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Luni 8 martie 1965

eri, întreaga 
încă din

s-au îndreptat milioane de oa meni, bărbați și femei, tineri și vîrstnici
S-au prezentat în fața urnelor, veniți direct din schimbul de noapte, oțe- 
larii hunedoreni și reșițeni, muncitorii de la „Grivița roșie" și Combina
tul chimic Onești, de la uzinele „Tractorul" și „Steagul roșu" Brașov, ani
mați de dorința de a fi printre primii la vot. Au venit în masă la secțiile 

de votare, încă de la primele ore ale dimineții, țăranii cooperatori din Dobrogea sau 
Mureș-Autonomă Maghiară, din Oltenia sau Suceava, din toate regiunile țării. Stu
denții au împodobit mai devreme ca de obicei, dimineața, „orășelele studențești" 
îndreptîndu-se cu solemnitate spre secțiile de votare, mulți dintre ei aflați la vîrsta 
întîiului vot.

Pretutindeni în țară, oamenii muncii au pășit în fața urnelor însuflețiți de perspec
tivele luminoase ce le sînt deschise în față, animați de dorința fierbinte de a-și con
sacra întreaga energie și pricepere desăvîrșirii construcției socialiste, de a păși, sub 
steagul glorios al partidului, mereu înainte în lupta pentru dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea buneistări, pentru în florirea și prosperitatea patriei.

Ieri, întreaga țară a îmbrăcat haine de sărbătoare. Poporul și-a sărbătorit ieri 
realizările prezentului și a votat plin de încredere pentru succesele viitorului!
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dere ia
Aceeași 

care aflăm 
țări, poate fi inUlrut» ți ia fața 
de votare ar. ÎS. âtaată ia clădirea Șco
lii medii _Aurel Vtaue»*. La afla
rea veștii că so»ese aici conducătorii de 
partid și de stat pentru a vota, noi 
grupuri de cetățeni se adaugă celor 
prezență

Sosirea conducătorilor de partid și de 
stat este intîmpinată de cetățeni eu 
aplauze îndelungate, eu urale și ovații. 
Sînt scandate lozinci : „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn. Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej-, . Trăiască Republica 
Populară Romină-, .Trăiască victoria in 
alegeri a Frontului Democrației Popu
lare".

Tovarășii Gheorghe Gheorghju-De, 
Gheorghe Apostol, F.mil Bodnăraț, Pe
tre Borilă. Nicolae Ceaușeseu. Chim

ș

haine de sărbătoare.
ale dimineții, spre toate centrele de votare

țară a îmbrăcat 
primele ceasuri

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, votind la secția nr. 19 
din rtnonul 'Grivița Roșie
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Am străbătut cu mașina, fn- 
cepînd de la Bicaz, de unde 
am plecat la ora 6,00, 
un drum de 500 de km din 
sat în sat și din oraș în oraș. 
Pretutindeni, în satele și ora
șele prin care am trecut 
cursul dimineții 
tîmpinat aceeași 
parcă multiplicată în zeci 
de ipostaze: sute, 

se îndreptau spre ooameni
singură direcție: secțiile de 
votare, 
rește. Imaginea aceasta care 
ne-a întîmpinat pretutindeni 
purta în ea semnificația în
crederii și entuziasmului cu 
care oamenii muncii au pășit 
spre secțiile de vot, dorința 
fiecăruia de a se prezenta 
printre primii la urne.

De la jumătatea drumului, 
în apropiere de oua 12 a zilei 
numărul celor oare se prezen
tau la secțiile de votare era 
din ce în ce mai mic. Pretu
tindeni ni s-a răspuns înce- 
pînd de la acea oră : „la noi 
majoritatea au votat" sau „la 
noi au votat toți".

Dar, mai bine să vă poves
tim.

La Bicaz, înainte de deschi
derea secțiilor de votare, pe 
străzile și șoselele albe, dese
nate în lumina care izvorăște 
aici din turbinele hidrocen
tralei, mașina noastră străba
te greu printre oameni dru
mul spre prima secție de vo
tare...

Ne-am dus întîi la secția 
de votare nr. 4 Dodeni, un
deva pe drumul spre baraj, 
în spațiul străluminat de re
flectoare, care înconjura clă
direa, ne-am făcut cu greu 
loc prin mulțime. Erau pre- 
zenți, alături de cetățenii ve- 
niți să voteze, și cei peste 100 
de șoferi tineri care trăiau 
emoțiile primului lor vot.

Și totuși, primii au votat 
marinarii... Au ținut ei cu 
tot dinadinsul să voteze primii, 
reclamând un drept simbolic 
de întîietate pe care l-ar avea 
o profesiune intr-adevăr ne-

visată aici in creierul mun
ților.

I-am părăsit pe marinari la 
ora 6,05 pentru că la alte 
secții de votare (nr. 1 și nr. 
2) începuseră să voteze mun
citorii schimbului de dimi
neață (schimbul începe la 7) 
al fabricii de ciment. în cele 
10 minute, cît am parcurs 
drumul pînă la secția de vo
tare nr. 2, votaseră aici 90 de 
oameni... în fața secției de 
votare, însă, se adunaseră 
sute.

Discutăm cu cei care iși 
așteptau rîndul. Barbu Ion, 
mecanic, șef de brigadă, frun
taș în întrecerea socialistă, 
avea cu el toată brigada.

La secția de votare nr. 1 
l-am întîlnit (era președintele 
secției de votare), pe un vechi 
și cunoscut corespondent 
luntar al ziarului nostru, 
mion Butunoiu, mecanic 
locomotivă la fabrica de 
ment... Cfnd ne-a 
întristat oarecum :

— Și eu, care aș 
am plăcerea unei 
dențe...

Ora 6 și cîteva minute la Onești. Ei au lost printre primii. Zîmbetul lor .are această semnificație: tinerețe, entuziasm, încredere 

mulți alții... In sfîrșit muite aș 
fi scris...

în drum spre Piatra Neamț, 
am mai făcut un singur popas 
la Stejaru. Acolo i-am întîlnit 
pe cei patru lucrători din 
schimbul de noapte al hidro
centralei, abia ieșiți din 
schimb... Pricop Vasile — elec
trician, Vasile Scoruș — elec
trician, Brătanovici Vasile — 
electrician, Mocanu Alexandru, 
mecanic — toți între 21—25 de 
ani — toată noaptea, ca în a- 
tîtea alte nopți, au vegheat 
mersul agregatelor din care 
pornesc pe arterele energetice 
ale țării, sutele de megawați... 
Veniseră direct din schimb la 
secția de votare. Răspunsul u- 
nuia din ei, la întrebarea noas
tră „pentru ce votați" are în 
el o semnificație simbolică și 
în același timp, foarte concre
tă : „votăm pentru lumină !“

De fiecare dată, drumul 
spre secțiile de votare este 
acoperit cu un covor de ce
tină ; pe pereți sînt covoare 
moldovenești înflorind încă
perile cu culorile lor vii.

văzut

vo- 
Si- 
de 
ci- 
s-a

fi vrut să 
corespon- 

ne întîmpină el.

— Nu-i nimic — i-am răs
puns — spune-ne ce-ai fi vrut 
să scrii. Reproducem exact 
spusele dumitale :

— Bine... Aș fi vrut să scriu 
că la secția noastră de votare, 
în prima jumătate de oră, au 
votat mai mult de 200 de ale
gători, în majoritate muncitori 
ai fabricii noastre, tovarășii 
mei de muncă ; aș fi scris că 
ei au pentru satisfacția și en
tuziasmul votului de azi o a- 
coperire în fapte, pentru că 
numai peste cîteva zile va a- 
vea loc aici festivitatea înmî- 
nării Steagului de întreprinde
re fruntașă pe ramură în anul 
1964... Aș fi scris despre cei 
care au votat pentru prima 
dată și care au venit aici cu 
noaptea în cap. Aș fi scris des
pre faptul că în această jumă
tate de oră s-au întîlnit aici 
muncitorii din cele trei schim
buri ale fabricii, că am văzut 
în această jumătate de
zeci de steluțe de fruntaș la 
reverul tovarășilor mei 
muncă, cum ar fi Cimpoeșu 
Ion, Dumitru Gheorghe, și

oră

de

La Piatra Neamț ajungem la 
Ara 7. Orașul, care altădată 
nu se deosebea cu nimic de 
vechile tîrguri încremenite, 
este astăzi plin de strălucire. 
Străzile strîmbe și întorto- 
chiate au cedat locul bulevar
delor largi pe care se ri
dică impunătoare construcții : 
blocuri cu 8, 9 etaje, spații 
comerciale, instituții de cul
tură.

In această dimineață orașul 
ne apare ca un furnicar. De 
pe toate străzile grupuri mari 
de oameni se îndreaptă spre 
secțiile de votare. Deși n-a 
trecut decît o oră de la înce
perea votării, la fiecare secție 
votaseră sute de oameni. La 
secția de votare nr. 8 pînă la 
ora 7 votaseră mai mult de 
un, sfert din numărul alegă
torilor. Pretutindeni domnește 
bucuria sărbătorească. Un bă- 
trîn a adus cu el un plic pe 
care scrie „Lui 7 martie 1965“. 
îl rugăm pe președintele sec
ției de votare să-I deschidă. 
Citim :

„Iubiți tovarăși și tovarășe,

Cu bunăstare sufletească 
am venit în zori de zi la ora 6 
dimineața pentru a fi printre 
primii la vot. Ne mîndrim cu 
orașul nostru frumos și-l ve
dem și mai frumos în viitor 
cu ajutorul deputaților noștri. 
Le urăm multă, multă sănă
tate și succes în muncă tutu
ror deputaților din Marea 
Adunare Națională, deputați
lor din sfaturile populare re
gionale, deputaților din sfatu
rile populare raionale, depu
taților din sfaturile populare 
ale orașelor și comunelor.

ION1ȚĂ ONISIA 
pensionar"

De pe toate străzile orașu
lui se îndreptau spre secțiile 
de votare oameni. Elevii mer
geau în coloane, cîntînd. Din 
spre Teatrul de Stat se apro-

PAVEL AIOANEI 
VASILE BĂRAN 

MIHAI CARANFIL 
Foto: ION CUCU

(Continuare în pag. a III-a)

Din întreaga țară au sosit vești despre participarea masi
vă, plină de entuziasm a cetățenilor patriei noastre la ale
gerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și pen
tru sfaturile populare.

