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Mai mari izbînzi

Virgil TEODORESCU

votați candidații Frontulu

Spre buze s-o ridice cu mîinile unite, 
Balsamul ei să-l soarbă laolaltă 
Pentru-nflorirea țării pe-o treaptă mai înaltă, 
Pentru mai mari izbînzi ți înmiite.

„Am votat intiia 
de ani. la Bicaz. re-

/ Democrației și Unității Socialiste I

CETĂJENE Șl CETĂȚENI!

Desen de Gheorghe CALARAȘU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Pentru ziua

VĂ CHEMĂM, 
DRAGI TOVARĂȘI 

ȘI PRIETENI, CETĂȚENI 
AI ROMĂNIEI SOCIALISTE,

să votați pentru Programul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
comunism, pentru realizarea 
noi calități a muncii și vieții în 
domeniile de activitate, pentru ridi 
carea patriei pe noi culmi de progres 

civilizație, pentru creșterea puter-

spre 
unei

și
nică a forțelor de producție, a bo
găției naționale, a bunăstării și 

fericirii întregii națiuni!

CEAUSESCU

pentru ziua de mîine
Bună dimineața, Românie socialistă, patrie a veșnicei primă

veri !
Ziua de azi este o zi ca atitea altele din viață ultimilor 35 de 

ani din vârsta de două ori milenară a patriei poastre și, totuși, 
ea este una din marile zile ale entuziastului și tumultttosului 
nostru prezent, • acest prezent aparțtnîrtd țaturor celor peste 
douăzeci și două de milioane de cetățeni ai României socialiste, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, fiilor și 
fiicelor celor care au luptat pe baricadele revoluției pentru iz- 
bindirea cutezătoarelor vise ale înaintașilor.

Este ziua cînd, din nou, ne prezentăm în fața urnelor pentru 
a-i alege in sfatul suprem al țării și in consiliile populare pe 
cei mai buni cetățeni' dintre cei buni, ziua cind votăm recon- 
firmind drumul parcurs sub conducerea partidului comunist, Ia 
cîrma căruia, de cincisprezece ani, se află strălucitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ziua cind votăm pen
tru roadele de aur ale acestui prezent, pentru viitorul comunist 
al scumpei noastre patrii. -

Unitatea de nezdruncinat dintre, partid și popor dă României 
întregi o singură inimă, o unică voință și un nestrămutat ideal 
— cel întru izbindirea căruia ne-am legat prin sacru jurămint 
față de înaintași și față de urmași, atunci cind am decis lao
laltă făurirea conștientă a destinului luminos, deschis in fața 
noastră prin victoria revoluției, înfăptuită sub conducerea co
muniștilor.

Sintem adevărații stăpini a tot ceea ce făurim cu brațele și 
cu mintea noastră, stăpinii bogățiilor țării, proprietarii, produ
cătorii și beneficiarii roadelor muncii noastre și, ca adevărați 
stăpini, votăm 1

Sintem făuritorii unei adevărate democrații socialiste, unică 
în felul ci, în care poporul e suveran și. ca membri ai unei 
unice și democratice familii, votăm !

Sintem conștienți de datoriile de cinste și onoare față de 
ziua de mîine a patriei noastre, față de realizarea unei noi ca
lități a vieții și a muncii pe pămintul românesc și, ca niște cetă
țeni deplin responsabili față de marile angajamente asumate, 
votăm !

Votăm pentru programul de luptă și de muncă elaborat de 
Congresul al XH-lea al partidului comunist, știind că nimic nu 
ne este mai scump ca unirea în cuget și simțiri, ca unitatea 
dintre partid și popor, chezășia tuturor izbinzilor noastre, ga
ranția că toate legile țării constituie emanația întregului popor.

Votăm pentru înflorirea armonioasă a tuturor zonelor țării, 
pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei. fără deosebire de naționalitate ; votăm pentru dezvoltarea 
științei, culturii și tehnicii, pentru ridicarea gradului de con
știință al tuturor oamenilor muncii.

Votăm pentru ca, in anii ce vin. România să se ridice Ia o 
nouă calitate, aceea de țară cu dezvoltare medie, ducindu-și 
mai departe voința de pace și colaborare cu toate statele lumii, 
indiferent de orinduire socială, consolidindu-și continuu inde
pendența și securitatea proprie.

Votul nostru este votul păcii.
Votul nostru este votul viitorului și al încrederii într-o lume 

mai dreaptă și mai bună.
Votul nostru este votul certitudinii întruchipate de candida

tul întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Este votul dat. într-o unanimă opțiune, fericirii copiilor noș

tri, bunăstării și prosperității întregului popor.
Demni de prezentul și viitorul României, votăm candidații 

Frontului Democrației și Unității Socialiste.
Trăiască victoria in alegeri a Frontului Democrației și Uni

tății Socialiste !
Trăiască România socialistă, patrie a veșnicei primăveri !

De. Io Sulina - unde în fiecare dimineață Soarele 
intilnește România - și pînă la Beba Veche, din ob- 
cinele Rodnei și Mârmației și pinâ-n cîmpia ce-și pier
de marginile in Marele Fluviu - cetățenii patriei noas
tre socialiste trăiesc in această zi, 9 martie 1980, un 
moment înălțător: sărbătoarea nîonerilor. Fiii țării 
- români, maghiari, germani și de alte naționalități - 
egali în drepturi, înflăcărați de același ideal comu
nist, cu statornică iubire pentru vatra patriei comune, 
vin astăzi, in fața urnelor de vot, mai uniți ca ori- 
cind in gindul și fapta lor consacrate marii lucrări pen
tru necontenita ridicare a României. Această uriașă și 
indestructibilă

Un vot în geografia 
luminii.
oară acum 25 
memorează drumul său de construc
tor maistrul Vasile Blănaru. Apoi, 
tot pe «șantierele luminii» m-a 
prins fiecare nouă legislatură. Ca și 
acum, cînd mă aflu cu ortacii mei 
la Ostrovul Mare, unde ridicăm Hi
drocentrala Porțile de Fier II. In

coloană, de forță creativă și încredere

asemenea momente fiecare socoteș
te ce greutate dă votului său. For
mația mea de lucru iși însoțește vo
tul cu 350 000 metri cubi excavați 
peste plan nutnai de Ia începutul a- 
nului. Se-ntelege că nu ne oprim 
aici"...

Pentru că asemenea oameni vred
nici „nu s-au oprit" niciodată din 
zborul lor, Florentin Buzea e sur-

„S-au aprins pe bol
ta Stele. / Ce aproape sint de 
ele. / Numai să întind o mină / 
Una-n palma să-mi rămină. / Mamă, 
vrei de ziua ta / Să-ți aduc în dar 
o stea ?“ Micuțul Florentin Buze,a 
se oprește din recitat și întreabă :
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Zăresc Coloana fără de sfîrșire 
Care e țara în al ei avînt, 
Zăresc acest împodobit pămint 
In pîine adunat ți în potire.

Și oamenii-n cîmpie ți la strung 
Pe care oboseala nu-i infringe 
Mereu uniți, ca vasele de singe 
Cum leagă munții un ecou prelung.

Pățesc cu toții spre înalta zare 
Cum taie valul ți-l despică prora, 
Pățesc să întîlnească aurora 
Ce-a răsărit în noile tipare

Lăsînd în urmă orizontul strimt.
Ei merg pe drum cu inima uțoară 
înconjurați de-a țării primăvară 
Să spună tot ce cred ți tot ce simt.

Spre-a aduna lumina ce-a început să umple 
A vieții noastre cupă cu străluciri solare,
Din ea pornesc să soarbă fiecare : 
Femei și tineri, oameni albi la tîmple.

in viitor, imagine simbolică a ROMÂNIEI, votează azi
- așa cum au ținut să declare cu cîteva ore înaintea 
ațeslui act civic nenumărați interlocutori ai reportaju
lui de față - pentru prezentul și viitorul strălucit al 
patriei.

Liberă și slăpînfi pe destinul ei, România votează A .iui, pentru că s-a născut exact 
ozi, 9 martie 1980, pe cei mai vrednici fii ai săi - can
didații Frontului Democrației și Unității Socialiste.

România votează azi, 9 martie 1980, pe marele și 
luminatul strateg al tuturor izbinzilor noastre, pe secreta
rul general al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

prins de reporteri recitind, cu cîte
va ore înainte de începerea votării :

..Mamă, eu nu mai înțeleg nimic: 
a cui e ziua de azi ? A TA sau a- 
MEA?" „A amindurora, Florinele", 
îl deslușește Maria Buzea, munci
toare la întreprinderea de produse 
din lemn și mobilă din București.

... ......:........ " :. .....t
în urmă cu cinci ani, in ajunul 
zilei de vot a legislaturii care s-a 
încheiat. A ei, pentru că e Ziua 
femeii, pentru că, cu aceste două 
sărbătoriri in inimă, miine (adică 
azi, 9 martie 1980 — n.r.) îșî va 

. exprima dreptul cetățenesc, demo
cratic din fața urnelor.

„Votez pe cel mai 
iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", declară reP°l- 
terului, cu emoție în priviri, un 
ținăr din circumscripția nr. 1. 
București, forjorul Lazăr C. Con- 

(Contiquare in pag. a III-a)

Nicolae DIACONU

Proiect de primăvară 
Deplina libertate-năuntru și-n afară 
Cirmaciului din frunte cu toți o datorăm - 
Democrația noastră e-n roditoarea vară : 
Cu astfel de-nțelesuri în martie votăm.

Campania aceasta la început de an 
E-n felul firii noastre de-a-și pregăti avintul - 
De-aceea se și cheamă campanie, elan, 
Un drept prin care țara are mereu cuvîntul,

Prin care vrerea veche a neamului cutează 
Să-ntindă viaducte spre comunistul țel - 
Să nu se mire nimeni că de un timp vibrează 
De-a lungul fibrei noastre cel mai curat oțel. 

