
Ieri, cetățenii României s-au prezentat la vot

cu încredere în viitor, cu hotărîrea de a merge ferm înainte

pe calea desăvirșirii construcției socialiste
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Există momente care au capacitatea de a sintetiza într-un nnic șuvoi 
milioane de voințe individuale. Sînt marile momente ale opțiunilor cetă
țenești, cînd întregul popor, exercitîndu-și inalienabilele sale prerogative 
de stăpin al acestei țări, își spune cuvîntul asupra destinelor ei.

Un asemenea moment au trăit milioanele de cetățeni ai patriei în 
eursul zilei de ieri. Votul unei țări angrenate în plin proces de făurire a 
unei economii moderne, a unei culturi înaintate, a unui trai tot mai bun, 
a reprezentat totodată un imens angajament colectiv de a transforma în 
realitate vie planurile însnflețitoare elaborate de partid.

A fost un vot al certitudinilor întemeiate pe fapte, pe împliniri. Fiecare 
buletin introdus în urnă cuprindea o frintură din marea încredere a 
poporului că — așa cum au prins viață pînă în prezent planurile elabo
rate de Congresul al IX-lea al P.C.R. — vor deveni realitate în urmă
torii ani și planurile pe care le va aduce în fata poporului Congresul al 
X-Iea al partidului 1

A fost un vot al devotamentului nestrămutat fată de idealul socia
lismului — ideal care este sinonim pentru poporul nostru cu progresul, 
bunăstarea și civilizația înfloritoare a patriei !

A fost un vot pentru afirmarea liberă a personalității fiecărui cetă
țean al patriei în condițiile perfecționării și lărgirii continue a demo
crației socialiste, un vot al convingerii că socialismul și democrația sînt

de nedespărțit, că societatea noastră poate și trebuie să asigure cele mai 
largi drepturi și libertăți cetățenilor ei!

A fost un vot al hotărîrii neclintite de a întări coeziunea națiunii 
noastre socialiste, unitatea de neștirbit a poporului român și a naționali
tăților conlocuitoare !

A fost un vot al voinței noastre ferme de a intări și apăra indepen
dența și suveranitatea desăvîrșită a României I

A fost un vot al sprijinului neprecupețit tații’ de programul de politică ■ 
externă al Partidului Comunist Român și al statului nostru, în care se 
exprimă grija neclintită pentru interesele patriei, pentru cauza socialis
mului și păcii !

A fost un vot al unității de nezdruncinat a întregului nostru popor 
— din pădurile Maramureșului pînă la Dunăre, de la obcinele Sucevei 
pînă în șesurile Banatului — în jurul Partidului Comunist Român, autori
tatea politică supremă a societății noastre, purtător al celor mai profunde 
interese și năzuințe ale maselor, făuritor al vieții noi pe pămîntul 
României !

Imaginați-vă o imensă urnă cu chipul patriei : o urnă în care fiecare 
vot aducea cu el bătăile unei inimi calde și generoase. Milioane de inimi 
bătind la unison — iată imaginea ce va fixa ziua de 2 martie 1969 în 
memoria colectivă a poporului.

Organizare dinamică, rapiditate : la secția de votare 34 (cartierul Ion Șulea din București) membrii comisiei 
lucrează din plin pentru a face fafă marelui număr de cetățeni dornici să voteze din primele ore

se cunoaște
9

de dimineață9

Ziua alegerilor a purtat, din pri
ma ei clipă, pecetea sărbătorească 
a unei puternice manifestări de u- 
nitate a întregului popor, a tutu
ror generațiilor de cetățeni ai tă
rii. Fiecare om trecut de 18 ani 
s-a simțit. înainte de toate, cetă
țean cu deplină răspundere pentru 
prezentul si viitorul patriei: votul 
lui s-a adăugat celorlalte. înmă- 
nunchind toate aspirațiile unei na
țiuni de 20 milioane de conștiințe 
unite, care îsi exprimă laolaltă voin
ța fermă de a munci neabătut pen
tru îndeplinirea politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Ro
mân. pentru construcția deplină a 
socialismului, pentru bunăstare si 
fericire.

Multi oameni s-au salutat în a- 
ceastă zi cu cuvintele : ..La multi 
ani !“. Aveau, neîndoielnic, drepta
te, 2 martie a prilejuit o mare săr

bătoare a democrației socialiste, as
pectul festiv nestirbindu-i însă ni
mic din caracterul unui vast co
locviu de lucru, un colocviu popu
lar. în care fiecare, prin votul său. 
și-a întărit faptele, realizările, și-a 
exprimat hotărîrea de a-și spori 
contribuția la biruința socialismului 
în patria noastră.

Unele secții de votare au fost 
dominate hotărît. în primele ore. de 
tineri dornici să se manifeste ca 
cetățeni cu drept de vot.

— Votați prima oară ? Dați-mi 
voie să vă explic cum se proce
dează...

— Nu e nevoie. M-atn interesat 
de acum cîteva zile. (Sau : mi-au 
spus ai mei din familie : ni s-a ex
plicat la școală).

Acest-dialog. cu mici variații, s-a 
repetat de sute de ori. La „concu
rentă" cu tinerii s-a aflat cealaltă 
extremă a masei alegătorilor, oa
menii în vîrstă. oamenii care pot 
să compare în cunoștință de cauză 
ceasul de fată cu cel al trecutului 
și care au ținut să-și manifeste pre
zenta în rîndul forțelor active ale 
tării, să-si exprime încă o dată, 
prin votul lor. adeziunea fată de 
politica bartidului si statului nos
tru.

Un reporter a fost martorul unui 
fapt care poale rezuma, într-un fel, 
ce au simțit oamenii în această zi. 
La secția de votare 39, -din cartierul 
bucureștean Baba Novac, președin
tele comisiei, Constantin Popescu, a 
observat că două persoane intră în 

același timp în cabina de votare și 
le-a atras atenția că fiecare trebuie 
să voteze individual. Elena Mihăescu, 
gospodină din str. Platinei 5, care era 
în cabină cu unul din fiii ei, Florian,

PÎNĂ LA ORA 9 în întreaga 
țară și-au exercitat dreptul de 
vot peste 7 milioane din numărul 
cetățenilor înscriși în listele e- 
lectorale. în numeroase județe, 
printre care : Brăila, Vâlcea, 
Mureș, Ialomița și Gorj, în pri
mele trei ore de la deschiderea 
urnelor au votat marca majori
tate dintre alegători, în 1 500 de 
circumscripții electorale comu
nale din județul Timiș și 321 
circumscripții electorale comu
nale din județul Vraneea au vo
tat toți cetățenii înscriși în lis
tele electorale.

strungar la I.O.R., s-a scuzat, răs- 
punzîndu-i :

— Sîntem toți hotărîți pentru o 
Idee I

Venise împreună cu soțul ei, meș
ter croitor, și cu încă un fiu, Oprea, 
aflat Ia prima lui votare ; mai au un 
băiat, care votează în cadrul unității 
lui militare, și un altul care va vota 
(împlinind vîrsta) peste... vreo opt 
ani. Cuvintele ei — „toți hotărîți 
pentru o idee 1“ — exprimau senti
mentele nu numai ale întregii sale 

familii, ci ale unei familii mult mai 
largi — ale tuturor oamenilor țării.

— La secția noastră de votare — ne 
spune Ion Filip, președintele secției 
nr. 45 din noul cartier Berceni — di
mineața erau prezenți la deschidere 
zeci de oameni. Li s-a dat întîietate 
tinerilor Mariana Ștefan, proiectan
tă, și Ion Cioată, muncitor, care vo
tau pentru prima dată, precum și 
pensionarului Tudor Răuțoiu, trecut 
de 80 de ani.

Un alt fapt, petrecut la Josenii Bîr- 
găului. exprimă și el sentimentul de
plinei participări la marele eveni
ment politic din viața țării. Simțind 
nevoia de a-și manifesta nu numai 
prin vot atașamentul față de politica 
partidului și guvernului, 54 de femei 
din satul Josenii Bîrgăului (Bistrița- 
Năsăud) au adus cu ele și au predat 
președintelui secției de votare un 
steag brodat de mîna lor, purtînd un 
porumbel alb și inscripția „Votăm 
pentru pace și socialism !“.

Numeroși președinți ai comisiilor 
de votare au primit din partea ale
gătorilor diferite declarații și me
saje, cu rugămintea de a fi transmise 
Frontului Unității Socialiste — în
deosebi ecouri la expunerea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața alegătorilor. Un redactor al 
„Scînteii", întorcîndu-se din reportaj, 
a găsit în fața redacției pe tov. Petre 
Staiciu, corespondent voluntar, im
piegat de mișcare la I.R.T.A. : inter
nat temporar la Spitalul Pantelimon, 
el a ieșit pentru o oră din spital 
anume pentru a ne aduce un reportaj 
însuflețit, de trei pagini, despre felul 
cum au decurs acolo alegerile.

Horele încinse pe străzile orașelor 
șl satelor, în jurul secțiilor de vo
tare, zecile de mii de telegrame, scri
sori, moțiuni, angajamente, au făcut 
ca ziua de 2 martie să depășească cu 
mult cadrul electoral, să .devină o 
'mare manifestare națională a dezvol
tării socialiste a României, o puter
nică demonstrație a unității întregu
lui popor — muncitori, țărani, oameni 
ai activității intelectuale, de toate 
naționalitățile și vîrstele : unitate în 
jurul partidului și guvernului, uni
tate politică, unitate de gînduri și 
idealuri, concretizate în programul 
amplu și precis trasat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Un angaja

ment cu temei

nică acoperire
Fiecare vot introdus în marea urnă 

simbolică a țării are valoarea unui 
angajament întărit prin faptele con
strucției socialiste.

La Brașov, în primele ore ale di-

(Continuare în pag. a Il-a)

de partid și de
Este ora 6 dimineața. Peste 200 

de oameni se pregătesc să urce 
treptele clubului uzinei „Repu
blica", în incinta căruia se află 
secția de votare nr. 1 din circum
scripția electorală nr. 1, unde can
didează pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia întregul nostru popor — 
făuritor entuziast al României so
cialiste — îi acordă o înaltă stimă 
și prețuire, dragostea cea mai 
caldă, pentru neobosita sa activi
tate desfășurată în fruntea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român. în conducerea țării.

într-o atmosferă de sărbătoresc 
entuziasm, caracteristică întregii 
țări în această zi a alegerilor, pri
mii alegători — tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei — trec în șir prin 
fața urnei, depunîndu-și buletinele 
de vot. Sînt oamenii marilor fa
brici și uzine din această parte a 
Bucureștilor, sînt cetățenii har
nici din circumscripția electorală 
nr. 1.

Cunoscut ca un vechi cartier al 
metalurgiștilor, această zonă a 
Bucureștiului s-a dezvoltat multi
lateral în ultimii ani, noi uzine șl 
fabrici venind să întregească pei
sajul industrial, să transforme 
structural viața locuitorilor. Car
tierul de azi, cu uzinele „23 Au
gust" și „Republica", Fabrica de 
mașini-unelte și agregate, între
prinderea de confecții metalice și 
aparataje, constituie una din bazele 
industriei grele nu numai ale Ca
pitalei, ci și ale economiei națio
nale. Avînd o mare pondere în pro
ducția de motoare Diesel, de insta
lații și utilaje pentru diverse ra

De fapt, hora a fost mai largă, cuprinzînd fara întreagă. In fotografie : tovarășii Nicolae Ceaușescu și lor» 
Gheorghe Maurer, împreună cu un grup de alegători și membri ai echipelor artistice de amatori, în fafa sec

ției de votare 1, din circumscripția electorală numărul 1, București

muri industriale, de laminate, de 
mașini-unelte de înaltă tehnicitate, 
această zonă ilustrează cu preg
nanță roadele politicii de indus
trializare socialistă, inițiată și a- 
plicată cu fermitate de partidul 
comunist de-a lungul celor 25 de 
ani de istorie nouă a patriei. Ca 
un simbol al înnoirilor, ca o su
gestivă imagine a ascensiunii pe 
treptele civilizației și bunăstării, 
în perimetrul circumscripției elec
torale nr. 1 — „23 August", alături 
de vechile cartiere, au prins con
tur zeci de blocuri suple și mo
derne. Din aceste cartiere s-au re
vărsat, din primele ore ale zilei, 
mii de alegători care au ținut să-și 
afirme prin vot — acest act de 
înaltă răspundere cetățenească — 
totala lor adeziune la politica par
tidului și statului nostru.

