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IERI, MILIOANELE DE ALEGĂTORI ȘI-AU ALES DEPUTĂȚII!

Votul unității du gind oi faptă a națiunii noastre socialisto 
Votul «crederii in viitorul comunist al României
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Sub cerul limpede al unei primăveri timpurii, sub soarele 
atît de generos ieri cu plaiurile românești, ȚARA A VOTAT.

La ora cînd aceste rînduri se întruchipează în plumb, cal
culatoarele lucrează febril pentru a ne oferi imaginea statis
tică a marelui scrutin. Viața o ia însă înaintea procentelor, 
așa îneît rezultatul votării a putut fi întrezărit în tot cursul zilei 
de ieri, desprins din atmosfera politică a evenimentului, din 
sentimentul unanim transmis de milioanele de bărbați și fe
mei, de toate profesiile, de toate naționalitățile, care s-au pe
rindat, încă de la primele ceasuri ale zilei, prin fața urnelor.

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, țara a votat 
pentru înfăptuirea, cu literă de angajament solemn, a mărețu
lui program al partidului.

Votînd candidații pentru Marea Adunare Națională, pen
tru consiliile populare — zeci de mii dintre cei mai buni fii ai 
acestui popor — țara a votat, în fapt, pentru marele ei ales,

viitorul comunist. Ales care polarizează încrederea, certitudi
nea și aspirațiile cele mai profunde ale unei națiuni stăpîne 
pe destinele sale, angajată cu gîndul, cu inima, cu fapta la 
realizarea politicii Partidului Comunist Român.

Milioanele de voturi exprimă astfel nu numai o opțiune 
fundamentală, în contextul scrutinului electoral, ci și hotărî- 
rea fermă de a participa cu toate eforturile la clădirea mă
rețului edificiu prefigurat cu claritate și înaltă răspundere co
munistă de către Congresul al Xl-lea al partidului. Mandatul 
depufaților este, într-o impresionantă unitate moral-politică, și 
mandatul alegătorilor, exprimînd dreptul și datoria fiecăruia 
dintre noi, Iîngă unealta noastră de muncă, de a înfăptui tot 
ceea ce ne-am propus în săptămînile de intensă activitate po
litică ce au premers scrutinului de ieri — moment de lucru în 
haine sărbătorești. Este sensul activ al angajamentului la scară 
națională, sensul major al votului pe care ni l-am dat nouă 
înșine, năzuințelor noastre, țelului nostru înalt.

„Prin votul nostru, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretarul general al partidului, ceilalți conducători

(Continuare in pag. a IlI-a)

MARELE SCRUTIN
moment de lucru in haine de sărbătoare

Relatări de la corespondenții și reporterii noștri prezenți ieri

(Continuare in pag. a Il-a)

Gheorghe Cioară, LinaEmil Drăgănescu, Janos Petre Lupu,

Această 
inte- 

cu 
incă

.programul ■ poporuluiexercitați dreptul de vot 1 — cu a- 
ceastă chemare simplă si. totodată, 
de un retinut patetism s-au adre
sat intiilor alegători în același mi
nut — cînd crainicul posturilor 
noastre de radio anunța : ..A fost 
ora 6 1“ — cei 11 433 de președinți 
ai secțiilor de votare răspîndite pe 
întreg cuprinsul tării.

...Simbolic — numai simbolic, de
sigur — predarea schimbului între 
echipele de otelari de la Reșița 
s-a desfășurat nu numai pe văsta 
platformă a cuptoarelor, ci si la 
secțiile de votare. Cei ce trebuiau 
să intre în schimb.ul de dim'ineată 
au votat primii. Printre ei. si Ion 
Văduva, șeful brigăzii de la cup
torul tineretului, care cu o zi înain
te realizase. împreună cu tovarășii 
săi. 4 sarie — adevărat record, ma
terializat în 100 tone otel peste

Burtică, Ciobanu,Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ionifă, Vasile Patilinet, loan Ursu.Sîntem martorii unor momente emoționante, de sărbătoare ci-

și stima întregului popor"

zintă alegerea deputatilor în Marea 
Adunare Națională si în organele 
locale ale puterii de stat. 
..temperatură" se resimte în 
resul viu si responsabilitatea 
care cetățenii s-au prezentat.
de la această oră matinală. în fata 
urnelor, in atmosfera de însuflețire 
si veselie care domnește pretutin
deni.

— Vă invit, dragi cetățeni, să vă

acum prin b.u- 
de vot : să dăm 
partidului, care 
arăta tovarășul 

în cuvîntarea

în mijlocul alegătorilor — ca într-o mare și unită familie. Acesta este sentimentul dominant pe care l-a transmis întregii tari emoționantul moment al întîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ziua de 9 martie, cu alegătorii de la secția de votare nr. 1 a Circumscripției electorale nr. 1 „23 August" din Capitală, cu mii și mii de alți cetățeni veniți cu entuziasm în întîmpinare de-a lungul

vică, de puternică manifestare a dragostei față de conducerea de partid și de stat, momente care, transmise prin intermediul radioului și televiziunii, sînt trăite de întreaga țară. înalții oaspeți sînt întîmpinați cu flori și ovații, cu un cristalin cuvînt pionieresc, cu cîntece, cu marile blocuri împodobite sărbătorește, toate acestea al-

plan. Alături de el. otelari mai 
vîrstnici. nume cunoscute, ca ve
teranul Vasile Achini. Iosif Le- 
Iiotzky, Ion Istrate. Mai tîrziu a- 
veau să vină la vot si cei iesiti 
din schimbul de noapte:

— Ceea ce facem noi acum, ale- 
gindu-ne deputății — ne spunea» 
maistrul otelar Gheorghe Bagiu — 
.nu e altceva decit încununarea fi
rească. în fata urnelor, a marii, 
dezbateri ce a avut loc cu parti
ciparea noastră, a tuturor. în răs
timpul întregii campanii electorale. 
Ce am hotărit împreună cu can
didate pecetluim 
letinele noastre 
viată Programului 
este — asa cum 
Nicolae Ceaușescu 
rostită la marele miting de La Bucu-

de partid și de stat au votat la secția
numărul 1 din Circumscripția electorală „23 August“

Ora 5.50. Meteorologul de servi
ciu comunică : la București tempe
ratura e +5°. la Timișoara +8°. la 
Toplița —4°, la virful Omul —1°. 
. Există însă si o altă „tempera
tură", pe care o măsoară, de astă 
dată, nu tradiționalele grade Cel
sius ale termometrelor, ci entuzias
mul participării oamenilor la acest 
act fundamental al democrației 
noastre socialiste pe care îl repre-

supeVbei artere — adevărată „magistrală a soarelui" — a tînărului și modernului cartier Pantelimon, unul din numeroasele cartiere noi care împodobesc toate localitățilș țării....Ora 10. împreună cu secretarul general al partidului sosesc la secția de votare nr. 1 tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel

resti 
însusi1

...Un cartier nou — de altminteri, 
acesta e laitmotivul vizual al aces
tei zile' dominate de prezența nou
lui — de astă dată în București : 
Balta Albă Tînăra muncitoare 
fruntașă Elena Andrei, pe care o 
întîlnim în fata urnei, e mîndră 
dș întreprinderea ei, „Automatica". 
Și pe drept cuvînt. Dar nu despre 
asta ne vorbește.

— Pe mine, ca om care votez 
întiia oară, m-a impresionat 
profund caracterul concret, practic, 
cu adevărat „de lucru", al întregii 
campanii electorale. Candidații 
asupra cărora ne pronunțăm azi 
s-au întîlnit cu cetățenii în fabrici, 
în ateliere, în cartiere, au fost în

încununare a celei mai largi, 
mai concrete și mai profunde 

dezbateri electorale
1 I' 1 . ....
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BUCUREȘTI TIMIȘOARA BRĂILA GALAȚI

Instantaneu la secția de votare nr. 1 din Circumscripția electorali ;,23 August" In cel mai tînâr cartier timișorean, „Stadion", votează cei mai tineri alegâtorl — studenții Votul unei tinere familii: Tânase și Valerica Badiu De lingă uriașele agregate ale combinatului gălățean, siderur- giștii din schimbul de noapte au venit direct la urne
(Urmare din pag. I)
casele noastre, într-un cuvint au fost 
tot timpul în mijlocul nostru. Am 
discutat cu ei atît problemele înde
plinirii planului, cît și cele privind 
gospodărirea orașelor și cartierelor, 
sporirea bunăstării. Acum, tot 
ce s-a discutat a devenit planul nos
tru comun de activitate. Iar votul 
nostru nu e decît un punct, fun
damental, ce e drept, din acest plan 
de lucru.

...Zona Gării din Brașov. Secția de 
votare nr. 30 se, află- chiar în inima 
unui nou și impunător ansamblu ur
banistic. Maistrul turnător Aurel 
Păștina, de la întreprinderea de trac
toare, își amintește :

— Eram tot la „Tractorul", în 1946, 
la primele alegeri democratice. A- 
tunci ne-am întărit votul prin anga
jamentul muncitoresc de a realiza 
primele tractoare. Angajament înde
plinit cu cinste. Azi avem în urma 
noastră 428 000 de tractoare fabrica
te. Un drum lung, nu ? Aflați însă 
că aproape jumătate au fost realizate 
de la ultimele alegeri, din 1969. Am 
discutat cu candidata noștri cum să 
muncim împreună pentru a înfăptui 
obiectivul pus în fata noastră de 
Congresul al XI-lea : să dăm în J980 
o producție de 60 000—65 000 tractoa
re. Votul nostru e, de aceea, un vot 
de lucru, izvorît din conștiința că 
noi hotărîm și noi înfăptuita I

— Tot ceea ce s-a dezbătut in tim
pul -întilnirilor dintre candidați și a-

„Am votat pentru Programul 

ai cărui coautori sintem"
Pentru ce v-ați dat votul ? — cu 

această întrebare s-au adresat cores
pondenții noștri din diferite colțuri 
de țară unor alegători deosebiți in
tre ei ca vîrstă. profesiune, preocu
pări. Iată cîteva răspunsuri la această 
anchetă instantanee :

— Simplu : pentru o Românie li
beră si prosperă, pentru viitorul ei 
comunist, așa cum se desprinde din 
Programul partidului, pe care noi cu 
toții l-am elaborat. Se știe doar că. 
potrivit practicii încetățenite în ulti
mii ani de partid în viața societății 
noastre. Programul partidului a fost 
dezbătut. înainte de . Congresul al 
XI-lea, nu numai de comuniști, ci și 
de toti oamenii muncii. De aceea, ne 
socotim cu toții coautorii lui si res
ponsabili pentru traducerea sa în 
viată. (Laminoristul Gheorghe Apos- 
toaie din Roman).