Precum străvechi pămînturi își află nou temei, 
Cum tinerele seve stirnesc un jind prin ramuri, 
La fel în mintea noastră-ndrăznețele idei 
Vor să devină fapte, vor să devină flamuri.

Să ne-ndreptăm privirea, compatrioți, spre mîine, 
Spre chipul României întrezărit de-acum — 
Ca-n preajma unui cîntec sintem chemați la urne 
Azi, să-i votăm pe-aleții deschizători de drum.

Și hotărîți să punem în fapte și-n cuvint 
De azi adinei temeiuri, să ne mîndrim că-n țară 
Români, maghiari, germani, cu toții împlinim 
Cel mai uman ți pașnic proiect de primăvară.

Spre cinstea prezentului pe care îl trăim, spre gloria viitorului 
luminos pe care-l făurim cu brațele, inimile și mintea noastră.
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ALEGEM, TARA-N ÎNĂLȚIMI SĂ FIE 
ALEGEM, CUM NE VREM NOI, VIITORUL 

V

Si-AVEM In toate-acestea chezășie 
PARTIDUL, CEAUȘESCU Șl POPORUL!

Pentru partid 
și patrie votez

Prezentul ni-i istorie de aur I 
Partidul e acel ce l-a făcut 
Ca să rămînă luminos și miine, 
Cînd pentru toți va deveni trecut.

Pentru acest prezent de libertate, 
Acest puternic și temeinic crez, 
Pentru întreaga noastră Românie 
Și pentru visul Patriei votez.

X

Sentimentul unanim
conștiințelor ț

Spațiu de lumină și vis 
împlinit după veacuri de-a 
rindul de speranțe scăldate 
in singele luptelor pentru 

, libertate și pentru neatir- 
'nare și pentru mai bine, 
patria pentru care votăm 
azi, la începutul unei pri
măveri ce ne amintește că 
de un deceniu și jumătate 
in fruntea destinelor noas
tre și a voinței noastre de 
a fi noi înșine, cu fruntea 
sus și stăpîni pe noi și pe 
viitorul nostru, se află băr
batul care ne-a redat iden
titatea națională și ne-a 
cucerit mindria de a fi re- 
cunoscuți in întreaga lume 
„după vorbă, după port", 
după meritele propriei 
noastre gindiri și lucrări 
socialiste, 
care votăm 
ca oricind 
noastră,

în fața urnelor, azi, ne 
înfățișăm, sub steagul ca o 
aripă vîslind necontenit 
înălțimile al Partidului 
Comunist Român, cu con
știința curată și dreaptă că 
ne-am făcut datoria și că 
votul pe care il depunem 
in urne e, in aceeași vre
me, mărturia unui angaja-

ment îndeplinit față de 
prezentul patriei și 
drept cîștigat prin eroică 
muncă pașnică de a hotărî 
cum va trebui să arate 
chipul ei de miine. .

Patria pentru care vo-

tm '
în isre locul și drumul 

torie.
Patria pentru care 

azi e cea mai curată 
dă a sufletului nostru ro
mânesc, și a marii iubiri 
față de pămintUl istoriei 
noastre, și față de flacăra

votăm 
oglin-

tăm azi e un vast șantier 
de prefaceri materiale și

necontenit arzindă a cau
zei noastre comuniste, și

Dinu SĂRARU

spirituale. expresia cea 
mai vie a capacității po
porului nostru de a. con
strui liber și in libertate și

față de purtătorul ei in
spirat. partidul comunist, 
căruia îi datorăm această 
patrie de azi.

patria pentru 
azi e, mai mult 
vreodată, opera

de a face de neclintit actul 
creator însemnat de sacri
ficiul legendarului Meșter 
Manole.

Patria pentru care, votăm 
azi reprezintă, în geografia 
ei morală nouă, vocația as
pirației poporului nostru 
spre sehsurile majore, soli
dar angajante internațio
nalist, ale ideii de indepen
dență și de respect față de 
inalienabilul drept al fie
cărei națiuni de a-și hotărî 
singură și de sine stătătoa-

Patria pentru care votăm 
azi e, de fapt, șansa ne 
care ne-am oferit-o noi în
șine, prin lupta noastră, 
prin munca noastră, prin 
sacrificiile noastre și prin 
izbinzile noastre, de a de
monstra superioritatea de
mocrației socialiste cind 
actul opțiunii devine cu 
adevărat semn al maturi
tății noastre de conștiință 
și politice, ca un gir dat 
de un popor întreg viitoru
lui comunist.

Cînd țara noastră-i un Partid, întreagă,
Și inimile bat clocotitor,
In cei care-i aleg să ne conducă 
l-aleg pe cei setoși de viitor.

și de a-1 proiecta

e, de fapt, șansa ne 
ne-am oferit-o noi 

! prin îndrăzneață 
decizie morală și

arii

■

Desen de Mihail GlON

Patria pentru care votăm 
azi ■ 
care 
înșine 
noastră .. 
politică de a scruta lucid 
viitorul .' ' 
curajos, la înălțimea con
științei puterilor noastre și 
aK ambițiilor noastre atit de 
firești de a ne inscrie în 
contextul națiunilor care 
știu și pot să-și clădească, 
cu cea mai deplină sigu
ranță, ziua de miine fe
ricită.

Patria pentru care votăm 
azi e, omenește vorbind, va-, 
tra de miine, a copiilor 
noștri și a copiilor conii- 
lor noștri, iar noi venim 
în fața urnelor asemenea 
unui gospodar luminat care 
știe ce datorii nobile are 
față de cei ce-1 vor urma 
și care vor trebui să-i 
poarte cu cinste și cu frun
tea sus numele, și care vor 
trebui să se mindrească cu 
numele și cu faptele lui.

Iată, de fapt, sentimen
tul întreg, al întregului 
nostru popor în secunda 
de înaltă conștiință cu care 
votează-, azi. pentru patria 
socialistă și pentru viito
rul comunist al patriei 1

Democrația opțiunilor fundamentale,
democrația faptelor patriotice

7 Nu-i credjpp’ acei semeni C.
ai mei care susțin Că intră ’-ni 
lesnicios'-â-fără pic'de pre- '
judecată, răgaz asimilativ 
ori procesul, dramatic une
ori, al judecării cu capul 
propriu — în posesia înțe
lesurilor fundamentale ale 
existenței de azi precum : 
democrație muncitorească, 
adevăr, lupta cu inerția, 
creație conștientă, spirit 
revoluționar ș.a.m.d. Aces
tea nu sint bunuri care ne 
cad de-a gata din cer. ca 
la un festin al tuturor fă
găduințelor ; acestea sint 
fructe ale unor lungi auto- 
deveniri . istorice, esen
țele decantate ale unor 
■realități muncit-gindit-trăit- 
simțit-trudit-jertfit - plătit - 
durute și nicidecum niște 
decorații pe care le împar
te cu mărinimie vremea 
generoasă de azi.

Democrația muncitoreas
că. bunăoară, este un con
cept, denominația sintetică 
a ' unor procese sociale, va 
spune, pe bună dreptate, 
filozoful sau politologul. 
Dar cum temeinicia orică
rei gindiri teoretice, bazată 
pe abstracțiuni, se verifică 
in cimpul practicii. vom 
spune la rindul nostru că 
democrația . muncitorească 
— dincolo de caracterul său 
conceptual, teoretic — este/ 
un mod de a fi, a trăi, a 
munci, a gindi. ‘a spera, a 
visa, a izbîndi azi in Româ
nia. Deci, dimensiunea pri
mordială a vieții românești 
în anul de grație 1930. 
Deci, criteriul esențializat 
al atitudinilor, al reacțiilor 
concetățenilor mei față de 
grandioasa operă socială 
pe care o desăvîrșesc.

multexpresiv 
conștiente, al 

virtuților și de- 
celor 22 de mi- 
conștiințe active

operă
o

Deci, chipul 
al creației 
talentelor, 
mersurilor 
lioane de 
angajate în edificarea so
cialistă și comunistă a 
României. Deci, o forrtiă de

românesc, un răs- 
semnificativ al,„ po,- 
li'nbstru față de 'is-

destin 
puns ! 
porului 
torie. Este și motivul pen
tru care democrația munci
torească este chiar catargul 
corăbiei pe care navigam, 
esența puterii clasei noas
tre conducătoare, este te
melia unității poporului și 
— ca un corolar al acestor 
multiple interacțiuni a dia
lecticii sociale românești — 
criteriu și scop al politicii 
partidului nostru, mintea, 
brațul și inima tuturor în
făptuirilor noastre de azi.

demnitate afirmată, spiri
tul sWWWr iȘÎȚț . Virtuți cu care ne ihtilnim in 
fiecare zi și în fiecare ceas, 
multiplicate milionar in 
muncitorimea României de 
azi. Sînt luminoasele fațete 
ale aceluiași poliedru — 
democrația muncitorească 
— venind din straturile 
cele mai adinei, fertile și 
niciodată epuizate, ale cla
sei muncitoare conducătoa
re, iradiind benefic spre 
toți fiii patriei și materia- 
lizindu-se prin , tot atitea 
bunuri statornicite pe plan

--------------------------------------

POP Simion

Democrația muncitorească 
nu înseamnă pur si simplu 
puterea în exercițiu a mun
citorilor liberi pe soarta 
lor. cum ar defini, să zi
cem, acest concept un dic
ționar de terminologie fi
lozofică. ori cum o suge
rează, incă din vechime, 
cuvintele grecești demos 
(păturile largi ale celor ce 
muncesc) și kratos (pu
tere). Democrația munci
torească, cu implicațiile cu 
care rie învrednicește prac
tica vieții 
înseamnă 
relații și 
care țes 
tară, coerentă, calități pro
prii muncitorului român dd 
azi, factorul uman deter
minant. premisa și înfăp
tuitorul democrației mun
citorești. Aș numi între a- 
ceste calități definitorii : 
abnegația, curajul, sacrifi
ciul, eroismul, cinstea cea 
de toate zilele, spiritul de 
dreptate și adevăr, calda 
omenie, modestia, fermita
tea, deschiderea spre Învă
țătură, competenta, lupta 
cqntra vechiului, căutări 
creatoare, neingenunchere,

sociale românești, 
un lung șir de 
interdependente, 

în structură uni1

social — legi, mod de viată 
și comportament, organi
zare statală, sistem de re
lații, abolirea in practică a 
tuturor inechităților socia
le și naționale din trecut 
— pe scurt, un mod de via
ță demn, drept, pe măsura 
muncii fiecăruia, croit după 
fizionomia moral-politică a 
clasei muncitoare româ
nești, purtînd sigiliul de 
clarviziune și putere al 
partidului nostru comunist, 
chintesență a virtuților ac
tive, profund revoluționare 
ale muncitorimii.

