețirea cu care na' 
vigatorii au participat ia vot.

Cargoul „BRĂILA", a doua 
navă de 4500 tone, construită 
în țară, se afla duminică di
mineața în apele golfului Bis- 
caia, înapoindu-se după pri
ma sa cursă. In radiograma 
transmisă de echipajul vasului 
se scrie : „In unanimitate, cei 
34 de membri ai cargoului 
„Brăila" și-au dat votul can- 
didaților F.D.P, conștiențl 
fiind că au votat pentru pace 
și socialism".

Din largul apelor Mării Me- 
diterane, marinarii vasului 
„Berezina" transmit : „Astăzi, 
cînd poporul nostru votează 
candidați] F.D.P., echipajul 
navei „Șerezina" în număr de 
46 tovarăși, aflîndu-se departe 
de țară, îșj exprimă încrede
rea și adeziunea alături de 
ceilalți oameni ai muncii din 
patrie, pentru candidații F.D.P. 
— cei mai buni fii ai poporu
lui nostru — cărora le-au dat 
votul".

„Pentru înflorirea patriei 
noastre, pentru fericirea celor 
dragi lisați acasă, pentru un 
viitor luminos și fericit al ce
lor ce muncesc — se spune 
într-altă radiogramă — noi, e- 
chipajul vasului ,;Friederich 
Engels" în număr de 41 tova
răși aflațj pe Oceanul Indian, 
în această măreață zi de 5 
martie, sîntem alături de în
tregul popor și dăm cu toată 
încrederea votul nostru candi- 
daților F.D.P.".

Plecată cu un grup de tu
riști într-o croazieră, motona
va „Transilvania" se găsea 
duminică dimineață în apele 
Mării Egee. După cum se ara
tă în radiograma transmisă de 
echipajul navei, prinîre pri
mii care au votat se numără 
motoristul Pefcu Țigău, meca
nicul Constantin Folescu, Ti
tus Stănescu, comandantul va
sului și alții. Votarea s-a des
fășurat într-o atmosferă săr
bătorească. Stația de radioam
plificare a prezentat un bogat 
program consacrat alegerilor.

(Agerpres)

Hocheiștii romîni au votat 
Genevala
la 

ho- 
din 
di-

GENEVA (prin telefon).
Hocheiștii romîni aflați 

campionatele mondiale de 
chei din Elveția au trăit 
plin ziua de 5 martie. In
mineața zilei, echipa reprezen
tativă a Republicii Populare 
Romine, dovedind dorința de 
a obține un rezultat frumos în 
această zi de sărbătoare cînd 
întregul nostru popor s-a pre
zentat în fața urnelor a dis
pus la Lausanne de formația 
Africii de Sud cu scorul de 
14—0 (5—0; 5—0; 4—0).

Imediat după ce au terminat 
meciul, hocheiștii romîni au 
plecat spre Geneva pentru a 
vota. Ei s-au prezentat cu en
tuziasm în fața urnei de vot 
aflate la sediul misiunii per
manente a Republicii Popu
lare Romine pe lingă Oficiul 
european al O.N.U. din Gene
va. Trebuie menționat că ma
joritatea jucătorilor de hochei 
ai echipei reprezentative a 
țării noastre au votat pentru 
prima oară. Printre ei — Ți- 
riac, Ferenczi, frații Szabo etc.

X-;-;X
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Consfătuirea fruntașilor
din agricultura regiunilor

Japonia: In apărarea drepturilor, pentru pace La 5 martie, in nouă repub^d
unionale ale U.R.S.S.

votează. Cetățeanul 
împărtășește șl el 
noastră și aceasta 

mal mult cu cit astăzi,
se

So- 
al

GHEORGHE STROIA 
aspirant 

la Universitatea „Lomo
nosov"

și ținuturilor Siberiei
NOVOSIBIRSK 5 (Ager- 

pres). — TĂSS transmite t 
N. S. Hrușclov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
5 martie la Novosibirsk pen
tru a participa la lucrările 
Consfătuirii fruntașilor din a- 
gricultura regiunilor și ținu
turilor Siberiei.

La lucrările consfătuirii au 
sosit, de asemenea, Ghenna- 
di Voronov, vicepreședinte al 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pen
tru R.S.F.S.R., și Dmitri Po- 
leanski, președintele Consi
liului de Miniștri al Federa
ției Ruse.