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 la sută 
din totalul alegătorilor. în regiunile București, Brașov, Ga
lați, Iași și Mureș-Autonomă Maghiară, pînă la orele 15, vo
taseră peste 99 la sută din totalul alegătorilor 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. Printre aceste raioane și orașe se 
află : Roșiori de Vede, Urziceni, Turnu-Măgurele, Alexan
dria și Călărași din regiunea București; Brașov, Sibiu, Fă
găraș, Tg. Secuiesc și Agnita din regiunea Brașov ; Galați, 
Brăila, Focșani, Bujoru și Tecuci din regiunea Galați; Cra
iova, Tg. Jiu, Calafat, Balș și Strehaia din regiunea Olte
nia ; Tg. Mureș, Toplița, Odorhei, Tîrnăveni și Gheorghieni 
din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară ; Vișeu, Șomcuța, 
Cehul Silvaniei și Lăpuș din regiunea Maramureș ; Drăgă- 
nești-Olt, Drăgășani și Horezu din regiunea Argeș ; Adam
clisi, Negru Vodă și Hîrșova din regiunea Dobrogea ; Huși, 
Focșani și Bîrlad din regiunea Iași etc.

Pînă la orele 18, în întreaga țară se prezentaseră la vot 
99,39 la sută din totalul alegătorilor înscriși în listele electo
rale. în 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 cir
cumscripția electorală nr. 1 „Grivița Roșie", pînă la orele 18 
au votat 99,40 la sută din alegători. în raioanele „16 Fe
bruarie", „N. Bălcescu" și „23 August" din Capitală, pînă la 
această oră s-au prezentat la vot peste 99 la sută din 
alegători.



Amănuntul 
cel mai

semnificativ...
m vizita, în jurul 
orei 12, cinci sec
ții de votare (nr. 
5, raionul 1 Mai, 
nr. 1, Calea Vic
toriei, nr. 12, Ana 
Ipătescu, nr. 2, ra- 

ronul 30 Decembrie și nr. 25 
raionul 23 August). In fiecare 
loc am discutat cu președinții 
acestor secții, pe care i-am ru
gat să ne relateze cîteva 
din întîmplările cele mai sem
nificative petrecute pînă la 
acea oră. Răspunsurile au ve
nit cu zecile. Iată cîteva din
tre ele:

„La secția noastră (nr. 5, ra
ionul 1 Mai) s-a prezentat in 
zori o familie de pe strada 
Alex. Sahia, care are 12 copii, 
dintre care 8 majori. Tatăl, 
mama (eroină) și cei 8 votanți 
dintre feciori s-au prezentat 
cu toții la secția noastră, ocu- 
pînd o dată toate cabinele".

„M-a impresionat entuzias
mul studenților de la Căminul 
„Carpați" care au votat la noi 
(secția 1, Calea Victoriei). în
treg căminul, deci cîteva sute 
de studenți, au fost aici la 
deschiderea secției. Nu se poa
te spune că primul a fost unul 
singur; primii au fost toți".

„La noi, pînă la ora acea
sta (ora 12, secția a 2-a, raio
nul 30 Decembrie) au votat 
circa 70 la sută din numărul 
tuturor alegătorilor înscriși în 
liste. Emoționant a fost, de 
pildă, faptul următor. Avem 
printre alegători și un bătrin 
care a trecut de 90 de ani. 
Ne-am gîndit să-i venim în 
ajutor, să nu se mai depla
seze de acasă. Am trimis o 
urnă la dînsul, de dimineață. 
„Vă mulțumesc, dragii mei, 
ne-a răspuns, dar n-am să 
primesc ajutorul. Nu vă uitați 
la veacul pe care-1 port pe 
umeri. Azi e sărbătoare pen
tru toți, am să vin eu singur 
la secția de votare". Și a ve
nit bătrînul singur și a plecat 
bucuros că și-a îndeplinit da
toria cetățenească".

„Academicianul Horia Hu
lubei, candidat în alegerile 
pentru Marea Adunare Națio
nală a raionului „30 Decem
brie" a trecut de dimineață 
pe la secțiile de vot. Peste tot, 
alegătorii l-au întîmpinat cu 
multă căldură, ca pe-o veche 
și apropiată cunoștință. Și 
este și firesc : cunoscutul om 
de știință este de mulți 
ani și unul dintre activiștii 
obștești cei mai activi din ca
drul acestui raion, dînsul a 
fost, de-a lungul anilor, 
alături de cetățeni aproape la 
toate acțiunile".

„La toate secțiile, impresio
nantă a fost dorința tinerilor 
care votează pentru întîia oară 
de a fi printre primii la vot. 
La secția a 5-a, raionul 1 Mai, 
erau prezenți de dimineață 25 
asemenea tineri, la secția 25, 
raionul 23 August și 12, Ana 
Ipătescu, și mai mulți".

...Fapte, amănunte. Care 
dintre ele nu sînt semnificati
ve? Povestindu-ni-le, toți pre
ședinții secțiilor de votare vi
zitate ne-au spus însă că, din
tre toate, cel mai semnificativ 
este unul care nu se poate 
cita nici în cifre, nici cu 
nume : este vorba de încrede
rea, de bucuria, de spiritul de 
responsabilitate cu care s-au 
prezentat la vot absolut toți a- 
legătorii. „Pînă și în ținuta și 
în gesturile lor se vedea că, 
pentru fiecare, alegerile au 
constituit o sărbătoare".

EUGEN FLORESCU

Siderurgiștii, constructorii și 
ceilalți oameni ai muncii din ora
șul Hunedoara s-au prezentat du
minică dimineața în fața urnelor 
de vot cu un bogat bilanț de în
făptuiri. Acum cîteva zile, Com
binatului siderurgic i s-a decer
nat drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură în întrece
rea socialistă pe anul 1964. Side
rurgiștii desfășoară întrecerea so
cialistă și în acest an la aceeași 
„temperatură" înaltă. Pînă în ziua 
alegerilor, ei au produs peste pre
vederile planului 18 000 tone 
fontă, 4 965 tone oțel Martin și 
electric, 10 653 tone laminate fi
nite pline și de diferite profile, 
8 200 tone aglomerat autofondant 
și 1 859 tone cocs metalurgic.

La ora 5,30 în fața secției de 
votare nr. 1, situată la clubul 
„Siderurgistul", se adunase nenu- 
mârați hunedoreni. Pe fețele oa
menilor se citea optimismul, în
crederea, dorința de a fi printre 
cei dinții care să-și acorde votul 
lor candidaților F.D.P„ fericirii, 
bunăstării. Inginerul Ghiorghioni 
Nicolae, de la secția 1 furnale, ve
nise la vot înconjurat de fumaliș- 
tii din schimbul pe care îl con
duce. De la secția de votare, ei 
s-au îndreptat direct spre com
binat pentru a prelua schimbul 
de dimineață. Printre ei se afla 
și tovarășul Costache Gheorghe, 
șef cauperist

— Secția noastră, ne-a declarat 
el, a dat patriei, în plus față de 
plan, 4 525 tone fontă de la în
ceputul anului și pînă in prezent. 
Din această cantitate 3SSO tone 
au fost elaborate cu cocs eco
nomisit. Toate bucuriile noastre 
izvorăsc din succesele noastre, 
din succesele pe care poporal

Pentru victoriile 
viitorului■ ransmit de la 

secția de votare 
nr. 23 din comuna 
Rojiște, raionul 
Craiova. în jurul 
orei 9,30, toți cei 
1 264 alegători din

raza acestei secții au și trecut 
prin fața urnei exprimîndu-și 
prin votul lor, dat cu încrede
re și entuziasm candidaților 
F.D.P., atașamentul și adeziu
nea deplină față de politica în
țeleaptă a partidului, conducă
torul nostru iubit. Este o tra
diție statornicită aici în ultimii 
ani, ca în ziua în care oamenii 
își aleg reprezentanții lor în 
organele puterii de stat, să-și 
exprime încă din primele ore 
ale dinvneții votul lor.

„încă înainte de a se des
chide secția de votare — ne-a 
relatat tov. Anghel Spătaru, 
președintele cooperativei agri
cole de producție — au venit 
în grup toți alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 8 de 
pe strada Nouă dorind să fie 
și în această zi de însuflețitoa- 
re sărbătoare la fel de uniți, 
cum s-au deprins să munceas
că pe ogoarele cooperativei lor 
de producție".

Ei formează, de altfel, bri
gada nr. 5 care a obținut anul 
trecut 4 600 kg orez la hectar 
de pe o suprafață de 50 hec
tare.

Denumirea circumscripției 
lor, strada Nouă, are o expli
cație simplă, firească : ea a 
apărut în anii cooperativizării 
agriculturii cînd aici s-au ridi
cat peste 40 de case noi, for- 
mînd o stradă nouă. Aceeași 
atmosferă de entuziasm de în
credere și optimism am întîlnit 
în toate comunele pe care

Soldatul Păun Ion, exerci- 
tîndu-și dreptul la vot 

(loto nr. 1)

La Maternitatea Polizu în 
timpul votării (foto nr. 2) 

nostru le obține zi de zi în 
construcția socialismului sub în
țeleaptă conducere a partidului. 
Votul pe care l-am dat azi candi
daților F.D.P., l-am dat pentru 
succesele noastre viitoare, pen
tru fericirea noastră.

La puțin timp, la aceeași sec
ție de votare a sosit un alt grup 
de fumaliști. Erau cei din schim
bul de noapte care predaseră șta

Hunedorenii 
în fata 
urnelor

feta schimbului condus de ingi
nerul Ghiorzhioni. Tinărul prim- 
furnalist Die Mîtcă se afla și el 
printre ei.

— Lucrez in Hunedoara din 
1949 —ne-a declarat dînsul. Pot 
spune deci că tot ce se vede in 
jurul nostru in această cetate a 
fontei și a oțelului s-a construit 
sub ochii mei. Și s-a construit 
neînchipuit de mult. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut

le-am vizitat în această dimi
neață însorită. La ora 6 ne a- 
flam la secția de votare din 
Bratovoiești. Am trăit aici un 
moment emoționant. Toți cei 
57 de tineri care au pășit anul 
acesta pragul majoratului vo- 
tînd pentru prima oară, s-au 
prezentat în grup, primii la 
secția de votare. Primul bule
tin de vot introdus în urnă, a 
fost al tînărului țăran coope
rator Ion Dimescu, care a vo
tat în această dimineață pen
tru prima oară. El ne-a de
clarat :

„Ne-am născut în anii de 
după eliberare. Ne-am bucurat 
de toate condițiile minunate pe 
care ni le-a creat partidul 
nostru drag. Pășim cu toată 
încrederea pe porțile larg des
chise pentru a îndeplini visu
rile noastre de aur. Pentru 
realizarea acestora ne dăm 
cu toată încrederea votul 

f

în fața cetățenilor . patriei noa
stre, hi preajma marelui eveni
ment al alegerilor, un bilanț în- 
suflețitor al înfăptuirilor de pe 
întreg cuprinsul țării. Aceste în
făptuiri sînt într-adevăr grandi
oase nu numai la Hunedoara, ci 
în fiecare colțișor al țării. Votul 
meu l-am dat din toată inima 
candidaților F. D. P., înțelegînd 
prin aceasta că am votat pentru 

continua dezvoltare a acestor în
făptuiri, pentru consolidarea fe
ricirii noastre.