Aflînd că aici vor vota conducă
torii partidului și statului, mii de 
cetățeni au rămas în fața secției 
de votare cu dorința de a-și ex
prima direct, personal — nu nu
mai prin actul votării — încrede
rea și dragostea fierbinte față de 
partid, de conducerea sa. în aș
teptare, oamenii discută cu însu
flețire, schimbă păreri; stăruie pu
ternic în cuvintele lor vibrantul 
ecou al cuvîntării rostite în urmă 
cu două zile de secretarul general 
al Comitetului Central al par
tidului în cadrul marii adu
nări electorale din Capitală. Pro

gramul generos, perspectivele largi 
pe care partidul comunist, Frontul 
Unității Socialiste le deschid în 
fața poporului român găsesc în 
inima și în mintea tuturor o caldă 
aprobare, mobilizează larg masele 
de oameni ai muncii, voința lor 
de a asigura transpunerea fermă 
în fapte a politicii partidului.

...Este ora 10. întîmpinați cu pu
ternice aplauze, salutați cu entu
ziasm de un mare număr de cetă
țeni — aflați de o parte și de alta 
a marelui bulevard ce poartă nu
mele simbolic „Bulevardul Muncii" 
— sosesc la secția de votare tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chîvu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Mihai Da- 
lea, Vasile Patilineț. în fața cen
trului de vot, alegătorii fac condu
cătorilor partidului și statului o 
emoționantă primire. Ei aclamă și 
ovaționează puternic pentru Par
tidul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, pentru guver
nul Republicii Socialiste România, 
pentru victoria în alegeri a Fron
tului Unității Socialiste l Platoul 

din fața secției de vot răsună de 
cîntece; un grup de tinere fete, 
îmbrăcate în costume naționale, ies 
cu brațele încărcate de flori în 
calea conducătorilor de partid și 
de stat, care răspund cu căldură 
aclamațiilor mulțimii.

La această vie și caldă manifes
tare asistă un numeros grup de 
ziariști români și străini — cores
pondenți acreditați la București 
și trimiși speciali ai unor mari 
agenții de presă, ziare, societăți de 
radio și televiziune din diferite 
țări.

în incinta secției de votare, to
varășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți con
ducători de partid și de stat li se 
înmînează buletinele de vot. Con
ducătorii votează. Pînă la acea 
oră în urnă se strînseseră voturile 
a circa 80 la sută din numărul to
tal de alegători înscriși pe listele 
secției de votare nr. 1. Pe bule
tinele de vot pentru alegerile de 
deputați în consiliile populare sînt 
înscrise numele inginerului meta
lurgist Ion Răileanu — candidat 
pentru consiliul municipal — pre
cum și al lăcătușului Radu Răi
leanu, de la uzinele „Republica",

Constantin MITRA 
Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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Votul conducătorilor
de partid și de stat

&

(Urmare din pag. I) 

al laminatorului Constantin Ior- 
dache, al lăcătușului Dumitru Ne- 
cutescu, al gospodinei Elena Ca
zan — oameni cunoscuți și sti
mați în întregul cartier — care 
candidează, în diferite secții, pen
tru consiliul popular al sectorului.

....... , conducătorii partidului 
se întrețin cordial cu 

.............. > secției de votare, cu
misiei electorale. De a- 
te ecoul entuziasmului 

• ;re nu contenește să a-
jvaționeze. Entuziasmul

■ lai puternic cînd tova- 
ae Ceaușescu și ceilalți 

ai partidului și statu- 
in nou pe scările clă- 
rdurile unei orchestre se 
oră care prinde, pentru 
ite, în cercul ei pe to- 
colae Ceaușescu, Ion 
îaurer și alți conducă- 
tidului și statului. Se 
.ernic pentru Partidul 
omân, pentru conduce- 
.tru politica internă și 
irxist-leninistă, pe care 
stru o promovează cu 

neabătută. -Miile de 
re și-au dat votul pri- 
idat al Frontului Uni- 
ste, tovarășului Nicolae 

care în această zi 
rimat încă o dată 
lor hotărîre de a 
litica partidului, de a 

mai sus luminosul 
României socialiste —

> . nea trainicei unități a
opor în jurul partidu- 
tetului său Central —

n pag. I)

l prin fața urnelor de vot 
imătate din numărul ce- 
scriși pe listele electo- 
oanda de montaj a uzinei 
e a coborît cel de-al 
ractor. El a fost încercat 
Victor Oprea, acela care 

s în mișcare primul trac
ic. După terminarea pro- 
de muncitori de la mon- 
•eptat spre secția de vo- 
îțiți în această clipă ? — 
tsat lui Victor Oprea cu 
nșnuită întrebare de re-
sincer : sînt obosit ! Dar 

seală plăcută care te cu
prinde după un efort încununat cu o 
mare satisfacție...

— Speranțe pentru viitor 7
— O dorință arzătoare : să iau 

parte și la startul celui de-al 
300 000-lea tractor.

— Cînd 7
— Ritmul în care se dezvoltă uzina 

noastră, ritm înalt, specific întregii 
noastre economii, mă îndreptățește 
să cred că nu va trece mult pînă îmi 
voi îndeplini dorința.

Rămînind apoi cîteva clipe pe gîn- 
duri, adaugă :

— De la „I.A.R.-22" la „Universal- 
650", cu numărul de fabricație 
220 000. uzina noastră a realizat 
peste 20 tipuri de tractoare, a- 
preciate azi în peste 50 de tari. 
Acest succes de seamă al indus
triei noastre se datorește politicii 
consecvente a partidului, de făurire 
a unei economii avansate — temelia 
dezvoltării generale și a creșterii 
bunăstării. Iată de ce eu și toți cei
lalți muncitori din sectorul montaj 
al uzinelor de tractoare am dat cu 
toată încrederea voturile noastre 
candidaților Frontului Unității Socia
liste. E un vot închinat realizărilor 
de azi ca și vastelor perspective în
fățișate în recenta cuvîntare a to
varășului Ceaușescu.

...La secția de votare nr. 4 de pe 
strada Magnetului din Capitală l-am 
întîlnit împreună cu soția, care vo
tează pentru prima dată, pe Ion Șer- 
bănoiu, cunoscut frezor la uzinele 
„23 August".

— Dacă ar fi să exprimați lapi
dar rațiunea votului dumneavoastră, 
la ce v-ați referi 7

— în primul rînd la concordanța 
deplină dintre cuvînt și faptă, care 
reprezintă trăsătura cea mai izbi
toare a politicii partidului.

Iată-ne în alt colt al Capitalei : 
citadela muncitorească a „Griviței 

unitate pe care nimic și nimeni nu 
o poate clinti. Sînt manifestări ce 
dau expresie încrederii adînci în 
viitorul luminos pe care partidul 
îl făurește țării întregi; manifestări 
ce ilustrează deplina aprobare și 
atașamentul maselor de oameni ai 
muncii la politica partidului și sta
tului, ce răspunde pe deplin celor 
mai fierbinți năzuințe ale poporu
lui nostru de a-și făuri o viață 
demnă și înfloritoare, într-o țară 
liberă, independentă și suverahă, 
de a construi socialismul și comu
nismul în România.

într-o atmosferă de vibrantă în
suflețire conducătorii de partid și 
de stat își iau rămas bun, strîn- 
gînd mîinile alegătorilor care-i în
conjoară cu căldură și dragoste. Se 
aud cuvinte rostite din inimă la 
adresa candidatului lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Conducătorii 
de partid și de stat răspund cu 
cordialitate aclamațiilor, se între
țin cu alegătorii, cu familiile aces
tora. Un grup de copii — cei patru 
copii ai instalatorului Petre Nico
lae de la Filatura de lînă — țin să 
fie prezenți și ei la momentul des
părțirii, să-1 salute și să-l îm
brățișeze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După plecarea conducătorilor de 
partid și de stat, în fața secției 
de votare persistă încă mult at
mosfera sărbătorească, plină de 
voie bună; se reiau discuții, se 
împărtășesc impresii. Prezența 
conducătorilor e comentată cu sa
tisfacție și bucurie. Printre sutele 
de alegători care au rămas aici 
se află și familia Gavriș, el —

roșii". Oamenii ei se succed în să
lile secțiilor de votare. Cei mai 
multi dintre ei au trecut pe aici, 
într-o astfel de zi a opțiunii, si în 
urmă cu patru ani. Astăzi repetă 
gestul. Dar oare îl repetă 7

— Da si inu — ne răspunde 
Nicolae Duțu, secretarul comitetu
lui de partid de la Uzina de utilaj 
chimic „Grivita Roșie". Permitîn- 
du-mi să vorbesc în numele tova
rășilor mei de muncă, as zice că 
noi — si nu numai noi — ne pre
zentăm aici cu un considerabiî a- 
daos calitativ fată de ceea ce e- 
ram acum patru ani. Și nu numai 
pe planul producției materiale, ci 
și pe cel al calității umane, al cu
noștințelor si competentei. Astăzi, 
uzinele noastre produc dublu fată 
de 1965. Această creștere e o mîn- 
drie dar si 'o răspundere fată de 
cotele viitorului.

Prezent si viitor — o relație 
des adusă în prim plan. Șiru
rile de alegători sosesc ne alei
le betonate dintre blocuri. Multi au 
coborît din miile de apartamente noi 
ale cartierului. Au coborît în dimi
neața aceasta dintr-un număr de 
apartamente mai mare cu 1 200 față 
de cîte erau în urmă cu patru ani.

— Ce v-a impresionat deosebit în 
ziua aceasta 7 — adresăm întrebarea 
cîtorva președinți de secții de vo
tare din sectoarele 7 și 8. Iată unele 
răspunsuri :

Secția de votare nr. 33 : „At
mosfera de încredere a oamenilor 
în forțele lor. în perspectivele spre 
care îi călăuzește partidul".

Secția de votare nr. 35 : „O vădită 
voie bună, mult optimism".

Secția de votare nr. 32 : „în at
mosfera de veselie, o „mîhnire" : fe
meia care a dorit să voteze îm
preună cu fiica ei. Dar acesteia din 
urmă îi mai lipseau doar trei zile ca 
să aibă 18 ani împliniți. Deci, a votat 
numai mama..."

La voioșia care domnește în preaj
ma secțiilor de votare contribuie ca 
întotdeauna orchestrele. soliștii de 
muzică populară și ușoară. La secția 
de votare nr. 41 din noul cartier 
Militari cîntă taraful uneia dintre 
noile întreprinderi ale acestei cen
turi industriale : fabrica de radia
toare. Solista tarafului. Constanta 
Ioan, muncitoare, a votat si ea între 
două cîntece.

...Industria românească profilează 
noile edificii și în mijlocul unor ți
nuturi neatinse odinioară de freamă
tul modern al tehnicii.

— Am votat astăzi pentru dez
voltarea și modernizarea indus

laminorist la „Republica", ea — 
muncitoare la fabrica de încălță
minte „Progresul" din același car
tier. „Am votat în prima oră a 
dimineții, ne declară ei, dar am 
rămas, în continuare pentru a. fi 
martori la momentul sosirii con
ducătorilor partidului și statului. 
Ne încearcă o mare emoție la gîn- 
dul că în aceeași urnă se află vo
turile noastre, ale muncitorilor, 
alături de voturile conducătorilor 
noștri — ei înșiși muncitori 
neobosiți pentru binele și pros
peritatea întregului popor, pentru 
prezentul și viitorul luminos al 
patriei. Sîntem mîndri că votu
rile din această urnă întruchipea
ză voința și hotărîrea comună — 
a conducătorilor iubiți și a oame
nilor muncii — de a ridica Româ
nia tot mai sus, pe treptele civi
lizației socialiste, de a spori bună
starea poporului muncitor. Putem 
spune că în această urnă idea
lurile partidului sînt una cu idea
lurile poporului, așa cum sînt și 
în viața și munca noastră de fie
care zi".

Alegătorii circumscripției electo
rale nr. 1 — ca și milioanele de 
alegători de pe tot cuprinsul pa
triei — și-au exprimat 
zi, prin nenumărate 
țări, sentimentele de 
dragoste și prețuire 
partidul nostru, hotărîrea de a 
nu-și precupeți eforturile pen
tru edificarea

în această 
manifes- 
profundă 
față de

socialismului în
România. Pînă la ora 12, aproape 
toți alegătorii înscriși pe listele 
secției de votare nr. 1 se prezen
taseră la vot.

triei noastre socialiste, care chea
mă la viată și o zonă bogată 

' în rezerve naturale ca a Vîlcei, dar 
puțin valorificate pînă nu de mult — 
ne-a spus unul din cei mai matinali 
votanți din Rîmnicu Vîlcea. Marin 
Barbu, operator la Combinatul chi
mic. Sarea de la Ocnele Mari s-a 
extras din timpuri străvechi, se vin
dea însă ca... sare, și atît. Calcarul 
nu avea nici el o soartă mai fericită : 
în cel mai bun caz devenea tot var, 
la cîțiva bani kilogramul. Prin con
struirea combinatului chimic și a fa
bricii de produse sodice — leagănul 
unei industrii chimice moderne — 
aceste bogății ale solului au devenit 
adevărate comori pentru progresul 
județului și al tării.