Recentul Congres al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, manifestările 
multiple prilejuite de pre
gătirea alegerilor de depu- 
tați au oferit tabloul 
larg și complet al vi
gurosului arbore al demo
crației muncitorești, al mo
dului copleșitor în care se 
reverberează azi fluidul re- 
vigorator al democrației în 
corpul 
țări, 
vieții 
mice 
diția 
jurul

sănătos al întregii 
in. toate domeniile 
social-politice. econo- 
și de stat, fiind con- 
unității ppporului în 

partidului nostru.

al secfretanduw-îsău ,.igehen- ks» 
ral.-.r tovarășul- „M.Uo Ja.5f, 
Ceaușescu. arhitectul de 
largă viziune și strategul 
revoluționar al democrației 
muncitorești, a cărui amplă 
cuvîntare la marea adu
nare populară cetățenească 
din Capitală — ca și adu
narea, dealtfel — vine să 
argumenteze strălucit în
săși ideea de democrație.

E bine și drept să spu
nem toate acestea în prag 
de primăvară și în această 
dimineață de alegeri, știind 
că acest eveniment al opțiu
nii noastre are la teme
lia sa acele prime ale
geri din anul 1946. cind 
democrația muncitorească 
a produs actul istoric al 
preluării puterii, vestind 
abolirea exploatării și pre- 
figurind în acest mod toate 
autodevenirile românești de 
mai tirziu. Evenimentele 
electorale ale României 
condusă de muncitori și a- 
vind la cirmă partidul co
munist s-au succedat sub 
ochii noștri, asemeni unui 
drum spiralat, cu noi și noi 
inele ale dezvoltării demo
crației muncitorești. pină 
la acela marcat de cel de 
al XII-lea Congres al parti
dului, tot atitea etape ale 
creșterii de sine și pentru 
sine, piatra unghiulară a 
libertății și independenței 
României socialiste.

Sint tîlcuri și înțelesuri 
vitale, cu deosebire fertile 
în viața noastră de fiecare 
zi, indiferent de felul mun
cii și locul pe care îl ocu
păm în edificiul social, in
diferent că ești muncitor 
la cuptorul siderurgic, mun
citor cu grinele, cu știința 
și învățătura, muncitor cu 
verbul sau cu multiplele 
unelte ale educației socia
liste. Democrația muncito
rească este zestrea nepe
reche a tuturor fiilor pa
triei.

Columna prezentului
E limpede că opțiunea 

electorală de la 9 martie 
1980 nu e numai o -etapă 
neapărat necesară in pro
cesul de cristalizare a for
melor de gospodărire a sa
telor și orașelor noastre, ci 
e act patetic, prilej al ob
știi de a-și reconfirma op
țiunea fundamentală : vo
tăm pentru România !

E și acesta un temei de 
a ne lumina chipurile de 
strălucirea numelui țării 
(la ripdu-i „luminată de 
sine" după spusa lui Mihai 
Eminescu) dovedind că lo
cul nostru e aici, sub stele
le fixe priveghindu-i des
tinul, în acest colț de lume 
vegheat de munți semeți, 
de fluvii și de păduri le
gendare. (Colț de lume e uri 
fel de a zice, planeta-măr 
nu are contururi rigide și 
„colțul" de lume poate fi 
lesrte acceptat ca inimă de 
lume...). '

Oameni ai unui prezent 
proteic nu uităm nici 6 cli
pă că avem un trecut cu 
care ni se înnobilează pu
ruri memoria. Un trecut ne 
care nu ni l-am ales. Pe 
care nu l-am vopsit cu fres
ce naive și căruia nu i-am 
împodobit cu ghirlande de 
flori arcadele, fastuos trecu
te mal degrabă prin singe 
și flacără decît prin fumul 
cu bună mireasmă a sărbă
torii. Un t 
mite să 
mindrie, 
deșartă, 
viteaz și 
de dorui

bum ce se voia strict etno
grafic și în care a cules 
citeva fotografii de țărani 
maramureșeni. Uimire : 
imaginile păreau ale da’cilor 
de pe columna traianică ! 
De parcă albumul le-ar fi 

zservit gravorilor lui Apollo- 
dor Damaschinul ca „docu
mentare". E acum moda 
conteinerelor cu semne ale 
civilizației Terrel trimise 
să migreze spre alte astre. 
Fotografiile oamenilor cu 
care ni se îhtilnesc pașii

Gheorghe TOMOZEI

CETĂTENE SI
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Votez deci pentru pace și-mplinire, 
Pentru Partidul ce ne-a dat cuvînt, 
Pentru întîiul Președinte-al Țării, 
Și pentru-ntregul românesc pămînt I

Virgil CARIANOPOL

trecut care ne per- 
privim in jur cu 
fără vreo fală 
Poporul român, 

i blind, împătimit 
de dorul muncii și al crea- 
'ției. apărindu-și viforos 
fruntariile, dar lesne imbră- 
cind cămașa păcii a trecut 
prin timp CU contururi moi, 
netulburate. în urmă cu 
citeva decenii, cineva (un 
inspirat) a alcătuit urt al-

în dimineața aceasta sînt 
sigur că pot fi confundabi
le peste milenii viitoare cu 
cele ale urmașilor urmași
lor lor. Fiindcă românii 
sint un popor statornic. Pe 
ei i-au „sculptat" vifore si 
ape răzvrătite, și au trecut 
din durere către bucurie 
visindu-și libertatea, dar 
n-au așteptat cu căciula in 
tnină să li se facă dreptate 
la înalte curți chezărești. 
Dreptatea ei și-au făcut-o, 
așa cum s-au priceput. $i 
s-au priceput atit de bine 
incit n-ar mai suferi, O 
singură secundă măcar, ju
gul opresiunii.

Țara din juru-ne, 
moașă ca o mireasă.__
care ne-ar fi părut oricum 
ar fi fost ea frumoasă, e si 
un simbol al cumpenei de 
dreptate socială, al dragos
tei de adevăr și de 
stare. Chipul tării e 
adevărului. Ea. tara 
nil Of, dar mai mult 
piilor de azi și din Viitor nu 
e un hotel confortabil pe 
care il putem schimba cu

fru- 
dar

bună- 
chipul 
bătrî- 
a co-

CETATENI, TOVARĂȘ!!

un alt „hotel", cu aparente 
de lux poate mai evidente, 
și eu îmi spun că a trăi în 
România din România e un 
noroc fără seamăn. Și nu 
înseamnă acest gînd altceva 
decît dorința de a ne iden
tifica total cu tot ce e tara, 
cu efort încununat de iz- 
bindă, dar și cu îngîndura- 
tă descumpănire. Momentu
lui extrem de tensionat pe 
plan internațional. Româ
nia îi opune dezvoltarea 
în continuare a capacități
lor sale creatoare, conjuga
tă cu strădanii de con
structor de pace ce și-a ciș- 
tigat stima tuturor națiu
nilor. Inițiativele României 
confirmă vocația existentei 
pașnice a românilor din de 
totdeauna. De multe ori 
punem temeliile unor e- 
dificii sociale și morale 
despre care știm că vor fi 
ddsăvirsite peste arii și de
cenii. nu făurim numai cu 
egoistul gînd de a ne bucu
ra integrai (și imediat) de 
rodul trudei noastre, ci do
vedim generozitate si nobil 
vizionarism atunci cind ne 
implicăm conștient in ceea 
ce va fi viitorul României, 
cu credința că realizăm de
ziderate de istoric răsunet.

Avem multe de 
mai sînt inerții ce 
înfruntate, dar nu 
doim de biruința ce 
teaptă la capătul
drum de elanuri și nestin
să credință, in binele și 
mai-binele obștii.

Dimineața zilei de 9 mar
tie 1980 ne regăsește uniți 
sub mătasea drapelului 
roșu și tricolor a căror. ti- 
nără vibrare dă sihgelhi 
nostrti bucuria primăverii.

Si certitudinea luminii...

Hora-nfrățirii
Bate vînt de primăvară
Din Carpați la Mare, 
Țara-ntreagă merge iară
Astăzi la votare

Cîntece de bucurie
Trec din prag în prag,
Dintre toate însă mie
Unu-mi pare cel mai drag :

„Hai să dăm mînă cu mină", 
Sfînt îndemnul ce-l ascult, 
Una-i Patria Română, 
Milcovu-i secat de mult

Nici stăpînii, nici Carpații 
N-au avut vreodat’ putere
Să despartă-n țară frații
De o seamă și de-o vrere

Ești maghiar, german sau ești 
Cum îți fuse datul firii,
Limba însă ce-o vorbești 
E-a Frăției și-a Unirii.

„Fruntea sus, popor român !’’, 
Te-ndemnau mai ieri poeții, 
Sus ți-e fruntea și stăpîn 
Ești acum pe drumul vieții.
Mîndre flori pe-a Ta țărină-s 
Libertatea și Frăția ;
„Hai să dăm mîrță cu mină", 
Să trăiască România I

Macii-n lan sînt vii la noi,
Vii Stejarul și Cîmpia,
Pe sub glie dorm eroi, 
Cresc eroi în România.
Patria mereu ne cheamă 
Indemnîndu-ne a-i fi,
Toți de-o samă și de-o mamă, 
Viitorului Ei fii.
„Hai să dăm mînă cu mînă", 
Să-nflorească-n pace glia, 
Cîntă inima română : 
„Ceaușescu — România I”

Nicolae STOE

înaltă vrere

făcut, 
se cer 
ne in- 
ne aș- 

unui

In ritmul unui cînt răscolitor,
— 5olemn omagiu muncii-mperechez 
Și pentru crezul vieții, arzător,
A faptei constelație-o votez I

Astfel, înaltă vrere împlinesc. 
Pentru un timp trăit în libertate 
Frumos ca dorul nostru românesc, 
Irnpodobit în fapte-nestemate.