— Pentru fericirea celor opt copii 
al mei. pentru ca ei să devină ce
tățeni de nădejde ai acestei țări, care 
le dă totul ca să crească buni, pu
ternici. învătati. Pentru ca si ei să 
dea viată gîndurilor' partidului. în- 
trucit partidul totdeauna gîndeste 
gîndurile noastre si vrea voința 
noastră. (Veta Stoiculescu, coopera
toare din Braniștea, intervievată la 
maternitatea din Galați, după ce a 
născut al optulea copil).

— Ce as putea Să vă răspund ?... 
La 18 ani am votat pentru prima 
dată : era anul în care, absolveam 
liceul. în 1969 am11 votat a doua oară : 
era anul cind terminam facultatea. 
Acum, la al treilea vot. sînt ingi
ner proiectant la o mare întreprin
dere bucureșteană. mi-am întemeiat 
între timp o familie, am o fetită. 

legători reprezintă însuși miezul fier
binte al viefii noastre de oameni ai 
societății socialiste românești — îi 
reia gindul, ca intr-un racord al con
științelor, la sute de kilometri de
părtare, o cercetătoare științifică din 
Iași : Aglaia Ciobanu, director 'ad
junct al 'institutului de chimie ma- 
cromoleculară „Petru Poni“. De a- 
ceea, prezentîndu-ne în fața urnelor, 
nu facem decît să finalizăm o etapă 
și să deschidem alta în viața politică 
șt" socială a țării. Intre actul votării 
și actul muncii noastre de zi cu zi e 
o continuitate firească. Bunăoară, noi, 
chimiștii ieșeni, am discutat pe larg 
cu candidatit despre ce trebuie făcut 
pentru a realiza obiectivul din Pro
gramul partidului și din Manifestul 
Frontului Unității Socialiste privind 
protecția mediului înconjurător. Nu 
ne-am mulțumit însă cu discuțiile : 
îi sprijinim concret pe viitorii depu- 
tați, străduindu-ne să obținem poli
meri degradabili pentru evitarea po
luării. înțelegeți, deci, ce înseamnă 
pentru noi un „vot de lucru" !

Asemenea gînduri au fost expri
mate în ziua alegerilor de la un ca
păt la altul al țării. Ele reflectă-în
seși spiritul, climatul, aspirațiile ur 
nei societăți indisolubil unite în ju
rul partidului comuniștilor, nucleul 
vital al națiunii socialiste, care prin 
întreaga sa activitate stimulează toa
te energiile creatoare, adîncește con
tinuu conținutul democrației socia
liste, polarizează cele mai fertile gîn- 
duH și năzuințe în slujba viitorului 
comunist al patriei'noastre.

Camelia, așteptăm acum al doilea co
pil. Toate planurile și obiectivele 
pentru care am. votat la preceden
tele alegeri s-ad înfăptuit. Așa va 
fi si acum. Si aceasta deoarece plat
forma electorală a Frontului Unității 
Socialiste, organism larg reprezen
tativ. în a cărui matcă de energii 
ne regăsim cu totii. este Programul 
partidului, opera noastră, a întregu
lui popor român. (Paul Georgescu, 
inginer la „Policolor").

— Si noi. girlenii. ne-am pus sem
nătura pe Programul partidului, de 
aceea ne socotim răspunzători pînă 
la unul de transpunerea sa în faptă. 
Iar gîndurile rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe 
țară a activului de partid & de stat 
din agricultură sînt gîndurile noas
tre. ale tuturora. Votul meu îl dau 
cu năzuința de a dobîndi cit mai cu- 
rind cele 20 de milioane de tone de 
cereale pe întreaga țară, la care ne 
îndemna secretarul general al parti
dului, și în felul acesta s'ă contribuim 
la belșugul țării' și al oamenilor ei. 
(Ion Olaru, membru al cooperativei 
agricole de producție Gîrla Mare, ju
dețul Mehedinți, cooperativă căreia 1 
s-a decernat anul trecut titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste"),

In felurite exprimări revine, ca un 
laitmotiv, aceeași idee călăuzitoare : 
am votat pentru o platformă elec
torală cu peste 20 de rpilioane de 
autori, mai bine zis cu un singur șl 
mare autor colectiv : poporul mun
citor al României socialiste, condus 
de Partidul Comunist Român, Cel 
care l-a elaborat și care se simte 
adine angajat în realizarea lui.

Așa cum spunea Lelea Oniță din 

comuna Hida, județul Sălaj, în vîr
stă de 70 de ani, decorată cu ordi
nul „Gloria maternității", care a ți
nut să vină la vot cu toți cei 25 de 
alegători din familia ei : „Și pe noi 
se sprijină țara și știm că și prin 
votul nostru pentru candidații Fron
tului Unității Socialiste contribuim 
la înflorirea țării".

— Democrația înseamnă nu nu
mai drepturi, ci și îndatoriri, nu' 
numai dezbatere, ci și înaltă exigen
tă — observa pensionârul Constan-

INSTANTANEE
La urne cu „Nunta Zamfirei". De pe 

I meleagurile Năsăudului — chiar din satul lui Coșbuc
— s-a răspîndit ieri zvon de -nuntă ca în povești... 

. Peste 100 de fete și flăcăi care au votat pentru prima 
dată au străbătut satul reconstituind, într-o interpre
tare fidelă, poemul „Nunta Zamfirei". A fost doar o 
alegorie.

Dar au avut loc, ieri, și nenumărate nunți autentice. 
| Și care, cu întregul lor alai, s-au prezentat la vot... 

Tinerele perechi Aurel și Paraschiva Palaloga, munci
tori din Buzău, Horia Ion Scridon si Maria Nicoară, 

. studenți la Facultatea de medicină din Cluj-Napoca, 
Victor Branic și Maria Ofrim, cooperatori din Sarasău 
(Maramureș) au mers simbătă pe la ofițerul stării civi
le. Ieri, cu același aer solemn, și-au introdus în urne vo- 

■ turile care simbolizau pentru ei, ca pentru noi toți, 
I trainic legămînt cu viitorul.

Bucuria primului vot. CoIoane hmgj de ti
neri au străbătut satele și orașele în dimineața zilei

I ieri. în orașul Sfîntu-Gheorghe (Covasna), tineri munci- 
| tori, ingineri, elevijr îmbrăcați sărbătorește în costume 

naționale românești și maghiare sau în costume sobre, 
I solemne, s-au îndreptat spre secțiile de votare cu stea- 
Iguri și cu pancarte pe. care au scris : „Primii la muncă 

și învățătură,, primii la vot !“.

un

de

Ld înâlțîmS IntreaSa atmosferă din ziua ale
gerilor a fost la înălțime, dar există și locuri unde vo
tarea s-a făcut la' înălțime în modul cel mai concret. 
Bunăoară, la cota 2 507 din Bucegi — ștația meteoro
logică Omul — au venit cu urna de votare temerarii 
aipiniști Ion Bratu și Traian Sîrbu din Bușteni : în fe
lul acesta, cele două familii de meteorologi de aici, Ion 
și Rodica Pintiută, Dorin și Maria Olteanu, au fost și 
ele prezente în fața urnei. La fel s-au petrecut lucru
rile și pe cel mai înalV vîrf al Ceahlăului, Toaca, la 
cota 1904, unde meteorologii Virgil și Irina Dumitrescu, 
Ioan Stelea, Virgil Belciu, Ioan Talpalaru și-au exer
citat, ca toți cetățenii țării, dreptul de vot.

Prin radio, de la secția de votare din... 
Atlanticul de sud. ° radiof='ramă primită la Con
stanta de la bordul navei amiral a flotei comerciale 
române, prima din seria celor de 86 000 tdw : „Aflat 
într-o scurtă escală în portul Cabirida 'din Angola, în 
drum spre Japonia, echipajul petrolierului „Dacia", ce 
a întîmpinat alegerile de deputați de la 9 martie cu 
Importante depășiri de plan, și-a exprimat încă o dată, 
într-o atmosferă sărbătorească, adeziunea față de poli
tica înțeleaptă a partidului nostru, votînd în această 
zi în unanimitate pentru candidații Frontului Unității , 
Socialiste. Cu acest prilej, ne angajăm încă o dată să nu 
precupețim nici un efort pentru a îndeplini politica de 
colaborare pe care o promovează partidul nostru'■ cu 
toate popoarele, pentru a spori faima de care se bucură

tin Eneseu din Pitești, cartierul Tri- 
vale, blocul 25. Uite, însuși faptul că 
avem de ales între două candidate 
pentru același loc de deputat în 
consiliul popular municipal — am
bele muncitoare fruntașe la întreprin
derea textilă „Găvana" — că, .îna
inte de a fi propusă, candidatura lor 
a fost discutată de tovarășele lor de 
muncă, de noi toți, cetățenii cirdum- 

scripției electorale, că în timpul în
tilnirilor cu alegătorii le-am cunos
cut bine, am stat de vorbă îndelung 
cu ele despre gospodărirea orașului, 
e o mărturie grăitoare a democra
tismului orînduirii noastre. Pe care 
am votat-o? Firește, pe cea care 
mie personal mi se pare că va pune 
mai multă inimă* în treburile obștii 
— zîmbește moș Eneseu.

în fața secției de votare din co
muna Lenauheim, județul Timiș, în- 
tilnim o imagine pregnantă a uneia 
dintre realitățile definitorii ale so

România în lume". Semnează : comandant de cursă 
lungă Adrian Serescu;

Glastra la Bistrița, florile la Brăila. Pe 
noua platformă industrială, la întreprinderea de sti- 
clărie-menaj din Bistrița s-a realizat, în, după-amiaza 
ajunului de alegeri, un nou tip de produs. Cu el, cu 
primul din serie, au ținut să meargă la vot muncitorii. 

. E o. vază, o frumoasă vază de flori numită „Ghiocelul". 
Ea însăși o floare a muncii și hărniciei lor, au lă
sat-o să împodobească secția de votare...

Brăila. Au venit să voteze, în același loc și la aceeași 
oră, 6 echipe de constructori. Un grup de copii, elevi 
ai școlilor generale 28 și 14, i-au înconjurat și le-au 
oferit flori. Pentru că ei au înălțat școlile respective...