O atmosferă entuziastă a pre
dominat la toate secțiile de vo
tare din Hunedoara. La secția nr. 
2 au votat elevii grupului școlar 
siderurgic, viitori oțelari. fuma
liști. laminoriști. proiectanți. labo- 
tanți etc., toți s olind pentru pri
ma dată.

— Sînt elevă la școala tehnică

nostru candidaților F.D.P.. oa
meni harnici din mijlocul nos
tru pe care îi cunoaștem și îi 
apreciem".

Tinerii care au venit acum 
să-și exprime, prin votul lor, 
dragostea și recunoștința față 
de partid, sînt cei care, prin 
munca lor, au contribuit ca 
multe locuri de pe aici să-și 
schimbe înfățișarea. Pe 90 de 
ha, pe un teren altădată con
siderat de nefolosit, pe nisipuri 
zburătoare, a apărut acum o 
adevărată livadă de pomi fruc
tiferi ; pe malul lacului Victo
ria de la marginea comunei 
s-a ridicat, în Ultimii ani. o 
adevărată stațiune de odihnă.

în această zi oriunde ai fi 
mers pe meleagurile Olteniei, 
în orice comună te-ai fi aflat 
ai fi fost martorul aceluiași 
entuziasm și bucurii.

k 
M. DUMITRESCU 

de proiectanți spunea Duca A- 
glaia. Visul meu este să pătrund 
tainele meseriei pe care mi-am 
ales-o, să contribui și eu din 
toate puterile mele la proiectarea 
viitoarelor obiective industriale 
ale Hunedoarei, ale țării. Pentru 
împlinirea acestui vis mi-am dat 
primul meu vot.

La secția de votare nr. 8 de la 
clubul „Constructorul" au votat 
constructorii Hunedoreni și alți 
oameni ai muncii cu familiile 
lor. Tinărul excavatorist Oprea 
Leontin, este unul dintre ei, unul 
care a participat la lucrările ce
lor mai de seamă obiective in
dustriale ale Hunedoarei, iar 
Carlaonț Vasile, zidar, șef de bri
gadă, a participat la construirea 
a mii de apartamente pentru hu
nedoreni. Acești oameni se poate 
spune că au contribuit în mod 
direct și nemijlocit la clădirea 
fericirii, tihnei și confortului oa
menilor muncii din Hunedoara.

— Sînt tînăr, de-abia am în
ceput să-mi exercit profesiunea 
de fierar-betonist, spune Sipoș 
Gheorghe. N-am participat la 
construcția Hunedoarei de pină 
acum dar voi participa la con
strucția ei viitoare, la noile con
strucții care vor fi ridicate aici 
în viitorul plan cincinal despre 
care a amintit tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea 
rostită la posturile de radio și te
leviziune. Primul meu vot l-am 
dat prezentului și viitorului pa
triei mele dragi.

R. L AL 
corespondentul 

„Scinteii tineretului' 
pentru regiunea Hunedoara

• în comuna Vladimîru. din ra
ionul Gilort (Oltenia), atmosfera 
sărbătorească s-a înstăpînit, ca 
pretutindeni in țară, încă din zorii 
zilei. Cei mai mulți dintre locui
torii comunei, unde s-a născut Tu
dor Vladimirescu, s-au îndreptat 
spre urnele de vot încă de la în- 
tiiele ore ale dimineții. Primul bu
letin de vot a fost introdus în ur
ne de către Tudor Vladimirescu, 
unul din cei mai cunoscuți locui
tori ai comunei, strănepot al con
ducătorului răscoalei. El a venit 
la secția de votare însoțit de cei 
20 de nepoți și strănepoți, 
membri ai familiilor ce se 
din Vladimirești.

top 
trag

are.• La cei 103 ani pe care îi 
se poate spune că Nicolae Bălu- 
țoiu, din comuna Bobu, a cunoscut 
multe alegeri. Dar adevăratele ale
geri, alegerile în numele voinței 
poporului și pentru binele său, 
i-a fost dat să Ie cunoască numai 
după ce a trecut de 80 de ani. De 
aceea, a ținut să se prezinte prin
tre primii Ia vot Și spre bucuria 
sa, demult gindită, Nicolae Bălu- 
țoiu a introdus primul buletinele 
în urna de votare. Numeroși locu
itori ai comunei, prezenți la secția 
de votare, la aceeași oră a dimi
neții, i-au dat această intiietate 
cuvenită.

• Mircea Grigore, șeful brigăzii 
de reparații capitale sonde de la 
Schela de extracție Tideni. s-a 
prezentat Ia vot împreună cu în
treaga sa brigadă aducind cu ei 
un prețios dar : in primele două 
luni ale anului brigada a depășit 
planul de producție cu 23,8 la su
tă și a reactivat două sonde din 
fondul inactiv. Asemenea membri
lor brigăzii lui Mircea Grigore, 
mnlți muncitori petroliști din Ți- 
cleni au Intimpinat sărbătoarea de 
la 7 martie, dînd — prin succesele 
dobîndite în întrecerea socialistă 
— greutate și trăinicie votului

N. GÎTAN
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nr. 22 din Capitală, unde au votat studenții care locuiesc
' . . ......

Foto : N. STELORIAN
Primul vot... (ia secția de votare 1 . .

în Complexul social „Grozăvești")

Votează specialiștii
de mîine

40 dar 
gravi, in- 
în urnă 

buletine

Votăm
Primul

cu primul an de

prirure locatarii 
social „Groză-

de băieți și fete, 
emoționați 
foarte 
troduc 
primele 
de vot.

— Un interviu ? 
Vă acordăm unul colectiv. Nor 
tați: Avem 18 ani ! 
pentru prima oară! 
vot coincide 
studenție !_

Ife aflăm 
complexului 
vești" al studenților din Capi
tală. Cei aproape 2 500 de stu
denți și-au propus să voteze 
încă din primele ore ale dimi
neții. Interlocutorii noștri fac 
parte dintre cei care au ajuns 
primii în fața urnelor. Sînt — 
toți 40 — studenți în anul I al 
Facultății de biologie.

„Mai avem încă 30 de colegi 
în an, ne-au spus, însă ei sînt 
bucureșteni și votează la alte 
secții. Iar noi vrem să vă vor

bim despre gîndurile cu care 
întregul nostru colectiv se pre
zintă la vot. Năzuința noastră 
comună este să devenim spe
cialiști foarte buni: cercetă
tori științifici, cadre didactice 
universitare, profesori de 
școală medie. Garanții ? Reți
neți-o pe cea mai semnifica
tivă : după prima noastră se
siune de examene, procentul 
notelor între 7 și 10 este de 
98 la sută".

Să devenim specialiști foarte 
buni! Să fim folositori pa
triei socialiste!... Nenumărate 
asemenea gînduri au adus cu 
ei studenții în față urnelor. 
Pe Viorica Popescu (anul II — 
Facultatea de geologie-geogra- 
fie) o pasionează prospecțiu
nile. Primele proiecte sînt de 
mult gata (le-a conturat încă 
de pe vremea cînd era elevă). 
Acum, cu fiecare cuts, cu fie
care oră de laborator, cu fie
care oră petrecută în biblio
tecă — le perfecționează, le 
îmbogățește. Liliana Buda fâ
nul I — Facultatea de mate- 
matică-mecanică) și Mariana, 
Gaborfi (anul III — Facultatea 
de limbi romanice) vor să de
vină profesoare. Se și văd — 
cu inima bătînd emoționată — 
adresîndu-se pentru prima 
oară în viață, în calitate de 
profesoare, cu atît de mult vi
sata expresie „dragi elevi". 
Știu că pentru a avea dreptul 
acesta trebuie să se pregă
tească foarte bine. Peste 3,5 
milioane de elevi, practic toți 
copiii țării, învață în școli. 
Cîtorva dintre acești elevi, și 
cele două studente — care ieri 
au votat pentru prima oară 
în viață — le vor fi educa
toare. „Ne pregătim temeinic 
în studenție pentru profesia 
aleasă, fiindcă dorim să fim 
iubite și apreciate de viitorii 

noștri elevi". Pavel Rodica 
(Facultatea de chimie), Maria 
Văduva (Facultatea de mate- 
matică-mecanică) și Ovidiu 
Zărnescu (Facultatea de științe 
juridice) au promovat nu de 
mult examenele ultimei sesi
uni. („Dar cîte examene nu ne 
mai așteaptă: examenul de stat, 
nenumăratele examene ale 
producției... Pe toate însă — 
am hotarît — le vom trece cu 
aceleași rezultate bune și foar
te bune").

Năzuințe, gînduri, idealuri. 
Toate izvorăsc din îndrăznea
la unor tineri care înțeleg că 
partidul și statul le oferă mi
nunate condiții pentru a și le 
realiza. Și toate au garanția 
că vor fi îndeplinite. „Cores
punzător cerințelor de cadre 
cu pregătire superioară nece
sare construcției socialiste
— se arată în Manifestul Con
siliului Național al Frontului 
Democrației Populare — s-a 
dezvoltat rețeaua de universi
tăți și facultăți cuprinzînd în 
prezent peste 123 000 de stu
denți. In perioada 1959—1964 
numărul studenților din anul I 
a crescut de 2,2 ori ; aproape 
60 000 de studenți sînt bursi
eri. Au fost construite loca
lul Universității din Timișoa
ra, noi spații de învățămînt la 
Universitatea din Iași, com
plexe studențești la București, 
Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timișoa
ra, Craiova"...

Pentru grija cu care sînt în
conjurați, pentru condițiile de 
viață și studiu ce le sînt asi
gurate, pentru succesele lor
— prezente și viitoare — cei 
2 500 studenți, locatari ai com
plexului Grozăvești, la fel ca 
toți colegii lor din Capitală și 
din țară, au votat ieri candi- 
dații Frontului Democrației 
Populare.

ADRIAN VASILESCU

DE ZIUA FEMEII

OMAGIU

■
 u o zi înaintea săr

bătorii lor, femeile 
patriei noastre s-au 
prezentat în fața ur
nelor pentru a-și da 
votul lor candidați
lor Frontului Demo

crației Populare. Este aceasta o 
mărturie — printre altele — a 
drumului istoric străbătut de po
porul nostru, a faptului că fe
meia, izgonită înainte vreme de 
la marile răspunderi, a fost ridi
cată la rangul de om și cetățean. 
Nimeni dintre conducătorii poli
tici ai acelor timpuri nu se gîn- 
deau să confunde o femeie cu un 
om, o asemenea confuzie nu era 
posibilă, femeia era ceva nedeslu
șit, ceva alcătuit dintr-un subtil 
și blestemat amestec de sclavie 
și divertisment. Dar chiar și în 
ierarhia desfătărilor burgheze, 
femeia ocupa ultimul loc, înain
tea ei situîndu-se vinul și muzica. 
Femeia trăia nu în viață, ci un
deva, la marginea vieții, în 
afara vieții politice și cul
turale. In problemele politice 
i se recomanda tăcerea, ea fiind 
bună, după o expresie curentă a 
acelor timpuri, „numai pentru cra- 
tiță". Adeseori noțiunea de viață 
distrusă, de viață netrăită se con
funda cu destinul de femeie, des-

Teodor Mazilu

tin meschin ți trist, petrecut sub 
un cer îngust și mohorît.