Ni-s stelele mai limpezi ca opalul 
Și rouă cu-al ei bob tremurător, 
Ne frăgezește brazda, precum malul 
Valul adus din limpede izvor

Revarsă plaiul rodu-ndestulării, 
Stihiilor ca-n lupte ținem piept, 
Și nouă auroră-aprindem țării, 
Voința încrustînd-o-n tot ce-i drept, 

întruchipări din fermecate glasuri 
Ating ferestre noi și le deschid 
Spre epopeea, fără de popasuri, 
Cum e gîndită, demnă, de partid
Azi, gîndurile-și suie cutezanța 
Sub incomensurabilul voltaj — 
Visatei ere micșorînd distanța 
UN OM, O CĂLĂUZĂ DE CURAJ !

Octav SARGEȚIU

Gîndul și fapta celor aleși vor fi una cu gîndul
9

și fapta țării: de a face totul pentru înflorirea patriei 
noastre scumpe, pentru prezentul ei demn și dinamic, 
pentru viitorul ei strălucit!

‘ (•

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Ev de împliniri
E ora cînd alegem fiii țării, 
Pe-acei vizionari cu gînd curat 
Ce-așază omenia-n cupa florii 
Și pasul le e demn și apăsat :

Ca să ne fie evul de-mplinire 
De mers neabătut, incandescent 
De pace și dreptate și iubire — 
Un ev configurîndu-se-n prezent.

Alegem, țara-n înălțimi să fie 
Alegem, cum ne vrem noi, viitorul 
Și-avem în toate-acesîea chezășie 
Partidul, Ceaușescu și Poporul I

Pavel PEREȘ
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stantin, ele la uzinele „23 August11. își 
motivează simplu, direct., această opțiune 
electorală : „Votul meu va insemna ast
fel aprobarea din inimă a întregii poli
tici interne și externe a partidului și sta
tului nostru, a conducătorului nostru iubit, 
care prin munca sa neobosită pentru țară 
a făcut atit de cunoscut și respectat in 
lume glasul Republicii Socialiste Româ
nia".

Sărbătorile din inimisint 
nenumărate, in această zi de primăvară, 
a țării. Iată, din milioane( două dintre ele : 

Ion Irimie, maistru petrolist pe plat
forma de foraj marin „Gloria" : „Cu 
întreaga tură de 76 petroliști vom 
vota in larg, la 100 kilometri de 
țărm, cu gindul la cuvintele înflăcărate

rostite de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Congresul al XII-lea al' partidului privi
toare la efortul de a asigura din resurse 
proprii cerințele de energie ale tării".

Barbu Opriș, excavatorist : ..La începu
tul legislaturii ce-am incheiat-o azi dislo
cam prima cupă de beton la construcția 
Canalului Dunărea — Marea Neagră. 
Merg miine la vot cu bucuria în suflet că 
această mare construcție o vom încheia 
in legislatura pe care o începem prin votul 
și prin faptele noastre".

Doi oameni, același gind despre...

...Gloria României socia
liste f sub>ect al lecției „pe viu" ținută 
de prof. Traian Gărduș. cu elevii săi — 
Liceul „N. Bălcescu" din Pitești — pe-cea 
mai înaltă cotă a municipiului : terasa ho
telului „Muntenia". „Rotiți-vă ochii și 
spuneR ce vedeți", și-a îndemnat elevii. 
„Cite cartiere, tot atîtea orașe", au răs
puns viitorii cetățeni ai României. „Pentru 
toate acestea votează părinții voștri 
miine...".

„Și pentru nenumărate 
alte bucurii“, completează Mihai 
Constantineanu, membru al C.A.P. din Vlă- 
denii Botoșanilor, aflat la., odihnă și tra
tament in stațiunea „1 Mai", de lingă Ora
dea. Si, drept orice alt argument, la cei 
67 ani ai săi. Întoarce „o filă a vieții sale" 
spre urmași : „Feciorul îmi este pilot pe 
un supersonic, iar fiica doctoriță la Su
ceava. Eu, la odihnă și tratament. Păi 
care țăran inainte se putea lăuda cu atit 
de mult ?“.

„Azi trăim cu fruntea 
sus în țara noastră", com- 
plelează cele .de mai sus cunoscutul 
strungar Szabo Adalbert, de la întreprin
derea de accesorii pentru mijloace de 
transport Oradea. Și in motivația a- 
cestei demnități, de cetățean liber și egal 
în România, face apel la datele existen
ței sale: munca lui e prețuită și răsplă
tită pe merit. La fel și munca soției, mun
citoare la întreprinderea dă încălțăminte 
„Crișul". O fiică a sa a intrat și ea. de 
curind. in eșalonul muncitoresc, jar cea 
mai mică este elevă la o școală cu pre
dare în limba română, „deși putea foarte 
bine frecventa școala cu predare in limba 
maghiară". „Toate aceste realități. În
cheie Szabo, vreau. să le exprime votul 
meu dat candidatilor Frontului Democra
ției și Unității Socialiste".

Gindul în piatră, din 
poiana rotată a Mugurei. 
Pe 8 martie l-am intilnit între statuile

din Măgura Buzăului pe cioplitorul în 
piatră Nicolae N. Petrescu. „Vin deseori 
aici să privesc „Jertfa Brîncoveanului" 
ori pe ,,Tudor", „întîmpinare" ori pe 
„Doamna Neaga". Adică, aceste gînduri 
in piatră ale istoriei noastre, la care cio
plim și noi, azi, cu încrederea că. sub 
conducerea partidului, ne facem mai 
frumoasă ziua de azi și de miine".

întregește firesc acest gind rostit pro
fesorul Nicolae Homescu, din Cugir:

„istoria este marele 
nostru dascăl,^ idsea Pe 
încerc să o insuflu tuturor elevilor - mei. 
Cu atit mai mult cu cit o parte , din ei 
au fost prezenți la descoperirea senza
țională a mormîntului princiar dac de la 
presupusa Singidava. Cu atit mai mult cu 
cit acești elevi văd zi de zi cum se inalță 
mai mindru in soare — în acești ani de 
istorie nouă — Cugirul natal. Această în
gemănare firească o vom pecetlui cu votul 
nostru".

La chemarea tulnicelor. 
Pe Arieșul Mic. în așezarea Avram Iancu. 
cu citeva ore inainte de deschiderea sec
țiilor de votare. Marloara Coroi, Aurelia 
Chira, Lenuța Hatieș — și nu numai 
ele — își umezeau tulnicele, „pentru a 
avea glas mai mindru". „Așa e obiceiul pe 
la noi, ne spune sufletul formației de tul- 
nicărese. Elena Pogan. La marile eveni
mente, sunăm din tulnice. Miine. 9 mar
tie. in zori, vom rosti chemarea străveche 
a tulnicelor, să audă pină sus, in Muntele 
Găina, toți moții și moațele, gătiți de 
sărbătoare, pentru vot".

Scrisoare de mulțumire 
din Bărăgan. >-Votul meu de 13 
9 martie se vrea însoțit de această scri
soare de mulțumire din Bărăgan. Ai mei, 
din Jegălia, au trudit din generație în- 
generație, pămintul. pentru pîine. Eu. in
ginerul Ion Dima, și soția mea, tot ingi
neră, facem chimie . la combinatul din 
Slobozia. Tot. pentru pâmint lucrăm și 
noi. cu ingrășămintele pe care le pro
ducem. Și pentru ca această piine să fie 
mai din belșug pe masa țării, voi vota 
candidați! F.D.U.S.".

Interviu la scara avio
nului. P°Pularul actor sătmârean Ion 
Tifor tocmai cobora din avionul de 
București unde fusese pentru o înregistra
re Ia televiziune. „Peste citeva ore mergeți 
la Vot. Dați expresie gîndului care vă a- 
nirnă", il’rugăm. „Este un gind fierbinte 
de mîndrie și încredere. Mîndrie. pentru 
toate cite am făcut, sub conducerea parti
dului. încredere, pentru toate cite vom 
face, sub conducerea partidului în anii 
ce vin".

„Mîine, eu mă scol cel 
mai de dimineață", sPuns

țăranul Ghită Adam, din satul Lunca 
Mărcușului, județul Covasna. „De ce 
„Pentru că, la 67 de ani ai mei, iaca, fac 
politică". „Adică ?“. „Sint secretarul cir
cumscripției electorale din sat și se cade 
să fiu primul in ducerea la bun sfîrșit a 
acestei trebi care — de ce să n-o spun ? 
— m-a făcut parcă alt om".

Simbolul omeniei într-o
floare. Ieri> 8 martie> muncitoarea
Aurelia Lișniuc, de la Fabrica de radiatoa

re din Brașov, a venit din schimb cu o 
floare. Unde să-l găsească loc? In casă 
miroase a var proaspăt. Casă nouă, pri
mită de curind, după pierderea soțului. 
Altădată, la un asemenea necaz, omul se 
simțea singur și fără sprijin... Ea a fost 
ajutată să se mute într-o casă nouă, pri
mește sprijin să-și crească cei trei copii. 
Iar firul, acesta de floare, dat de colegii 
de muncă, luminează parcă toată căldura 
omeniei cu care e înconjurată. Cu această 
lumină in suflet se apucă să-si pregă
tească hainele de sărbătoare pentru miine.

De la Păușa, pe OH, 
și-au dat intilnire la secția de votare, încă 
la prima oră. betoniștii din brigăzile lui 
Ilie Vasile și Ștefan Murgoci, plus șeful 
de lot, ing. Ion Mihăilă. „Deci, primii și 
aici, nu numai pe șantier". Ne răspunde 
Ion Mihăilă : „Pentru că. imediat după 
vot. trebuie să încheiem turnarea fundației 
Ia hidrocentrală. Este vorba despre hidro
centrala de Ia Turnu, de 70 MW".