„Ofensiva de primăvară" a oamenilor muncii
• 5.500.000 de participant! • Marșuri împotriva mizeriei și șomajului

.TOKIO 5 (Agerpres). — 
TÂSS transmite: Peste
5.500.000 de oameni ai muncii 
din Japonia au început la 4 
martie „ofensiva de primă
vară" în apărarea drepturilor 
lor, pentru pace. In uzine, fa
brici, Ia căile-ferate au avut 
loc puternice demonstrații și 
greve. Participanții la „mar
șurile împotriva mizeriei și 
șomajului" care au străbătut 
mii de kilometri venind din 
toate colțurile țării, s-au în
trunit în parcul Hibia din 
Tokio, locul tradițional al mi
tingurilor și demonstrațiilor 
oamenilor muncii din capi
tala Japoniei. Cei peste 100.000 
de participanți la miting au 
aprobat în unanimitate rezo
luțiile care cer sporirea sa
lariilor, interzicerea activită-

ții organizațiilor teroriste, în
cetarea creșterii prețurilor 
produselor alimentare. Ei au 
trimis la parlament o dele
gație pentru a prezenta re
vendicărilor lor. împotriva de
monstranților au fost con
centrați 4.000 de polițiști.

Aceasta este cea de-a 8-a 
„ofensivă de primăvară". A- 
ceste „ofensive de primăvară" 
sînt întreprinse pentru a stă
vili ofensiva capitalului îm
potriva clasei muncitoare ja
poneze. Nici pînă în prezenl 
guvernul nu a adoptat o lege 
cu privire la stabilirea mini
mului de salarizare. Agenția 
Kikansi Țușin relatează că 
5 MILIOANE DE SALARIAȚI

DUC O VIATĂ SE SEMUN- 
FOMEtARE. ARMATA ȘO
MERILOR A AJUNS LA 10 
MILIOANE DE OAMENI. Re
cent, guvernul a hotărît con
cedierea de la căile ferate a 
muncitorilor care au trecut de 
40 de ani. Ziarul „Asahi" rela
tează că în industria carbo
niferă în afară de concedie
rile în masă se prevede re
ducerea salariilor. Conform 
datelor Biroului guvernamen
tal de statistică, publicate la 
4 martie, indicele prețurilor 
mărfurilor de primă necesi
tate a atins în luna ianuarie 
nivelul record de 110,8 la 
sută. (100 reprezintă nivelul 
din anul 1955).

S-au desfășurat 
alegeri pentru 

Sovietele locale

MOSCOVA, 5 martie (prin te
lefon).

Studenții universității din Mo scova primesc oaspeți dragi >- delegația tinerilor din Cuba

F. CASTRO: „Nimeni și nimic 
nu va putea bara calea 

revoluției cubane“
HAVANA 5 (Agerpres). - 

S-a împlinit un an de tind 
poporul cuban a fost zguduit 
de tragedia .provocată de ac
tul mișelesc din portul Hava
na, unde nava ,,La Coubre", 
încărcată cu muniții, a foot a- 
runcafâ. în aer. Ca rezultat *1 
acestui act mișelesc de diver
siune a imperialiștilor, peste 
100 de oameni — muncitori 
cubanlj soldați ai armatei re
volution are și marinari fran
cezi și-au găsit moartea. La 4 
martie, la Havana în apropie
rea cheiului unde a avut loc 
catastrofa, a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii. 
Tot aici a fost dezvelit un 
monument în cinstea victime
lor diversiunii imperialiste.

La miting au participat pre
ședintele Cubei, Osvaldo Dor- 
tieos, primul ministru Fidel 
Castro, membri ai guvemu-

lui cuban. Fidel Castro a rostit 
o amplă cuvîntere.

Dușmanii revoluției, a subli
niat Castro, au vrut să lase 
Cuba neînarmată și fără a- 
păr^re. Tocmai de aceea ei 
z-au străduit să împiedice li
vrare* da arme Cubei, tocmai 
da aceea au provocat explo
zia de pe „La Coubre".

Cuba, a continuat primul 
ministru, trăiește în condițiile 
unui război nededasrat; A- 
genția centrală de investigații 
a S.U.A. nu își încetează nici 
pentru o clipă activitatea îm
potriva Cubei, organizează 
permanent acte diversioniste 
împotriva poporului cuban.

El a dat citire unei știri ce 
i-a fost transmisă în timpul 
cuvîntării și în care se arăta 
că în regiunea Baracoa (Pro
vincia Oriente) a fost doborît 
un avion pirateresc bimotor.