Dar chiar și în acele vremuri 
amarnice, nevasta omului trudi
tor — cuvîntul nevastă e la fel 
de magic ca și cuvîntul „dor" — a 
împărțit alături de bărbat amără
ciunile vieții, a crescut și a legă
nat copii, s-a străduit să facă 
suportabilă și acea viață mizeră, 
să aducă prin frumusețea și ti
nerețea ei, soare și veselie. Cu 
marele lor instinct al vieții, ele 
au înțeles că viața e totuna cu 
dreptatea comuniștilor.

Partidul clasei muncitoare 
a dat femeilor egalitatea în 
drepturi, le-a ridicat la rangul de 
om și cetățean. In Manifestul 
Frontului Democrației Populare 
se demonstrează, pe temeiul in
discutabil al faptelor, participa
rea femeilor la viața țării. Căci, 
pentru p-ima oară ele au senti
mentul că participă la această 
viață, că sînt totuna cu această 
viață, că ele înseși reprezintă a- 
ceasta viață, că sînt prețuite, 
stimate.

Nu mai sînt în afara vieții, ci 
în mijlocul vieții. Deputate în 
Marea Adunare Națională, în 
sfaturile populare, ele își cheltu
iesc, în slujba intereselor gene
rale, admirabila lor energie, spi
ritul gospodăresc, dorința de fru
mos. Aplecîndu-se cu egală căl
dură maternă asupra leagănului 
copilului lor, cit și asupra în
tregii umanități, sufletul lor a de
venit mai bogat. Contopin- 
du-se cu bucuriile întregii țări, 
participind activ la viața politică 
a țării, chipul lor a devenit mai 
frumos.

In orice construcție socialistă 
găsim astăzi ceva din talentul, in
teligența și hărnicia femeilor, a 
muncitoarelor, țărancelor și inte
lectualelor. Creația și truda de 
fiecare zi nu au alungat nimic 
din farmecul gingaș al existențe
lor feminine ci, dimpotrivă, le-a 
adăugat un farmec în plus. Cu 
generoasa lor răbdare, ele se a- 
pleacă cu căldură maternă asu

pra viitoarelor generații, bunăta
tea lor născută din profundul lor 
atașament față de viață se aplea
că asupra celor suferinzi, toate 
acestea cu acea imaterială și 
magnifică vibrație a sufletului de 
femeie.

Purtînd în trupul lor miracolul 
victorios al vieții, simțind prin 
toate fibrele existenței lot eter
nitatea implacabilă a vieții, iu
bind viața, născînd viața și fiind 
totuna cu ea, ele se ridica cu o 
splendidă energie în apărarea ei. 
De aceea, dintre toate glasurile 
care s-au ridicat în apărarea 
păcii, glasul mamelor a fost cel 
mai puternic. E glasul vieții, 
incompatibil cu moartea și dis
trugerea.

A saluta cu emoție mamele, 
surorile, iubitele noastre, în
seamnă a saluta, aplecîndu-ne 
pînă la pătnînt, apa și soarele, lu
mina și căldura, triumful glorios 
al vieții, mișcarea ei neîntreruptă.

Să felicităm din toată inima 
mamele, surorile și iubitele noa
stre, femeile libere ale liberului 
pămînt al Romîniei socialiste.

Informații
Sosirea ministrului 

industriei șl energiei 
al Algeriei

în Capitală a sosit, dumini
că seara, Bachir Boumaza, 
ministrul industriei și energi
ei al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, însoțit 
de colaboratori, pentru con
vorbiri privind relațiile eco
nomice dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîm
pinat de Mihail Petri, minis
trul comerțului exterior, și de 
reprezentanți ai conducerii u- 
nor ministere economice.

★

Teatrul de Comedie a pre
zentat duminică seara în 
premieră piesa „Trolius și 
Cresida" de William Sha
kespeare, în tălmăcirea Iui 
Florian Nicolau. în distri
buție : Sanda Toma, Gri
gore Gonța, Florin Scărlătes- 
cu, Mircea Șeptilici, Costel 
Constantinescu, Mircea Con
stant nescu, Mircea Balaban, 
Iurie Darie, Mihai Pălă- 
descu, Dem. Rădulescu, 
Gheorghe Dinică, Mircea Al- 
bulescu. Ștefan Tăpălagă, V. 
Plătăreanu, Marin Moraru și 
alții. Regia artistică este sem
nată de David Esrig, iar sce
nografia de I. Popescu-Udriș- 
te.

(Agerpres)

SPORT. SPORT
• Echipa de fotbal (juniori) a 

țării noastre și-a încheiat prima 
parte a programului de pregătire 
în vederea tradiționalului turneu 
internațional U.E.F.A., care se va 
desfășura între 15 și 25 aprilie în 
mai multe orașe ale R. F. Ger- 
mîne. După cum se știe, echipa 
noastră va juca în seria a V-a, 
alături de echipele R. P. Ungare 
și Suedia. Programul jocurilor 
din preliminariile acestei grupe 
este următorul : 15 aprilie : R. P. 
Romînă-R. P. Ungară la Karls
ruhe ; 17 aprilie : R, P. Ungară- 
Suedia la Mannheim și 19 apri
lie : R. P. Romînă-Suedia la 
Pirmasens.

• Pe un timp nefavorabil, du
minică au luat sfîrșit pe Valea 
Iui Carp campionatele republi
cane de schi (probele alpine). 
In ultima zi s-a disputat proba 
de coborîre. La feminin, primul 
loc a fost ocupat de marea fa
vorită dinamovistă Ilona Mildoș 
care a realizat timpul de 
56”8/10. Tot ea și-a adjudecat 
victoria și în proba de combi
nată alpină. Ilona Mildoș a cîș- 
tigat la această ediție toate cele 
4 probe. învingător în competi
ția masculină a fost dinamovi- 
stul Kurt Gohn cu rezultatul de 
l’37”8/10 urinat de Gh. Bălan 
și C. Bălan cu același rezultat: 
l’38”4/10. Combinata alpină a 
fost cîștigată de Gh. Bălan 
(A.S.A. Brașov).

• Echipa feminină a R. P. Un
gare a câștigat turneul interna
țional de floretă de la Budape
sta. Sportivele maghiare au to
talizat în clasamentul general 
două victorii, fiind urmate de 
cele din R. P. Romînă cu același 
număr de victorii, dar cu un tu- 
șaveraj inferior. Locul trei a re
venit echipei Franței.

• La Brighton au luat sfîrșit 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei. Fi
nala probei feminine a fost dis
putată între Maria Alexandru 
(R. P. Romînă) și tînăra jucă
toare cehoslovacă în vîrstă de 17 
ani, Marta Luzova. La capătul 
unui meci— care a durat 75 de 
minute, Luzova a obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (18—21 ; 
24—22; 16—21; 22—20; 21—19). 
De remarcat că în setul decisiv 
Maria Alexandru a condus cu 
19—17.

• In „Cupa Americii de Sud“ 
la fotbal, rezervată echipelor de 
club, s-a disputat meciul re
vanșă dintre formațiile Boca Ju
niors (Argentina) și Strongest 
(Bolivia). Fotbaliștii argentinieni 
au terminat învingători cu sco
rul de 2—0 (1—0).

• într-un meci internațional 
amical de fotbal, disputat la Is
tanbul, echipa bulgară Levski 

Sofia a învins cu scorul de 2—1 
(1—0) pe Fenerbahce Istanbul.

• „Criteriul european" pro
fesionist, disputat pe velodromul 
din Bremen, a fost cîștigat de 
cicliștii vest-germani Rudi Al- 
tig și Hans Junkermann care au 
realizat timpul de 2h 02’25” (60 
puncte). Pe locul doi s-au cla
sat belgienii Van Sternbergen și 
Severeyns, cronometrați în 
2h 02’34” (60 puncte).

• In cadrul „Cupei campioni
lor europeni" la handbal femi
nin, în primul joc al Semifina
lelor, H. C. Copenhaga a învins 
cu scorul de 12—3 (3—1) echi
pa olandeză Swift. Meciul retur 
va avea loc la 12 martie la Co
penhaga.

• Echipa Dinamo Moscova a 
cîștigat în acest an titlul de cam
pioană unională la hochei cu 
mingea (bandy). In ultimul joc, 
dinamoviștii au terminat la ega
litate : 1—1 cu formația din Ha- 
barovsk, clasată pe locul trei.

• Echipa selecționată de box 
a R. P. Polone a învins cu 6—4 
la Dublin selecționata Irlandei. 
La cat. semiușoară campionul o- 
limpic polonezul Grudzien a ce
dat net la puncte în fața lui Jim 
Mc. Court, clasat pe locul trei la 
olimpiada de la Tokio.



Ce au văzut reporterii noștri ieri, 7 martie,
pe drumul de la Bicaz la București

(Urmare din pag. 1)

pia de scările Turnului lui 
Ștefan o asemenea mare co
loană și ne-am hotărît s-o fo
tografiem. Am urcat într-unul 
din blocurile cu 9 etaje. De 
aici am văzut întregul oraș 
îmbrăcat sărbătorește. Spre 
secția de votare de la Școala 
profesională se îndreaptă o 
altă coloană cu sute de tineri.

Dintre ei, mulți inpliniseră 
nu demult 18 ani și votau pen
tru prima dată. Hotărîseră ca 
la acest moment solemn, săr
bătoresc din viața lor să vină 
în grup, să-și exprime și în 
acest fel bucuria și mândria că 
au împlinit 18 ani sub soarele 
luminos al Republicii, că vo
tează azi pentru viitorul și fe
ricirea lor. Realizezi, privindu-i 
mergînd în coloană, cu tinere
țea lor robustă și cutezătoare, 
o imagine a entuziasmului și 
frumuseții vîrstei tinere. Jos, 
în spre gară, unde se afla 
o altă secție de votare, cobo
rau griipuri de oameni. Ani
mația acelor ore ale dimineții 
de 7 martie cuprinsese între
gul oraș. Oamenii muncii se 
prezentau cu încredere Ia vot. 
Duceau în aceste ore ale săr
bătorii, cu un sentiment de 
adîncă mîndrie imaginea ora
șului lor în permanentă înti
nerire și dezvoltare, știau că 
votul pe care sint chemați să-1 
dea poartă în sine anticipațiile 
ferme ale unor deveniri viitoa
re, însemnînd practic creșterea 
bunăstării lor, satisfacerea ne
contenită a cerințelor materia
ls și spirituale mereu sporite. 
Votul lor venea să aducă noi 
garanții pentru îndeplinirea 
idealurilor lor.