Lingă actul cetățenesc, democratic, fapta 
cetățenească, pentru țară 1

„Ultimul vot... ca stu
dentă d voi da £a 9 martie", aflăm de 

la Liana lancău, din anul V. Facultatea 
de construcții a Institutului politehnic din 
Cluj-Napoca. Am găsit-o zorind la pro
iectul de diplomă. „Unde yeti lucra după 
absolvire?". „Pe un șantier, se-nțelege. 
Mi-aș dori unul într-o zonă montană. Pen
tru că... Pentru că îmi plac brazii...".

...Și primul vot. ”Eu- £runta-
șul Vasile Ilanganu, «militar de frunte», 
intr-o unitate de tancuri, raportez că 
votez pentru prima oară. Mă angajez să 
mă pregătesc exemplar, pentru a fi un 
bun apărător al patriei, al independentei, 
suveranității și integrității sale teritoriale, 
îndatorire sacră a tuturor cetățenilor 
României, cu atit mai mult a acelora 
aflați sub drapel".

„La noi". Do^ cuvinte care re
vin mereu în vorbirea muncitoarei Anne- 
liese Thai, de la „Flamura roșie" — Sibiu. 
„La noi", în secție, lucrează, in bună in- 
țelegere, peste 200 de-muncitori — romani, 
germani, maghiari. La noi, partidul, 
președintele tării au asigurat condiții pen
tru deplina egalitate a tuturor fiilor țării. 
Iar pentru tot ce înseamnă Ia noi. in 
România, votăm candidații noștri Iă 
9 martie".

Sus, in Călimani. Ne adre-
săm meteorologului de serviciu Maria 
Baciu, de la Exploatarea minieră Căli
mani: „Cum se vede șantierul, de aici, 
de sus?" „Aici, mai "mult ii simt răsufla
rea, decît 11 văd. Așa cum simt — nu nu
mai cu ajutorul mijloacelor moderne de 
comunicații, ci și cu inima — tot ceea ce 
se face in țara noastră. pentru om și 
binele lui". „Veți vota aici?". „Nu. in satul 
natal, Șarul Dornei. împreună cu soțul 
meu, Vasile. maistru miner la Neagra 
Șarului. în sat, pentru că acolo candidez 
pe lista de deputati ai consiliului popular 
comunal".

în a 56-a primăvară a 
existenței,I,eana Buia’ din comuna 
Maieru, județul Bistrița-Năsăud, se în
fățișează cu vorba sprintenă și sănătatea 
in obraji. „Spune fața cum e viața", zice 
bine o vorbă de pe aici. Are 9 copii — să-i 
ta'ăiască ! — și 15 nepoți — să-nflorească ! 
„Pentru cine votezi miine, Ileana Buia ?“. 
...Pentru candidații noștri. între care am 
înscris și eu un fecior vrednic, pe Avram 
Buia".

Fascinantele probleme 
de... robotică, mai direct ~ con- 
strucția roboților industriali — îl preocupă 
din plin și pe prof. dr. ing. Francisc 
Kovăcs, decanul Facultății de mecanică 
din Timișoara. „Este o sarcină dată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pentru înde
plinirea căreia nu,ne cruțăm eforturile. 
Unii dintre roboții industriali construiți la 
noi vor intra in dotarea unor întreprinderi 
chiar in primul an al legislaturii care 
începe de miine. Alții, irț următorii ani. 
Este contribuția inteligentei tehnice româ
nești la drumul nostru de mari înfăptuiri 
deschis de Congresul al XII-lea al parti
dului".' »' rtr s" ■ »

„Cine vrew să ia pulsul 
Giurgiului, să înceapă cu 
șantierele sale", are 0 vorbă 
electricianul Vasile Jipa, de la Combinatul 
chimic de aici. Vorbă întemeiată. La 
Giurgiu, fiecare al șaselea locuitor are 
cască de constructor. Se potrivește perfect 
și aici expresia „țara întreagă e un șan
tier". Un șantier al muncii pașnice, pentru 
mai binele omului, așa cum se arată și 
în Manifestul F.D.U.S.

Gindul navaliștilor... re- 
ȘÎțeni este exPrimat de ing. Nicolae 
Bălăci, de la întreprinderea- de construcții 
de‘mașini, care declară in ziarul jude
țean : „Reșița n-are deschidere la mare 
dar. de la începutul legislaturii care se 
încheie acum, are navaliști. Producem 
motoare navale de mare putere. Votul nos
tru, de Ia 9 martie, va insemna si răspun
derea pe care ne-o asumăm de a con
solida nou] renume, de a produce chiar 
din acest an noi motoare navale intre i 000 
și 30 000 cai piftere".

Extemporalul unei pro
fesoare... »Daca at’ elevă și nu 
profesoară, directoarea Liceului „Bolyai- 
Farkas" din Tg. Mureș; ce ati scrie in- 
tr-un posibil extemporal pe tema demo
crației noastre socialiste, tovarășă Pa- 
raschiva Madaras ?“. „Exact ceea ce știu 
toți elevii : că democrația la noi începe cu 
dreptul la muncă, in chio egal, pentru toti 
fiii patriei, cu posibilități egale de afir
mare a personalității, cu posibilitatea de a 
participa nemijlocit la conducerea treburi
lor țării, cu hotărirea întregului popor, 
cum ii șade bine unei familii unite, de 
a-și face patria iubită — România — 
mereu mai infloritoare".

„Am vrea să fim primii 
la secția de votare". Dar- i?i 
exprimă 'temerea soții Elena și Valentin 
Brănescu — el mecanic și ea instalatoare 
la întreprinderea lo'cală de construcții
— n-o să-i lase... leneșul. „Leneșul" este 
cel de-ai doilea copil al lor, Nicușor
— al 70 000-lea locuitor al orașului vilcean. 
născut de curind. Și cum obișnuiește să 
doarmă mai muit. părinții s-au hotărit să 
aibă răbdare pină se trezește, ca să 
meargă impreună la vot. Iar dacă cineva 
le va spune : „Să vă trăiască sănătos și 
fericit flăcăul", ei să aibă prilej de răs
puns : „Tocmai pentru asta ii votăm pe 
candidații noștri".

„Cu gindul la pădurile 
de mîine, imi voi da votul meu- la 
9 martie, candidaților noștri, ne declară — 
la Soveja — Radu Morunglav, brigadier 
silvic. Anul acesta vom crește in solarii 
circa opt sute de mii de puieți. în legisla
tura care începe miine vom pregăti încă 

circa 4 milioane pentru a împăduri cu 
molid aproximativ 800 de hectare. Vom 
face și mai frumos chipul patriei !“.

O semnătură „în alb", 
tot pentru viitor °lin§a 
votul oțelarului gălătean Gheorghe Miron : 
„La Congresul al XII-lea al partidului, 
combinatului nostru i s-a trasat sarcina 
să producă, in final, 10 milioane tone de 
oțel pe an. Mergem ferm pe acest drum, 
ne vom respecta angajamentul munci
toresc".

Deși taxiul așteaptă de 
citeva minute bune in fata casei de naș-'

teri din comuna Cristian, județul Sibiu, 
tinăra mamă Maria Topirceanu mai zăbo
vește cu mulțumirile către doctorii Rodica 
și Mihai Bălan, pentru ajutorul dat lui 
Ionică să vină pe lume. „Cu Ionică, fiu 
de tractorist, ne spune dr, Rodica Bălan, 
comuna numără azi 4 610 locuitori, din care 
aproape 3 000 de naționalitate germană. 
Rețin bine cifrele, deoarece ele au fost 
deseori pronunțat.e in timpul campaniei 
electorale". încă o precizare : in cei 15 ani 
de cind muncesc și locuiesc aici, soții Ro
dica și Mihai Bălan au asistat la naștere 
1 342 de mame.

„Veghez primăvara veș
nică". Dial°Sâm, cu citeva ore inainte 
de alegeri, cu paznicul Gavrilă Tăutan, 
de la Grădina botanică din Cluj-Napoca. 
Omul care, cum spune, „veghează primă
vara veșnică" a celor peste 10 000 .de spe
cii de plante reunite de pe tot cuprinsul 
păm'intului. „De fapt, veghez la frumuse
țile veșnice de care se bucură nestingherit 
omul de azi, din patria noastră. Merită 
să-ti dai votul pentru o astfel de viață 1".

„Candidații sint oameni 
de-ai noștri, dintre noi - 
ne spune Milița Popov, profesoară Ia 
Cenei, în cirhpia Banatuiui. Adică locui
tori ai comunei — români, sirbi, germani, 
maghiari — care prin muncă unită au adus 
cooperativei agricole de producție titlul 
de Erou al Muncii Socialiste. Pe acești 
oameni harnici ii votăm la 9 martie".

Cine vrea să afle mai multe 
despre năzuințele celor 120 tineri ai pri
mei promoții a Liceului industrial nr. 3 
din Tîrgoviște să-și procure revista lor. 
in curs de apariție și intitulată „Năzuin
ța". Noi transcriem aici doar două năzu- 
inți :

Adriana Călin : „Votez la 9 martie cu 
încrederea că in viitoarea legislatură — 
fie că voi lucra la SARO. fie că voi con
tinua cu învățătura — mă voi desâvirși ca 
cetățean și specialist".

Gheorghe Crăciun : „Votez pentru vii

AZI, 9 martie 1980, România votează pentru România de 
AZI și de MIINE.

Tara votează pe cei mai vrednici fii ai săi — candidații 
Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Opțiune politică democratică fundamentală, sub aura cre
zului nostru comunist.

torul meu, de îndrăgostit de matematică. 
Țara are nevoie de buni matematicieni și 
eu asta mă străduiesc să fiu".