Cuba, a continuat Castro, 
este o țară pașnică, poporul ei 
dorește să trăiască în pace, 
dar spațiul ei aerian este me
reu violat. Acest război în aer

se va termina In curînd, • 
subliniat primul ministru al 
Cubei. Mai întii ne-am conso
lidat pe pămînt și stăm te
meinic pe el. Acum începem 
să întărim și celelalte genuri 
ale apărării noastre. V» veni 
ziua cînd nimeni nu 
curajul să-și bage 
țara noastră.

Castro a subliniat 
este dispusă să discute împreu
nă cu S.U.A. problemele liti
gioase în cadrul unor trata
tive bilaterale și bazate pe 
principiile egalității în drep
turi. S.U.A. însă, a spus el, nu 
doresc acest lucru. Noi
vorbim într-un limbaj al 
păcii, iar guvernul S.U.A. 
vorbește limbajul amenin
țărilor și agresiunilor. Dar 
nici un fel de amenințări, nici 
un fel de agresiuni, a declarat 
Castro, nu vor putea stăvili 
Înaintarea victorioasă a po
porului cuban. Nimeni șl ni
mic nu va putea bara calea 
revoluției.

v* ave* 
nasul in

că Cub*

„Rachetele „Polaris" 
înseamnă sinucidere"

Puternice demonstrații
LONDRA 5 (Agerpres). - 

Cei șase tineri englezi care 
ambarcați pe canoe, au avut 
curajul să bareze drumul 
bazei plutitoare americane 
„Protheus" spre golful Holy 
Loch au fost, după cum era 
de așteptat, vestitorii furtunii 
de indignare care s-a dezlăn
țuit în Scoția.

Hotărirea guvernului An
gliei de a pune la dispoziția 
submarinelor americane în
zestrate cu rachete nucleare 
„Polaris" baze în Scoția, ho- 
tărîre luată împotriva intere
selor naționale ale poporului, 
a provocat protestul hotărît al 
opiniei publice progresiste en
gleze. împotriva planurilor de 
transformare a Angliei într-un 
„port-avion nescufundabil" al 
Statelor Unite, s-au pronun
țat numeroase organizații ob
ștești, religioase și politice. 
Agențiile telegrafice transmit 
știri despre mitingurile și de
monstrațiile de protest prin 
care scoțienii au început „pre
gătirile" în vederea primirii 
^prietenilor" de peste ocean.

Prima „primire" de acest fel 
• avut loc la 4 martie și și-a 
găsit expresia într-o demon
strație de protest pe litoralul 
golfului Holy Loch. La de
monstrație au participat cîte- 
va mii de persoane.

La amiază demonstranții au 
pornit intr o coloană organi
zată de-a lungul litoralului 
spre locul unde este acostată 
baza plutitoare „Protheus". 
De-a lungul golfului, ei au 
fost inooțiți de o șalupă albă 
eu un fanion roșu desfășurat 
In bătaia vintului pe care 
acria „NU - RACHETELOR 
„POLARIS".

Deasupra capetelor demon-

de protest în Anglia
stranților se vedeau lozincile: 
„SĂ CURĂȚĂM GOLFUL - 
SĂ MĂTURĂM DE AICI BA
ZELE „POLARIS“, „RACHE
TELE „POLARE" ÎNSEAM
NĂ SINUCIDERE".

După cum relatează cores
pondentul agenției Press As
sociation, în timp ce coloana 
înainta participanții la demon- 
strație au observat că prin o- 
raș se plimba un grup de ma
rinari americani. In urma lor 
au răsunat îndată strigăte : 
„Yankei, cărați-vă acasă".

Manifestația de protest care 
a avut loc la 4 martie pe lito
ralul golfului Holy Loch nu 
este decît începutul luptei pe 
care opinia publică din An
glia intenționează să o conti
nue pentru a împiedica adu
cerea armei rachetă america
ne pe teritoriul englez.

TINERETULUI LUMII
Situația grea

a școlilor in Franța

Colocviul pentru problemele
autodeterminării și restabilirii

păcii in Algeria

S‘

Intr-o hotărîre specială, 
Consiliul Asociației 
studenților de la Uni

versitatea din Zurich a con
damnat 
Uniunii 
lor din 
contacte 
dențești
Consiliul cere ca organizațiile 
studențești din Elveția să în
trețină legături cu toate or
ganizațiile studențești, inclu
siv cu organizațiile de tineret 
din țările socialiste.

refuzul conducerii 
naționale a studenți. 
Elveția de a stabili 
cu organizațiile stu
diu țările socialiste.