Ghcorghe Păușescu, maistru la fa
brica de oxoalcooli :

— Ne-au însuflețit perspectivele 
frumoase, și precise evocate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în recenta sa 
cuvîntare. Cunoaștem din propria 
noastră activitate amploarea și rea
lismul acestor perspective. Vom în
registra dublări și triplări ale capa
cităților noastre de producție. Va
loarea investițiilor pînă în 1980 va 
atinge impresionanta sumă de 7 mi
liarde lei. Industrializarea socialistă 
reprezintă o infuzie de forțe proas
pete : acest oraș, pe care dintot- 
deauna l-am cunoscut ca un tîrgușor 
adormit, devine un oraș de blociiri, 
de oameni activi ai industriei socia
liste, un oraș dinamic și modern. 
Am votat cu sufletul deschis pentru 
realizările noastre, pentru bunăstarea 
familiilor noastre, a întregului popor.

Un mare număr de constructori de 
la șantierul Sistemului hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de Fier" 
și-au exercitat dreptul la vot în lo
calul noii școli generale din Gura 
Văii. Primul venit la secția de votare 
a fost minerul Tudor Moraru, vete
ran al marilor șantiere ale patriei, 
deținător al Ordinului Muncii clasa I 
și al altor distincții.

La alegerile de acum patru ani am 
fost tot primul — ne-a spus el la 
ieșirea din cabina de vot. Pe atunci 
mă aflam la hidrocentrala de pe Ar
geș, unde lucram la executarea gale
riei de fugă. Pentru mine a vota la 
fiecare nouă legislatură pe alt mare 
șantier a devenit o obișnuință...

Ce „greutate" are votul celor de la 
Porțile de Fier acum, în acest mar
tie al anului 1969 7

— Pînă acum — ne informează teh
nicianul Valentin Corneanu — con
structorii au turnat peste plan 
80 000 mc beton, au efectuat mai mult 
de 2 400 000 mc excavați, iar linia fe
rată Tr. Severin — Topleț a fost dată 

în exploatare cu 6 luni mai devreme. 
Pentru execuția noilor căi de circu
lație s-au efectuat peste 3 milioane 
mc de terasamente și s-au turnat 
700 000 mc betoane simple și armate. 
Aceste realizări constituie temelia 
angajamentului pe care ni l-am luat 
de a crea condiții ca, în anul viitor, 
la hidrocentrala Porțile de Fier să 
intre în funcțiune primele două 
hidroagregate fată de unul cît era 
stabilit inițial.

Echivalenta „cifrică" a votului nu 
spune însă totul. Fiecare vot are 
aici si o substanță umană deose
bită. Uneori se sprijină pe o faptă 
de o generoasă semnificație. La 
una din ele corespondentul nostru 
a asistat chiar în ajunul alegeri
lor. La un moment dat sondeza 
care săpa găurile pentru pilonii u- 
nui pod s-a rupt. Apa avea o. a- 
dîncime de 11 metri, si o viteză de 
5 metri pe secu'ndă. Timpul pînă 
la începerea închiderii Dunării era 
foarte scurt și nu se putea admite 
nici un fel de decalare. Trebuia 
deci intervenit cu maximum de o- 
perativitate. Imediat a și sosit sca
fandrul Ion Corboveanu care tre
buia să înlocuiască prăjina sonde- 
zei. Cu ajutorul muncitorilor din 
echipa de serviciu. în condiții deo
sebit de grele, lipsit complet de vi
zibilitate. scafandrul a reparat de
fecțiunea în numai 37 de minute. 
Sondeza a început să sape în con
tinuare. iar seara pe graficul de 
lucru indicatorii de plan au apă- 
rut îndepliniți în proporție de sută
la sută.

A doua zi printre alegătorii de
la Porțile de Fier care votau la
secția nr. 13 Turnu Severin 1-■am
întîlnit. împreună cu soția sa. E- 
lttia. și pe scafandrul Ion Corbo
veanu. Era acolo ca si cum cu o 
seară înainte nu s-ar fi întîmplat 
nimic deosebit în munca sa.

La focuri 

ale istoriei

noastre
CÎMPURI. — La 2 martie, Țara 

Vrancei s-a deșteptat din zori în 
sunetele de bucium pornite de la 
Spulber și reluate pe toate văile. In- 
gînarea buciumașilor din satele de 
sub crestele înzăpezite ale Carpaților 
a pus în mișcare alaiurile tradițio
nale de vrînceni în costume pito
rești. îmbrăcate numai la marile săr
bători. Așa au coborît spre secțiile 
de votare tăietorii de lemne din Pău- 
lești și. Tulnici, împreună cu femeile 
și copiii,, transformind această zi nu 
numai ' într-o bucurie obștească; ci 
și. într-o bucurie a familiei. Acești 
oameni ai tradiției, înfrățiți odi
nioară cu pădurea, au contribuit ca 
civilizația socialistă să pătrundă pînă 
departe în munți, prin mecanizarea 
exploatărilor forestiere, prin rețeaua 
drumurilor și a electricității care se 
extinde necontenit, prin fața cea 
nouă și înfloritoare a satelor vrîn- 
cene de azi,

— Noi, vrîncenii, ne spune meca
nicul Dumitru Lazăr, deși am trăit 
între codri și munți, n-am fost nici 
o clipă rupți de viața tării. Nu vă 
amintesc nici de Vrîncioaia, nici de 
cei șapte feciori ai ei, nici de luptele 
pentru apărarea acestui pămînt pen
tru care ne-am dat sîngele, din tată 
în fiu, din generație în generație — 
și în 1917. cînd i-am respins pe co
tropitorii germani, și în 1944, cînd 
i-am aruncat peste munți pe aceiași 
cotropitori. Noi, vrîncenii, am fost 
și sîntem legați de întreaga viață 
politică a tării. Cine alta decît Vran- 
cea l-a trimis în Divanul ad-hoc pe 
Moș Ion Roată 7

Cu aceste cuvinte în minte ne-am 
oprit la Cîmpuri, satul aprigului de
putat pontaș, reprezentant al țără
nimii obidite de-acum un veac și 
mai bine la marele sfat al Unirii.

— Mai poartă azi cineva numele 
Iui Moș Ion Roată 7 a întrebat re
porterul nostru.

— îi poartă și numele, și tradiția 
— și s-au și înfățișat la urne încă 
din zori, dîndu-și cu dragoste votul 
pentru Frontul Unității Socialiste.

Urmaș în linie directă al celebru
lui deputat țăran este moș Dumitru 
Roată, în vîrstă de 78 de ani, care a 
venit la vot însoțit de gineri șl de 
fiice.

— Numele nostru este purtat, a 
declarat el, de peste 70 nepoți șl 
strănepoți, răspîndiți nu numai în 
comuna Cîmpuri, dar și pe la Soveja, 
Panciu și în alte locuri din Vrancea 
și din țară. Dar neamul Roată s-a 
schimbat, ca și toată Vrancea. Odi
nioară țărani, oameni care o duceau 
amarnic de greu, după cum a spus-o 
moșul nostru în Divanul ad-hoc, azi 
sîntem un crîng de oameni care are 
soli în mai toate meseriile și profe
siile. Am nepoți muncitori, învăță

La unison cu poporul. Ostașii unei unități în fața urnelor
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Generații în fata urnei. (La secția de votare nr. 42 din Capitală)

tori. ingineri, profesori. Ba chiar și 
sondori. Toți au învățat meseriile în 
anii noștri, iar eu, ca cel mai în 
vîrstă, mă bucur de viața lor de azi.

— Cu ce gînduri ați votat ?
— Toți urmașii lui moș Ion, toți 

vrîncenii au votat azi cu dragoste 
pentru țara cea nouă, pentru partidul 
comuniștilor, care e sufletul și sîn
gele nostru.

ISLAZ. — De la Cîmpuri, din Vran
cea, am „sărit" pe malul Dunării, ia 
întîlnirea cu spumegosul Olt, la Islaz, 
unde un alt moment istoric din is
toria luptei poporului nostru pentru 
libertate, independență, democrație 
este însemnat prin borna revoluțio
nară a anului 1848. Amintirea glo
rioasei cîmpii, de pe care Popa 
Șapcă de la Celei, Ion Heliade Ra
dulescu și ceilalți revoluționari au 
dat glas celebrei „Proclamații" este 
vie în sufletul urmașilor, al miilor de 
cetățeni ai comunei Islaz, care, încă 
din zori, s-au prezentat cu entuziasm 
în fața urnelor.

PÎNA LA ORA 15 în întreaga 
țară s-au prezentat la urne peste 
12 790 000 de cetățeni. In munici
piul București, de pildă, și-âu 
exprimat voturile peste 1,2 mili
oane cetățeni, în județul Hune
doara — mai mult de 320 000, în 
județul Ialomița — 230 000, în 
județul Argeș — 354 000, în ju
dețul Bacău — peste 350 000, în 
județul Brăila — 225 000, în ju
dețul Covasna — 120 000, în ju
dețul Vaslui — 260 000, în jude
țul Mureș — peste 373 000. In 
numeroase orașe, printre care 
Covasna, Tg. Secuiesc. Vatra 
Bornei, Calafat, Balș, Hîrsova, 
Șimleul Silvaniei, Deta, Fălti
ceni, Slatina. Corabia, Buziaș, 
Drăgănești-Olt, Moinești, Comă- 
nești și altele, marea majoritate 
a cetățenilor s-au prezentat la 
secțiile de votare.

— Sînt proaspete în inima noastră, 
declară alegătorul Florea Gingelea, 
cuvintele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a rostit aici, pe Cîmpia 
de la Islaz, acum aproape doi ani, 
cînd ne-a spus că visul înaintașilor, 
strădaniile lor. lupta lor au căpătat 
temei de faptă abia azi. Noi știm a- 
cestea prea bine. Ba aș spune că 
multe dintre realizările de azi nici 
măcar nu le puteau visa înaintașii. 
Cine își putea închipui că la doi pași 
de grădinile și porumbiștile de la 
Islaz se va ridica o asemenea mîn- 
drie de uzină una dintre cele mai 
mari uzine chimice din țară, combi
natul de la Turnu Măgurele 7

— Ce schimbări a adus combina
tul în viața comunei 7

— Schimbări ?... Produsele chimice 
de la Turnu Măgurele ajung pe toate 
ogoarele tării, deci și pe ogoarele 
noastre. Și mai e o schimbare. Le 
producem chiar noi, multi dintre 
foștii țărani din Islaz, obidiți odi
nioară. Azi dimineață cîteva zeci de 
oameni de la noi au votat înainte de 

a pleca la uzina chimică, unde lu
crează ca muncitori, electricieni, chi- 
miști, mecanici. Este un semn, între 
atîtea altele, că la Islaz s-au schimbat 
multe și din temelii...

— Tocmai de aceea, la Islaz, ne 
spune tov. Florea Macasoi, unde au 
fost înscriși în listele electorale 
5 685 de cetățeni, s-au prezentat la 
vot pînă la ora 9 toți cei înscriși, cu 
bucurie, cu dragoste, cu entuziasm, 
făcînd din ziua votului o sărbătoare 
a comunei noastre.

VLADIMIRI — Să urcăm pe Olt în 
sus și să trecem în Oltenia, suind 
spre munții Gorjului, acolo de unde, 
într-un an de foc și singe, s-a înăl
țat sabia dreptății a lui Tudor, eroul 
Oare a proclamat: „Patria este no
rodul, iară nu tagma jefuitorilor". 
Era tara bogată a unui norod sărac, 
sărăcit prin jaf străin și asuprire 
lăuntrică, era tara săracă a unui no
rod bogat sufletește, viteaz și demn, 
hotărît încă de pe atunci să-și 
scuture lanțurile. Sabia Iui Tu
dor, pădurile de săbii ale panduri
lor lui, cărora li s-au alăturat păduri 
de furci și de coase, s-au ridicat pen
tru apărarea dreptății unui neam 
care, acum liber și stăpîn pe soarta 
sa, e stăpîn al unei țări bogate și 
prospere, hotărît s-o apere cu aprigă 
vitejie împotriva oricărui dușman.