Flori pentru constructorii de azi și de mîine ' ” 
un delicat simbol electoral. Pe care îl completează de 
minune: vaza de. la Bistrița.

iată

Ostași șl cetățeni. mulțimea alegătorilor | 
i-am văzut ieri si pe ostașii țării. Dublă responsabili- | 
tate : de osteni și de cetățeni chemați să hotărască | 
asupra destinelor tării, uniți în cuget și simțire cu I 
întregul popor. g

Ai lui Tăbăcaru, din Schela-Galați. sînt șapte frați. 
Toți votează azi. Șase acolo. în județul lor. unde si-au 
făcut cu totii,un rost temeinic de muncă si viată, iar 
unul, mezinul, soldatul Neculai Tăbăcaru, votează aici, 
împreună cu Orzea — lăcătușul din București, cu Do- 
mocos — electricianul din Bihor, cu Matei — tîmpla- 
rul din Arad, și cu toți ceilalți tovarăși ai lor de arme. I 
Este întîiul lor vot. voț-angajament. vot-legămint dat I 
candidatilor Frontului Unității Socialiste cu toată ar- | 
doarea și credința inimii lor tinere. ,

Voiul cetățenilor români de peste 
hotare DuPa cum relatează corespondenții Ager- 
pres de peste hotare, cetățenii Republicii Socialiste 
România aflați în misiune în afara granițelor țării ori 
ca turiști și-au îndeplinit înalta îndatorire cetățenească 
de a vota în alegerile de deputați pentru organele pu
terii de stat.

într-o atmosferă sărbătorească, ei s-au prezentat, 
încă din primele ore ale dimineții de duminică, la 
centrele de. votare amenajate la sediile ambasadelor 
României, actul alegerilor fiind marcat de manifes- 

. tarea plenară a sentimentelor lor de profundă mîn- 
drie patriotică de a avea pe buletinele de vot numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, candidatul Frontului 
Unității Socialiste în Circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" din București, exprimîndu-și astfel, la 
fel ca întregul popor, sentimentele de stimă și prețui
re pe care le poartă secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, încrederea cu care cei aflați peste hotare, la 
mii de kilometri de patrie,- urmează Partidul Comu
nist Român — forța ■ conducătoare a națiunii noastre 
socialiste.

cietății noastre — unitatea de gind 
și faptă a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate : 
se prezintă împreună Ia vot meca
nizatorii Traian Lazea, Gheorghe 
Kerekes și Ioan Wolf. Un român, un 
maghiar, un german. Tovarăși de 
muncă, prieteni în viață, sînt nedes- 
părțiți și la votare.

— Politica națională cu adevărat 

ți profund democratică a partidului 
și statului nostru — subliniază El
vira Tanko, angajată a Centrului 
școlar forestier din Miercurea Ciuc 
— se exprimă în tot ceea ce ved’em 
în jurul nostru, în zona industrială 
a orașului, în ridicarea întregului 
județ Harghita, ca și a altor județe 
și zone ale țării lăsate cîndva în pa
ragină. în fond, în aceasta se reflec
tă un înalt principiu moral-politic 
care stă la temelia democrației so
cialiste, gîndirii și acțiunii partidu-

lui comuniștilor : echitatea, grija ca 
toți fiii patriei, să se bucure, in ra
port cu contribuția adusă la prospe
ritatea .generală, de o viață tot mai 
bună, mai înfloritoare.

...Iar buletinele de vot continuă să 
fie introduse în urne ca o întruchi
pare simplă, firească — și, totodată, 
de un vibrant patos civic — a de
mocrației socialiste în acțiune.

In fața urnelor

cu... cincinalul îndeplinit
Cu ce se. poate veni la vot ? Unii 

au venit cu pîine și sare (pentru 
oaspetele numit viitorul), cu ștergare 
legate la pălărie sau cu alaiuri de 
nuntă. Și cu ce se mai poate veni ? 
Iată : cu însemnele muncii, cu do
vezile hărniciei, cu emoționante sim
boluri ale hotărîrii de-a transpune în 
realitate programul electoral — pro
gramul viitorului comunist al țării.

...La ora 6 dimineața, la secția de 
votare nr. 30, un mare grup de mun
citori de la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad au depus un rul
ment (cu seria 6 203) produs în timpul 
nopții și care încheie o producție de 
64 000 000 de rulmenți de la începutul 
existenței acestei mari ,și moderne 
uzine.

în aceeași noapte, la întreprinderea 
„Strungul" din Arad s-a produs al 
54 000-lea strung. Firește, el n-a pu
tut să fie dus și lăsat la secția de 
votare... Muncitorii au mers la vot 
cu succesul log în inimă.

— Noi — a spus la secția de vo
tare minerul fruntaș Ion Sebeșten 
din Ilba Maramureșului — lucrăm, 
încă de anul trecut, din noiembrie, 
pentru cincinalul viitor. Noaptea 
asta am trimis la suprafață vagonete 
cu minereu în contul zilei de 1 iunie 
1976... Așa că... ziua de 9 martie 1975 
no.iam trăit-o de mult !

„.Secția de votare nr. 260 din sa
tul Găinești, comuna Slatina, județul 
Suceava. încă'înainte de deschiderea 
secției au țpst aici prezenți, împreu
nă cu familiile lor, forestierii din 
brigada condusă de Lazăr Găină, E- 
rou al Muncii iSocialiste, el însuși 
candidat în alegerile pentru consi
liul popular județean.

— La cei 55 de ani ai mei, din care 
40 de ani de muncă la pădure — i-a 
declarat el corespondentului nostru 
— pot spune că printre cele mai 
mari bucurii pe care le-am avut este 
aceasta de acum, cînd brigada noas
tră vine să voteze după ce ieri uni
tatea la care lucrăm și-a îndeplinit 
cincinalul. Așa am ținut să ne în
tărim votul!

La clubul „Tîrnava" din Mediaș, 
unde a funcționat o secție de votare, 
corespondentul nostru din județul

De mîine, cu și
— Noi am dat deputaților noștri, 

prin actul votării, nu un titlu ono
rific. ci un mandat al faptelor, al 
împlinirilor viitoare — ne-a decla
rat mecanizatorul Matei Ștefan, de 
la Movila Miresei, județul Brăila. 
Mandatul acesta ni l-am da,t. în 
același timp, și nouă...

..Mandat" pe care mecanizatorii de 
aici — prezenți la urne în salopete 
— trec de îndată să-l și pună în a- 
plicare : după ce. pînă la oră 6,30, 
au votat cu totii. s-au și urcat la 
volanele tractoarelor. îi aștepta o zi 
de muncă intensă : 190 hectare de 
grăpat. 90 de semănat cu borceag. 150 
de discuit, iar pe mai mult de 100 
de hectare — de împrăștiat îngră
șăminte.

Un fapt si un. gind care se unesc 
într-un simțămînt al nostru, al tu
turor : în ziua alegerilor s-a înche
iat o etapă de ample și rodnice dez
bateri electorale si. totodată, această 
zi deschide în fața întregii noastre 
națiuni, a fiecărui cetățean în parte, 
o etapă nouă, de muncă tenace. Ast
fel. vor prinde viată neîntîrziat bo- 

Sibiu a discutat cu lăcătușul Con
stantin Stoichițoiu, care i-a spuă :

— Cu prilejul votului de azi avem 
de împărtășit o mare bucurie : între
prinderea noastră, „Automecanica", 
și-a îndeplinit aseară sarcinile planu
lui cincinal.

Cu un bogat prinos al muncii' au 
venit la vot și muncitorii din Copșa 
Mică ; ei au obținut, în noaptea de 
8 spre 9 martie, primele cantități de 
negru de fum într-o nouă și impor
tantă capacitate de producție a 
„Carbosin“-ului.

...La fel în alte zeci și sute I de 
locuri : ziua de 9 martie a însemnat, 
totodată, bilanțul unor bărbătești vic
torii asupra timpului, îndeplinirea 
angajamentelor asumate în marea! în
trecere.

Scornicești. Odată cu deschiderea 
secției de votare nr. 174, zeci și zeci 
de țărani cooperatori, mecanizatori, 
profesori, tineri și vîrstnici se în
dreaptă spre locul de votare — sala 
căminului cultural — împodobită 
sărbătorește. Printre ei. coresponden
tul nostru din județul Olt l-a întîlnit 
și pe Eroul Muncii Socialiste Vasile 
Bărbulescu, președintele cooperativei 
agricole, care i-a declarat :

— Ânul trecut am cîștigat întrece
rea socialistă pe care am lansat-o, 
Nu ne lăsăm mai prejos nici în acest,, 
aii. ! De fapt, ziua de astăzi, 9 martie,' 
înseamnă pentru noi o zi de lucru. 
De aici, unii dintre noi ne ducem-la. 
cîmp. Lucrăm intens, pentru că | nu
mai așa rodește pămîntul.

...Zi de mari succese în muncă, a- 
colo unde procesul tehnologic nu 
poate .fi întrerupt. La Combinatul si
derurgic Hunedoara s-au realizat 
peste plan peste 50 tone cocs meta
lurgic, aproape 300 tone de fontă, 
450 tone oțel Martin și electric, peste 
425 tone laminate finite. La sonda 
308 din schelă Cartojani, județul Il
fov, se făcuse noaptea o intervenție. 
Autor-ul ei, Petre Băjan, a recuperat 
astfel trei tone de țiței. Iar dimineaj- 
ța — la vot 1

O zi de lucru, o zi a rodniciei. 
Pentru ca și votul nostru, ferm și 
responsabil, să rodească însutit, pe 
întreg cuprinsul țării.

mai mult spor!
gatele propuneri și angajamente în
scrise pe agenda de lucru din fie
care circumscripție electorală, planu
rile vpr deveni faptă.

— De mîine — ne spunea Aurica. 
Borza, o tînără muncitoare de la în
treprinderea „Porțelanul" din Alba 
Iulia — o să ne cunoaștem depută
ții si apoi. împreună cu ei. o să 
muncim, că avem multe de făcut...

Da. de mîine. alegători și aleși — 
poporul — într-o indisolubilă unita
te de țel, de gind si faptă, vor îm
brăca hainele de lucru. își vor oteli 
puterile și mintea, pentru a tradu
ce în viată Manifestul Frontului U- 
nitătii Socialiste, vastul. Program al 
partidului, programul fericirii națiu
nii noastre, pentru a îndeplini, zi de 
zi, planurile muncii și progresului 
nostru socialist, ale făuririi viitoru
lui comunist al patriei.

Zile si săptămîni ne-am sfătuit. 
Ieri am hotărît. De mîine. cu si mai 
mult spor-!