Situați» grea in 
care se 
școlile, 

multe regiuni 
țării stîrnește protes
tele energice ale opi
niei publice franceze.

După cum relatea
ză ziarul „L’Huma- 
nite", părinții elevi
lor de la școlile din 
orașul Allarmont (de
partamentul Vesges) 
au refuzat să-și tri
mită copiii la școală 
pentru că autoritățile

află 
din 
ale

locale uu vor să re
pare școala prin al 
cărei acoperiș pă
trunde ploaia. In a- 
fără de aceasta, nu
mărul profesorilor 
este insuficient.

In alte regiuni ale 
țării continuă cu 
succes așa-zisele gre
ve perlate ale învă
țătorilor de la școli
le elementare și me
dii oare cer îmbună
tățirea situației lor

materiale și reforma 
ale invățămîntului 
școlar. Astfel au de
clarat o grevă de 24 
de ore învățătorii, 
profesorii și persona
lul tehnic de la toate 
instituțiile de invăță- 
mînt din regiunile 
Grenoble, Poitiei» și 
Qermont — Ferrand. 
Pretutindeni mișca
rea grevistă a corpu
lui didactic este spri
jinită pe larg de pă
rinții elevilor.

Tineretul vest-german 
refuză să intre 
în Bundeswehr

C-y onducătorii Bundeswehr- 
z ului vest-german sînt 

profund neliniștiți de 
refuzul tineretului de a intra 
voluntar în Bundeswehr. Bu
letinul de presă „Wehrpoli- 
tzsche Informationen" subli
niază că lipsa de voluntari 
devine problema numărul unu 
pentru Bundeswehr. Recent, 
ministrul de Război al R.F.G., 
Strauss, și-a exprimat în mod 
public temerea că Bundes- 
wehrul nu va putea fi format 
în termenul stabilit dacă nu 
se va obține „cointeresarea"

In Italia au avut loc recent puternice demonstrații ale tinere
tului împotriva botelor militare ale N.A.T.O. In fotografie: 
Două aspecte ale manifestației tineretului din orașul Cagliari

GRENOBLE 5 (Agerpres). — 
La 4 martie și-a încheiat lu
crările „Colocviul pentru pro
blemele autodeterminării și 
restabilirii păcii în Algeria", 
care a durat două zile. în în
cheierea lucrărilor a fost a- 
doptată în unanimitate „Carta 
autodeterminării". La colocviu 
au participat peste 250 de re
prezentanți ai unor partide și 
grupări politice, organizații 
obștești, sindicate, uniyni ale 
tineretului și alte organizații 
din Franța.

La colocviu, care a consti
tuit o adevărată tribună pu
blică, au luat cuvîntul cunos- 
cuți fruntași pdlitici și ai 
vieții publice, cunoscuți juriști. 
Toți au fost uniți prin dorința 
de a apropia ziua încetării 
războiului din Algeria, care 
aduce mari daune atît Fran
ței dt și Algeriei, și abordarea

alediferită a unor aspecte 
problemei algeriene nu a con
stituit o piedică pe calea prin, 
cipalului țel al colocviului de 
la - Grenoble.

în „Carta autodeterminării", 
adoptată de participanții la 
coj’ocviu, se subliniază că prin
cipiul autodeterminării po
porului algerian exclude orice 
rezolvare unilaterală, precum 
și! impunerea vreunui statut 
„de sus" Algeriei.

La autodeterminare se poa
te ajunge numai pe calea tra
tativelor cu guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria, 
în legătură cu încetarea focu
lui și garantarea exprimării 
libere a voinței poporului al
gerian. Teritoriul Algeriei este 
indivizibil și este Intolerabilă 
împărțirea lui sau detașarea 
vreunei părți a lui.

MOSCOVĂ 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: La S martie 
în R.S.FJS.R. șl In alte opt re
publici unionale ale U.R.S.S. 
s-au desfășurat alegeri pentru 
Sovietele locale de deputați ai 
oamenilor muncii.

In U.R.S-S. sovietele locale 
sînt alese o dată la doi ani. 
Anul acesta urmează să fie 
aleși In sovietele locale din 
toate republicile unionale un 
număr de 1-822.000 de deputați, 
eu peste 20.000 mal mulți 
deputați decît în 1959.