în fața secției de votare nr. 171 din 
satul Vladimiri ne-am întîlnit fată 
în față cu un chip, parcă desprins 
din cartea de istorie, cu acel Tudor 
pe care îl știam, nalt, spătos, mîndru 
ca un haiduc. g9

— Cum vă numiți ? . ■
— Tudor Vladimirescu. Dar s{ț%- 

moșul a murit mai tînăr, el n-a apji- 
cat vîrstă mea de aproape 70 de .ani. 
E drept, pe noi, pe cei din neamul 
Vladimireștilor, nici vîrstă nu ne în- 
covoaie ușor. Dacă nu ne-am supus 
asupritorilor, cum o să ne supunem 
vîrstei ?

— Cum vi se pare această zi 7
— Nu-i o zi, e o vreme. O vreme 

a noastră, a acestui neam. Eu unul, 
purtînd numele pe care îl port, sînt 
mulțumit că am ajuns să trăiesc ast
fel de timpuri. Am avut înalta cinste 
să i-o spun direct tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe Cîmpia de la Padeș, 
la poalele Parîngului pe locul de 
unde moșul Tudor a pornit răscoala 
din 1821. Am votat astăzi, cu mîndrie, 
pentru fericirea neamului nostru, 
pentru țara noastră, patria tuturor 
locuitorilor ei, pentru ziua noastră 
si mai bună, de mîine. Pentru asta 
au votat toți gorjenii.

Gf de mîndră

creste tara9 9

„Cît de mîndră crește tara.
„Ca și holda primăvara...

Este un cîntec popular ce l-am 
auzit zilele acestea intr-un sat pe 
valea Sălăutei.
Pe această melodie a dragostei de 

patrie, a mindriei pentru victoriile 
obținute în anii socialismului, a în
crederii în cele ce vor succeda s-au 
desfășurat spre secțiile de vot ala
iurile năsăudenilor și bistritenilor. 
într-o sărbătoare in care entuzias
mul popular a prileiuit si o revăr
sare a comorilor folclorice, prin bo
găția și varietatea costumelor, prin 
pitorescul dansurilor. r

— Sînt meleagurile lui Liviu Re- 
breanu si badea George Coșbuc. ne 
spune prof. Isidor Ulea. Păstrăm 
frumusețea folclorului, dar îi ală
turăm ritmul industriei ; păstrăm cu 
griiă vechile monumente de artă, 
dar paralel cu aceasta reconstruim 
orașele si înălțăm așezări urbane 
noi. Planul de perspectivă al județu
lui— Bistrița Năsăud n.n. — prevede 
că în 1975 producția industrială 
globală va fi de aproape 4 ori mai 
mare decît în 1968. Alături de po
micultură si viticultură, marile bo
gății ale acestei zone, se vor pune 
în valoare noi resurse naturale, au
rul verde al pădurilor, mmereurile. 
etc., ceea ce înseamnă că în emble
ma județului vom așeza simboluri 
noi. Vă întrebați de unde știu toa
te acestea 7 Sînt profesor de geo
grafie si trebuie să-mi informez așa 
cum se cuvine elevii. Dună cum 
vedeți, geografia județului nostru 
este în plină schimbare, trebuie s-o 
urmărim strîns. ne măsură ce noi 
înșine o schimbăm. Votez pentru 
aceste schimbări...

— ...pentru care noi. cei mai ti
neri. ne pregătim intens, ne spune 
elevul Vasile Ilea din Alba Iulia. 
după ce a introdus buletinul în 
urnă, la secția de votare nr. 3 din 
acest municipiu. Împreună cu co
legii mei, am votat azi pentru !n- 
tîia oară. Este primul nostru gest 
politic și cetățenesc. Fiindcă sîntem 
la Alba Iulia. anticul Apullum. pot 
spune că azi am simțit ce simțeau 
probabil tinerii noștri strămoși ro
mani cînd îmbrăcau toga de cetățeni.

— Intr-adevăr, aici la Alba Iulia. 
ne spune prof. Ion Berciu, șef de sec
ție la Complexul muzeistic din locali
tate, aici lingă zidurile lui Mihai și 
Horia, inima noastră bate mai tare. 
Dar bate mai tare nu numai pentru 
istoria glorioasă a acestei cetăți, ci 
și pentru noul destin, înfloritor, al 
orașului și al județului, al întregii 
țări. Veteranii Unirii din 1918, ca și 
nepoții lor, acești tineri care votează 
pentru întîia oară, văd cu mîndrie 
cum orașul crește sub ochii lor. cum 
istoria se împletește cu prezentul, le- 
gîndu-ne și mai strîns de acest pă
mînt.

„Cît de mîndră crește tara.
„Ca și holda primăvara...".

Tinerețea
9

ia ea acasă
Secția nr. 5 din Capitală. Aici, pe 

lingă cetățenii din împrejurimi, vo
tează și o mare parte din studenții 
Universității bucureștene. Din mulți
mea de tineri, care așteaptă cu emo
ție momentul în care vor încredința 
urnei hotărîrea lor, l-am ales pe cel 
mai... june.

— Bănuim că votați pentru prima 
oară...

— Aș vrea să votez, dar împlinesc 
18 ani doar peste cîteva zile. Deo
camdată o însoțesc pe sora mea mai 
mare.

Intervine sora tînărului intervie
vat mai înainte, Carmen Adăscăliței, 
studentă în anul IV la Facultatea de 
limbi romanice și clasice :

— Am 21 de ani. De fapt, ca mine 
sînt sute de colegi care, aici sau la 
alte secții, se găsesc pentru prima 
oară în fața urnelor.

Unul dintre numeroasele cămine 
studențești ale orașului universitar 
din cartierul Grozăvești s-a trans
format în această duminică într-o 
școală a răspunderii și angajării ci
vice pentru cei peste 8 500 de stu- 
denți care au votat aici pentru pri
ma oară, beneficiind cu mîndrie de 
un drept consemnat cu litere de aur 
în Constituția tării.

— Ne întîlnim aici, în această zi, 
studenți de la cele mai diverse in
stitute tehnice și umaniste. Eu sînt 
studentă la pediatrie — spunea 
tinara Maria Grecu — ea la teatro
logie, el la tehnologia constructiei.de 
mașini. Fiecare dintre noi are în 
minte, cînd votează, viața universi
tară efervescentă a institutului său, 
climatul de grijă pentru viața și vii
torul nostru de care nu s-a bucurat 
nici o altă generație de studenți din 
istoria tării.

La centrul de votare nr. 47 din 
Cluj special amenajat pentru stu
denții căminiști, încă înainte de 
ora 6 s-a prezentat un grup de stu- 
denti din anul I de la Institutul pe
dagogic de trei ani, în frunte cu de
canul Facultății de științe naturale, 
conf. univ. dr. Matic Zacheu.

— De ce așa de dimineață și de 
ce cu întreg anul I 7

— De ieri am hotărît să mergem 
primii la vot și neapărat împreună — 
ne-a răsnuns tov. Matic. Am tinut. 
să fiu alături de ei, deoarece este o 
serie excepțională, care a luat in 
întregime sesiunea examenelor din 
iarnă...

Ora 6,30. Studenții de Ia Institutul 
politehnic au venit în grup.

— Sint din Maramureș, din co
muna Ariniș — ne spune Traian 
Zahu. Părinții mei sînt țărani coope
ratori, dar mie mi-a plăcut matema
tica, am intrat la politehnică și acum 
iată-mă în anul IV. Dacă eu și co
legii mei sîntem astăzi atît de veseli, 
aceasta este și pentru că sesiunea de 
examene din iarnă am terminat-o cu 
rezultate foarte bune. Ne-am făcut 
datoria luîndu-ne examenele, după 
cum ne facem acum o înaltă datorie 
cetățenească, votînd Frontul Unității 
Socialiste...

în cartierul Tătărași din Iași, unde 
se vor muta facultățile Institutului 
politehnic .Gheorghe Asachi". Aci se 
naște sub ochii noștri al doilea cen
tru universitar al întineritei urbe de 
pe dealul Copoului. La alegerile tre
cute, acest nou centru studențesc nu 
se conturase încă. Studentul Virgil 
Percec, din anul V al Facultății de 
chimie industrială, ne-a spus că ' la 
alegerile trecute a votat pentru prima 
dată ca student-boboc. iar acum vo
tează pentru a doua oară împreună 
cu soția sa, Simona, colegă de fa
cultate, pregătindu-se să plece în 
practica de diplomă pentru inginerie.

...Alfi tineri
9

care votează

pentru prima

oară: osfasii
— Ce sînteți în „civilie" 7 — îi în

trebăm pe cîțiva dintre cei adunați 
pe platourile unei unități mecanizate, 
în așteptarea momentului solemn al 
votării.

— Electrician (sergentul Radu Cer- 
chia).

— Fochist de termoficare (soldatul 
Radu Stăvariu).

— Lucrez în cercetarea științifică 
la un institut al Academiei (fruntașul 
t.r. Vasile Chirica).

— Sînt contabil Ia o cooperativă 
agricolă (fruntașul Murat Rucni).

Oameni tineri din toate ținuturile 
țării și de cele mai felurite meserii

(Continuare in pag. a III-a)
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— meserii pașnice, exprimînd telurile 
și ocupațiile constructive ale unui 
popor aflat pe schelele creației so
cialiste.

— Votul nostru pentru Frontul Uni
tății Socialiste — ne spune sergentul 
Radu Cerchia — este legat tocmai 
de munca și viața noastră obișnuită, 
de construcția pașnică ce se desfă
șoară în patria noastră înfloritoare. 
Dar nu uităm nici o clipă cele amin
tite de tovarășul Ceaușescu în ultima 
sa cuvîntare : dacă — la nevoie — 
toți cei 20 000 000 de cetățeni ai țării 
sînt gata- pînă la unul să apere cuce
ririle socialiste, libertatea și indepen
dența patriei, noi, ostașii tării, ne 
simțim în primul rînd răspunzători 
de apărarea cuceririlor socialiste ale 
poporului !

Aceste cuvinte au o rezonanță 
anume aici, între zidurile acestei uni
tăți din care a făcut parte cîndva 
și eroul utecist Constantin Godeanu, 
sublocotenent post-mortem, căzut vi
tejește în marea bătălie antifascistă. 
La vîrsta la care Constantin Godeanu 
își jertfea eroic viața, acești tineri 
ostași introduc în urne buletinele 
răspunderii cetățenești și patriotice. 
Un vot pentru întărirea și apărarea 
patriei — adeziune deplină la politica 
partidului închinată intereselor vitale 
ale națiunii socialiste.

casele oame

nilor, pe mări,

și am ținut să votez aici. Simt în 
viața de toate zilele puterea unității 
noastre, a celor de toate naționali
tățile, în muncă, în scopuri, în jurul 
politicii independente, pașnice și in
ternaționaliste a partidului și statu
lui nostru.

în secția de vot intră un tînăr 
oacheș, cu haină de piele.

— De ce nu votați în oraș ?
Traian Cuc, inginer agronom din 

Satu Mare, ne destăinuie scopul șe
derii sale în București.

— Sîntem vreo 200 de ingineri so
siți din toată țara la un curs de 
specializare în domeniul irigațiilor. 
Așa cum a arătat recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în viitor trebuie 
să extindem considerabil suprafața 
irigată în agricultură, și noi ne pre
gătim pentru această importantă ac
țiune.

Deci Traian Cuc a venit la spe
cializare. Dar chimistul Eugen Far- 
kaș din Baia Mare ?

— în această zi mi-a sosit invi
tație de la I.D.M.S. să ridic autotu
rismul „Dacia". Schimb aici trenul, 
spre Pitești.

— Și returul ?
— îl voi face cu mașina. Copiii și 

soția mă așteaptă nerăbdători. Vor 
să studieze geografia țării... din „Da
cia".

— Plec în concediu de odihnă la 
Predeal și votez aici, în Gara de 
Nord, înainte de ă mă urca din nou 
în trenul spre Brașov. Odihna mea, 
ca simplu muncitor — nu credeți că 
și asta e o realizare ? (Constantin 
Buzea, muncitor, Brăila).

Pe Constantin Trofin, mecanic de 
locomotivă Diesel-electrică. îl între
băm :

— Ii cunoașteți pe candidații dum
neavoastră ?