Victor BÎIÎLĂDEANU 
Mihai CARANFIE ți corespondenții „Scînteii"

TÎRGOVIȘTE PLOIEȘTI CRAIOVA

topitorulul $ef Nicolae Negraru Bucuria votului însoțită de bucuria cintecului și dansului .Votul nostru îl vom intări prin noi succese în muncă" — ne spun chimiștii OltenieiContinuitatea schimbului *e onoare — continuitatea răspunderilor civice; în cele două ipostaze — echipa de oțelari a
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r /k4 exprimăm dragostea și stima Întregului popor,
IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU"

Ieri, la secția de votare nr. 1 din Circumscripția electorală „23 August64
(Urmare din pag. I) cătuind imaginea strălucitoare, fierbinte, a prezenței tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți conducători ai partidului și statului în mijlocul maselor, ca în sînul unei mari și unite familii. Despre sentimentele generate de această imagine a vorbit limpede, prin cuvîntul de întîmpinare. Eroul Muncii Socialiste Vasile Iscru, șef de atelier la întreprinderea „23 August", care, în numele alegătorilor, a spus : „Per- miteți-ne să vă mulțumim din tot sur tul, din toată inima, cu- căl- dur pentru opțiunea dumneavoastră de a candida în circumscripția noastră electorală și de a ne reprezenta în marele forum al țării — Marea Adunare Națională. De asemenea, vă rog să-mi permiteți ca, în numele alegătorilor, să ne angajăm plenar în fața întregului partid și a dumneavoastră de a depune toată capacitatea noastră de muncă, de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în practică a istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XI-lea".Alăturîndu-se acestui bărbătesc angajament, Nicolina Mîșcă, Erou al Muncii Socialiste de la „Mătasea populară", sporește frumusețea momentului, oferind flori tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt cuvinte și gesturi reprezentînd angajamentul și omagiul —muncitorimii unei circumscripții, în perimetrul căreia se află nu mai puțin de 27 de prestigioase u- nități economice („23 August", I.M.U.A.B., „Titan", „Electroapa- rataj", F.R.B. etc.), dintre care 13 sînt creații ale orînduirii socialiste și care, toate la un loc, în consens cu dezvoltarea impetuoasă a industriei întregii țări, se prezintă astăzi cu un spor al producției globale de 97 la sută, înregistrat de-a lungul legislaturii încheiate la 9 martie 1975;...în secția de votare, în aplauzele prelungite ale celor prezenți, președintele comisiei electorale îi întîmpină pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat și le înmînează buletinele de vot pentru Marea Adunare Națională, consiliul popular municipal și Consiliul popular al sectorului 3. Urmeăză momentul solemn, pe care l-au trăit astăzi milioane de cetățeni de pe întreg cuprinsul țării, al exercitării dreptului electoral fundamental.La ieșirea din secția de votare, în acordurile cîntecului „Partidul, Ceaușescu, România", conducătorii partidului și statului, întîmpinați cu puternice ovații și urale, străbat 

marea fremătătoare, multicoloră a mulțimii. Apoi se prind într-o .spontană și amplă „Horă-a Unirii", în continuare, în aclamațiile miilor de oameni care au ținut să participe la acest emoționant moment, înalții oaspeți parcurg întreaga șosea Pantelimon, acum un adevărat fluviu al bucuriei și mîndriei civice....Dar sentimentul acestei mîn- drii, al recunoștinței față de politica înțeleaptă a partidului, față de neobosita activitate desfășurată de secretarul său general, mulți , dintre cei prezenți în această zi ca alegători în prima circumscripție a Capitalei și a țării au ținut să și-l exprime în primul rînd — așa cum îi îndeamnă întotdeauna tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin fapte de muncă. De pildă, schimbul de noapte de la Filatura românească de bumbac s-a prezentat în zori la urne, mîndru să adauge buletinelor de vot un lapidar raport de muncă : 1 000 kg de fire din bumbac peste plan. La rîndul lor, metalurgiștii din schimbul trei de la „Republica" — schimb-record dedicat alegerilor — și-au întărit votul cu un plus de producție în- sumînd 100 de tone de țevi.- Sub semnul aceleiași entuziaste dorințe de cinstire, constructorii de mașini din schimbul de noapte de la „23 August" și-au concretizat angajamentul de a realiza, cu trei zile mai devreme, patru locomotive pentru export, unul din angajamentele pe care și le luaseră solemn încă din ziua cînd în întreprinderea lor a avut loc adunarea cetățenească în cadrul căreia, într-o exprimare vibrantă a voinței tuturor oamenilor muncii, a fost adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a candida din nou în această circumscripție, citadelă a muncitorimii bucureștene... De la acel moment, harnicii cetățeni ai acestei circumscripții au desfășurat, pe întreaga durată a campaniei electorale, o efervescentă activitate atît în producție, cît și pe tărîm politic-cetățenesc.Și iată, în această dimineață ei au conferit actului votării aura sărbătorească izvorîtă din dragostea nețărmurită și din recunoștința adîncă față de candidatul lor și al întregului popor. O sărbătoare generată de entuziasmul întregii populații a acestei zone, de alegătorii de toate vîrstele — de la cele 100 de tinere filatoare de la F.R.B. care în grup primăvă- ratic, cu steaguri și flori, cu che- mări și cîntece tinerești, s-au prezentat primele la secția de votare, pînă la cele 300 de familii din blocul 33, dat de curînd în folosință (7 G80 de apartamente s-au con

struit în circumscripție de-a lungul ultimei legislaturi !), care au ținut să voteze cu toții — ca o mare familie — la prima oră a dimineții și pînă la mîndria cu care educatoarele celor 6 grădinițe recent construite în circumscripție au venit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, însoțind zecile de copii, flori ale primăverii națiunii noastre, viitori cetățeni, a căror copilărie fericită stă sub semnul grijii părintești pe care le-o poartă partidul....Este semnificativ, pentru ilustrarea profundelor sentimente de dragoste și recunoștință față de conducerea partidului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, faptul că, deși pînă la orele 10 toți alegătorii din circumscripție votaseră, au rămas cu toții în jurul secției de votare, pe traseul șoselei Pantelimon, într-o impresionantă revărsare a entuziasmului popular izvorît din peste 40 000 de inimi bătînd la unison. „îl întîm- pinăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a spus Ștefan Petică, strungar la secția motoare de la «23 August», ca pe’ un membru iubit și respectat al familiei noastre de muncitori și cetățeni, de comuniști. Tovarășul Ceaușescu este mereu în mijlocul poporului și ne mîndrim să spunem că a fost și este, în mod stăruitor, în mijlocul nostru. Știm că realizările noastre de pînă acum nu sînt decît un început. Ne-a spus-o chiar dînsul, limpede, înflăcărat, în Piața Republicii, acum cîteva zile, cînd ne-a arătat ce minunat, dar și ce plin de răspundere este drumul pe care-1 fora parcurge în noua legislatură. în aceste clipe de mare bucurie, aș vrea să-i spun că noi, cei de la motoare, ca un prim semn că i-âm înțeles deplin îndemnul, ne vom îndeplini cincinalul la sfîrșitul acestei luni"., Toți cei de față ar fi avut să transmită candidatului lor gîndu- rile de viitor, năzuințele, încredințarea că îndemnul partidului găsește teren fertil în inimile oamenilor muncii. „Aș vrea, în această zi de mare sărbătoare, ne-a spus sculerul șef de echipă. Florea Paraschiv, să raportez- conducerii partidului nu numai despre rezultatele noastre în producție, ci și despre felul cum ne făurim familiile, cum ne creștem copiii. Iată, azi, împreună cu soția, muncitoare la «Progresul», am votat alături de cei trei copii ai noștri — unul muncitor chiar în echipa mea, ceilalți elevi — care s-au aflat pentru prima dată în fața unei urne de vot. Aș vrea să vorbesc despre emoția copiilor mei față de acest eveniment — emoție care ni s-a transmis și nouă, părinților. Știm ce preț 

pune tovarășul Ceaușescu pe oameni, pe Om — și de aceea, în calitate de ales al nostru aș vrea să-i raportez că facem totul pentru a da țării oameni de omenie".Despre datoria de a crește oameni adevărați, sădită în conștiința maselor de partidul nostru, de secretarul său general, rie-au vorbit mulți cetățeni. De pildă, ne-a vorbit muncitoarea pensionară Floarea Cristache, în vîrstă de 88 de ani, mamă a șapte copii, care 
a adresat tovarășului Ceaușescu „o caldă mulțumire din partea- unei mame" pentru dragostea stăruitoare cu care se ocupă de viitorul tineretului. Sau pensionarul ceferist Ion Fica, al cărui glas plin de emoție a exprimat mulțumirea față de partid, de secretarul său general pentru faptul că vechile năzuințe muncitorești sînt astăzi încununate din plin, afirmîndu-și, totodată, încrederea că „tot ce e cuprins în Programul partidului va fi realitate" și că „avînd o asemenea certitudine, simți că întinerești și înțelegi mai bine de ce este mereu tînăr, mereu . neobosit tovarășul Ceaușescu — pentru că are privirea mereu ațintită spre viitor, spre viitorul țării și al fiecărui fiu al ei".

★
...9 martie 1975. în unul din cartierele cele mai tinere, mai viguroase, mai larg deschise perspectivelor cuprinse în Programul partidului — un cartier a cărui f^rță productivă și a cărui armonie a reperelor economice și social-culturale reflectă, ca un simbol, realitatea întregii țări ~ o mare de oameni a venit să întîmpine cu mîndrie și entuziasm, cu hotărîre și încredere în viitor, cu simț al înaltelor răspunderi civice pe cel mai iubit fiu al poporului, candidatul întregii națiuni, alesul ei... Și , tuturor le va-cămine viu în memorie momentul cînd, peste vibrația multicoloră, curată, de primăvară trainic cuprinsă în timp și în oameni, peste ovațiile împletite cu ritmul cald al „Horei Unirii", peste fluturările de drapele și eșarfe, peste scandările care exprimă gîndul cel mai hotărît al României socialiste : „Partidul — Ceaușescu — România" ; „Stima noastră și mîndria : Ceaușescu — România", o mare pancartă se înălța ușor și textul ei lapidar sporea freamătul mulțimii :„ÎN AL ȚĂRII MARE SFAT, CEAUȘESCU — DEPUTAT !“ Erau exprimate astfel gînduri și sentimente pe care oamenii acestei circumscripții, oamenii întregii țări Ie afirmaseră, aici și pretutindeni, prin actul civic al votării. Vot care, la rîndul lui, garantează marile împliniri ale viitorului comunist al patriei.

Moment sărbătoresc în circumscripția electoralii

Caldă manifestare de dragoste pentru secretarul general al partidului, pentru conducătorii de partid șl de stat

ORELE VOTĂRII
înregistrate la Comisia electorala centrală

4»
Operațiunile de votare sînt prac

tic încheiate în 2 157 dintre orașele 
și satele patriei, în 2 678 de circum
scripții electorale.

ORA 15,00. 14 097 553, adică 98 la 

sută dintre alegătorii din Republi
ca Socialistă România, s-au prezen
tat pînă acum în fața urnelor. Ope
rațiunile de votare sînt practic în
cheiate în 15 municipii, 129 de ora
șe și 1 847 de comune. De asemenea,

* 

pînă la această oră au votat, prac
tic, toți alegătorii din 11 județe.

în Capitală și-au exercitat drep
tul de a alege 1 343 422 de cetățeni, 
adică 97,68 la sută, operațiunile de 
votare încheindu-se, practic, în 6 
din cele 8 sectoare ale municipiu

lui și în 8 din cele 12 comune a- 
parținătoare.