Pentru „Bravo Dacia". 
în 1979, in turul Europei, automobilul ro
mânesc „Dacia" a cîștigat locul I. Printre 
ciștigătorii prestigiosului trofeu, și ing. 
Nicu Grigoraș. Ne spune : „N-o să uit cli
pele acelea cind s-a strigat «Bravo Da
cia». La 9 martie votez cu încrederea că, 
prin munca noastră, vom mai. declanșa 
asemenea exclamații de admirație".

Triplă sărbătoare. 9 mar‘ 
tie 1962. Trei nume, in registrul, stării civile 
din comuția pițrău,. județul . Harghita : 
Iazekas Enico, SzabO Jozscf și Kosziicos 
IIoua. Au trecut 18 ani. Virstă pe care cei 
trei o împlinesc la 9 martie 1980. Vor vota 
deci pentru întiia oară. „Cum va fi ?“ Unul 
din cei trei iși învinge emoția : „Va fi 
primul și ultimul nostru vot de... săteni. 
Ditrăul devine oraș și-om vota de-acum 
inainte ca orășeni".

„Diamantul de Marmnu- 
1'6Ș", un Presti8ios trofeu al muncii și 
vredniciei minerești a fost dobîndit, chiar 
in preajma alegerilor, de către ortacii lui 
Ion I’erșe, miner șef de echipă la Herja. 
„Așa că. ne spune Perșe, votul nostru are 
strălucirea faptei săvîrșite acolo. în adine. 
Și va avea și mai multă strălucire miine 
cind, prin hărnicia tuturor, sper să adu
cem Herja la nivelul de mină model pe 
tară".

„Să înflorească viața ca 
merii, primăvara" - iatâ Pen_ 
tru ce votez, ne spune mecanizatorul Vi- 
sarion Diaconu, de la ferma pomicolă a 
C.A.P. Mănești, Dîmbovița. „Proiectele cu 
care vă prezentați la urne ?“. „Șâ depă
șim producțiile. Anul trecut ferma noas
tră a produs cite un măr pentru fiecare 
cetățean al tarii. Putem insă și mai mult".

„Țara ta este ca o floare, 
îmi spunea un sudor din Iordania", aflăm 
de la Toma Spiridon, maistru la între
prinderea „1 Mai" — Ploiești, recent întors 
din această țară, unde utilajele românești 
destinate industriei petroliere se bucură 
de un mare prestigiu. „Muncitorul in 
cauză, continuă interlocutorul. învățase 
românește ca să afle cit mai multe despre

chipul frumos al patriei mele, desore po
porul român, «despre politica plină de 
înțelepciune a președintelui vostru. Nicolae 
Ceaușescu». Votul pe care il dau candida- 
ților F.D.U.S. il dau cu gindul si încre
derea că și în viitor România va fi sti
mată și prețuită in rîndurile popoarelor 
lumii pentru politica ei de pace si colabo
rare. de încredere si respect între po
poare".

Anchetă social-politică realizată de 
Ilie TANASACHE, Serqiu 
ANDON și Laurentiu DUȚA 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii”

Foto : Eugen Dichiseanu
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„O TARĂ A LIBERTĂȚII §■ DEMNITĂȚII UMANE, 
FACTOR DE PACE Șl PROGRES ÎN LUME"

„Prin votul de la 9 martie dat candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste să demonstrăm hotărîrea neabătută a poporului 
nostru de a face totul pentru destindere și pace, pentru colaborare 
și independență, pentru o lume mai bună și mai dreaptă!"

NICOLAE CEAUȘESCU

Prin realizările obținute în opera de construcție socialistă, prin 
politica de pace și colaborare internațională sporește necontenit presti
giul de care România, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
bucură în lumea intreagă, crește mereu numărul prietenilor țării noastre 
pe toate meridianele. Nenumărații oaspeți care ne vizitează țara vor
besc și scriu cu admirație despre progresele realizate in industrie, în 
agricultură, în știință și artă, in ridicarea nivelului de trai și spiritual 
al poporului, despre democratismul orînduirii pe care o făurim -și minu
natele condiții create pentru înflorirea personalității umane In același 
timp, o trescîndă admirație trezește afirmarea României ca prezență 
vie în viața internațională, ca factor deosebit de activ in eforturile

pentru menținerea și întărirea păcii, pentru continuarea cursului spre 
destinde,e și făurirea unei securități reale în Europa și în lume, pentru 
asigurarea dreptului tuturor națiunilor la existență liberă, demnă, de 
sine stătătoare, pentru dezarmare și făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Sentimentele de stimă și prețuire ale prietenilor la adresa României, 
a președintelui ei sînt un izvor de cdincă mîndrie patriotică pentru toți 
cetățenii patriei, care, pășind astăzi la urne, își dau votul candidaților 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, cu voința fermă de a face 
ca numele României să strălucească tot mai puternic în constelația 
națiunilor lumii.

„Rezultate 
care bucură sincer 
pe toți constructorii 

orînduirii noi“
„Pe baza celor văzu'e. cred că 

pot spune, fără nici o exagerare, că 
succesele pe care poporul român le 
obține în dezvoltarea tării sale. în 
lupta pentru edificarea noii socie
tăți. pentru o viată mai bună si mai 
frumoasă sînt atit de impresionan
te si de mari incit ne noi. ca tară 
socialistă prietenă, aceste rezultate 
ne bucură sincer".

DRAGOSLAV MARKOVICI,
președintele Adunării Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia

„Sînt impresionată 
de ceea ce s-a realizat 

în România"
„Este îmbucurător să constati ma

rile progrese înregistrate de oame
nii muncii din tara dv.. atît în do
meniul economiei, cit si în ce pri
vește nivelul de trai al poporului. 
Sînt impresionată de ceea ce s-a 
realizat în România in ultimul de
ceniu. Bilanțul însufletitor prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
constituie, după părerea mea. ga
ranția unor noi si strălucite înfăp
tuirii
LAVRENTIEVA ALLA TIHONOVNA, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte 
ai Asociației de prietenie sovieto- 
române

„Strînsa unitate 
în jurul partidului, 

al președintelui 
Nicolae Ceaușescu"

„Am fost extrem de impresionat 
de succesele de pînă acum ale 
României, ce pot constitui, oe bună 
dreptate, o mîndrie a ponorului ro
mân. Am fost, de asemenea, im
presionat de. viziunea largă cu care 
România întimpină propriul său 
viitor, eforturile fiind concentrate 
asupra dezvoltării rapide a econo
miei naționale, cu un scop precis — 
ridicarea permanentă a nivelului de 
trai al poporului. în marile proble
me ale lumii contemporane, poziția 
României se bucură de un larg 
prestigiu, popoarele de-pretutindeni 
salutind eforturile depuse pentru 
materializarea celor mai nobile 
idealuri ale omenirii. între care se 
înscriu la loc de frunte libertatea, 
independenta, lichidarea subdezvol
tării. colaborarea echitabilă. Toate 
acestea sînt legate de concep
ția si acțiunile președintelui Nicolae 
Ceausescu".
SAM NUJOMA,
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„Aveți toate motivele 
să fiți fericiți că trăiți 

în această țară"
„România — o tară care realizea

ză o cresterg în ritm înalt a produc
ției naționale — realizează lucruri 
remarcabile. Sporirea continuă a 
venitului national arată, de aseme

nea, că este o tară foarte dinamică. 
Este extrem de impresionant că 
aci oamenii muncii muncesc nu doar 
pentru ei. ci pentru viitorul tării 
lor. Aveți toate motivele să fiți fe
riciți că vă petreceti viata in a- 
ceastă tară".,

SIR KENNETH CORK, 
lordul primar al Londrei

Gindul meu, 
România

Gindul meu e arc de munte 
limpezit de riuri sfinte 
peste-a ierburilor frunte - 
izvoritele cuvinte, 
dintre tonuri curcubeu - 
România, gindul meu.

Păsări treze veșnic zboare, 
inimii - neînfricare, 
peste iarba pină-n zare - 
un pămint sub raza primă 
diamant se însenină - 
România, inimă.

Păsările-n clar de lună 
„pe la cuiburi se adună", 
de-aș fi pasăre, spre ea 
din iubire aș zbura 
România, draga mea.

•-»

I

I

Ashok Bert (India) / 
în românește de GH. ANCA j 

„Exemplul 
conducerii clarvăzătoare 

a președintelui 
Ceaușescu"

„în zilele noastre. România și-a 
dobmdit în concertul națiunilor un 
loc remarcabil, pe care i-1 conferă 
atît bogatul său trecut istoric, cit si 
realizările sale actuale. Succesele 
obținute sînt nemijlocit legate de 
numele celui care se află la cirma 
țării, insufletit de flacăra sacră a 
omului de geniu. Sub conducerea 
clarvăzătoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — exemplu de entuziasm 
și abnegație pentru cei 22 de mili
oane de locuitori ai tării — Româ
nia se înfățișează azi ca un stat cu 
trăsături pilduitoare, pe care lumea 
îi admiră, un stat cu nenumărati 
prieteni pe toate meridianele".

LOUIS NAGEL,
directorul Editurii Nagel (Franța)

„România — 
a doua mea patrie"

„România a făcut foarte multe 
pentru mine — aici am învătat. 
m-am maturizat, aici am trăit o 
parte din existenta mea. Este pen
tru mine o a doua patrie, a cărei 
prezentă in viata mea rămine de 
neșters. Pentru că e o tară minu
nată. cu oameni minunați, cu un 
popor care are in fruntea sa un 
mare conducător, bine cunoscut in 
Grecia ca înflăcărat patriot, ca 
luptător neobosit pentru binele po
porului său și al tuturor popoarelor 
lumii. Activitatea sa ilustrează per

fecta identitate dintre vorbe si 
fapte".
LAMBROS ZOGAS, 
scriitor și publicist,, 
directorul Casei de cultură 
a prieteniei româno-elene din Atena

„Idei originale, 
acțiuni concrete — 

contribuții remarcabile 
pe scena europeană"
..România este una din țările eu

ropene care, prin eforturile poporu
lui său. a obtinut mari reaiizări. 
Este, de asemenea, o tară care a 
a tips .actualul grad de dezvoltare 
economică intr-un timp relativ 
scurt, si. in consecință, are o înțe
legere profundă pentru problemele 

țărilor in curs de dezvoltare. De 
aceea, contribuția României este re
marcabilă nu numai oe olan mate
rial. al acțiunilor concrete, ci e foar
te importantă și oe planul ideilor 
originale, prin spiritul politicii sale 
generale pe care le promovează oe 
scena europeană".