— Mai mult, cunosc personal pe 
doi dintre ei : pe Radu Victor și Ion 
D. Anghel. Sînt unul și unul. îmi

Unitatea

de monolit

a întregului

nostru popor

Aceeași atmosferă de însuflețire 
și prietenie am regăsit-o și la Timi
șoara. la secția de votare nr. 19, 
care se află în clubul „2 aprilie 
1929“ — un vechi centru al mișcării 
muncitorești timișorene.

— Tradiția noastră de muncă și 
.luptă comună, ne spune maistrul 
,F. Jung, numără nu ani, nu decenii, 
ci secole. Fabrica la care lucrez a 
împlinit recent 250 de ani de exis
tentă. Sărbătorind acest pătrar de 
mileniu, sărbătorim și o tradiție a 
frăției. Iată de ce, la vot, am venit 
împreună, muncitori români, ger
mani. maghiari — cu toții părtași la 
construirea socialismului.

— Această frăție, consolidată de-a 
lungul vremii, ne spune contabilul

mjnetii si mai sosește, ici si colo, 
cîte un întîrziat care a fost reți
nut peste zi de munci imperioase, 
în tot felul de activități care nu 
sufereau întrerupere.

Tara a votat. Oamenii comisii
lor de votare comentează impresio
nați momentele de peste zi si se 
pregătesc pentru ora de închidere a 
secțiilor, ora 0.

Se apropie o nouă zi.
Ca un singur om. tara s-a pre

zentat la vot într-o unanimitate si 
cu o însuflețire care îi cimentează 
și mai mult unitatea. îi deschid 
zări noi în realizarea prevederilor 
realiste si grandioase cărora le-a dat

pe meleaguri

pitorești

O scurtă explorare în lumea... 
noilor nășeați si a mamelor. Pri
mul născut al zilei de 2 martie a 
fost, la maternitatea Polizu. copi
lul numit... — dar încă nu i-a pus 
nici un nume.

— Urma să-1 cheme Daniela, dar... 
e băiat, .ne spune mama. .Șigrid 
Popă; Mai avem doi băieți," ■ care 
ne-au adus numai bucurie în casă.

Vecina din patul alăturat este o 
mamă aflată la primul ei copil — 
Alice Mirontov-Tuculescu.

— Rudă cu pictorul Țuculescu ?
— Nepoată.
— Iar fiul dumneavoastră se nu

mește... ?
— ...Răzvan 1
— Nu v-a obosit agitația acestei 

dimineți ?
Cele două mame protestează.
— S-a făcut o urnă volantă, pen

tru mamele care nu au permisiu
nea să coboare din pat. Ne-a bucu
rat să nu fim scoase diln ..circui
tul cetățenesc", ne-a bucurat gîn- 
dul că votăm o dată cu soții noștri, 
cu familiile noastre.

...Ne aflăm pe strada Carol Da
vila. la numărul 24. în cartierul 
Cotrocenilor. sub dealul dominat de 
Academia militară. O urnă volantă 
s-a deplasat la domiciliul lui Iacob 
Grigore Zadik. Generalul care ș-a 
făcut cunoscut ca șef al statului 
major al armatei I la Mărășești 
ar fi preferat să vină singur, dar 
comisia de votare s-a gîndit că e 
mai frumos ca urna să se depla
seze ' la cetățean, având în vedere 
faptul că vmtantul a trecut vîrsta 
de 101 ani.

Stăm de vorbă cu generalul și 
cu fiul său. tot militar pensionat, 
încă . tînăr. aflat abia la... 71 de 
ani.

— Numai cine n-a** cunoscut răz
boiul poate fi amator de conflic
te, ne spune eroul de la Mărășești. 
Toate forțele spirituale de pe fata 
pămîntului trebuie să se încordeze 
pentru a stinge focarele de război 
și disensiune. Familia mea aprecia
ză politica promovată de statul ro
mân pentru a încuraja în lume 
manifestările de înțelegere între na
țiuni si pentru a cere să se evite 
tot ce poate dezbina oamenii pro
gresiști și pașnici.

— în mod special, intervine Zadik- 
„tînărul", sîntem încă sub. impresia 
cuvîntării ținute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața alegătorilor. So- 
cot că tara noastră duce o politică

externă extrem de realistă, care 
pornește de la principii de o drep
tate evidentă, pe care nimeni nu le 
poate contesta, cum ar fi cele ale su
veranității. independenței, egalității 
în drepturi a națiunilor. în această 
zi de vot ne simțim mai înfrățiți de- 
cît oricînd cu întregul nostru popor. 
Spun asta și în numele tatălui meu, 
pentru că dintr-un secol și mai bine 
de viață, 25% din ani i-a trăit după 
Eliberare, și numai în această pe
rioadă a votat, căci înainte de război, 
după cum știți, armata era „marea 
mută“, militarii n-aveau drept de vot.

Un reporta” al „Scînteii" a înso
țit o echipă volantă dintre acelea 
care s-au deplvsat la domiciliul cetă
țenilor imobilizați acasă din diferite 
cauze. Iată cîteva din impresiile cu
lese : '

— Faptul că oamenii nu m-au uitat 
— ne-a spus Alexandrina Capri, în 
vîrsta de 43 de ani, țintuită acasă de 
boală și pensionată — mi se pare un 
gest de solidaritate umană și se în
cadrează într-un întreg lanț de ac
țiuni menite să-mi redea puterea de 
a munci. Sentimentele mele de recu
noștință pentru partidul și guvernul 
care promovează o asemenea atitu
dine 1

Gheorghe Pleșcan, pensionar cefe
rist :

— Am luat parte în tinerețe la lup
tele greviste din Pașcani. Apreciez 
tot ce se înfăptuiește astăzi. M-a im- 
pr ionat deunăzi, la radio, largul 
pr< ram de perspectivă înfățișat de 
tov; ’ășul Nicolae Ceaușescu în fata 
țări Un program pentru care mi-aș 
dori să fiu din nou tînăr. să pot 
munci. Partidul a. pregătit însă forte 
considerabile cu care să poarte țara 
noastră pe cote înalte ale industriei. 
Votez, în primul rînd, pentru acest 
mare program de perspectivă.

Constanța Mazăre, pensionară, din 
strada Mendeleev nr. 37, adaugă, la 
cuvintele ei pline de căldură, și unele 
accente critice :

— Nu mă îndoiesc că sarcinile mari 
puse de partid se vor înfăptui, cum 
s-au înfăptuit întotdeauna. Există 
însă și unele „mărunțișuri" care — 
atunci cînd nu se respectă indica
țiile forurilor superioare de partid 
și de stat — pot duce la pagube 
mari. Stau într-o casă încă bună, 
dar tavanul se strică an de an din 
cauza acoperișului deteriorat de in
temperii. Ce nu repari azi, mîine îți 
provoacă pierderi mai mari. Noii 
noștri deputați sperăm că vor avea o 
influență mai mare pentru îmbunătă
țirea felului de a munci și mijloace
lor de care dispun întreprinderile 
gospodărești-edilitare.

— Pe lîngă obligațiile organelor lo
cale de stat — adaugă, pe aceeași 
stradă, la numărul 33, funcționarul 
Gh. Mihăilă — firește că și noi, cetă

țenii, avem datoria de a da întreg 
ajutorul nostru. Sîntem gata oricînd 
să dăm acest ajutor.

Deși a existat o grijă specială pen
tru oamenii în vîrstă, cetățeanul Vir
gil Troteanu, din strada Cosmonauti- 
lor 7, a refuzat să primească o urnă 
volantă, s-a prezentat singur la vot, 
la secția 6 din sectorul I :

— De ce să-mi vină acasă ? Doar 
nu mă simt bătrîn. La 91 de ani, pot 
să vin foarte bine și singur la vot. 
Peste patru ani, tot singur o să vin. 
Pe urmă, om mai vedea. Votez pen
tru Frontul Unității Socialiste. Am 
impresia că azi e mai ușor să te 
simți tînăr.

Să mergem acum ceva mai departe, 
în lumea celor care au votat încă 
de la orele 2 sau 3 dimineața.' E oare 
legal? Ora. două sau trei, cînd..sec
țiile, de. votare își'deschid porțile abia 
la 6 ? Perfect legal, pentru că era 
două sau trei dimineața după ora lo
cală dar șase punct după ora Româ
niei : e vorba de marinarii aflati pe 
oceane îndepărtate, la cîteva fuse- 
orare depărtare de ora Bucureștiului.

— Navigam în Atlantic, a transmis 
Nicolae Mirea, comandantul motona
vei „Carpați". La secția noastră de 
votare lucrurile au mers probabil 
mai repede decît la cele din tară, 
pentru că în mai puțin de jumătate 
de oră votase toată lumea : echipa
jul numără 48 de membri. Am vo
tat la aceeași oră — șase, după ora 
României — ca să ne simțim și în 
această privință la unison cu.țara.

Telegramă de pe nava „predeal". 
„Echipajul nostru, aflat în Oceanul 
Indian, în apropierea insulei Mauri- 
ciu, în drum spre tară, a terminat 
votul la ora 7 (după ora României). 
Echipajul își exprimă convingerea că 
dînd voturile sale candidatilor Fron
tului Unității Socialiste slujește ma
rea cauză a socialismului ; ne anga
jăm, pentru viitor, să purtăm cu 
cinste și mîndrie pe mările și ocea
nele lumii pavilionul scumpei noastre 
patrii".

De altfel navele, în mic. reflectă 
viata multiplă a întregii țări, econo
mia ei în avînt: cargoul „Dobrogea" 
tocmai urma să descarce tractoarele 
Brașovului în portul indian Bombay; 
pe alt meridian, în Anglia, la Man
chester. cargoul „Brăila" descărca 
un grup variat de mărfuri româ
nești, iar „București" e încă în drum 
spre un port nord-coreean, cu pro
duse ale industriei noastre ușoare si 
ale chimiei românești.

Alți călători, ceva mai apropiați, 
sînt cei care se perindă prin Gara 
de Nord. La ora 7,21, printre cei so
siți cu trenul de Tg. Mureș, votează 
și un ceferist. Ludovic Wass, condu
cătorul trenului. Are 33 de ani și e 
tatăl a două fetite.

— Plec diseară din nou în cursă

Voturi 
de la mii 

de kilometri
In tot cursul zilei de ieri la 

București au sosit telegrame 
din diferite capitale ale Europei, 
Asiei, Africii, Americii prin care 
se comunica votul cetățenilor 
români aflați peste hotare — 
personalul diplomatic și de ser
viciu al ambasadelor și legațiilor 
Republicii Socialiste România, 
membrii misiunilor economice, 
oameni de cultură, oameni de 
știință participanți la manifestări 
științifice internaționale sau a- 
flati în schimburi de experiență, 
scriitori, artiști plastici, muzi
cieni aflați în turnee, sportivi 
deplasați pentru diferite compe
tiții, turiști.

La misiunile diplomatice an 
fost amenajate secții de votare 
care au aparținut circumscrip
ției nr. 1 București pentru Marea 
Adunare Națională, în care a 
candidat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pretutindeni votul 
s-a încheiat încă din primele 
ore ale dimineții.

— Spune-ne și nouă, maică, pentru 
cine votezi ?

— Votez pentru țară, maică, pen
tru România.

Aceea care a încredințat urnei vo
tul este bătrîna Dochia Ungur, din 
comuna Cupșer.i, Tara Lăpușului, 
Maramureș, o femeie care poartă 
pe umeri mai bine de un veac din 
istoria țării, mai exact numără 115 
ani ! S-a născut mai înainte de sui
rea pe tron a lui Cuza, deci înainte 
de Unire. Era tînără pe vremea răz
boiului independentei, născuse multi 
copii 'înainte de primul război mon
dial. A sosit la vot printre primele 
femei din sat, însoțită de o fiică de 
55 de ani și de cinci dintre străne
poți. Comisia de votare i-a urat, în 
corpore, „la mulți ani", cu un res
pect pe care îl dai nu numai unei 
vîrste, ci, într-un fel, umanității sau 
unei țări.

Cîte evenimente, cîte fapte demne 
de amintire s-au întîmplat numai pe 
meleagurile ei ? O nepoată i-a năs
cut un copil ; la Cavnic, într-un sin
gur an, s-a născut o nouă așezare 
de mineri ; simultan la Iași a apărut 
o nouă fabrică, la Turnu Măgurele a 
fost dată în exploatare o secție nouă, 
de la Galați a pornit spre oceane un 
nou cargou mineralier, în Munții 
Ciucului a apărut o nouă cetate a 
aurului verde ș.a.m.d. Acestea toate, 
evenimente care concurează clipa, 
anul sau veacul, sînt fapte care de
pășesc memoria unui singur ins, ți- 
nînd de' memoria pămîntului. de 
fapta de hărnicie și abnegație a unui 
întreg popor. Mai presus de toate ele 
țin însă de unitatea acestui popor, de 
coeziunea de familie a națiunii noas
tre socialiste, de unitatea de monolit 
între partid, guvern, popor, care dă 
temelia moral-politică a României 
socialiste.