★
ORA 18.00. Un număr de 14 402 245 

de cetățeni au-trecut prin fața ur
nelor, adică 99,76 la sută din tota
lul alegătorilor.

ORA 9,00. La Comisia electorală 
centrală sosesc primele informații 
despre desfășurarea alegerilor.

La loc de frunte se situează ști
rea că în Circumscripția electorală 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională nr. 1 — „23 
August" din ^municipiul București, 
circumscripție în care candidează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
prezentat la urne, în primele 3 ore, 
91 la sută dintre cetățenii înscriși 
în listele de alegători.

Pînă la aceeași oră, în județul 
Brăila votaseră 87 la sută din ale
gători, în județul Sălaj — 77 la su
tă, în județul Harghita — 71,9 la 
sută. în întreaga țară, 7 313 042 de 
cetățeni își exercitaseră dreptul da 
a alege.

★
ORA 10,30. în Circumscripția 

electorală pentru alegerile de depu
tați’ In Marea Adunare Națională 
nr. 1 — „23 August" din municipiul 
București, toți alegătorii s-au pre
zentat la vot.

ORA 12,00. în întreaga țară s-au 
prezentat la urne 92 la sută din 
cetățenii înscriși în listele elec
torale.

Astfel, au votat în județele Brăila 
— 99,30 la sută din alegători, 
Bihor — 98,62 la sută, Gorj — 98,60 
la sută, Vrancea — 98,65 la sută, 
Vaslui — 98,33 la sută.

Pină la această oră și-au exer
citat dreptul de a alege toți mili
tarii aflați sub drapel.'-

La ora 21,00, conform Legii electorale, toate centrele de vot din țară au încheiat operațiunile de votare.După încheierea votării, membrii comisiilor electorale ale secțiilor de votare din întreaga țară au trecut la despuierea urnelor și la numărătoarea voturilor.Rezultatele alegerilor pentru Marea Adunare Națională ■ și consiliile populare, în cadrul cărora cetățenii cu drept de vot și-au exercitat prerogativele-, vor fi date publicității după centralizarea acestora'la comisiile electorale teritoriale și la Comisia electorală centrală. Masiva participare Ia urne, entuziasmul cu care au votat cetățenii țării sînt o incontestabilă mărturie a

încrederii nestrămutate în viitorul luminos al patriei noastre, prefigurat cu atîta strălucire în documentele Congresului al XI- lea al partidului, în Programul comuniștilor români, în fapt, programul întregului popor.Votul milioanelor de cetățeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a constituit exprimarea fermă a hotărî- rii de a da viață acestui măreț program de înflorire a patriei, o manifestare a coeziunii și unității națiunii noastre socialiste în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o aprobare unanimă și un sprijin deplin al politicii interne și externe a partidului și statului nostru. (Agerpres)
SUCEAVA BUZĂU CLUJ-NAPOCA SIB!U ARAU

Volnici ca brazii, votează Petre Saftiuc și oamenii Mirii Paraschiva șl Aurel Palaloga au venit la pri- Afluență, exuberanță studențească dar și respon- De toate vîrstele, sub semnul împlinirilor prezenta Un zîmbet larq încredere șl voie bună oentru iui din echipa de forestieri. La secția de votare mul lor vot cu întregul alai de nuntași «abilitate la urnele de vot din cetatea transilvă- și viitoare — la Turnlșor-Sibiu .primul vot La urne eleve ale liceului Dedaaoaicdin comuna Mălini neană a științei ’ ’ H a a
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Vizita președintelui Ecuadorului, 
Guillermo A. Rodriguez Lara

în cursul zilei de duminică, locui
torii Brașovului au avut ca oaspete 
pe președintele Republicii Ecuador, 
generalul de brigadă Guillermo A. 
Rodriguez Lara, și persoanele oficiale 
ce îl însoțesc în vizita oficială de 
prietenie pe care o efectuează în 
tara noastră, la invitația președinte
lui Republicii. So.cialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Străbătînd străzile și bulevardele 
străvechiului oraș de la poalele 
Tîmpei, astăzi și mai mult animate 
ca de obicei de evenimentul alegeri
lor, oaspeții s-au oprit în cartierul 
din zona gării. în fața unei machete, 
președintele Lara este informat în 
legătură cu realizările și perspecti
vele pe plan urbanistic ale orașului. 
Se reliefează faptul că afirmarea 
Brașovului ca puternic centru in
dustrial al țării a impus, totodată, o 
dezvoltare pe plan social și edilitar. 
Mărturie a acestui fapt stau ansam
blurile urbanistice noi, blocurile care 
conferă orașului o înfățișare mo
dernă, mult întinerită, peste 120 000 
de persoane locuind astăzi în case 
noi. în acest context al discuției, 
președintele ecuadorian se intere
sează de modul în’ care rezolvă mu
nicipalitatea diversele probleme de 
infrastructură ale orașului. Vizitarea 
in continuare a unui magazin univer
sal oferă posibilitatea de' a cunoaște 
Brașovul sub aspectul comercial, do
meniu cu veche tradiție.

în timpul vizitei, președintele 
ecuadorian face un scurt popas la 
una din secțiile de votare, interesîn- 
du-se de sistemul nostru electoral, 
de modul exercitării votului.

La muzeul primei școli românești 
— lăcaș de cultură datînd din seco
lul XV — înalții oaspeți sînt întîm- 
pinați după datina străbună cu pîine

și sare. După ce a cercetat cu interes 
unele documente de mare valoare și 
comorile artistice expuse aici, pre
ședintele Rodriguez Lara a semnat 
în cartea de onoare, relevînd că 
vizitarea acestui muzeu legendar i-a 
evocat originea latină a celor două 
popoare, unite astăzi prin trainice 
legături de, omenie, prietenie sinceră, 
dorință de pace și înțelegere.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a con
stituit întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer, una dintre cele mai 
mari unități din țară, profilată pe 
creșterea animalelor și a culturilor 
pentru semințe. Aici, președintele 
ecuadorian solicită explicații în le
gătură cu procedeele de tehnică a- 
gricolă aplicate de întreprindere. în 
încheiere, s-a mers la ferma de 
nurci, care are o 'capacitate de 30 000 
exemplare.

în vizita pe care au întreprins-o 
la Brașov. în cadrul căreia președin
tele Lara s-a ■ bucurat de o caldă 
manifestare de simpatie din partea 
locuitorilor orașului, oaspeții au fost 
însoțiți de Virgil Trofin. președintele 
Consiliului popular al iudețului Bra
sov. Bujor Almășan. ministrul mine
lor. petrolului și geologiei. Dumitru 
Moianu. ambasadorul României în 
Republica Ecuador, general locote
nent Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, de alte ofi
cialități.

în onoarea președintelui Ecuado
rului, general de brigadă Guillermo 
A. Rodriguez Lara, președintele 
Consiliului popular al județului 
Brașov, Virgil Trofin, a oferit un 
dejun. în timpul mesei, președintele 
consiliului popular județean și pre
ședintele Ecuadorului au rostit alo
cuțiuni.

(Agerpres)
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ATLETISM

Natalia Andrei campioană europeană 
la 1500 metri

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — în 
sala „Ronda" din Katowice au luat 
sfîrșiț ieri întrecerile campionatelor 
europene de atletism pe teren aco
perit, competiție care a reunit peste 
400 de sportivi și sportive din 26 de 
țări.

într-una din cele mai disputate 
probe ale ultimei zile de concurs — 
cursa feminină de 1 500 m — atleta 
româncă Natalia Andrei a realizat o 
remarcabilă performanță, cîștigînd 
titlul european și cucerind astfel a 
doua medalie de aur, după cea obți
nută sîmbătă de Dorina Cătinean, 
pentru culorile sportive românești.

La startul probei s-au aliniat opt 
finaliste, printre ele aflîndu-se unele 
dintre cele mai bune specialiste din 
lume pe această distanță. încă din 
primul tur, concurenta sovietică Ta-.

în vîrstă de 24 de ani, membră a 
clubului Universitatea Craiova, Na
talia Andrei realizează prin această 
frumoasă victorie cel mai mare suc
ces din cariera sa sportivă.

în proba masculină de 1 500 m. tî- 
nărul atlet român Gheorghe Ghipu 
a fost și el pe punctul de a .obține 
o mare victorie. El s-a numărat prin
tre protagoniștii cursei, fiind mult 
timp în fruntea plutonului. îh ulti
mul tur însă, marcat de . eforturile 
d.enuse pînă atunci, Gheorghe Ghipu 
a fost întrecut de vest-germanul 
Wessinghage (3’44”6/10) si de sovie
ticul Anisin, obtinînd în final numai 
medalia de bronz.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
masculin : săritura în lungime : 
Rousseau (Franța) — 7,94 m (atletul 

------  -român Carol Corbu s-a clasat pe lo- 
. tiana Kazankina.: s-a instațat la con- cul' Pinci. cu rezultatul de 7.64 m) ; 
J”~—•— ----„-------------- —_____ - 400 m; Koehler (R. F.' Germania)

48”75/100 ; aruncarea greutății : Sto- 
iev (Bulgaria) — 20.29 m ; 800 m : 
Stalls (R. D. Germană) — l’49”8/I0 ; 
60 m garduri : Leszek Wodzynski 
(Polonia) — 7”69/100 ; 3 000 m : Ian 
Stewart (Anglia) — 7’58”6/10 ; femi
nin : 60 m plat : Andrea Lynch (An
glia) — 7”17/100 ; 400 m : Verona 
Elder (Anglia) — 52”68/100 : 800 m : 
Anita Barkusky (R. D. Germană) — 
2'05”6/10 ; săritura in înălțime : Ro
semarie Ackermann (R.D. Germană) 
1.92 m : ștafeta 4 X două ture 
m) : U.R.S.S. — 2’46’T/10.

ducerea plutonului, în timp ce Na
talia Andrei se afla pe ultimul loc. 
Situația s-a menținut neschimbată 
pînă la jumătatea cursei, cînd atleta 
româncă a lansat un atac puternic, 
reușind să le depășească, pe rînd, pe 
celelalte șase concurente dinaintea 
ei și să o ajungă din urmă pe cam
pioana sovietică chiar în ultimul tur. 
în acel moment-, Kazankina a forțat 
ritmul pentru a se desprinde, dar 
Natalia Andrei a rezistat cu succes 
și, printr-iin finiș extraordinar, a 
trecut prima linia de sosire în aplau
zele celor peste 7 000 de spectatori. 
•Timpul învingătoarei : — 4T4”7/10.
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL: Turneul feminin 

de la Neubrandenburg
BERLIN 9 (Agerpres). — După o 

zi de repaus a fost reluat turneul in
ternational feminin de handbal de la 
Neubrandenburg Selecționata Româ
niei. deși lipsită de cîteva titulare, a 
reușit să termine la egalitate : 12—12 
(5—8) cu reprezentativa R. D. Ger
mane. Alte rezultate: Polonia — Un
garia 22—19 (11—11) ; Iugoslavia — 
U.R.S.S. 16—15 (6—8) ; Cehoslova
cia — echipa secundă a R. D. Ger
mane 15—9 (5—6).