Din eei 1.618.105 candi
dați pentru sovietele locale, în 
cele nouă republici unionale 
în care au avut loc alegerile 
Ia 5 martie, peste 60 la sută 
sînt muncitori și colhoznici, 55 
Ia sută - candidați fără de 
partid, peste 40 ia sută — 
femei. --•—

în memoria 
lui Patrice Lumumba

MOSCOVA 5 (Agerpre#). 
— TASS transmite : La Mos
cova a fost editată într-un 
tiraj de 175.000 de exem
plare culegerea ^Patrice Lu
mumba. Adevărul despre cri
ma monstruoasă a colonialiș
tilor”.

Această carte, editată de 
Uniunea Ziariștilor din 
U.R.S.S., cuprinde documente 
care demască complotul cri
minal al colonialiștilor și a- 
sasinarea monstruoasă de că
tre aceștia a lui Patrice Lu
mumba, eminent fruntaș al 
mișcării de eliberare naționa
lă din Africa, erou național 
al poporului congolez.

Comunicatul privind vizita 
lui A. N. Kosîghin în India

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele din 
5 martie apărute la Moscova 
publică comunicatul cu pri
vire la vizita lui A. N. Kosî
ghin în India. în comunicat 
se spune între altele :

La invitația guvernului In
diei, A. N. Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și 
K. A. Kosîghina, au vizitat 
India.

La Delhi, A. N. Kosîghin a 
avut o convorbire cu Jawa
harlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, în legătură cu si
tuația internațională actuală,

îndeosebi în legătură cu pro
blemele dezarmării, Congou- 
lui și Laosului. A avut loc un 
amplu schimb de păreri cu 
Comisia de Planificare a In
diei în probleme referitoare 
atît la planul cincinal în vi
goare cît și la proiectul celui 
de-al treilea plan cincinal.

Guvernul Indiei s-a bucu
rat că a avut posibilitatea să 
ducă tratative cu A. N. Kosî
ghin, care timp îndelungat 
s-a ocupat de problemele pla
nificării ale U.R.S.S.

Aventurile rachetei
„Blue Streak

/n primăvara anului tre
cut, guvernul englez a 
semnat actul de deces 

al rachetei „Blue Streak", cu 
o rază de acțiune de 2.500 
mile. A urmat un formidabil 
scandal politic căci ani de-a 
rîndul, același guvern situa 
respectiva rachetă la temelia 
„forței" și „independenței" 
Marii Britanii! Dar rațiuni de 
ordin financiar și-au impus 
pînă la urmă punctul lor de 
vedere. Căd s-au irosit peste 
100 milioane de lire sterline 
fără ca „Blue Streak" să fi 
luat vreodată startul... Săptă- 
mînalul american „United 
States News and World Re
port" nu fără o oarecare doză 
de satisfacție comenta pe a- 
tunci evenimentul: „Acum 
cînd această țară a încetat să 
mai fie centrul unui imperiu 
și s-a transformat într-un me
diocru stat insular, ea nu mai 
este capabilă să suporte în 
continuare mari cheltuieli 
pentru construirea și crearea 
rachetei în stare să lovească 
Moscova cu o bombă cu hi
drogen". Afirmațiile revistei 
americane impun însă unele 
precizări. Racheta engleză era 
proiectată și pentru a se 
impune altor capitale ca: 
Washington, Bonn și Paris, 
intrucît de câtva timp încoace 
relațiile interatlantice sînt 
dominate de rivalități militare 
și economice.

La începutul lunii februarie 
a acestui an s-a întâmplat însă 
ceva neobișnuit. In medicină, 
ar fi devenit un caz clinic 
unic. Racheta a... înviat iar. 
Thomeycroft, ministrul avia
ției britanice, într-un turneu 
special întreprins prin țările 
vest-europene a garantat auten
ticitatea „minunii" sperând că 
„Blue Streak" va atrage nu
meroși pelerini. Nu tot atâția 
câți se deplasează la Lourdes, 
dar oricât... Un număr sufi
cient care să contribuie la per
petuarea faimei unei rachete 
reanimate.

Oriunde s-a deplasat Thor- 
neycroft — Za Stockholm, Co
penhaga, Bonn etc. misiunea 
sa era privită cu suspiciune. 
Guvernul englez hotărît să nu 
piardă cu totul cele 100 milioa
ne de lire sterline investite în
tr-o afacere nerentabilă, a 
inițiat proiectul continuării

lucrărilor la „Blue Streak" 
însă în asociație și cu alte țări 
vest-europene. Mai multe mo
tive au determinat Londra să 
săvîrșească acest pas. In pri
mul rînd, desigur, rentabili
zarea rachetei. Apoi, intenția 
Angliei de a nu rămâne în ur
ma S.V.A. în competiția din 
domeniul acestei ramuri a ba
listicii, Și atunci, s-a născut 
ideea „satelitului european", 
ambalaj de ultimă oră pentru 
ca „Blue Streak" să fie accep
tată cu îngăduință.