în numele acestei unități au votat 
înfrățiți muncitori, intelectuali și ță
rani, români, maghiari, germani și 
de ajte naționalități, toți acei care 
prin istoria lor comună, prin lupta 
și munca lor comună au ridicat și ri
dică edificiul patriei noastre dragi. 
Ei au consolidat, cetătenește. acest 
edificiu, prin votul lor.

La Sfîntu-Gheorghe, muncitoarele 
românce și maghiare de la uzina tex
tilă'^,Oltul" âu venit braț la' braț la 
vot. S-au prezentat: Marghit Husar 
și Viorica Jijik împreună cu cole
gele lor din aceeași secție Ana Pa- 
lade și Ioana Marin, venind din 
schimbul de noapte.

— Cum ar putea fi altfel ? ne-a 
declarat: Kolman Szatmari, preșe
dintele secției de votare nr. 52 din 
satul Chichiș. Așa cum spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. anul 
trecut, cînd ne-a vizitat județul, pe 
aceste meleaguri au trăit și au mun
cit împreună români și maghiari, 
îndurînd deopotrivă greutățile, lup- 
tînd împreună împotriva împilatori
lor. Aici, la Chichis. la cîțiva pași de 
secția de votare, a căzut, eroic .re
voluționarul Gabor Aron, unul din
tre fruntașii revoluției de la ,1848.

Cîteva clipe înainte de a trece prin fața urnei... (La secția de votare nr. 4 
din Ploiești) ,

Deaki Ludovic, din Tg. Mureș, a că
pătat o bază și mai puternică dato
rită politicii mafxist-leniniste a 
partidului nostru, politică de înflo
rire a tuturor meleaguriloi’ tării, de 
deplină egalitate, a tuturor cetățeni
lor indiferent de limba pe .care o 
vorbesc.

. — La baza, acestei unități, care . 
cuprind? întregul nosțru 'popor — a 
declarat' prof. dr. docent .Ioan .Ursu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru energia nucleară, director al 
Institutului de fizică nucleară al 
Academiei — se află alianța de 
neclintit dintre țărani, muncitori si 
intelectuali, se află unitatea de tel 
a întregii națiuni, garanția izbînzi- 
lor de pînă azi, certitudinea victo
riilor noastre de mîine, pe care vo- 
tul. de azi le parafează printr-un no
bil act'cdt5f'ehe'sc”1nchinat victoriei 
depline a socialismului.

glas. în cuvîntul său la marea a- 
dunare electorală din Capitală, to 
varășul Nicolae Ceausescu.

Votîînd. cetățenii tării s-au r
nuntat răspicat pentru unitatea a 
tre partid, guvern 'si popor, baza 
de neclintit pe care se sprijină pro
gresul tării, bunăstarea oamenilor 
ei. independenta si suveranitatea 
României .socialiste.

Votul pentru socialism este un vot 
dat pentru demnitatea omului, pen
tru afirmarea poporului, ca adevă
rat stăpîn al tării, pentru înflo
rirea industriei noastre, a agricul
turii. a vieții științifice si cultu
rale. pentru perfectionarea vastului
mecanism democratic de conducere z 
a - treburilor- . publice. •>% ■<

Am votat toti pentru manifesta

Spre

o nouă si

rea nestingherită a energiilor si 
talentelor puse în slujba patriei, 
pehtru înfăptuirea, punct cu punct, 
a mărețului program de dezvoltare 
a viitorului cincinal — preliminat 
pentru o producție mai mare decît 
cea obținută între 1951—1965 — 
pentru o tară mai bogată, cu oa
meni demni și fericiți, pentru tot 
ceea ce înseamnă civilizația socia
listă.

E liniște.
După multe ore febrile, dar plă

cute. membrii comisiilor de votare 
se destind. Au trecut ceasurile di- 

a

Votul de la 2 martie, prezența ma
sivă în fata urnelor de' vot, atmos
fera entuziastă în care s-a desfășurat 
votarea constituie un ferm și imens 
mandat acordat liniei politice a Par
tidului Comunist Român.

Afluxul mare de votanji din primele ore dă calculatoarelor de furca : la comisia elecrorolâ din Brăila se so
cotesc procentajele de cetățeni care s-au prezentat la secții.
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pun mari speranțe în asemenea oa
meni. Votînd pentru ei. am votat de 
fapt pentru toti candidații Frontului 
Unității Socialiste, pehtru politica 
partidului și statului nostru.

L-am întîlnit pe „cel mai bun ju
cător român" în meciul cu Anglia 
de pe Wembley — e vorba de fot
balistul Radu Nunweiller — la sec
ția de votare numărul 1 a sectorului 
4.

— Nu uitați că eu sînt abia Nun
weiller VI. Dacă i-am aduna pe toți 
— sîntem șapte frați — dacă am mai 
aduna soțiile, cumnații, toate neamu
rile, familia noastră ar totaliza pro
babil numărul de cetățeni necesar 
pentru a alege un candidat — glu
mește el. Și ar fi, cu siguranță, 
tot un candidat al Frontului Unității 
Socialiste.

— Ce fapt ați dori să subliniați 
în mod deosebit, cu prilejul alege
rilor de azi ?

— Creșterea prestigiului României 
socialiste. Am călătorit mult în străi
nătate. An de an, de la deplasare la 
deplasare chiar, am putut simți cum 
cresc respectul, stima cu care este 
privită politica internă și externă 
promovată de statul nostru. Pot 
spune că nu doresc fotbalului nostru 
decît să fie mai des la înălțimea a- 
cestui prestigiu. în diferite țări am 
constatat că oamenii auziseră atîtea 
lucruri bune despre români, îneît se 
așteptau, automat, ca și fotbaliștii 
lor să joace bine. Ar fi ceva să nu-i 
dezamăgim.

★

Deși timpul ne-a oferit o dumi
nică liniștită, fără intemperii deose
bite, drumul spre urne n-a fost în 
toate cazurile o simplă plimbare. La 
Tușnad, cetățenii care așteptau des
chiderea secțiilor de votare apreciau 
temperatura la aproape minus 20 de 
grade — dar atmosfera, în alt sens, 
se menținea caldă. In munții înzăpe
ziți ai Cibinului, muncitorii de la în
treținerea hidrocentralei Sadu 5 au 
coborît cu eforturi. înfruntînd aspri
mile drumului pînă la punctul nu-; 
mit Gîtul Berbecului, pentru a-și 
exercita dreptul de vot. Ca să poată 
vota și tehnicienii aflați în punctele 
meteorologice ale munților Bucegi, 
s-a cerut ajutorul unei echipe de al- 
piniști exersați. Echipa a luat cu 
sine o urnă mobilă și a transportat-o 
în primele ore ale dimineții pe cul
mile munților. La orele 6, au făcut 
primul popas, pe vîrful Omul. Da
torită acestei echipe, au putut vota 
din primele clipe, o dată cu numeroși 
alti cetățeni din tară, tehnicienii 
aflați aici: soții Spiridonescu, Paul 
Brînduș și alții.

Comuna Avrig, județul Sibiu, la ora 11, ultimii alegători își primesc buleti
nele. In marea majoritate a satelor din acest județ, voiul s-a terminat 

la ora 12.

în ochii opiniei publice mondiale 
votul acordat la 2 martie va însemna 
o confirmare strălucită a unanimității 
cu care milioanele de fii al Româ
niei socialiste -sprijină principiile 
și modul în care partidul și statul 
nostru acționează în viața interna
țională ; partidul nostru militează cu 
principialitate și pasionată hotărîre 
pentru consolidarea prieteniei și cola
borării frățești cu toate țările socia
liste, pentru unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești, pentru întărirea frontu
lui mondial antiimperialist, pentru o 
fertilă conlucrare cu toate popoarele 
lumii, pe temeliile respectului deplin 
al independenței, suveranității, egali
tății în drepturi, pe temeliile ne
amestecului în treburile interne și
tinînd seama de avantajul reciproc. 
Emanație a celor mai înalte calități 
ale națiunii noastre socialiste, parti
dul nostru, cimentat de idealurile 
socialismului și comunismului, ale 
progresului, păcii și prieteniei între 
toate popoarele Pămîntului, repre
zintă chezășia unui mîine fericit, al 
nostru și al copiilor noștri.

Democrația noastră socialistă este
o democrație a legăturii fidele dintre 
vorbă și faptă : votul dat pe buletine
în ziua de 2 martie este un.
vot care se va prelungi în zi-
lele Și anii următori, tradus în
graiul zilnic al faptelor de muncă, 
în ascensiunea liniilor pe graficele
de producție, în înălțarea stivelor re
coltei strînse de pe ogorul socialist, 
într-un neîntrerupt suiș pe căile cul
turii și civilizației socialiste. ■

Pînă la ora 21-cînd încheiem reportajul - 
în întreaga țară se prezentaseră în fața 
urnelor peste 13 280 000 de cetățeni. 
In toate județele țării, operația votării 

era aproape încheiată
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Telegramă

Maiestății Sale HASSAN
Regele Marocului

II
RABAT'

Cu prilejul zilei naționale a Regatului Maroc, în numele Consiliului 
<le Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al meu 
personal, adresez Maiestății Voastre călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului marocan 
prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații dintre țările noas
tre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și maro
can, al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

MAROC

Progrese in organizarea

învățamîntului
Una din caracteris

ticile atribuite majo
rității statelor africa
ne este tinerețea, lucru 
perfect valabil, dacă 
ținem seama de fap
tul că ele si-au cu
cerit independenta în 
ultimul deceniu ,și ju
mătate. Dar în on- 
samblul acestei geo
grafii noi. Marocul 
deține o poziție spe
cială: tinerețea locui-

ntr-ade-

51 tt a
nic de

cLintr-o 
ieste 14 
locuitori 

încă

condii 
nrecc '/firile

de ani. 
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ie tine- 
ă joace 
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t con- 
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upă cu- 
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convin-

orilej de 
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la con-
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elei de
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industrie

etc. Deosebit de im
presionante au fost 
festivitățile de lumi
nare a diplomelor ab
solvenților diferitelor 
scoli si facultăți, ca 
o expresie a importan
tei ce se acordă pro
gramelor de învățământ 
și de pregătire a ca
drelor în general. Fap
tul este mai mult de- 
cît explicabil. Dispu
tând în momentul cu
ceririi independentei 
doar de 1 000 de po
sesori ai diplomei de 

■, bacalaureat, economia 
tînărului stat maro
can era pusă în si
tuația de a apela la 
specialiști străini, 
prea puțin legați de 
interesele autohtone. 
„A fost necesar un e- 
fort considerabil pen
tru pregătirea cadre
lor. pentru cuprinde
rea a cit mai multi 
tineri în scoli, pe pro
file de specialitate. în 
vederea satisfacerii ne
voilor imediate" — 
arăta dl. Zenined. se
cretar general al in
formațiilor. Datele sta
tistice indică rezulta
te însemnate în aceas
tă privință. De la cu
cerirea independentei 
si pînă azi fonduri
le pentru dezvoltarea 
învățământului au 
crescut de cinci ori.

Evident. încă nu se 
poate spune că au fost

depășite toate dificul
tățile . în această pri
vință. Sporirii numă
rului de elevi si stu- II 
denti urmează să-i co
respundă o calitate mai 
ridicată a pregătirii a- 
tît a cadrelor didac
tice cit și a elevilor. 
Aceasta este rațiunea 
pentru care programul 
de dezvoltare ne cinci 
ani (1968—1972) își 
propune între altele B 
o reformă a învăță- u 
mîntului în vederea 
pregătirii de cadre 
care să participe cit 
mai eficient la dez
voltarea economică a 
tării. Printre diver
sele puncte concrete 
se are în vedere asi
gurarea unui echili
bru între regiuni sub 
raportul construcțiilor 
școlare, pentru ca ast
fel să se evite exodul 
încă masiv al tineri
lor spre orașe.

Acestea sînt cîteva 
dintre problemele pe 
care interlocutorii noș
tri marocani le-au 
abordat deschis, cu 
conștiința rezultatelor 
obținute, dar si a eta
pelor ce vor trebui 
parcurse în următorii 
ani în vederea în
făptuirii programului 
de dezvoltare pe ter
men lung.