SCRIMĂ : 
Un sabrer român 

învingător la Wappen
în localitatea vest-germană Wappen 

s-a desfășurat un concurs interna
țional de sabie, la care au participat 
120 de sportivi. Victoria a revenit 
scrimerului român Dan Irimiciuc, care 
l-a întrecut în baraj pe cunoscutul 
campion maghiar Peter Marot

LUPTE :
Rezultatele concursului 

de la Galați
în Sala sporturilor din Galați a 

avut loc un turneu internațional de 
lupte libere, care a reunit sportivi

z
din R. F. Germania, Ungaria și 
România.

Iată cîștigătorii în ordinea celor 10 
categorii de greutate : Gheorghe 
Ștefan (România), Ion Arapu 
(România), Laszlo Klinga (Ungaria), 
Petre Coman (România), Janos Koc- 
sics (Ungaria), Emil Cristian (Româ
nia), Vasile Iorga (România), Peter 
Neumann (R. F. Germania), Enache 
Panaite (România) și Ladîslau Simon 
(România).
întrecerile republicane la schi 

alpin
La baza I.E.F.S. din Munții Paring 

s-ău încheiat campionatele republi
cane de schi alpin. In proba de sla
lom special băieți, titlul a revenit lui 
Gheorghe Vulpe, în timp ce la sla
lom special fete pe primul loc s-a 
clasat Georgeta Băncilă. Titlurile de 
campioni la combinată alpină au fost 
cucerite de Dan Cristea și Daniela 
Munteanu.

CICLISM : „Cupa 9 Martie"
Cursa ciclistă pentru „Cupa 9 Mar

tie", desfășurată sîmbătă în circuit, 
pe străzile Capitalei, a revenit rutie
rului dinamovist Vasile Selejan, ur
mat de coechipierul său Uie Valen
tin.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 martie. în țară : Vremea 
va fi mai caldă decît în mod obișnuit 
în acest interval. Cerul va fi tem

porar noros. Ploi slabe izolate sînt 
de așteptat mai ales in vestul țării. 
Temperatura va marca o ușoară scă
dere Minimele vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, iar maximele între 
10 și 20 grade. în București : Vremea 
va fi mai caldă decît în mod obiș- 
nuit în acest interval. Cerul va fi 
temporar noros. Temperatura va 
marca o ușoară scădere. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat.

cinema
a Un milion pentru Jake : SCA
LA — 8.45: 10.45: 12.45; 14.45: 16.45: 
19; 21,15. FESTIVAL - 9; 11! 13: 
15; 17: 19: 21.
a Martorul trebuie să tacă : PA
TRIA - 9; 11.15; 13.30: 16: 18.30;
20,45.
a Ochii Shivanei : LUCEAFĂRUL 
- 8,30: 11.30; 14.30: 17.30: 20,30.
BUCUREȘTI — 8.30: 11.15: 14:
16.45: 19.30. FAVORIT - 9.15: 12.15; 
16,15; 19.15. SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete 5002); 20.15
(seria de bilete 5003).
a Muntele ascuns : CAPITOL —

9,30: 11,45; 14; 16: 18: 20. GRIVIȚA
— 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15; 20,30.
• Au sosit călușeii : DOINA — 
11; 13: 15: 18: 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45;
16.45.
a Nemuritorii : LUMINA — 9: 
11.15; 13,30: 16: 18.15: 20.30, FEREN
TARI — 15.30: 18: 20,15.
e Luminile rampei : VICTORIA
— 9.15: 12,30: 16: îo.is. tomis — 
9: 12.30: 16: 19
a Filip cel bun : BUZESTI — 9: 
11.15; 13.30- 16: 18.15: 20.30, MIORI
ȚA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15 
a Scufundarea Japoniei : FERO
VIAR — 8.45: 11; 13.15: 15.45: 18.15: 
20.30, GLORIA - 8.30: 11 : 13.30: 16' 
18.30: 21.
a Actorul și sălbaticii : BUCEGI
— 16: 19. COSMOS — 13: 10: 19.

1 a Șapte mirese pentru șapte frați:

Puternic tir al forțelor patriotice asupra 
pozițiilor lonnoliste

PNOM PENH 9 (Agerpres). — Pa- 
trioții khmeri și-au intensificat, du
minică, presiunile asupra zonei nor
dice și vestice a perimetrului defen
siv al Pnom Penh-ului. Lupte deose
bit de puternice au fost semnalate 
la Prek Phneu, la zece kilometri 
nord de capitală, unde sînt concen
trate» importante baze ale regimului 
Lon '’Noi și mari rezerve de com
bustibil.

Au eșuat toate tentativele trupelor 
de la Pnom Penh de a se infiltra in 
regiunea denumită „Centura de ra
chete" — la nord-vest de capitală — 
de unde patrioții khmeri, lansează

atacurile de artilerie asupra aeropor
tului Pochentong. Duminică, aero
portul a fost din nou atacat cu un 
puternic baraj de artilerie și cu ra
chete.

întrucîț situația din Pnom Penh 
continuă să se agraveze, plecarea re- 
zidenților străini din capitala cam
bodgiana se accelerează. Duminică, 
două avioane au evacuat mai mulți 
membri ai corpului diplomatic și 
familiile acestora. Intensul tir al paț 
trioților asupra aeroportului Pochen* 
tong amenință cu suspendarea com
pletă a tuturor zborurilor comerciale 
către exterior.

Cererea unor membri ai Camerei Reprezentanților a S.U.A.
37 de membri ai Camerei Repre

zentanților a S.U.A. au adresat o 
scrisoare colectivă președintelui Ge
rald Ford, cerindu-i să renunțe la 
cererea de a se aproba de către Con
gres un ajutor suplimentar pentru 
autoritățile lonnoliste — transmite a- 
genția France Presse. După cum a 
declarat unul din semnatari, Thomas 
Harkin (democrat din statul Iowa), 
autorii scrisorii „iși exprimă opoziția

fermă" față de acordarea de noi fon
duri in sprijinul regimului de la 
Pnom Penh, precum și al celui de la 
Saigon. într-o conferință de presă, 
Harkin a declarat că Statele Unite 
au suficiente probleme de soluționat 
— intre care cele energetice și eco
nomice — și s-a pronunțat pentru în
cetarea intervenției americane in 
problemele țărilor din Asia de sud- 
est.

Deschiderea Tîrgului de Ia Leipzig
LEIPZIG 9 — Corespondentul nos

tru transmite : în prezența primului 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, a președintelui Consiliului 
de Stat, Willi Stoph, a președintelui 
Consiliului de Miniștri. Horst Sin- 
dermann, și a altor conducători de 
partid și de stat al R. D. Germane, 
duminică a fost Inaugurată actuala 
ediție a Tîrgului internațional de 
primăvară de la Leipzig. Participă 
9 000 de firme din 60 de țări, oameni 
de afaceri, tehnicieni și ingineri din 
peste 90 de țări.

R. D. Germană, ca țară organiza
toare, prezintă produse a peste 4 200 
de întreprinderi de comerț exterior 
și industriale.
t România, participantă tradițională 
la tirgurile de la Leipzig, prezintă 
exponate pe o suprafață de 1 800 me
tri pătrați. Standurile românești re
flectă remarcabile performanțe ale 
industriei noastre, atestînd. totodată, 
dezvoltarea ascendentă a schimburi
lor economice cu țara gazdă.

ORIENTUL APROPIAT
© „Pacea este posibilă" — declară președintele Sadat © Un 

discurs al președintelui Ăssad
CAIRO 9 (Agerpres). — După cea 

de-a doua întrevedere avută cu 
Henry Kissinger, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a 
apreciat că actuala misiune a secre
tarului de stat american este „foarte 
importantă". „Acționăm acum, a spus 
el, în două direcții principale : pe 
de o parte — dezamorsarea situației 
explozive și, pe de altă parte — acti
vizarea procesului de înfăptuire a 
păcii".

Președintele Sadat a arătat că ob
stacolele sînt mari, dar că, pentru 
prima dată, în ultimii 26 de ani „pa
cea este posibilă în Orientul Apro
piat".

CAIRO. — „M-am convins. în urma 
convorbirilor mele cu ' președintele 
Sadat, că progresul este posibil, că 
se poate întreprinde un al doilea pas 
spre realizarea păcii în Orientul A- 
propiat" — a declarat secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, după cea de-a doua 
•întrevedere avută cu președintele 

■ egiptean.
' " • ■

DAMASC. — Secretarul de 'stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a sosit du
minică Ia Damasc, cea de-a doua 
etapă a actualului turneu pe care îl 
întreprinde în Orientul Apropiat.

Imediat după sosire, secretarul de 
stat a fost primit de președintele 
Siriei, Hafez El Assad, în cursul

convorbirii fiind examinate diferite 
aspecte ale situației actuale din re
giune.

DAMASC. — într-un discurs pro
nunțat, cu ocazia celei de-a 12-a ani
versări a creării partidului Arab So
cialist Baas, șeful statului sirian. 
Hafez Assad, a arătat că țara sa „este 
dispusă să alcătuiască un comanda
ment comun, siriano-palestinean. în 
domeniile politic și militar". El a 
precizat că se pronunță in favoarea 
unui „astfel de comandament. în mă
sura în care palestinenii vor consi
dera această inițiativă ca un impuls 
al luptei și unității naționale pales- 
tinene".

în ajunul sosirii la Damasc a se
cretarului de stat al S.U.A., președin
tele Hafez Assad a reafirmat că spri
jină orice efort real, depus pentru a 
se ajunge la o pace justă în Orientul 
Apropiat. „Ne pronunțăm pentru o 
pace dreaptă, a spus el. și acționăm 
în acest sens, dar o asemenea pace 
este incompatibilă cu ocuparea de 
teritorii".

fi'.

BEIRUT. — Președintele Comite
tului' Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, a declarat că primește cu căl
dură propunerea președintelui Siriei. 
Hafez Assad, privind crearea unui 
comandament siriano-palestinean in 
domeniile politic și militar. în ve
derea eliberării teritoriilor ocupate.