La orele 8 și 10 minute in
trăm în prima dintre cetățile 
moldovenești ale chimiei afla
te pe traseul nostru: Săvi- 
nești-Roznov. La secția de vo
tare nr. 16 votaseră pește 400 
de cetățeni. Alegătorii înscriși 
pe listele acestui centru de 
votare sînt în cea mai mare 
parte muncitori și muncitoare 
ai Combinatului de îngrășă
minte azotoase, ai Uzinei de 
fibre sintetice. Răminem. de 
aceea surprinși cind aflăm că 
de dimineață, la ora 6, cea 
care votase prima fusese o— 
studentă din București. Lu
crurile se lămuresc repede: 
studenta este în practică la 
combinat, unde își pregătește 
proiectul de diplomă.

La aceste ore ale dimineții 
aleiele care duc spre secția de 
votare sînt pline de oameni. 
Odată cu tinerii de la Com
binatul de îngrășăminte azo
toase au venit la vot și cei 
peste 100 de practicanți — 
viitori muncitori ai Combina
tului chimic care se constru
iește la Tg. Mureș. Stăm de 
vorbă cu unul dintre ei, 
Mikloș Ladislau. E un băiat 
înalt, brunet, vesel, gata să 
răspundă la toate întrebările 
noastre. Are 23 de ani, votea
ză pentru a doua oară, a fă
cut școala profesională la Fă
găraș, e îndrăgostit de mese
rie și ține să mulțumească 
din inimă muncitorilor de la 
Piatra Neamț, pentru grija și 
bunăvoința cu care îl ajută 
pe el și pe tovarășii lui cu 
care va lucra la Tg. Mureș să 
se perfecționeze în meseria de 
operator chimist. Miklos La
dislau ne-a împărtășit cîteva 
din gîndurile care îl stăpînesc 
în aceste clipe. E mândru că se 
pregătește să lucreze într-un 
puternic combinat al chimiei, 
rod al politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tutu
ror regiunilor țării. El este ho
tărît, asemeni tuturor colegilor 
săi, să învețe și să se pregă
tească acum cu temeinicie 
pentru a fi demn de cinstea și 
răspunderile muncitorului unei 
asemenea întreprinderi mo
derne, pentru a contribui cu 
toată puterea sa la îndeplini
rea sarcinilor ce vor reveni în 
viitor combinatului chimic în 
care va lucra.

Șoseaua se întinde iarăși în 
fața noastră ca o panglică 
strălucitoare. Pe o parte și pe 
alta oameni. Un du-te vino 
necontenit. In comuna Roz- 
nov, la secția de votare, prin
tre țăranii cooperatori, îi în- 
tîlnim și pe tinerii Petre Luț 
și Constantin Ghenade, elec

tricieni la hidrocentrală. Ei 
singuri avuseseră grijă ca în 
noaptea aceea hidrocentrala
— una din cele 13 de pe Bis
trița — să producă curentul 
cerut de dispecerul național și 
acum, înlocuiți de alți doi, 
ieșiseră din schimb și veni
seră de-a dreptul la secția de 
votare. Ne abatem spre Podo- 
Ieni. o comună alăturată. 
Pînă la orele 8.45 aici vota
seră cea mai mare pane a 
țăranilor cooperatori, precum 
și toți mecanizatorii Stațiunii 
de mașini și tractoare.

— Harnici! ni s-a spus. Ca 
și în pregătirile pentru cam
panie. Dacă miine cele 15 coo
perative agricole de producție 
ar spune : începem campania ! 
Noi am răspunde: tractoriștii 
noștri sint gata ’

Pe toată Valea Bistriței, la 
Zănești. Costișa. Racova Gir- 
lesnL i-am întîinit ia secțiile de 
votare, alături de locuitorii co
munelor și pe constructorii 
noilor hidrocentrale sau pe cei 
care le deservesc. Cititorii care 
au vizitat Expoziția realizări
lor economie: nator.ale își 
aduc aminte de rotorul acela 
de turbină expus in chiar cen
trul pavilionului. Uriașul agre
gat purta marca Uztoeior de 
utilaj din Reșița. L-am re
văzut montat la Racova — a 
10-a hidrocentrală de pe Bis
trița. La secția de votare m 
cunoscut multi constructori ș> 
ei ne-au vorbit despre realiză
rile lor. Pentru a apropia data 
montării, ei au betonat barajul 
cu toate deschiderile toi cu 16 
zile mai devreme — iar cen
trala cu 11 zile. In aceiași ritm 
se lucrează și la celelalte hi
drocentrale de pe Bistrița. în
deplinirea ritmică a sarcinilor 
de producție de către toți con
structorii. in rindul cărora se 
numără peste 1000 de tineri, 
a dus la îndeplinirea pianului 
de producție pe anul 1964 ai 
Grupului de șantiere Bistrița
— aval, cu 1014 la sută. reaH- 
zindu-se o economie la prețul 
de cost de peste 1000 000 ’.e_ 
Productivitatea muncii a cre
scut cu 3.1 la sută față de in
dicele planificat. Toate anga
jamentele pe anul trecut au 
fost îndeplinite. Sint rezultate 
pentru care întreprinderea s 
primit de curtnd steagul și 
diploma de fruntașă pe ra
mură in întrecerea socialistă 
pe anul 1964.

La Onești am aflat un fapt 
paradoxal : cel mai vârstnic" 
locuitor născut in acest oraș 
nu a fost înscris pe nicruna 
din listele de alegători. Acest 
„veteran" din Onești, primul 
născut în acest oraș, fapt cer
tificat prin actul de naștere 
eliberat în ziua de 9 iulie 1953. 
are după cum foarte ușor s-a 
putut socoti, aproape 12 ani! 
Numele: Cristea Milica Do
rina.

De altfel, media de virstă a 
locuitorilor orașului este de 26 
de ani. Tovarășul Tudor Ion, 
operator principal la combina
tul chimic care lucrează în 
noua secție, stiren, a făcut o 
propunere: „Scînteia tineretu
lui aici ar trebui să apară".

Vorbindu-ni-se despre unul 
din tinerii acestui oraș tinăr,. 
cu intenția evidentă de a se 
arăta că aprecierile asupra a- 
cestuia pot fi tot atît de bine 
folosite pentru caracterizarea 
celor mai mulți, ni se spu
nea : „Cu oricine veți sta 
de vorbă în Combinatul chi
mic vă va spune : Constan
tin Caraiman este cei mai bun 
de la noi*. Nu băiat bun, nu 
cumsecade, nu frumos ; este 
cel mai bun ! N-am amintit-o 
încă pe Viorica Ungureanu. 
Este și ea operatoare chimistă 
la același combinat. La ora 5, 
împreună cu tinerele ei tova
rășe de muncă s-a prezentat la 
secția de votare nr. 33 ame
najată la Școala medie 
nr. 1. Astăzi, Viorica a îm
plinit 18 ani. La ora 6,40, 7 
martie 1965, a votat pentru în
tâia oară. Gîndurile ei le con
centrează o declarație de cîte
va cuvinte: „Sînt fericită și 
emoționată!“

Lucaș Elena, Udrea Florica, 
Sandu Tănase, Remus Ciobanu 
și Aurel Andrieș și Răducanu 
Gheorghe șt., și zeci și zeci de 
tineri au aplaudat-o, au felici-

strălucirea

a crescut și
Oneștiul. o 
a industriei

flotanții — erau în trecere, ea 
dumneavoastră.

Interlocutorul nostru, tov. 
Aladar Horvat.

în continuarea traseului 
prin numeroase sate prin care 
am trecut ne-a întimpinat a- 
celași răspuns: ,Ja noi au vo
tat toți alegătorii". La Brețcu 
votarea se terminase. La Lem
nești, ultimul votant fusese 
pădurarul, la Lunga, comisia 
ne-a încunoștiințat, de aseme
nea. că toți locuitorii comu
nei votaseră deja.

Era ora 12.50 și in toate sa
tele prin care am mai trecui 
după aceea toată lumea vota
se. în unele locuri cu mult mi 
devreme de ora 12— Toată 
lumea votase. Un astfel de 
răspuns ne-a intimptoat de 
fapt, și la Brasov.

In total există tre* trepte 
ale invătămintuiui industria' 
in orașul Brașov: Centrul 
șc-niar de pe "'--â* Uzina 
-Steagul roșu*. Institutul po- 
literimn — și ultima mare 
treaptă — vina.

De la central școlar au ple
cat prii in pcrjret spre tnc- 
toeie țării 15 660 zh» .ecto. 
nai: tort de înaltă -a,? "“rare. 

Brucv De putori trerri
Ore “« -Ster termri * earn 3bbc<*. Si prtrinte șț rietbe tsl tinerei Viorieș Un^ureaao. 

r» -nt - ev «șea.*de .«cil te z»re.e evecme... din

sir

preună cu soția, ambii trecuti 
de 60 de ani. care au avut 
ambiția să Ce. totuși, mai ti
neri decit toți.

în următoarele minute, mi
nunatele străzi ale orașului au 
fost inundate de oameni. într-o 
atmosferă de mare entuziasn 
s-au îndreptat spre circum
scripțiile electorale. La între
barea : -Pentru ce anume vo
tați. de ce «înteți atît de vesel?* 
— răspunsul a fost de rele mai 
multe ori un simplu gest. Ro
tirea mîinii peste orizont, peste 
imaginea frumoaselor blocuri, 
spre combinatele orașului, o 
rotire a brațului, gest elocvent 
care spunea limpede : pentru 
acest oraș tinăr. harnic și unde 
fericirea a devenit un oaspete 
permanent.

...Se află și in aceste cîteva 
aspecte, desprinse în popasui 
nostru la Onești, explicația 
participării entuziaste a tutu
ror oneștenilor încă din pri
mele ore ale dimineții la vot 
Au venit cu toții să voteze în 
numele tinereții orașului și al 
lor, pentru ca toți cei născuți 
în acest oraș să se bucure din 
plin de viața nouă, socialistă 
la a cărei continuă îmbogățire 
își aduc și ei o însemnată con
tribuție.

Regiunea Bacău... Este ne
cesară o pană de cronicar răb
dător, agerimea unui reporter 
tinăr, ochiul sensibil al unei 
celule fotoelectrice pentru 
• realiza o micromonografie 
grăitoare. Dacă încerci o com
parație cu trecutul lucrurile se 
complică. Niciodată un stejar 
uriaș n-a putut fi comparat cu 
un brusture. De aceea despre 
trecut vom spune tot mai 
puțin.

Acum se poate vorbi despre 
o regiune industrială care poa-

— CW aa ratat’
— Dta 93S aa ratse W. 