Intrucît fiecare țară vest- 
europeană în parte e incapa
bilă să-și creeze propriul ei 
satelit artificial al Pămîntului 
atunci să-l facem împreună — 
încerca guvernul londonez să 
pozeze în binefăcător. Europa 
occidentală continentală va 
prelua o parte a cheltuielilor 
iar Anglia va expedia sateli
tul în spațiul cosmic cu aju
torul rachetei sale „Blue 
Streak" de pe poligonul Woo- 
mord din Australia. Aceasta e 
logica Londrei.

Pledoaria Angliei pentru o 
nouă întrebuințare a rachetei 
sale într-un context vest-euro- 
pean are rezonanța chemării 
muezinului din deșert. Căci 
guvernul danez a adoptat o 
poziție de expectativă. „Exper- 
ții danezi, relata agenția de 
presă de la Bonn, D.P.A., ar 
dori să colaboreze mai degra
bă cu colegi norvegieni și 
suedezi la pregătirea unui pro
gram științific cu rachete mai 
mici purtătoare de instrumen
te pentru cercetarea fenome
nelor naturii deasupra nordu
lui Scandinaviei". Suedia, la 
rîndul ei, are serioase reticen
țe față de proiectul britanic, 
reticențe ce sînt de natură 
politică și economică deoarece 
la Stockholm se consideră că 
participarea la ideea „satelitu
lui european" ar îngrădi poli
tica de neutralitate a țării, ar 
însemna o angajare față de 
puterile N.A.T.O., ar aduce cu 
sine o mare povară financiară 
care ar periclita propriile pla
nuri de cercetare a spațiului 
cosmic. Aceste două țări au 
perceput sensul dubios al „sa
telitului european", implicit, 
destinația lui nu chiar atît 
de pașnică ci ca o premisă a 
întețirii cursei înarmării în 
sfera rachetelor. Cit privește 
Germania occidentală, ziarul

CC

„Times" scrie că „guvernul 
Adenauer este destul de scep
tic față de planurile britanice 
de realizare a unui asemenea 
proiect".

Pînă la urmă, din inițiativa 
guvernului britanic și celui 
francez s-a ținut la Strass- 
burg o conferință vest-euro- 
peana pentru construirea de 
rachete port-satelit. Rezulta
tele ei — minore. S-a adoptat 
hotărirea ca sistemul de pla
sare pe orbită a sateliților să 
fie constituit din racheta bri
tanică „Blue Streak" pentru 
prima treaptă, de o rachetă 
franceză pentru cea de-a doua 
treaptă și de o rachetă „euro
peană" pentru cea de-a treia 
treaptă... Insă pracțic, „Blue 
Streak" nu există, după cum 
lipsește și ultima treaptă.

Peripețiile rachetei britanice 
reflectă unele aspecte simpto
matice. In ciuda prieteniei 
„strînse" dintre cele două pu
teri — S.U.A. și Anglia — în
tre ele se dispută o bătălie tot 
atât de „strînsă" pentru domi
nație în Europa occidentală. 
De pildă, pe cînd Thorney- 
croft, în turneul său solicita 
adepți pentru „Blue Streak", 
la Paris începuseră tratative 
americano-franceze în vederea 
colaborării dintre aceste două 
țări în domeniul spațiului cos
mic. Franța însă nu și-a cla
rificat poziția căci, in timp ce 
aveau loc tratativele cu S.U.A., 
ea se consulta și cu Thorney- 
croft...

S.U.A se tem că sub pretex
tul „satelitului european" en
glezii vor obține mijloacele și 
posibilitățile pentru continua
rea lucrărilor de perfecționare 
a rachetei „Blue Streak". Cu 
citeva luni în urmă Anglia 
vînduse N.A.T.O.-ului racheta 
„Blue Water" fapt ce a pro
vocat o vie rezistență din par
tea Washingtonului. Lupta 
dintre S.U.A. și Anglia pentru 
piața atlantică de armament 
nu încetează nici o clipă iar 
reanimarea rachetei ..Blue 
Streak" constituie un episod 
sugestiv al acestui conflict. In 
fond, acest episod se integrea
ză în cursa nebunească a înar
mărilor Pe care magnații in
dustriei de armament din 
Occident o întrețin cu asidui
tate.
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