@ S3 S O ®

agențiile de presă
Comunicatul comun dat 

publicității la Phenian in 
urma .vizitei întreprinse de delegația 
Frontului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și a guvernului mozam- 
bican de tranziție, condusă de Samo
ra Moises Machel, președintele Fron
tului, relevă dorința reciprocă a con
solidării și dezvoltării relațiilor de 
prietenie și cooperare existente între 
Partidul Muncii din Coreea și 
FRELIMO, între popoarele celor 
două țări — transmite agenția 
A.C.T.C. Cele două părți au hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă la 25 iunie 1975, 
data proclamării independenței Mo- 
zambicului. Sîmbătă. delegația a so
sit la Pekin, unde Samora Machel a 
avut convorbiri cu Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei.

P.C. din Cuba și Partidul 
Congelez al Munciiau subli* 
nlat, intr-o declarație comună, rolul 
pozitiv al mișcării țărilor nealiniate 
în apărarea intereselor statelor în 
curs de dezvoltare, relevînd totodată 
importanta deosebită a întrunirii Bi
roului de coordonare al țărilor nea
liniate, care va. fi. convocată la Ha
vana, în zilele de 17 și 19 martie, 
într-o declarație comună, dată publi
cității Ia încheierea vizitei în Cuba a 
unei delegații a Partidului Congolez 
al Muncii, condusă de Pierre N’Ze, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului, cele două părți și-au ex
primat satisfacția față de evoluția re
lațiilor dintre partidele și statele lor 
și dorința de a ,le dezvolta în cdnti- 
nuare.

EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11.15: 
13,30: 16: 18.15; 20,30.
a Păcală : CENTRAL — 10: 13: 
16': 19.15.
a Plingețl, chitare 1 : MELODIA 
— 9; 11.15; 13,30; 16.; 18,15; 20,30. 
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 
18: 20.15.
a Cavalerii teutoni : TIMPURI 
NOI — 9; 12.30; 16; 19.30.
a Un gentleman in Vestul sălba
tic : DĂCIA — 8.30: 11! 13.30: 16; 
18.30; 20,45, POPULAR — 15.30; 18' 
20,15. i

a Ilustrate cu flori de cimp : 
UNIREA — 16; 18; 20, RAHOVA — 
15,30: 18: 20,15. .
a Permisul, de conducere : GIU- 
LEȘTl — 15,30: ia: 20,15.
a Răzbunarea lui Dani : LIRA — 
15,30; 18: 20,15.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA S București, Plata

0 expresie a volutei fc adincire 
a colaborării prietenești 

româno-guineeze
Se împlinește astăzi un an de la 

încheierea Tratatului de prietenie și 
cooperare dintre România și Repu
blica Guineea, document politic de 
mare însemnătate pentru dezvolta
rea raporturilor de colaborare și so
lidaritate dintre cele două țări și 
popoare.

Ne sînt încă proaspete în memorie 
însuflețitele manifestații de prietenie 
ce au însoțit vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe pămîntul gui
neez, în martie anul trecut, cordia
litatea convorbirilor purtate cu to
varășul Ahmed Sekou Toure, ale că
ror rezultate rodnice și-au găsit o 
strălucită concre
tizare în tratatul 
semnat de cei 
doi președinți, 
încheierea trata
tului a dat o 
nouă expresie 
consecventei cu 
care acționează 
conducerea parti
dului și statului 
nostru în vederea 
înfăptuirii poli
ticii României socialiste de întărire a 
relațiilor de colaborare cu țările care 
pășesc pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, de. solidaritate cu fiecare 
națiune ce își apără dreptul sacru de 
a-și decide în mod liber destinele, 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului.

După cum se știe, Guineea, una 
dintre primele țări africane care s-a 
smuls din lanțurile colonialismului, 
a înfăptuit, într-un timp scurt, în
semnate prefaceri structurale, pe 
calea progresului. în întreaga a- 
ceastă perioadă, poporul român și-a 
manifestat statornic solidaritatea mi
litantă cu lupta dîrză a poporului 
guineez pentru emancipare politică, 
economică și socială. Aspirațiile de 
progres și pace ale popoarelor noas
tre. de afirmare liberă, au creat pre
misele unei largi dezvoltări a rela
țiilor lor de colaborare. Consfințind 
voința comună a celor două popoare 
de a extinde în continuare și a da un 
conținut mai bogat acestor raporturi, 
tratatul Semnat anul trecut le oferă 
o solidă bază politico-jur.idică, un 
cadru optim de dezvoltare.

Pe linia transpunerii în viață a în
țelegerilor convenite, sînt în curs de 
desfășurare un șir de acțiuni de

Un an de la încheierea 
Tratatului de prietenie 

și cooperare 
dintre România 

și Republica Guineea

cooperare în multiple domenii — în 
domeniile minier, metalurgic, in con
strucțiile de mașini, îh agricultură 
ș.a. Cercetările și prospectările geo
logice efectuate în comun în diferite 
zone ale Guineei, exploatarea zăcă
mintelor de bauxită din zona Boke, 
modernizarea și dezvoltarea uzinei 
de mase plastice din Konakry, con
struirea unei linii de montare a trac
toarelor ca și participarea României 
la activitatea societății mixte „Mifer-1 
gui-Nimba", creată în scopul punerii 
in valoare a unui important zăcă- 
mînt de minereu din țara prietenă, 
constituie contribuții concrete ale 

României la în
făptuirea progra
melor de dezvol
tare economico- 
socială ale Gui
neei, răspunzînd, 
în același timp, 
unor cerințe ale 
economiei țării 
noastre.

Deschizînd am
ple perspective 
raporturilor bila

terale, tratatul româno-guineez îm
bracă în același timp o înaltă 
semnificație internațională — pro- 
clamînd solemn principiile noi 
de relații interstatale, ale respectului 
independenței și suveranității, depli
nei egalități, stimei și respectului mu
tual, pe care cele două țări înțeleg 
să le așeze la baza legăturilor reci
proce ca și a legăturilor cu alte state. 
Prin, consacrarea noilor principii de 
relații interstatale tratatul româno- 
guineez, care se adaugă declarațiilor 
solemne, altor1 tratate și înțelegeri si
milare încheiate de țara noastră cu 
țări din Europa, Africa, Asia. Ame
rica Latină, se înscrie ca o valoroa
să contribuție la lupta pentru aboli
rea vechii politici imperialiste de do
minație și dictat, pentru instituirea 
unei noi ordini politice și economice 
în lume.

Felicitînd călduros poporul guineez 
prieten cu prilejul aniversării de as
tăzi, poporul român nutrește convin
gerea că, în cadrul fertil conturat de 
tratat, relațiile româno-guineeze vor 
cunoaște și în viitor o continuă dez
voltare.

Al. CÂMPEANU

Succese ale economiei R.P.D. Coreene
O cuvîntare a tovarășului Kim Ir Sen

PHENIAN 9 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la încheierea lucrărilor con
ferinței muncitorilor fruntași din in
dustrie, Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
subliniat necesitatea accelerării con
strucției socialiste la toate eșaloanele, 
anunță agenția A.C.T.C.

Relevînd succesele obținute de- po
porul coreean în opera de edificare 
a societății socialiste, Kim tr Sen a 
arătat că a fost îndeplinit cu succes 
planul trienal, a fost realizat înain
te de termen planul cincinal' și sînt 
obținute mari succese în actualul 
plan septenal de dezvoltare. în ulti
mii 10 ani, producția industrială a cu
noscut o creștere anuală de 12.8 la

sută, au fost puse in funcțiune peste 
70 de uzine, revoluția tehnică a fost 
promovată cu succes, au fost aduse 
importante inovații tehnice, s-au dez
voltat diferite ramuri industriale.

în încheiere Kim Ir Sen a reafir
mat dorința poporului coreean pri
vind reunificarea pașnică a patriei.

transmit:
Convorbiri cehoslovaco- 

pOlOHS Ministrul de externe al 
al R.S. Cehoslovace, B. Chnoupek, și 
omologul său polonez, S. Olszowski, 
și-au încheiat convorbirile desfășu
rate la Poprad, în Munții Tatra. Au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și aspecte ale vie
ții internaționale. S-a subliniat că 
o mare importanță-pentru pacea Eu
ropei o va avea încheierea neîntârzi
ată cu succes, la cel mai înalt nivel, 
a conferinței pentru cooperare și 
securitate.

Ministrul de externe al 
Greciei Dimitrios Bitsios, a de
clarat că, în cadrul convorbirilor sale 
de la Bruxelles, cu secretarul de stat 
al' SiU.A. au fost discutate probleme 
bilaterale și de interes comun. „Am 
abordat — a spus ministrul grec — 
situația tratativelor ce se desfășoară 
în legătură cu bazele americane din 
Grecia. I-am expus ministrului ame
rican problema, așa cum a formula- 
t-o primul ministru Constantin Ca- 
ramanlis. și am convenit să accele
răm aceste tratative".

în cadrai unor mitinguri
desfășurate, cu prilejul zilei de 8 Mar
tie în landurile Austria, de jos și Sti- 
ria, a luat cuvîntul președintele Par
tidului Comunist din Austria, Franz 
Muhri. Consiliul de conducere al sec
ției de femei a Internaționalei So
cialiste a dat publicității cu ocazia 
zilei de 8 Martie o declarație.

Lucrările 
nivel înalt,

conferinței la
la care au partici

pat șefi de stat sau reprezentanții 
șefilor de stat a 13 țări africane

francofone, precum și președintele 
Franței, Valdry Giscard d’Estaing, au 
luat sfirșit la Bangui. A fost dat pu
blicității un comunicat în care par- 
ticipanții își exprimă dorința de a 
contribui la stabilirea unei noi or
dini economice mondiale și se pro
nunță in favoarea dialogului între 
țările producătoare și țările consu
matoare de energie și materii prime.

Convorbiri iugosiovo-pe- 
rUUnO. Stockholm s-au desfă
șurat convorbiri între reprezentanți 
ai vieții economice din Suedia și Iu
goslavia, informează agenția Taniug. 
Cele două delegații au hotărît pro
movarea în continuare a cooperării 
între firmele din cele două țări, în 
special în sfera activității industriale 
si pe terțe piețe.

0 ședința a comisiilor in
ternaționale pentru proble
mele pescuitului !n zoneIe de 
nord-vest și nord-est ale Oceanului 
Atlantic a reunit, la Leningrad, pe 
reprezentanții a 14 state europene, 
precum și ai Canadei și S.U.A. Au 
fost elaborate noi reglementări me
nite să asigure dezvoltarea rațională 
a pescuitului și protejarea resurse
lor' marine în nordul Atlanticului, pe 
baza unei largi cooperări internațio
nale.

Cutremur în Iran. Du'lă 
cum relatează agenția iraniană de 
știri Pars, cel puțin șase persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 24 au 
fost grav rănite, în urma unui puter
nic cutremur care s-a produs în 
portul Bandar Abbas și localitățile 
învecinate. Cel puțin. 400 de locuințe 
au fost distruse.