Dumitru POPA
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:ri SPORTIVE
taliștii 
turneu

aiază urmează să 
îprezentativa noas- 
masculin care — 

i anunțat — a fost 
eratia franceză de 
rticipe la un mare 
îal („Turneul ce-
ipei României, la 
parte reprezentati-

5RAȘOV s-au în- 
ATELE REPUBLI- 

ALPIN. Ultima 
— a fost cîștigată 
La feminin, titlul 
icloș. In combina- 
mele locuri s-au 
Sandu 'și Virgil

noștri pleacă 
în Franța
vele Cehoslovaciei, R. F. a Germa- H 
niei, Franței și Spaniei. Cunoscînd H 
palmaresul și forma actuală a parti- | 
cipantelor, specialiștii acordă cele g 
mai mari șanse la cucerirea trofeu- B 
lui echipelor Cehoslovaciei (actuala 
deținătoare a titlului suprem), 
R. F. a Germaniei și României. Pro
gramul meciurilor este următorul :
5 martie, la Caen (ROMANIA — 
SPANIA, Cehoslovacia — R.F.G.) ;
6 martie, la Evreux (Cehoslovacia — 
Spania, FRANȚA — ROMANIA) ;
7 martie, Ia Paris (R.F.G. — Spania, 
Cehoslovacia—Franța) ; 8 martie, Ia 
Paris (ROMANIA—R.F.G., Franța — 
Spania), 9 martie, la Orleans (Fran
ța — R.F.G., CEHOSLOVACIA — 
ROMANIA).

viața internațională
ORIENTUL
APROPIAT

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a vizitat vineri și sîm- 
bătă trupele egiptene staționate 
de-a lungul liniei de încetare a 
focului la Canalul de Suoz, anun
ță agenția M.E.N. Președintele 
Nasser s-a întîlnit cu soldații și 
ofițerii în fața cărora a rostit cu- 
vîntări. Presa egipteană sublinia
ză că în cuvîntările rostite, pre
ședintele Gamal Abdel Nasser s-a 
referit la ultimele evenimente ale 
crizei din Orientul Apropiat, la 
învățămintele conflictului din Iu
nie 1967, la măsurile adoptate în 
vederea refacerii forțelor armate 
ale R.A.U. și la alte probleme.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — La 
Ierusalim, Ramallah și în alte o- 
rașe au fost arestate 40 de per
soane, a comunicat poliția israe- 
liană din Ierusalim. Cu ocazia cer
cetărilor întreprinse au fost des
coperite stocuri de arme și ma
terial exploziv. Potrivit informa
țiilor furnizate de poliția israelia- 
nă, persoanele arestate, membri ai 
„Frontului de eliberare a Palesti
nei", au participat la acțiuni de 
comando în orașul Ierusalim și în 
alte localități. Cercetările ordona
te de autorități, după explozia u- 
nei bombe într-un magazin uni
versal din Ierusalim la 23 februa
rie, continuă.

AMMAN 2 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a acordat co
tidianului libanez „An-Nahar“ un 
interviu în care s-a referit la po
ziția țării sale față de activitatea 
grupurilor palestiniene de comando 
pe teritoriul iordanian, la rezoluția 
din noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate în problema Orien
tului Apropiat și la alte probleme. 
EI a spus că va pune capăt ime
diat atacurilor de guerilă de pe 
teritoriul iordanian în momentul 
în care Israelul își va retrage 
trupele din teritoriile ocupate.

Referindu-se la rezoluția Con
siliului de Securitate în problema 
Orientului Apropiat, regele Hussein 
a declarat că în cazul. în care o

Plenara C. C.

al P. C. din Austria
VIENA 1. — Corespondentul A- 

gerpres. P. Stăncescu. transmite : 
Ziarul „Volksstime" relatează că în 
zilele de 26 și 27 februarie a avut 
loc la Viena Plenara C.C. al Parti
dului Comunist din Austria. în ca
drul plenarei au avut loc discuții 
pe marginea raportului Biroului Po
litic. prezentat de Erwin Scharf, în 
legătură cu cererea partidului co
munist ca în cadrul procesului in
tentat lui Franz Olah, fost președin
te al Uniunii sindicatelor austriece, 
acuzat de deturnare de fonduri, să 
se deschidă o acțiune separată, în 
care acesta să fie acuzat de în
ființarea unei organizații paramili
tare anticomuniste.

soluționare politică a crizei din 
Orientul Apropiat ar eșua „nu va 
exista o altă alternativă decît lup
ta armată". Rezoluția, a spus el, 
oferă o soluționare justă și ono
rabilă. „Considerăm că atunci cînd 
va exista o soluție politică, frații 
noștri vor înțelege aspectele ei rea
le și o vor aplica".

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe israelian, Abba 
Eban, va face o vizită la Washing
ton, unde va avea convorbiri cu 
președintele S.U.A., Richard Ni
xon, și cu alte oficialități — in
formează agenția Reuter. întreve
derile vor fi consacrate exami
nării unor probleme privind criza 
din Orientul Apropiat, în lumina 
recentelor contacte diplomatice 
inițiate în lume în vederea regle
mentării situației în această zonă.

CAIRO 2 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a anunțat dumi
nică oficial moartea colonelului 
Abdel Kerim El-Jundi, membru în 
Direcția siriană a partidului Baas, 
comandant al forțelor interne de 
securitate—relatează agenția M.E.N. 
Postul de radio citat nu a furnizat 
nici un fel de amănunte asupra 
împrejurărilor morții lui Abdel 
Kerim El-Jundi.

Ediția de primăvară 
a Tirgului 
internațional 
de la Leipzig

LEIPZIG 2. — Corespondență de 
la Șt. Deju : Sîmbătă seara a ayut 
loc la Opera de Stat din Leipzig 
festivitatea de deschidere a ediției 
de primăvară a Tîrgului internațio
nal, în prezența lui Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și a altor conducă
tori de partid și de stat, precum și 
a delegațiilor guvernamentale dintr-un 
mare număr de țări. La deschi
dere a participat și delegația Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Duminică dimineața standurile Tîr
gului, care va fi deschis între 2—11 
martie, au fost vizitate de conducă
torii de partid și de stat ai R.D.G., 
de delegațiile guvernamentale și de 
alți oaspeți oficiali.

La actuala ediție participă 10 000 
de firme din 65 de țări, dintre oare 
4 500 din țara gazdă.

Pavilionul românesc cuprinde — 
pentru prima oară — elemente de 
automatizare, precum și o gamă va
riată de mașini-unelte, de produse ale 
industriei electrotehnice și electroni
ce, materiale și mașini de construc
ție, tractoare, mașini agricole etc.

PROTOCOL COMERCIAL 
ROMÂNO-IOLONEZ

VARȘOVIA 2. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La 1 martie au fost încheiate 
la Varșovia un protocol cu pri
vire la schimburile de mărfuri 
și un protocol de colaborare teh- 
nico-științifică între ministerele de 
comerț interior- din Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă pe anul 1969.

Se prevede o creștere impor
tantă a volumului și numărului 
sortimentelor de mărfuri ce vor 
face obiectul schimburilor.

Reformă agrară 

in Brazilia
RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 

— Președintele Braziliei, mareșa
lul Arthur da Costa e Silva, a 
promulgat „Actul instituțional nr. 
8“ și alte decrete complementare 
privind o reformă agrară. Miniș
trii planului și respectiv agricul
turii au anunțat recent că numai 
terenurile care nu au fost lu
crate în decursul ultimilor trei 
ani vor face obiectul exproprierii.

încheierea turneului 
lui Nixon în Europa

PARIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Statelor Unite, Richard Nixon, 
și-a încheiat la 2 martie turneul de 
opt zile în mai multe capitale vest- 
europene. în dimineața zilei de du
minică el a avut o întrevedere cu 
șeful delegației americane la con
vorbirile de la Paris, Henri Cabot 
Lodge, și cu vicepreședintele admi
nistrației saigoneze, Nguyen Cao Ky. 
După întrevederi, Ky a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
în cursul convorbirilor avute cu pre
ședintele S.U.A. au fost discutate 
„noi metode pentru restabilirea păcii 
în Vietnam". El a .precizat că aces
tea vor fi anunțate în ședința ple
nară care va avea loc joi între re
prezentanții celor patru delegații.

Tot duminică, Richard Nixon a avut 
o ultimă întrevedere la Palatul 
Elysee cu președintele Franței, 
Charles de Gaulle, în cadrul căreia 
a fost făcut un bilanț al convorbiri
lor dintre șefii celor două state din 
zilele de vineri și sîmbătă. Observa
torii politici apreciază că atît pre
ședintele Statelor Unite, cît și gene
ralul Charles de Gaulle s-au stră
duit să găsească un limbaj comun în 
abordarea celor mai importante pro
bleme internaționale. Agențiile occi
dentale de presă subliniază că trata
tivele dintre Paris și Washington 
s-au soldat doar cu declarații de in
tenții, exprimate de cei doi pre
ședinți, în abordarea problemelor in

ternaționale, fără idei preconcepute. 
Nu s-a anunțat însă realizarea vreu
nui acord față de unele probleme 
importante, cum ar fi relațiile dintre 
statele vest-europene și locul Marii 
Britanii pe vechiul continent, sau 
în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat.

După ce și-a încheiat vizita în ca
pitala Franței, președintele Richard 
Nixon a plecat la Roma, unde a avut 
o întrevedere cu Papa Paul al VI-lea. 
La sfîrșitul convorbirii. Papa Paul a 
rostit o alocuțiune în care și-a ex
primat îngrijorarea față de continua
rea războiului în Vietnam.

Duminică seara, avionul preziden
țial a părăsit aeroportul din Roma, 
îndreptîndu-se spre Statele Unite.

★
în semn de protest împotriva vizitei 

președintelui S.U.A. la Paris mai 
multe mii de studenți au organizat 
în Cartierul Latin o manifestație 
pentru pace în Vietnam, iar sîmbătă 
a avut loc o demonstrație în Piața 
Republicii organizată de P.C.F., Ti
neretul Comunist și Comitetul națio
nal pentru victoria poporului viet
namez, la care s-au asociat Partidul 
Socialist Unificat și Uniunea Națio
nală a Studenților din Franța. Pe de 
altă parte, jn Place de l’Etoile, în 
fața Mormîntului Eroului Necunos
cut, a avut loc o manifestație favora
bilă președintelui Nixon.
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Sărbătorirea
ziarului

„Morning
44

LONDRA. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Devenită tradițională, sărbătorirea 
ziarului „Morning Star", organul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, a avut loc duminică 
după-amiază la Rotjal Festival 
Hali din Londra. In fața a circa 
S 000 de participanți a vorbit 
George Matthews, membru al 
Comitetului Politic al Comi
tetului Executiv al P.C. din 
Marea Britanie, redactorul-șef al 
ziarului, care a subliniat că a- 
cesta s-a dovedit un apărător 
consecvent timp de aproape pa
tru decenii al intereselor oame
nilor muncii din Marea Britanie. 
Au mai luat cuvîntul Bill Jones, 
vicepreședinte al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
necalificați, membru în Consiliul 
General al T.U.C., Michael Foot, 
deputat laburist de stingă, și alții.

A fost citit un mesaj din par
tea Frontului de Eliberare Na
țională din Vietnamul de sud, 
care a oferit prilejul unei calde 
manifestări de 
lupta eroică a 
namez.'

Cuvîntul de
rostit de John Gollan, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, care a abor
dat o serie de aspecte ale pro
blemelor interne și externe ale 
Marii Britanii și ale mișcării co
muniste și muncitorești interna- 
ționale.

solidaritate 
poporului

încheiere a
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agențHte d® presă transmit
După cum anunță agen

ția TflSS, secția sovietică a Cen
trului securității aeriene din Berlin a 
anunțat că în cazul în care puterile 
occidentale vor lua parte la zboru
rile aeriene legate’ de Adunarea Fe
derală, partea sovietică nu-și asumă 
răspunderea în ce privește securita
tea acestor zboruri.

4 A, în grupa B a 
idial de HOCHEI 

disputat meciul 
’.. F. a Germaniei 
la s-a încheiat cu 

Oi , 2—0, 2—0) în fa-
-e' vest-germani.