JANEZ STANOVNIK,
secretar executiv al C.E.E./O.N.U.

„Condiții optime 
afirmării personalității 

umane"
„România de azi se caracterizează 

printr-o dezvoltare multilaterală, 
întemeiată, pe o planificare sănătoa
să. judicioasă. Progrese mări au 
fost obținute in opera de industria
lizare a tării. Vizitind numeroase 

întreprinderi industriale, cooperati
ve agricole, am putut să-mi dau 
seama că economia românească a 
dobindit un caracter industrial-a- 
grar. Este o orientare care poate 
constitui un exemplu pentru țări in 
curs de dezvoltare, inclusiv din lu
mea arabă. -

In contextul realizărilor economi- 
co-sociale ale României, un loc de 
frunte ii ocupă asigurarea dreptu
rilor fiecărui cetățean — dreptul' la 
muncă, la odihnă, la libertate reli
gioasă — deci a posibilității ca fie
care cetățean să-si păstreze dem
nitatea de om și să-si afirme perso
nalitatea. Iar aceste impliniri sînt 
nemijlocit legate de numele celui 
care se află la cirma destinelor ță
rii. președintele Nicolae Ceausescu".

ABDUL FATTAH HAMID, 
publicist kuweitian

Un succes al constructorilor de pe valea Sebeșului 

începerea probelor cu apă 
la turbinele hidrocentralei Gâlceag

t V TELEGRAME EXTERNE

Ieri, constructorii amenajărilor hi
droenergetice de pe riul Sebeș au 
început probele cu apă a agregatelor 
de la hidrocentrala Gilceag. cu o pu
tere instalată de 150 MW. După efec
tuarea acestor operații preliminare, 
în zilele următoare hidrocentrala Gîl- 
ceag va fi conectată la sistemul ener
getic national. Realizarea acestui în
semnat obiectiv, operă a constructo

ȘTIRI SPORTIVE

TENIS : în „Cupa Davis'*

• Mijlocaș la deschidere ; SCALA 
- 9.15: 11.15: 13.15: 15.30; 17.45: 20.

ROMÂNIA - AUSTOA 3-2
Meciul dintre echipele României 

și Austriei, din cadrul tradiționalei 
competiții internaționale de tenis 
„Cupa Davis" (zona europeană, gru
pa B). s-a încheiat cu scorul de 3—2 
în favoarea jucătorilor români. Se
lecționata României s-a calificat ast
fel pentru semifinale, urmind să in- 
tîlnească. in deplasare, formația An
gliei.

FOTBAL: Etapa a 21-a a campionatului 
diviziei A

Meciurile etapei a 21-a a campio
natului diviziei A la fotbal disputate 
simbătă s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — F.C.M. Galati 
2—2 (2—1). Golurile gazdelor au fost 
marcate de M. Răducanu si Dumitru, 
iar cele ale oaspeților de Maiaru și 
Țolea ; S. C Bacău - F.C. Olt 3—1 
(2—1). Au înscris Antohi (2) și Bo
tez. respectiv Iamandi : F.C. Argeș — 
C.S Tîrgoviște 2-0 (1-0). Doru Ni
colae și lovănescu au fost autorii 
golurilor : Olimpia Satu Mare — Di
namo 0—3 (0—0). Au marcat Iordache. 
Dudu Georgescu si Dinu : Chimia 
Rm Vilcea — Jiul Petroșani 2—0 
(1 — 0). Punctele au fost realizate de 

Ziarul „Scînteia“ apare și mîine
10 martie

rilor și montorilor de pe valea Sebe
șului. încununează ani de muncă te
nace Pentru a zăgăzui in spatele ba
rajului de anrocamente de la Oașa 
(92 metri înălțime. 1.6 milioane metri 
cubi de, anrocamente încorporate) in 
lacul de acumulare care va avea în 
final 120 milioane metri cubi din 
apele tumultuoase ale Sebeșului. 
(Stefan Dinică).

Ieri, cea de-a treia partidă de sim
plu, Florin Segărceanu — Hans Kary, 
s-a încheiat cu victoria jucătorului 
austriac cu 6—1. 3—6, 2—6. 15—13, 
7-5.

In partida decisivă. Ilie Năstase. cu 
binecuposeutu-i ioc spectaculos si de 
un inalt nivel tehnic, l-a invins în trei 
seturi, cu 6—3. 6—3. 6—3. pe Robert 
Reininger.

Savu (din lovitură de la 11 m.) și 
Gingu : Gloria Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—1 (1—0). Gazdele au des
chis scorul prin Petreanu. golul ega
lizator fiind înscris de Boloni; Spor
tul Studențesc — Politehnica Iași 
2—0 (1—0). Ambele goluri au fost 
marcate de Octavian Ionescu ; Poli
tehnica Timișoara — F.C. Baia Mare 
2—0 (2—0). prin punctele înscrise de 
Nedelcu; Universitatea Cluj-Napoca— 
Universitatea Craiova 0—0.

în clasament continuă să conducă 
echipa Steaua, cu 29 puncte, urmată 
de formațiile Universitatea Craiova— 
28 puncte. F C. Argeș Pitești — 26 
puncte. Dinamo — 25 puncte etc.

DUMINICA, 9 MARTIE
PROGRAMELE t ȘI Z

8,00 Telejurnal • Poporul tși alege 
deputății

8.20 Cintece de bucurie
8.40 Te cintăm. partid iubit : Emisiune 

de versuri
9.00 Ediție specială • Desfășurarea ale

gerilor
9,t0 Oameni de nădejde patria ne 

ciește t Emisiune pentru pionieri 
si șoimii patriei

9.45 Moment folcloric
10.00 Ediție specială®» Desfășurarea ale

gerilor
10.15 Viata satului
11.00 Ediție specială • Desfășurarea ale

gerilor
11.10 Dulce, dulce Românie — muzică 

ușoară românească
11.25 Tineri in punctele cheie ale pro

ducției — reportaj
11.40 Zi de sărbătoare. Emisiune susți

nută de formația artistică Ciocirlia
12 30 De strajă patriei
13.00 Telejurnal • Desfășurarea alege

rilor
13.20 Album duminical
15.20 Sah
15.30 Telesport
16.40 Ediție specială • Desfășurarea ale

gerilor
16.50 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 4
17.40 Sore zările lumii I — reportaj
18 00 Cutezători spre viitor.
19.00 Telejurnal 9 martie 1980 — zi de 

alegeri pe tntreg cuprinsul tării ,
19.45 ..Din voința noastră se naște vii

torul". Spectacol literar-muzical
20.45 9 martie 1980 — zi de alegeri pe 

tntreg cuprinsul tării
21.00 Ritm șl melodie
21.20 Muzică Populară
21.40 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 martie. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie îpdeosebi în vestul 
țării. Pe alocuri, acestea vor fi sub 
formă de aversă. însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări în regiunile din estul țării, 
predominînd din sectorul sud-estic 
Temoeraturile minime vor fi cuorinse 
ihtre minus 4 și plus 6 grade, iar cele 
maxime între plus 4 și Plus 14 grade 
tn București : Vremea va fi schimbă
toare. cu cerul temporar noros. Va 
ploua. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat. Temoeraturile minime vor fi cu
prinse între zero și 4 grade, iar cele 
maxime între 7 șl 11 grade.

Pentru alegeri libere, 
democratice in Namibia 
Declarația unui reprezentant 

al S.W.A.P.O.
BRUXELLES 8 (Agerpres). - Or

ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest — S W.A.P.O. (Namibia) va 
obține aceeași victorie strălucită ca 
și Frontul Patriotic din Zimbabwe, 
dacă in Namibia ar avea loc alegeri 
libere, democratice, sub controlul Na
țiunilor Unite — a declarat, la Bru
xelles. ShaDua Kaukunga. conducăto
rul unei delegații a S.W.A.P.O. aflate 
intr-o vizită in Belgia.

„Mișcarea noastră de eliberare se 
bucură de sprijinul majorității popu
lației din Namibia" — a arătat el. 
precizind că S.W.A.P.O. este gata să 
coopereze cu reprezentanți ai O.N.U. 
și va depune toate eforturile ..pentru 
o reglementare pașnică a situației 
din regiune".

A

In sprijinul 
reglementării 

problemei cipriote
Precizări ale președintelui 

Ciprului
NICOSIA 8 (Agerpres). — La în

toarcerea sa la Nicosia din turneul 
oficial vest-european. care a inclus 
Franța. Marea Britanie și Italia, pre
ședintele Ciprului. Spyros Kyprianou, 
a calificat convorbirile din capitalele 
celor trei țâri ca „foarte utile și 
constructive din toate punctele de 
vedere". El a precizat că in centrul 
discuțiilor s-au aflat mijloacele prin 
care aceste'târi ar putea contribui la 
reglementarea problemei cipriote.

Șeful statului cipriot a tinut să 
sublinieze insă că orice sprijin din 
partea acestor state va trebui să se 
inscrie in cadrul oferit de Organiza
ția Națiunilor Unite, orice inițiativă 
urmind să îndeplinească această con
diție.

pe scurt
SI

ORGANISM AL G.A.T.T. DE ANCHETARE A RESTRICȚIILOR CO
MERCIALE Țările membre ale Acordului Generaf pentru Tarife și Co
merț (G A.T.T.) au convenit să creeze un subcomitet special însărcinat 
cu anchetarea restricțiilor instituite de statele industrializate occidentale 
asupra importurilor provenind din țările in curs de dezvoltare, a anun
țat la Geneva un purtător de cuvint al G.A.T.T. Toate cele 85 de state 
membre ale G.A.T.T. vor fi reprezentate in acest subcomitet, țările in 
curs' de dezvoltare care nu sint membre ale Acordului puțind trimite ob
servatori Ia reuniunile acestui nou organism.