MM e «ei mjR • .tonftttae de 
ort_

tT <£?*** J

— Ora seat caaMd*'

NoțMeaM. NScotoe Laekr e- 

bri «Bqsbc la rfatul
raional. IKesva Beoca. *- 
rectorul Scbetei petre-ifrre 
Tg Oeaa

— Vă muQuBUIT-
$i din nou șoseaua ne duce 

printre munți.. Mergem e a- 
devărat, cam repede.

— Mai încet. îi spunem șo
ferului. cind tocmai trecem 
prin fața unui post de control. 
. .Dar cu toată viteza noastră 
(evident, prea accelerată) mi
lițianul ne salută zimbir.d. Nî 
s-a părut ciudat.

— Oprește ! — i-am spus
șoferului.

A oprit. Ne-am întors ia tl- 
nărul sergent major, care 
ne-a întâmpinat zimbind

— Dar nu v-am oprit — 
ne spune el-

— Păi tocmai asta ne miră 
— l-am răspuns — depășisem 
viteza legală. De fapt, ea că 
fim cinstiți, am văzut târziu 
postul de control—

— Nu-i nimic, ne spuse mi
lițianul Azi nu prea îmi vine 
să opresc mașinile— Oamenii 
se grăbesc să ajungă la vot. 
De ce să-i întârzii ? Și ea 
m-am grăbit.

— Numele dvs. ?
— Sergent major Alexandru 

Bordoț...
— Vă mulțumim
— Să trăiți !
Ideea cu mașinile care a- 

leargă pe șosea ni s-a părut 
interesantă (întilnisem și no: 
atîtea și atîtea !)• Așa că am 
oprit prima mașină care ne-a 
ieșit în cale. Un Moskvid cu 
număr de Iași, în care se afla 
o tînără pereche.

— Unde vă grăbiți?
— Venim de la Predeal, am 

fost acolo în concediu și 
vrem să ajungem acasă, să 
votăm...

Numele dvs. 7
— Papalicef Ștefan — me

dic chirurg la Spitalul de 
copii din Iași.

— Papalicef Adelaida, ingi
ner constructor, Trustul nr. 1 
Iași.

12,00. Venea dinspre munte 
și calul pufăia ca după un 
mare derbi. Poate doar sclipi
rea rece a blițului l-a făcut să 
se oprească. Venea din munte, 
unde este pădurar, să voteze, 
iar calul era singurul mijloc 
rapid de deplasare. Acest pă
durar din Lemnești, raionul 
Tg. Secuiesc, se numește Bu
da Arpad. După ce a votat a 
plecat la pas. Și cînta. Cânta 
de răsunau munții.

Ora 12,30. Comuna Lunga, 
în fața sfatului popular — un 
grup de tovarăși profitau 
soare.

— Secția de votare ?
— Da.
— Păi 

meni.
— Nu
— De
— Am avut 1 276 

listă.
— Și au votat toți ?
— Nu. Au votat 1 317. Deci 

am depășit planul. Au venit

înăuntru

mai avem 
ce?

1

O

5

te

de

nu e ni-

ce face.

înscriși pe

Ora 15,30. „Venim din munți. Numai viscolul ne-a făcut să întlrziem'. (arhitect Adriana 
Ghinescu, Phonix Paul și Kroner Ștefan)

-ară attodrw a 
«a» Tbwăaul Vas- 
protierar. te PacaS 
cctutr-jcțu de snaștot 
tepr-a cu emoție rezultatul ale
gerilor fiind propus deputat 
In Maree Adunare Națxora .ă. 
ne-a declarat că ar fi fost fe
ricit dacă ar fi putut studia 
in condițiile acestea sdatmate.

Sy—ffir. despre trei trepte 
ale brrățămintoM fcsdutxria! 
brașovean— De fapt ua stat 
trepte — el o mare șl *~ j ,m_ 
să continuitate a «soar destrre 
de tineri care zacodatâ Șl ni
căieri nu s-ar fi putut reatoa 
atît de trama» ea în această 
mare cetate indastriaH a Rc- 
miniri «oria?, sie.

Pentru acest adeefa. frumos 
M oarecum simplu, in orașul 
Brașov, la ora 14.45 i ut»■ i i 
mai bine de 96 te »-tl die 
cetățeni

Două alte evenimente spo
resc atmosfera de sărbătoare 
pe care o trăiesc muncitori: 
Uzinei „Tractorul* pe nare-: 
întâlnim la secțiile de votare 
din Brașov.

In ziua de 3 martie uzinei 1 
s-a decernat steagul și dipto- 
ma de întreprindere fruntașă 
pe ramură. Iată cîteva date 
care explică acest eveniment. 
In 1964 planul producției glo
bale a fost îndeplinit în pro
porție de 108,7 la sută, produc
ția marfă în proporție de 1044 
la sută.

In ziua de 3 martie ieșise pe 
poarta uzinei al 2 472-lea trac
tor din anul 1965 (26 peste
plan). Tractoarele sint expor
tate în 24 de țări. Al doilea 
motiv de sărbătoare pentru 
colectivul uzinei • legat toc
mai de acest din urmă fapt.

La ultima ediție a Târgului 
internațional de la Leipzig, 
tractorul romînesc U-650 a 
obținut medalia de aur pentru 
rezultate excelente în lucră
rile agricole, pe șantierele da 
construcție, în trasporturi. în 
economia forestieră etc., atît în 
țară cît și peste hotare.

Despre aceste lucruri ne 
vorbesc și muncitorii uzinei. 
La secția de votare din str. Ni- 
colae Bălcescu, tînărul inginer 
Constantin Petrovici — auto
rul unei inovații care aduce 
anual uzinei economii de peste 
350 000 lei, ne-a vorbit în cifre 
despre aceste succese.

Un muncitor, poet al uzinei, 
ne-a vorbit despre uzină, des
pre sărbătorile și succesele ei, 
despre patrie, printr-o poezie 
care ne-a fost lăsată într-un 
plic :

Pînă la soare
Patrie, tînăra mea iubire, 
Merg pe drumurile tale 
Care mă duc în legendă, 
Pașii mi se schimbă în 

cîntec, 
Cîntecul în orașe, în son

de, în uzine... 
în inimă am strîns 
Linii și forme sigure 
De ziduri și de schele

Ore Î2,3P. La Ceractto <te Jos» la apropiere de Tg. Secuiesc. Ua caauoa (evident al coope
rativei așrtcute de șrodaefiei ae întoarce de la secția de vo tare cu o parte din brigada a 

ÎTJ-a. Erau wtitsii votar.ti

la ara In comuna Lunga, raionul Tg. Secuiesc, votaseră toți alegătorii

Cere se dezlipesc grăbite 
de pămint, 

RăroHaind proaspete 
culori 

în rpectnU tău.
Patrie, emblemă a fiecărui 

vis. 
Merg pe drumurile tale 
Si mă intilnesc doar cu

oameni
Ce-ți creează frumusețea 

cu palmele. 
Oameni care nu au cântat 

niciodată ca acum.
Care nu au visat 
Și nu au iubit 
Niciodată atît de frumos, 
înălțindu-te pînă la soare 
Pe schelele brațelor lor

FLORIN MANEA 
str. N. Bălcescu nr. 59-

Brațov

SINAIA, ora 14,30. Ninge. 
La una din secțiile de votare 
stăm de vorbă cu tovarășul 
Ion Șerbulea, secretarul co
mitetului executiv al Sfatu
lui popular orășenesc, mem
bru al consiliului orășenesc 
F.D.P.

— încă se mai votează — ne 
spune dînsul. Cetățenii orașu
lui însă, cei înscriși în liste, 
au votat toți pînă la ora 13,45. 
Mai vin acum cei care se află 
în trecere prin oraș, flotanții, 
cum le spunem noi.

La ora 17, așteptăm să so
sească din munți urna volan
tă. Comisia volantă a ajuns 
aseară la cabana Omul. Aco

lo au votat la ora 6,00 Spiri- 
donescu Grigore, mecanicul 
stației meteorologice, Spirido- 
nescu Victoria, observatoare 
la stație, cabanierii Neagu 
Radu, Nicolae Valentin. Co
misia a străbătut apoi prin 
viscol și ceață drumul spre 
cabanele Babele, Piatra Arsă, 
Vîrful cu Dor, cota 1 500, co
ta 1400...

La cota 1 400 votează 150 de 
alegători în care se includ

Schiorii aflați acolo la Cam
pionatul republican de schi.

O urnă colindă prin munți, 
adună voturile oamenilor a- 
flați acolo... Și astfel întregul 
teritoriu al țării se află în 
sărbătoarea alegerilor.

Coborîm... întîlnim în cale 
Comarnic, Breaza, Cîmpina... 
Peste tot votarea se încheia
se.

La Ploiești, am mai făcut 
un ultim popas...

I e fapt, popasul la Ploiești era cu totul tardiv: 
j în Ploiești toată lumea votase.

...Sîntem aproape de Casa Scinteil. Ne gîndim 
la cele văzute în călătoria noastră, ne gîndim la 

i aspectul fundamental al acestei zile. Pe intreg 
I traseul parcurs am văzut orașele și satele inveș-

mîntate în haine de sărbătoare. In primele ore ale dimineții, 
orașele și satele erau animate de afluența masivă a alegă
torilor spre secțiile de votare — semn al dorinței fiecăruia 
de a se număra printre primii

Acești oameni au fost: muncitorii care veghează funcțio
narea turbinelor Bicazului; elevi și tineri muncitori din 
Piatra Neamț ; chimiștii și textiliștii Săvineștiului și Rozno- 
vului; țăranii cooperatori din Podoleni, Lunga, Cernat, din 
alte și alte sate; constructorii hidrocentralelor de pe Bistri
ța ; chimiștii Oneștiului; constructorii de tractoare ai Brașo
vului ; petroliștii Văii Prahovei... Erau alți și alți oameni ai 
muncii de cele mai diverse profesii, erau acei oameni care 
în aceste colțuri de țară muncesc pentru viitorul lor și al 
patriei, traducînd în fapte înțeleaptă politică a partidului.

Din atmosfera sărbătorească pe care am întilnit-o pretu
tindeni, am desprins sentimentul mîndriei pentru realizările 
cu care oamenii muncii au întâmpinat acest eveniment și, 
totodată, încrederea deplină în viitoarele înfăptuiri încli
nate înfloririi patriei.
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La vot departe de patrie Opinia publică condamnă acțiunile

Moscova
MOSCOVA 7.— Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: Ca și acasă, în țară, 
și la Ambasada R. P. Romîne 
din Moscova a fost duminică 
sărbătoare. Deși se află la 
peste 2 000 kilometri depărta
re de patrie, cetățenii romîni 
care se află la Moscova au ve
nit în această însorită dimi
neață de martie la ambasadă 
pentru a-și exercita unul din 
drepturile lor — dreptul de 
vot.