G. RrP. cere respectarea 
Acordului de la Paris

VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager
pres). — Potrivit agenției de presă 
Eliberarea, delegația militară a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud în 
Comisia militară mixtă bipartită cen
trală a dat publicității o declarație 
în care condamnă acțiunile adminis
trației Thieu care încalcă Acordul de 
la Paris, privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Vietnam.

Administrația Thieu — se arată în 
declarație — a adoptat numeroase 
măsuri militare, polițienești si admi
nistrative. a intensificat războiul psi
hologic, represiunea. terorismul și a- 
restările politice în regiunile aflate 
sub controlul său adueînd. astfel, o 
gravă atingere vieții, bunurilor și li
bertăților democratice ale populației, 
în încercarea de a realiza planul său 
vizînd înrolarea cu forța a 30 000 de 
tineri. De asemenea, regimul saigo- 
nez și-a intensificat represiunea îm
potriva luptei populației vietnameze 
în vederea realizării înțelegerii na
ționale.

Delegația militară a G.R.P. al 
R.V.S. în comisia militară mixtă bi
partită centrală condamnă în mod 
sever această politică a administra
ției Nguyen Van Thieu și cere să 
se pună capăt acțiunilor represive si 
oricăror manevre vizînd continuarea 
războiului în Vietnamul de sud.

Funeraliile 

lui Veliko Vlahovici
BELGRAD 9. — Corespondentul 

nostru transmite : Duminică la amia
ză. la Belgrad au avut loc funeraliile 
Iui Veliko Vlahovici. membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

La mitingul de doliu, precedat de 
o ședință comemorativă a Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.. în' cadrul căreia 
Iosip Broz Tito și Stane Dolanț au 
evocat viața și activitatea eminentu
lui revoluționar iugoslav, au vorbit 
Petar Stambolici, Kosta Nadj, Ve- 
selin Djuranovici și Jivorad Kova- 
cevici.

în cursul dimineții, ambasadorul 
României Ia Belgrad. Virgil Cazacu, 
a semnat în cartea de doliu deschisă 
la Adunarea R.S.F.I. .

a tndrăgostlții anului unu : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18: 20.15.
a Iluminare : COTROCENI — 20.15 
a Clanul sicilienilor : COTRO
CENI — 13.30: 15,45: 1'8.
a Zidul : PACEA — 15,30: 18; 20.15 
a Moulin Rouge : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20.15, CASA FILMULUI
— 9.45: 12: 14,15: 16.30.
a Riul întunecat : CRINGAȘI — 
16; 18.15.
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20.15. AURORA — 9: 11.15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15.
a Școala tinerilor căsătoriți : VII
TORUL — 15.30: 18: 20.15.
a Un general pentru victorie : 
MOȘILOR — 15.30: 18: 20.15.
a Caut o nevastă : MUNCA — 16: 
18: 20.
a Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 

I FLACĂRA — 15,30; 19.

a Jerry traficantul : ARTA — 13; 
15,30: 17,45: 20.
a Acțiunea Bororo : PROGRESUL 
- 16: 18: 20.
a AI șaptelea cartuș : VITAN — 
15.30; 18; 20.

t V
PROGRAMUL X

16,00 Telex.
16,10 Pentru patrie, pentru partid î 

(Cîntece patriotice).
16,20 Avanpremiera săptămînil.
16,30 Emisiune în limba maghiară.

19,00 Tribuna. TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ce știm și ce nu știm des

pre...
20.30 Roman foileton : ,,Jane Eyre“. 

.Episodul II.
21.20 Revista literar-artistică TV. 
22,00 Călătorie pe note.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. \
17,40 Tineri interpret! de muzică 

populară
18,00 Film serial : Aventuri în Ma

rele Nord — coproducție TV 
Italia—Iugoslavia — după 
Jack London. Regia : Angelo 
D’Alessandro. (Primul epi
sod)

18,55 București — azi : Gospodarii 
orașului în acțiune.

19,10 Tezaur de cîntec românesc.
19,30 Telejurnal.
20,00 Un drum de glorii ne-am 

deschis — emisiune de ver
suri.

20.15 Ansambluri folclorice : An
samblul „Bucur'4 al Case! de 
cultură a tineretului din 
sectorul 8.

20.45 Reportaj TV : Arta de a £1 
gazdă

21,00 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre.

21.45 Inscripții pe celuloid.
22,05 Pagini alese din opereta ,,Va

lurile Dunării44 de George 
Grigoriu in interpretarea an
samblului Teatrului muzical 
„Nicolae Leonard44 din Ga
lați.

Duiyiii
• S.O.S. LA POLUL 

NORD. O vastă operație de 
salvare a început în vederea 
degajării, personalului de pe 
două nave prizoniere, de peste 
o săptămînă, ale ghețurilor 
Arcticii. Este vorba de spărgă
toarele de gheață „San Mar
tin", sub pavilion argentinean, 
și „Ghețarul", aparținînd S.U.A. 
și care sînt imobilizate la o dis
tanță de 13 km una de cealaltă,, 
într-o zonă aflată la circa 400 de 
km de Polul Nord. Numeroase 
avioane și elicoptere încearcă 
să evacueze pe cei 454 de mari
nari și oameni de știință aflațl 
la bordul navelor. Spărgătorul 
de gheață american a fost imo
bilizat ca urmare a avarierii 
unei elice, în timp ce se în
drepta în ajutorul navei argen- 
tiriene, aflată în pană de motor, 
în cele din urmă, ambele nave 
au fost blocate ca urmare a 
unei scăderi bruște a tempera
turii, ceea ce a provocat suda
rea a numeroase iceberguri, 
care taie calea vaselor respec
tive. Potrivit unor experți, de 
aproape o sută de ani spărgă
toarele de gheață nu au mai 
căzut într-o asemenea capcană.

• „REÎNVIEREA" U- 
NUI FLUVIU. După mai 
mulți ani de încercări, ingine
rii japonezi . au construit un 
dispozitiv special destinat lup
tei împotriva poluării de ori
gine minerală. îmbrăcat > s 
tr-o carcasă de oțel inoxid. ii, 
de 70 m lungime și 3,5 m lății.M, 
dispozitivul va fi instalat în al
bia fluviului Watarase, „mort" 
de peste un secol, ca urmare a 
poluării cu cadmiu, cupru și 
alte metale dăunătoare, prove
nind din străvechea mină din 
apropiere, Ashio. Fluviul nu 
numai că devenise impropriu 
oricăror forme de viață, dar, 
revărsîndu-se adesea, otrăvea 
cîmpiile din împrejurimi. Re- 
glindu-se automat, în funcție 
de înălțimea și debitul apelor, 
dispozitivul are rolul de a [fil
tra materialele poluante, re- 
dînd astfel puritatea fluviului.

• FRANCE PRESSE 
SE „COMPUTERIZEA
ZĂ". Odată cu mutarea sediu
lui France Presse într-o nouă 
clădire, au fost făcute cunoscu
te o serie de date interesante 
despre activitatea acestei agen
ții de presă, a cărei rețea aco
peră practic întreg globul. Dis- 
punînd de birouri și puncte de 
transmisie în 165 de țări șij te
ritorii, agenția transmite zilnic, 
timp de 24 de ore din 24, între . 
600 și 700 000 de cuvinte — res
pectiv circa 700 de informații — 
în șase limbi (franceză, engle
ză, germană, spaniolă, portu
gheză, arabă). Serviciile sale 
sînt folosite în 155 de centre 
ale lumii. Agenția dispune, de 
un personal de 2 000 de oameni, 
dintre care 760. de ziariști. -ln( . 
prezent, pentru a face față ce
rințelor creseînde ale „explo
ziei informaționale", France": 
Presse intenționează să treacă 
la o metodă revoluționară de 
lucru : mașinile de scris și tele
imprimatoarele urmează să facă 
loc așa-numitelor „console vi
zuale", prevăzute cu o clavia
tură și un ecran electronic. 
Textul bătut prin apăsarea cla
viaturii apare pe ecran, puțind
fi corectat pe loc și este trans
mis instantaneu, cu ajutorul 
sateliților de telecomunicații, 
în întreaga lume.

• „BUSINESS-UL AR
TEI" ÎN REGRES. In ulti- 
mii cîțiva ani, în rîndul oame
nilor de afaceri din Occident se 
declanșase o adevărată „febră" 
a achiziționării de opere de 
artă, socotite a fi un excelent 
plasament financiar. în mai 
puțin de un deceniu, prețul o- 
perelor de artă cdntemporană, 
de pildă, a atins valori ameți
toare, mu!tiplicîndu-se de peste 
200 de ori I Iată însă că, sub 
influența fenomenelor de criză 
care bîntuie acum in lumea ca
pitalistă, „business-ul artei" a 
suferit o serioasă lovitură, pre
țurile scăzînd simțitor. îndeosebi ' 
la lucrările de artă modernă ; a 
scăzut totodată și prețul opere
lor de valoare. „Colecționarii" 
ad-hoc. care urmăreau numai 
profiturile, se grăbesc acum să 
se debaraseze de achizițiile lor, 
pentru a-și limita pierderile fi
nanciare.

• CAPRICIILE ROBO
TULUI. La biblioteca Univer
sității „Erasmus" din Rotter
dam „lucrează" de 5 ani, în ca
litate de bibliotecar, un robot. 
După cum arată prof. dr. Jan 
van Doorn, în Buletinul univer
sității, robotul suferă de „boli" 
ciudate. Uneori, ritmul său de 
lucru devine atît de rapid încit 
cărțile zboară. literalmente, 
prin încăpere. în asemenea ca
zuri, computerul intervine spre 
a-1 calina pe „bibliotecar". 
Alteori insă cînd, potrivit co
menzii, trebuie să caute o carte 
în decurs de un minut, el fie că 
lucrează într-un ritm foarte în
cet, fie că, pur și simplu, în
crucișează brațele. Se intimniă 
chiar să umble pe săli, fără 
nici o noimă, ca un somnam
bul. Odată a căzut chiar pe 
scări, „âccidentindu-se“. în pre
zent, ,o comisie de tehnicieni 
cercetează robotul pentru a de
termina cauzele abestor ciudate 
„purtări".

•CAPTURĂ RARISI
MĂ. Pentru prima oară, o ex
pediție științifică americană â 
reușit să captureze, in apele O- 
ceanului Indian, și să conserve 
un „coelachântus" viu. „Co- 
elachantus" era considerat un 
pește dispărut de milioane de 
ani, pînă cînd a fost „redesco
perit" în 1938. Toate încercările 
de a-1 prinde viu au eșuat însă 
pină în prezent. Capturarea sa 
oferă acum savanților posibili
tatea inedită de a studia direct 
o formă de viață care a existat 
pe pămînt într-o îndepărtată 
eră geologică.
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