NAȚIONALIZAREA SECTORU
LUI BANCAR ÎN SALVADOR. 
Junta guvernamentală din Salva
dor a promulgat, un decret de na- 
tibnalizare a băncilor si caselor de 
economii din tară — informează 
agenția France Presse. în virtutea 
decretului. Banca centrală de re
zerve a Salvadorului controlează 
sectorul comercial. Decretarea na
ționalizării din sectorul bancar 
survine Ia, interval de numai o zi 
după promulgarea legii reformei 
agrare.

O REUNIUNE IN PROBLEME 
ENERGETICE și-a inceout lucră
rile ia Managua cu participarea 
unor exoerti din toate țările Ahie- 
ricii Centrale. în cadrul dezbateri
lor este analizată situația diferite
lor surse de energie existente in 
zonă — geotermia. energia hidrau
lică. rezervele de' cărbune, bioga- 
zul etc. — pentru elaborarea ulte
rioară a unui plan de exploatare a 
acestora, in contextul eforturilor ge
nerale de dezvoltare economică a 
țărilor respective.

O NOUA REVISTĂ A P.C. 
FRANCEZ. Vineri a apărut primul 
număr al noului săptăminal ..Revo
lution". care. in baza unei, hotăriri 
a Partidului Comunist Francez. în
locuiește ..France Nouvelle". oraan 
al C.C. al P.C.F.. precum si revista 
marxistă ..La Nouvelle Critique".

COMISIA ,DE STAT PENTRU 
PREȚURI DIN R. P. POLONA a 
anuntat că. incepind de la 8 mar
tie. in Polonia se majorează pre
turile Ta combustibil, uleiuri pentru 
motoare și lubrifianti. transmite 
agenția P.A.P. Se precizează că 
preturile la benzină și motorină 
cresc in medie cu 12 la sută, iar 
Ja lubrifianti' in medie, cu 15 la
sută. Au fost majorate, in mod co
respunzător. tarifele la transportul 
cu taxiul.

.LANȚUL DEVALORIZĂRILOR. 
Pentru a treia oa’-ă de la incepdtul 
anului, moneda braziliană — cruzei
ro — a fost devalorizată de autorită
țile monetare ale acestei tari. Noua 
rată de schimb semnifică devalori-

. zarea cu 3,3 la sută a cruzeiroului 
in raport cu dolarul. Anul trecut.
moneda braziliană a suferit 18 re
ajustări. ceea ce a provocat o pier
dere valorică de peste 100 la sută 
in raport cu dolarul.

ÎNTREVEDERE LÂ
general al O.N.U., Kurt 
al Națiunilor Unite, cu 
formează agenția D.P.A.
evocate probleme privind activitatea O.N.U.. situația din Orientul Apro
piat și cea din Africa — in urma alegerilor din Rhodesia, precum și as
pecte ale relațiilor dintre statele industrializate și cele in curs de dezvol
tare. Au fost abordate, de asemenea, probleme referitoare la pregătirea 
sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini 
economice internaționale.

„ZIUA ROMÂNIEI" LA TÎRGUL 
IN IERNAI ION AL FERISUR. In loca
litatea-Neuquen din Argentina s-a 
deschis lirgul internațional - Feri- 
sur. Țara noastră participă cu un 
stand de produse chimice și de ar
tizanat. in cadrul manifestărilor ofi
ciale prilejuite de acest tîrg a fost 
organizată o zi a României. Intr-o 
conferință de presă, ambasadorul 
român la Buenps Aires. Gheorghe 
Apostol, a prezentat" succesele inre- 
gistrate de economia românească 
și principalele prevederi pentru cin
cinalul următor.

exami-
aspecte 
Pe de 

rela-

al poporu-

CONSILIUL MILITAR SUPREM 
PALESTINIAN s-a Întrunit la 
Beirut sub conducerea lui Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, informea.-j 
agenția Wafa. Au fost 
nate ultimele evoluții ale situației 
din sudul Libanului, alte 
ale problemei palestiniene, 
altă parte, agenția Wafa 
tează că guvernele olandez si nor
vegian au notificat Departamentu
lui politic al O.E.P. că sprijină 
poziția exprimată de Franța in ca
drul recentei vizite a șefului sta
tului francez intr-o serie de state 
arabe. Drivind recunoașterea drep
tului la autodeterminare 
lui palestinian.

DIN NEW YORK.
i conferit. Ia sediul din 
F. Germania. Helmut Schmidt, in-

SEDIUL O.N.U.
Waldheim, a 

cancelarul R.'
Se precizează că in cadrul întrevederii au fost

Secretărul 
New York

teatre
© Teatrul National (sala mică) : 
Gaițele — 10: Examenul — 15:
O scrisoare pierdută — 20: (sala 
Atelier) • Zoo — t0 30- Trei pe o 
bancă — 15.30: Monolog cu fața la 
perete — 19.30.
© Filarmonica ..Georee Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic de muzici românească 
contemporană. litrilor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Iancu Văduva 
și Emil Iurașcu — 19 30.
0 O^era Română : Traviata — 11: 
ChoDiniana — Bolero — Carmen 
- 19.

• Teatrul de operetă : Stelele ope
retei — 10.30: Violete de Parma —
19.30.
@ Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10 30: Floriile unui
geambaș — 19 30: (sala Grădina 
Icoanei) f Interviu — 10 30: Anec
dote provinciale — 19.30
a Teatrul Mic Se ridică ceața — 
10: Să imbrlcăm pe cei goi — 15: 
Cititorul de contor — 20.
© Teatrul Foart® Mi^ O șansă 
pentru fiecare — 11: O parte din- 
tr-o pasăre — 20
© Teatrul de comedie • Preșul — 
10 30: Zăpăcitul — 19.30.
© Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) • Marea lumină albă — 10: 
Familia Tot — 15: Jocul vieții și 
al morții — 19.30: (sala Studio) :

Conversație... — 10.30: ’ Hcsporara
— 15 30: Scoica de lemn — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cin cea lebădă — 10: Goana
— 19: (sala Giulești) : Opinia pu
blici - 19.30
O Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cintec — tl: Iubiri
- 18 30.
© Teatrul satiric-muzlcal ..C. Tă- 
nase" (sala Savoy) De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
- 15: 19.30.
• Ansamblul artistic ..Ransodia 
română" (sala Studio) : Melodii 
de neuitat — 16: 19: (la Sala Pa

latului) : Din toată inima — 16;
19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10; înșir-te mărgă
rite — 17.
• Teatrul .Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — 10; 12.
• Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 10: 16: 19.30.
© Studioul de teatru ai I.A.T.C. : 
Sîngeroasa mascaradă — 16: Tran
dafirul și coroana — 19.30.

■---------?------------------------------------------

cinema 

CULTURAL - 9: 11.15: 13.30: 15 45: 
18; 20,li). GRIVIȚA - 9; 11,15: 
13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Orașul văzut de sus : CEN
TRAL - 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 
20.
• Sosea odată un călăreț : PA
TRIA - 9: 11.45: 14,30. 17.15: 20. 
BUCUREȘTI - 8.30. 10.45: 13:
15.15; 17 45: 20.15 FAVORIT - 9; 
11.15: 13.30; 15 15: 18: 20.15.
• Sezonul de catifea : FESTIVAL
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20 15. 
LUCEAFĂRUL - 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18. 20.
& Prezentatorul î CINEMA STU
DIO - 10: 12. 14: 16- 18: 20.
© Supraviețuitorii ; TIMPURI NOI
— 15: 17.30: 20.

© Artista, dolarii și ardelenii : 
FEROVIAR - 9: 11.15: 13 30: 15.45: 
18: 20.15. GLORIA - 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18: 20. MODERN - 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18: 20.
© I se spunea „Buldozerul": EX
CELSIOR - 9: U 15- 13.30. 15.45: 
18: 20.13 MELODIA - 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20.15. FLAMURA
— 9: II: 13.15: 15 30: 17.45: 20.
© Rug și flacără : DACIA — 9:
11.30: 14.15: 17: 19.45. GIULEȘTI
— 9: 11.30: 14.15: 17: 19.45. DOINA
— 17.30: 20.
© Program de desene animate : 
DOINA — 9.30: 11.30: 13: 14.30: 16.
© Deznodămînt la frontieră : TO
MIS - 0; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20 

AURORA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.
© Cumpăna : COTROCENI - 15: 
17.15: 19 30. MIORIȚA - 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18: 20.
© Moarte pe Nil : FLOREASCA
- 9: 11.30: 14.15: 17: 19.45.
© Cine mă strigă : COSMOS — 
15.30: 17.30: 19.30. FERENTARI - 
15.30: 17.30: 19.30.
® Un polițist incomod : BUZEȘTI
- 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
MUNCA - 16: 18: 20.
© Colosul din Rhodos : BUCEGI
- 14.30; 17.15: 20. ARTA — 9: 12: 
16: 19.
• Safari Express s LIRA — 10: 
12.15: 15.30: 18: 20.
ta A noua inimă : POPULAR — 
15.30: 17.30: 19.30.

© Piedone Africanul : DRUMUL 
SĂRII — 15: 17.45: 20.
© Chemarea primăverii : VIITO
RUL - 15.30: 17.45: 20
© Camionul de cursă lungă : CA
PITOL - 9: 11: 13.15: 15.30:
17.45: 20.
© Studentul, computerul și, car
tofii : VOLGA — 9; 11.15: 13.30;
15.45: 18: 20 15.
© R.lzbunarCa panterei roz: FLA- 
CARA - 9: 11.30. 13.30: 15.30-
17.45: 20.
© 19 de trepte : PACEA - 15.30:
17.45 : 20.
© Clopote de toamnă : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
© Hoțul din Bagdad : VICTORIA 
— 9: J1.15: 13.30: 15 45: 18: 20.
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