In fața urnelor s-au prezen
tat lucrători ai ambasadei, ai 
agenției noastre economice, re
prezentanți romîni de la 
C.A.E.R., studenți și aspiranți 
romîni, delegați care se află 
în aceste zile la Moscova cu 
diferite misiuni, precum și un 
grup de sportivi, abia sosit la 
Moscova. Toți cei 437 de 
cetățeni romîni aflați la Mos
cova și-au dat votul lor pen
tru candidatul circumscripției 
electorale nr. 1 „Grivița Roșie" 
din București — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

clarat: „Eu ți tovarășii mei am 
votat cu multă bucurie candide- 
ții F.D.P.".

Savona
ROMA 7 — trimisul Agerpre 

transmite: In zorii zilei de 7 
Martie, pe catargul unuia din ca
sele ancorate în apele ligurice. 
în portul italian Savona, flutura 
drapelul Republicii Populare Ro
mine. Era motonava „Dobrogea", 
aflată in drum spre Genova. La 
bordul motonavei domnea dis-de- 
dimineață o atmosferă festivă. Cu 
gindul Iacei din patrie, toți mem
brii echipajului au trecut rind pe 
rind prin fața urnei, instalată pe 
vas, depunind buletinele lor de 
vot pentru alegerile de deputat i 
în Marea Adunare Națională fi 
sfaturile populare.

Varșovia

Geneva

Atena
ATENA 7. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

Un soare cald și un cer senin 
de primăvară au întregit atmos
fera sărbătorească prilejuită de 
marele eveniment al poporului 
romîn, trăit din plin și de cetă
țenii patriei noastre aflați la A- 
tena.

Printre alegătorii de la Atena 
au fost inginerul Gh. Stoian și 
mecanicul D. Mihăilescu de la 
uzina de tractoare din Brașov. 
Tovarășii din Brașov ne-au rela- 

tractoarele romînești 
examenul

VARȘOVIA7. — Coresponden
tul agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite:

într-o atmosferă sărbătorească, 
centrul de votare amenajat în 
localul Ambasadei romîne de la 
Varșovia, și-a început activitatea 
încă din primele ore ale dimine
ții. în fața urnelor de vot s-au 
prezentat toți cetățenii romîni a- 
flați în R. P. Polonă.

Președintele Comisiei electora
le, Emilian Manciur l-a felicitat 
călduros pe studentul Matei Va- 
sile, care a votat astăzi pentru 
prima oară. Toți cetățenii romîni 
aflați în R. P. Polonă au votat 
din toată inima pentru viitorul 
luminos al patriei.

GENEVA 7. — ComprWea- 
tvl Agerpres, Horit I anat, trou- 
mite:

La Ambasada R. P. Romma 
dm capitaia Elveției, ca ți la »e-

Romne dm Genera, suge
rilor pentru Mcrea Adunare Na- 
țională ți sfaturile populare a 
constituit un prilej de afirmare a 
devotamentului față de rexiatul 
democrat-popular, o â de tărbâ- 
torire a succeselor cbțmute de 
poporul muncitor din țara mm»- 
tră in toate domeniile de activi
tate, sub conducerea Fsrtulutui 
Muncitoresc Romîn.

Votarea s-a încheiat ia juni 
orei 9,30, alegătorii cotind ia u- 
nanimitate pentru azndidațu 

F.D.P.

Londra

agresive impoiriva 0. D. Vietnam
Coo
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Noi unități americane
în Vietnam

Frîiwe Presse : „Ui

PE SCURT
din 
«a- 
nou

din viata tineretului Înmii
r ___________________

Madrid

Sub presiunea demonstrațiilor
studențești

tat că 
au trecut cu succes 
de încercare la care le-au supus 
specialiștii greci de la Institutul 
de mecanizare a agriculturii, în 
vederea încheierii unui contract, 
privind livrarea unui lot de mai 
multe sute de tractoare romî- 
nești pentru agricultura Greciei.

Viena
VIENA 7. — Trimisul special 

Agerpres, C. Varvara, transmite:
Duminică, la sediul Ambasadei 

R. P. Romîne din Viena, cetățe
nii romîni aflați în Austria s-au 
prezentat încă în primele ore ale 
dimineții să-și exercite dreptul 
de vot.

Marinarul Constantin Hornea, 
de pe șlepul 10710 a transmis în 
numele tovarășilor săi aflați în 
portul Vienei un salut fierbinte 
alegătorilor din patrie și a de-

LONDRA 7. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite:

Odată cu alegătorii din pa
trie, au votat aici, la Londra, ce
tățenii romîni aflați în Marea 
Britanie. Prin fața urnei instalată 
în saloanele Ambasadei R. P. Ro
mine din Londra au trecut în a- 
fară de personalul ambasadei, 
cetățenii romîni care se află aici 
în trecere, la specializare sau în 
cadrul unor schimburi de vizite 
reciproce.

Tot în primele ore ale dimi
neții au votat și membrii echipa
jului de pe vasul romînesc 
„Deva" aflat în portul britanic 
Huli.

TOKIO. — Guvernul japonez 
care hotărîse să medieze in di
ferendul dintre Indonezia și Ma- 
layezia a revenit pentru moron t 
asupra acestei intenții. Potrivit 
unor surse din Tokio, se apre
ciază că această hotărire a fost 
luată în urma înțelegerii realizate 
între cele două țări în conflict 
privind organizarea unor trata
tive la Bangkok între dr. Suban- 
drio, ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, și Abdul Razak, 
vicepremierul malayezian.

prnape szse din cele 
11 ore rit au tota
lizat ufcmele două 
ședințe ale guver
nului de la Madrid 
au fost consacrate 
examinării situației 

create urma intensificării
luptei revendicative a studenților 
spanioli. Sîmbătă seara, observa
torii din capitala Spaniei remar
cau faptul că, pentru prima oară, 
autoritățile an formulat o anu
mită poziție. După ultima ședin- 
ți. ministru! mfonn^țiilar, Ma
nuel Fraga îribame, a declarat 
că guvernul ar fi dispus să ac
cepte unele reforme cerate de 
studenți, dar, a adăugat el, „nu 
sub presiune'*. Concomitent 
Sindicatul spaniol universitar 
S£.U.)> organism controlat in 

întregime de regimul franchist, a 
dat publicității un plan care, 
după cum pretinde, este menit să 
ducă la o ..democratizare" a 
structurilor sale „și să ofere o 
bază de discuție în cursul tra
tativelor care urmează să aibă 
loc între reprezentanții autorită
ților și ai studenților". Aceste po
ziții au fost afirmate după ce, 
potrivit agenției D.PA. „o majo
ritate însemnată a studenților 
spanioli au cerut alegerea directă 
a înalților oficiali ai S.E.U. ca 
un prim pas spre crearea unor 
organisme studențești indepen
dente".

ALGER 7. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite:

La mii de kilometri departe de

Imprescriptibilitatea

crimelor naziste
Un decret al Prezidiului sovietului Suprem al l.R.S.S.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
aniință că Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotă
rît ca criminalii de război na
ziști, vinovați de cele mai gra
ve fărădelegi împotriva păcii 
și umanității, să fie pasibili de 
judecată și pedeapsă, indife
rent de termenul care a trecut 
de la comiterea crimei.

Acest decret, după cum se 
subliniază în preambul, a fost 
emis în conformitate cu prin
cipiile dreptului internațional 
unanim recunoscute, care și-au 
găsit expresia în statutul Tri
bunalului militar internațional 
de la Niirnberg și în rezolu-

țiile Adunării Generale a 
O.N.U.

„Popoarele U.R.S.S. care au 
suferit în timpul războiului 
cele mai mari pierderi nu pot 
admite ca barbarii fasciști să 
rămînă nepedepsiți — se spune 
în preambulul decretului. Sta
tul sovietic pornește neabătut 
de la normele dreptului inter
național, unanim recunoscute, 
cu privire la necesitatea pe
depsirii criminalilor hitleriști 
— oriunde și oricît de mult 
s-ar ascunde de justiție".

MOSCOVA. — La 7 manie 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-59“. avind 
la bord aparate științifice des
tinate continuării cercetării 
spațiului cosmic.

Aparatele instalate la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul a început prelucrarea 
informațiilor primite.

DELHI. — Vuita in India a pre
ședintelui guvernului R. S. Ceho
slovace, J. Lenart și a ministru
lui afacerilor externe, V. David, 
s-a încheiat A fost dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
cele două părți sprijină principiile 
coexistentei pașnice, se pronunță 
pentru realizarea unui acord de 
dezarmare generală și totală, pen
tru lichidarea colonialismului, sub
liniază necesitatea rezolvării pe 
cale pașnică a problemei germa
ne. Crearea unor zone denucleari- 
zate, se spune în comunicat, va 
contribui la destinderea încordării 
internaționale. Șefii celor două gu
verne și-au exprimat îngrijorarea 
serioasă în legătură cu înrăutăți
rea situației din Indochina.

ADEN. — După cum anunță 
agenția Reuter, la 7 martie 
noul guvern al Adenului, 
condus de Abdul Macka
wes, a depus jurămîntuL

NEW YORK. — Un grup de ce
tățeni albi din Selma, statul Ala
bama, a organizat o demonstrație 
tn sprijinul campaniei negrilor 
pentru Înscrierea lor pe listele e- 
lectorale. Demonstranții au lost 
opriți și insultați de participanta 
la o contra-demonstrafie a rasiști
lor, dar nu s-au produs incidente. 
Se intlmplă pentru prima oară, 
menționează agenția France Pres
se, ca albii din acest orcș să-ți 
maniieste in mod public spri iaul 
țață de campania condusă de Mar
tin Luther King.

Vizita lui Wilson la Bonn

Aspect din timpul unei recente 
demonstrații revendicative a 

studenților spanioli

BONN. — Primul ministru 
britanic, Harold Wilson a sosit 
ieri după-amlază la Bonn, 
după o vizită de peste 24 de 
ore în Berlinul occidental. 
Convorbirile anglo-vest-ger- 
mane au început azi diminea
ță. Ele vor fi consacrate, după 
cum se știe, unor probleme de 
interes comun, îndeosebi pro
iectatelor forțe nucleare ale 
N-AT.O. eventualei reduceri a 
efectivului trupelor britanice 
staționate in Germania occi
dentală și examinării posibili
tăților de lărgire a comerțului 
dintre cele două țări.