/ LA ZAKOPANE 
au luat sfîrșit CAMPIONATELE 
MONDIALE DE BIATLON. Ultima 
probă — ștafeta 4 x 7,5 km — a re
venit echipei U.R.S.S. Clasament: 
1. — U.R.S.S. lh57’55”l/10 (zero punc
te penalizare) ; 2. — Norvegia 2h03’ 
58”6/10 (3) ; 3. — Finlanda 2h05’44” 
1/10 (4) ; 4. — Cehoslovacia 2h06’37” 
8/10 (2) ; 5. R. D. Germană 2h06’48” 
(3) ; 6. Polonia 2hl0’28”l/10 (6) ; 7.
Japonia 2hll’12”2/10 (9); 8. Franța
2hll’34”5/10 (7) ; 9. România 2hl4’28” 
3/10 (8) ; 10. Suedia 2hl4’55”2/10 (8).

„VASALOPPET", CEA MAI MARE 
CURSĂ DE SCHI DIN LUME, care 
se desfășoară anual în Suedia, a re
unit la start circa 8 000 de concurenți 
și s-a încheiat cu victoria suedezului 
Janne Stefansson. învingătorul a 
parcurs cei 85 de kilometri dintre 
localitățile Saelen și Mora în 4h50’07”, 
fiind urmat la numai 15 secunde de 
compatriotul său Bertil Jonasson. 
Dintre participanții străini, primul 
s-a clasat austriacul Andreas Jane, 
pe locul 18, cu timpul de 4h58’51”. 
Janne Stefansson cîștigă pentru a 
7-a oară acest maraton al schiului.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PATINAJ ARTISTIC s-au încheiat la 
Colorado Springs cu proba de dan
suri. cîștigată. așa cum era de aștep
tat, de cuplul englez Bernard Ford, 
Diana Towler. Patinatorii britanici 
au cucerit pentru a patra oară conse
cutiv titlul suprem, demonstrînd_ o 
coeziune perfectă, într-o evoluție bine 
ritmată și armonioasă, terminată pe 
melodia dansului grec „sirtaki". Iată 
clasamentul probei de dansuri : 1.
Bernard Ford, Diana Towler (Anglia)
259.8 puncte ; 2. Ludmila Pahomova,
Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.) 252
puncte ; 3. Judy Schwomeyer, James 
Slatky (S.U.A.) 250,7 puncte ; 4. Ja
net Sawbridge, Jon Lane (Anglia)
246.9 puncte ; 5. Angelika și Erich
Buck (R.F.G.) 244,6 puncte ; 6.Anne- 
rose Baier, Eberhard Ruger (R.D.G.) 
234,5 puncte.

Un purtător de cuvînt al 
armatei indoneziene, c>tat de 
agenția France Presse, a declarat că 
o comisie de anchetă va verifica la 
fața locului informațiile potrivit că
rora 2 000—3 000 de persoane acuzate 
de a face parte din Partidul comu- 
nis ar fi fost masacrate la închisoarea 
Purwodadi din Jawa centrală.

Mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., a sosit duminică 
la Delhi într-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația ministrului apărării, 
Svaran Singh.

După cum anunță agen
ția C.T.K., în baza Legii constitu
ționale privitoare la Consiliul fle 
apărare a statului, președintele R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, l-a nu
mit în postul de președinte al acestui 
consiliu pe Alexander Dubcek, iar în 
postul de vicepreședinte pe Oldrich 
Cemik. Ca membri ai Consiliului au 
fost numiți Gustav Husak, Lubomir 
Strougal, Stefan Sadovsky, Stanislav 
Razi, Martin Dzur, Jan Pelnar și 
Karel Rusov.

Colaborator permanent 
al postului de radio Elveția- 
Romandă, Marcel Celhier a fost 
distins cu Marele premiu al Acade
miei Charles Cros pentru ansamblul 
discurilor de muzică populară înre
gistrată în diferite țări. Pentru unul 
dintre aceste discuri, intitulat „Tran
silvania", a fost distins cu o „Mențiu
ne specială".

Delegația militară ceho
slovacă condusă de general-co
lonel Martin Dzur, ministrul apără
rii naționale al R. S. Cehoslovace, 
care a făcut o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică,’ la invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., A. Greciko, s-a 
înapoiat sîmbătă la Praga, transmite 
agenția C.T.K.

Azi începe desfășura
rea programului spațial 
„Apollo-9". In cursul acestui 
zbor, cabina „Apollo-9“ și un modul 
lunar vor simula o întîlnire pe o 
orbită circumterestră la fel ca și cea 
care urmează să aibă loc pe o orbită 
circumlunară.

Prototipul avionului su
personic franco-britanic 
„Concorde 001" a efectuat 
duminică primul zbor de 
încercare, decoiînd de pe aero
portul Blagnac din Toulouse. După o 
amînare de cîteva ore, impusă de 
vremea nefavorabilă, avionul a zburat 
timp de 27 de minute, la o altitu
dine de 2 500 metri. Faptul că ateri
zarea s-a desfășurat fără nici un inci
dent este considerat un succes remar
cabil al.noului avion.

La Laussanne s-a des
chis cel de-al 11-lea Salon 
internațional de turism și 
Sport, sîmbătă dimineața. Sînt ex
puse numeroase noutăți din domeniul 
caravaningului, al campingului și tc? 
rismului. Pentru prima dată în cadrul 
salonului sînt prezentate avioane 
ușoare de turism și sport. Republica 
Socialistă România este prezentă la 
acest „Salon internațional" cu un pa
vilion.

Lucrările sesiunii Comi
siei mixte franco-iugoslave 
pentru schimbul de mărfuri s-a în
cheiat la Paris. Comisia a analizat 
desfășurarea comerțului reciproc în 
cursul anului trecut și perspectivele 
pe acest an.

Consiliul Național al Or
ganizației Congresul pentru 
apărarea păcii din Canada 
a adresat o scrisoare primului ministru 
Pierre Trudeau în care a cerut ieșirea 
țării din N.A.T.O. și denunțarea acor
dului militar dintre Canada și S.U.A., 
care prevedea crearea unui comanda
ment aerian comun (N.O.R.A.D.). Scri
soarea subliniază că participarea Ca
nadei la N.A.T.O. împiedică țara să 
ducă o politică externă de pace și 
obligă guvernul să facă mari cheltu
ieli militare, fonduri care ar putea fi 
îndreptate spre programe civile.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de vioară — Avy 
Abramovici — 20.
© Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul de Comedie î Opinia 
publică — 20.
O Teatrul Mic : Prețul — 20 ; (la 
Teatrul Irațional „I. L. Caragiale»
— sala Comedia) : Tango — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragi
ale" : Mult zgomot pentru nimic
— 19,30.

a

© Rolls Royce-ul galben : PATRIA —
12.45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
@ Pentru încă puțini dolari : RE
PUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 *
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Pașa î LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13
15 . -- 
13

TORIÂ — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
20,45, FLOREASCA - 9 ; 11,15 ; 13,45
16 ; 18,15 ; 20,30.
@ Cuțitul în apă : CENTRAL — 9
13 ; 15 ; 19.
• Viața lui Mateus : CENTRAL — 11
17 ; 21.
© Pensiune pentru holtei : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
• Acest pămînt este al meu : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,45 ; 20,30, LIRA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10. z
© Un om pentru eternitate î UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
© Nimeni nu știe nimic : CINEMA
TECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
© Program, de filme documentare 
premieră : TIMPURI NOI — 9—21 
continuare.
© Pianele mecanice : FEROVIAR
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45,
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Rio Bravo : GRIVIȚA — 9,30 ;
12.45 ; 16,15 ; 19,30, GLORIA — 9,30 ; 
12,45 ; 16,15 ; 19,30.
© Primăvara pe Oder : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20. 
© Un delict aproape perfect : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
© Darclâe : BUZEȘTI - 20,30.
© Expresul colonelului von Ryan : 
DACIA — 8,30—15,30 în .continuare ;
18 ; 20,30, GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ;
20,30.
© Marele șarpe î BUCEGI — 9 ; 11,15 :

12,15 ; »
»

»
»; 17 ; 19 ; 21, FESTIVAL — 9 ; 11 

; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
...Apoi s-a născut legenda : VIC-

9 ;

»

»

în 
în

; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15— 
continuare ; 16,15 ; 18,15 ;

liră de aur : UNIREA

13.30 ; 16
14.30 în
20,15.
• Falsa 
15?,30 ; 18.
• Magazinul de pe Strada Mare : 
UNIREA — 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : FERENTARI —
15.30 ; 19.
O Made in Italy : MOȘILOR — 15,30 ; 
18, COTROCENI - 15,30 ; 18.
o Falstaff : MOȘILOR - 20,30. 
o Strigătul : COTROCENI - 20,30.
© Bună ziua, contesă : MELODIA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9,30—13,30 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 28,15 ; 20,30.
© Feldmareșala : VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
@ Planeta maimuțelor : VIITORUL —•
15.30 ; 18. <
© La ora 5
— 20,30.
© Becket :
16.30 ; 19,30.
© Urletul
15.30 ; 18.
© A trecut o femeie : POPULAR —
20.30.
o înțeleptul de pe muntele bleste
mat : MUNCA — 16 ; 18.
© Colina : MUNCA - 20,30.
© Căderea imperiului roman : FLA
CĂRA - 15,30 ; 19.
© Prințesa : VITAN — 15,30 ; 18. 
© Colivie pentru doi : VITAN 
20,30.
© Samuraiul : RAHOVA — 15,30 ;
© în orașul „S“ : RAHOVA
o Lustragiul : PROGRESUL - 15.30 : 
20,30.
© Rebus miraculos : PROGRESUL — 
18.
© Judoka, agent secret : PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20.15.
© Pantoful cenușăresei : CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Dragă Brigitte î COSMOS — 15.30 ; 
18 : 20.15.

A fost descoperit un 
COmplOt Pus cata de 0 organi* 
zație rasistă din Rhodesia împotriva 
membrilor Uniunii poporului african 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), aflați în Zam
bia, se anunță din Lusaka. Organiza
torii complotului intenționau să distru
gă clădirea reprezentanței Z.A.P.U. din 
capitala zambiană. Uniunea poporului 
african Zimbabwe este una dintre or
ganizațiile care conduc lupta popu
lației africane rhodesiene împotriva 
regimului rasist instaurat de Ian Smith.

după-amiază : VIITORUL

AURORA 10 ; 13,30 ;

lupilor î POPULAR

18.
20,30.

17,00 — Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B 
Ljubljana) România — 
R. F. a Germaniei.

17.30 — Telex TV.
17.35 — T.V. pentru specialiștii din

industrie ; Utilizarea site
lor moleculare în proce
sele chimice. Prezintă ing. 
Gavril Muscă.

18,05 — Limba franceză. Lecția 49.
18.30 — Alma Mater — emisiune

pentru studenți : „Viitori 
ingineri petroliști'*.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Actualitate științifică.
20,00 — Cîntece și jocuri populare 

românești.
20,15 — Roman foileton : „Forsyte 

Saga» (XVIII).
21,05 — Cîntă d-alea, d-ale noas

tre : Divertisment muzical 
cu Luigi Ionescu, Luiza 
Costache, Lili Bulaesi. 
Ionel Miron.

21.35 — Gong — emisiune de
tualitate teatrală.

22,05 — Prim plan : Ion Jalea.
22.35 — Campionatul mondial

patinaj artistic 
rado Springs — Proba 
figuri libere bărbați.

23,25 — Telejurnalul de noapte.
23.35 — închiderea emisiunii.

Intre R.A.U., India și Iu
goslavia au tac consultări în ve
derea convocării unei conferințe Ia 
nivel înalt a țărilor neangajate — a- 
nunță cotidianul egiptean „Akhbar El 
Yom“. Potrivit ziarului, Comitetul 
consultativ al țărilor neangajate ur
mează să se întrunească în cursul 
lunii mai la Addis Abeba sau Belgrad 
pentru a examina o serie de probleme 
legate de convocarea acestei confe
rințe la nivel înalt.

Un aranjament tehnic 
bancar privind punerea în apli
care a acordului de cooperare eco
nomică dintre România și Tunisia, 
încheiat la București în iulie 1968, a 
fost semnat la Tunis.

ac-

de 
Colo-

de

Intîlnirea parlamentari
lor din statele Consiliului 
nordic, ta care participă peste 100 
de parlamentari din Danemarca, Nor
vegia, Islanda, Finlanda și Suedia, 
s-a deschis sîmbătă la Stockholm. Pro
blema principală înscrisă pe agenda 
sesiunii este abordarea proiectului 
Uniunii economice a țărilor nordice 
— Nordec, în care se manifestă 
neînțelegeri în legătură cu diferite 
aspecte de încălcare a drepturilor su
verane ale statelor. Pe străzile Lisabonei în urma recentului cutremui
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