O. U.A

R.A.U. — Aspect de pe una din străzile principale ale orașului Cairo

Conferința

NAIROBI. — La Nairobi au 
continuat lucrările Conferinței 
miniștrilor afacerilor externe 
ai Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). în legătură cu 
problema congoleză, delegații 
Tanzaniei, Congo-ului (Braza- 
ville) și Algeriei au criticat în 
cuvîntările lor poziția guver
nului de la Leopoldville. M. 
Bouteflika, delegatul Alge
riei, a cerut prelungirea man
datului Comisiei ad-hoc pentru 
Congo. în același timp, el a a- 
cuzat pe primul ministru con
golez, Moise Chombe, de a 
nu-și fi respectat angajamen
tul privind realizarea reconci
lierii naționale pe care l-a 
luat la venirea sa în fruntea 
guvernului congolez. După 
cum anunță agenția France 
Presse, în ciuda puternicei o- 
poziții din partea mai multor 
delegații, Moise Chombe a ți
nut totuși să participe în con
tinuare la lucrările conferin
ței.

tribufiei vest-germane la în
treținerea trupelor britanice 
staționate in RJ’.G^ scrie zia
rul „TIMES" intr-o corespon
dență din Bonn. îndeosebi, ori
ce idee de a condiționa pre
zența trupelor britanice de 
sporirea importului de mărfuri 
engleze in Germania occiden
tală, ori de a reglementa 
ceasta problemă in funcție 
cealaltă, 
cercurile 
la Bonn. 
întilni cu
continuă riarul, va putea con
stata că guvernul vest-ger- 
man nu dorește să-și asume 
noi angajamente financiare. 
Ziarul reamintește că între 
cheltuielile Marii Britanii pen
tru întreținerea forțelor sale 
din Germania occidentală și 
importurile RJ’.G. din Anglia 
există un mare decalaj; în 
timp ce importurile se ridică 
la 25 milioane lire sterline 
nual, cheltuielile amintite 
ting 85 de milioane lire.

în cercurile de la Bonn 
manifestă nemulțumire și in ce 
privește propunerile britanice 
privitoare la o revizuire a stra
tegiei europene a N-A.T.O, 
față de care, arfimă ziarul, 
concelarul Erhard se va dove
di foarte nereceptiv în cursul 
convorbirilor cu Wilson.

Dean Rusk
despre divergențele

interoccidentale

de 
de 
de

este respinsă 
guvernamentale
Cind Wiison se 
cancelarul Erhard,

a- 
a-

se

Declarația ministrului 
de interne cipriot

NICOSIA. — Ministrul de 
interne al Ciprului, Georgha- 
djis. a declarat sîmbătă că ser
viciile de securitate cipriote 
au descoperit o rețea de spio
naj din care făceau parte ce
tățeni ciprioți și străini. El s-a 
referit la relatările ziarului 
..Agon", care a publicat în ul
tima vreme o serie de infor
mații privind activitatea unei 
rețele de spionaj care urmărea 
răsturnarea guvernului lui 
Makarios și înlocuirea lui cu 
un guvern favorabil N.A.T.O.,

relevind că aceste informații 
sînt _din nefericire adevărate**. 
Ministrul a arătat că guvernul 

la euvent asupra a- 
cestei afaceri și că un dosar a 
fost predat Ministerului Justi
ției pentru a se iniția o acțiu
ne judiciară.

Agenția France Presse afir
mă că printre personalitățile 
implicate în această afacere 
se află fostul ambasador al 
S.U_A. în Cipru, Fraser Wil
kins, fostul ministru cipriot, 
Antonis Gheorghiades, și alții.

Principala „concesie" oferită 
prin noul plan ce cuprinde șase 
puncte o constituie faptul că 
toate funcțiile, de la organele 
locale și pînă la cele superioare, 
vor deveni elective, în timp ce în 
prezent numai delegații S.E.U. 
din organele locale erau aleși de 
studenți, ceilalți fiind desemnați 
direct de guvern. Documentul 
prevede, de asemenea, o repre
zentare mai largă a studenților în 
organele de conducere ale sindi
catului ca și o redistribuire a 
structurii organizatorice a S.E.U. 
pe baze teritoriale și pe ramuri 
de învățămînt.

în lipsa unor elemente mai 
precise, observatorii din Madrid 
se feresc să facă pronosticuri oare 
s-ar putea dovedi pînă la urmă 
greșite asupra perspectivelor re
glementării actualului conflict. 
Ei au menționat numai faptul că, 
în urma unor manevre de care 
s-ar putea să nu fie străine 
cercurile guvernante, în rindurile 
studenților din Madrid au în
ceput să se manifeste două cu
rente diferite în ce privește tac
tica care ar trebui urmată în 
viitor. „Unul din aceste curente 
— arată agenția „FRANCE 
PRESSE" — este alcătuit din e- 
lementele de stingă ale Federa
ției universitare democratice spa
niole, de tendință socialistă, care 
susține necesitatea continuării 
luptei fără să se caute să se ducă 
tratative cu autoritățile, curent 
care a reușit, în cursul ultimelor 
zile să preia controlul asupra A- 
dunării libere a studenților". Co
mentatorii agențiilor occidentale 
de presă subliniază că prin a-

ceastă luptă este vizată o sferă 
mai largă a preocupărilor studen
ților spanioli, urmărindu-se de
mocratizarea vieții universitare, 
amnistierea studenților urmăriți 
pentru vederile lor democratice, 
gratuitatea învățămîntului supe
rior, etc. Al doilea curent ar fi 
dispus să ducă tratative cu gu
vernul pentru a se obține satis
facerea unor revendicări, dar se 
arată gata să reia lupta în cazul 
în care aceste tratative nu vor 
duce la vreun rezultat.

între timp, acțiunile de protest 
ale studenților spanioli continuă 
și, lucru semnificativ, ele sînt 
sprijinite tot mai intens de ca
drele didactice universitare. Ast
fel, 600 și respectiv 150 de stu
denți de la facultatea de filozofie 
și literatură și de la facultatea de 
științe politice din Madrid au ți
nut sîmbătă noi mitinguri anti
guvernamentale. Aceste întruniri 
au fost interzise de decanatele 
respective care le-au caracterizat 
drept „ilegale". La Salaman
ca — arată agenția „FRANCE 
PRESSE" — consiliul profesoral 
al facultății de filozofie și litere 
a constatat că „nu există posibi
lități legale pentru un dialog în
tre Universitate și autorități" și 
a adoptat o moțiune în care-și 
afirmă adeziunea la principiile 
generale ale mișcării studențești 
pentru libertatea sindicală și de
mocratizarea S.E.U. O moțiune 
similară a fost adoptată și de 
profesorii facultății de filozofie 
și litere din Murcie.

I. RETEGAN

Șomajul in rândul

tineretului
Ț^ostul de radio Leopold- 

viile relatează că in ca
pitala țării există în pre

zent peste 80 000 de șomeri în 
majoritate tineri. Se semnalea
ză în același timp o creștere 
considerabilă a criminalității 
la Leopoldville. Potrivit postu-

congolez
lui de radio, în închisorile și 
lagărele de corecție din capi
tala Congoului se află închiși 
un mare număr de infractori 
și alți 2 000 de tineri au fost 
trecuți sub supravegherea po
liției.

Bechuanalandul pe drumul
cuceririi independenței
ecent, în protectora
tul britanic Bec
huanaland au avut 
loc primele alegeri 
parlamentare din 
istoria acestui teri
toriu. După cum

s-a mai anunțat, victoria a fost 
obținută de Partidul Democra
tic Bechauana, condus de Se
retse Khama. Acest partid a 
obținut două treimi din numă
rul mandatelor. In urma acestui 
rezultat, comisarul britanic ai 
Bechuanalandului, Peter Faw- 
cus, l-a însărcinat cu formarea 
noului guvern pe Khama, lide
rul partidului. Alegerile din 
Bechuanaland constituie prelu
diul intrării acestui teritoriu în 
circuitul vieții politice active în 
scopul obținerii independenței 
naționale.

Comparativ cu analoagele 
sale, Basutoland și Swaziland, ca 
și cu multe alte teritorii depen
dente, Bechuanalandul ocupă o 
suprafață vastă, de 712 249 
km.p. (cit Franța, Austria, Bel
gia, Elveția și Luxemburgul 
luate ia un loc). Cea mai mare 
parte însă a acestei întinderi 
este ocupată de deșertul Kala
hari. Din loc in loc există unele 
Ușii de pămînt fertil și în spe
cial aici s-au dezvoltat unele 
așezări, locuite în cea mai mare 
parte de păstori (creșterea ani
malelor formează principala o- 
cupație a celor 642 000 de locui
tori, din care 99 la sută băști
nași — negri bantu, boșimani, 
hotentoți). Densitatea scăzută a 
populației se explică și prin 
faptul că în 1910 partea cea mai 
importantă din punct de vedere 
economic a țării a fost încor
porată Republicii Sud-Africane 
(pe atunci Uniunea Sud-Africa- 
nă). Cu acest prilej, sute de mii 
de localnici au căzut sub domi
nația sud-africană. In sfîrșit, nu
meroși africani din Bechuana
land sînt nevoiți să emigreze 
mai ales din cauza lipsei de pă
șuni și apă. Așa se explică de 
ce acest teritoriu care dispune 
de mari resurse naturale — 
aur, cărbune, azbest, magneziu 
— este slab populat.

Bechuanalandul a 
protectorat britanic 
Imediat după aceasta
iertile porțiuni de teren, în spe
cia) cele din lungul fluviului

Limpopo („fluviul Crocodililor") 
au lost însușite de coloniștii 
albi. Ceea ce a rămas băștina
șilor au lost întinderile aproape 
deșerte care nu permiteau de- 
cît creșterea animalelor, și a- 
ceasta la o scară redusă. In pre
zent doar 100 000 km.p. aparțin 
băștinașilor, restul fiind în stă- 
pînirea diferitelor companii 
străine. Starea de subdezvoltare 
a țării se evidențiază cu deose
bire în domeniul urbanistic. O- 
rașe în adevăratul înțeles al 
cuvîntului aproape că nu exis-

devenit 
în 1885. 
cele mai

tă. Din această cauză centrul 
administrativ al Bechuanalan- 
dului a fost stabilit — caz unic 
în istoria unui stat — într-un 
oraș din afara granițelor teri
toriului și anume în orașul Ma- 
kefing din Republica Sud-Afri- 
cană. Abia la începutul acestui 
an s-a hotărît mutarea capitalei 
în interiorul țării — la Gabe
rones.
. In 1964, ca urmare a luptei 
consecvente a populației, Bec
huanalandul și-a cucerit dreptul 
la autoguvernare internă. Tot
odată, guvernul britanic a fost 
de acord cu organizarea de ale
geri parlamentare, alegeri care, 
după cum am văzut, au dat cîștig 
de cauză Partidului Democratic 
Bechuana. Guvernul lui Seretse 
Khama are acum de rezolvat 
numeroase probleme dificile, 
cele mai multe de ordin econo
mic. In țară se manifestă însă 
optimism.

Pe drumul cuceririi indepen
denței de către Bechuanaland 
recentele alegeri constituie un 
însemnat pas înainte.

ION D. GOIA
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