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„AM DAT VOTUL NOSTRU
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 

cu sentimentul profundei recunoștințe 
pe cure o purtăm secretarului general
al partidului, președintelui României, primul cetățean al'țării"
Ieri la secția de votare nr. 1 din Circumscripția electorală „23 August^ 
întâmpinați cu manifestări de înaltă stimă și dragoste de către mii de alegători, 
și-au exercitat dreptul de vot secretarul general al partidului, ceilalți

tovarăși din conducerea
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului Democrației și Unității Socia
liste, a fost prezent, duminică dimineața, la secția de votare 
nr. 1 „23 August" din Capitală, pentru a-și exercita, asemenea 
tuturor cetățenilor patriei dreptul electoral fundamental.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care candi
dează în această circumscripție pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională, au venit să voteze la secția nr. 1 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verdeț, losif Banc,

de partid și de stat
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion loniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Dumitru Popa, llie 
Rădulescu.

Prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această zi în mijlocul 
cetățenilor din circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August*1, întîlnirea cu 
cei care. într-o impresionantă unita
te de gind și de voință, l-au propus 
din nou candidat ^pentru alegerile de 
deputat! în Marea Adunare Națio
nală, a reprezentat un moment cu 
adinei semnificații politice, reflectind. 
cu torta celei mai vii realități, uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul partidului și al 
secretarului său general. încrederea 
nețărmurită în politica internă și ex
ternă a partidului, hotărîrea fermă 
de a milita neabătut pentru înfăp
tuirea ei în viată.

Pînă la ora 9, în această circum

scripție electorală au votat peste 99 
la sută din totalul alegătorilor. Vo- 
tînd pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în marele sfat al 
tării, cetățenii din această circum
scripție electorală, toti cel ce trăiesc 
și muncesc in această puternjcă zonă 
industrială a Capitalei au dat glas 
convingerii întregului popor că ale
gerea celui mai ipbit fiu al patriei in 
forul suprem al puterii de stat re
prezintă garanția sigură a mersului 
nostru neabătut înainte, a edificării 
societății .socialiste și înaintării 
României spre comunism. Votînd cu 
entuziasm pe marele fiu al tării, toti 
cei care au avut privilegiul de a-i 
avea înscris numele pe buletinul de 
vot. și prin ei întregul nostru popor, 
au adus în această zi un prinos de

recunoștință bărbatului care si-a în
chinat întreaga viată binelui si feri
cirii patriei, dlnd o înaltă apreciere 
rolului determinant, contribuției di
recte a secretarului general al parti
dului la obținerea marilor succese în 
dezvoltarea tării, pe coordonatele ce 
definesc statul nostru socialist in pli
nă dezvoltare economică. în plină în
florire a vieții materiale și spirituale, 
în plină afirmare pe vasta si com
plexa scenă a vieții internaționale.

Aceste sentimente s-au regăsit cu pu
tere în atmosfera însuflețită, entuzias
tă. cu care a fost întîmpinat secretarul 
general al partidului la sosirea la 
secția de votare. Mii de cetățeni, din 
această circumscripție electorală, din 
întreaga Capitală au tinut să fie pre- 
zenti la întîlnirea cu tovarășul

Nicolae Ceaușescu. să-și exprime, di
rect, prin viu grai, marea dragoste pe 
care i-o poartă toti fiii Patriei, satis
facția deosebită, legitima mîndrie de 
a vota pentru marile realizări obți
nute de poporul român, sub conduce
rea partidului, pentru înlănțuirea 
marilor proiecte privind etapa vii
toare de dezvoltare a României so
cialiste.

în inima și conștiința tuturor sînt- 
vii cuvintele secretarului general al 
partidului rostite la adunarea popu
lară cetățenească, prin care — făcînd 
bilanțul bogatei legislaturi din cinci
nalul pe care îl încheiem — sublinia 
succesele remarcabile obt'nute de po-
(Continuare în pag. a III-a)

LIBER, DEMN, ENTUZIAST
POPORUL ȘI-A SPUS CUVINTUL!

De la un capăt la altul al țării, milioanele de cetățeni au venit în fața urnelor cu conștiința de stăpîni ai propriului destin
Ieri, de la primele ore ale zilei, pe întreg 

cuprinsul meleagurilor românești, de la ob- 
cinele Bucovinei pină la Dunăre, de pe cul
mile Apusenilor pină la insula de oțel 
înfiptă in apele Mării Negre, oamenii țării 
s-au prezentat într-o impresionantă unanimi
tate in fața urnelor. Milioane de cetățeni ai 
patriei, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, ca o familie strîns unită de a- 
celeași idei, aspirații și idealuri, înscrise in 
mărețul Program al partidului.

Poporul a venit la urne însuflețit de marea 
încredere că - așa cum au prins viață pină 
în prezent toate planurile elaborate de stră
lucitul arnilect și constructor al vieții noi, 
Partidul Comunist Român, sub conducerea în
cercată a tovarășului Nicolae Ceaușescu - 
vor deveni realitate în următorii ani și însu- 
flpțitoarele obiective trasate de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. Participarea masivă, entu
ziastă a maselor de alegători a exprimat e

Reportajul desfășurării 
alegerilor în întreaga țară 
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locvent vitalitatea orînduirii noastre socialiste, 
întruchipind esența profundului său democra
tism, guvernarea țării de către popor, prin 
popor, pentru popor. Prin votul său, întregul 
popor, avind conștiința de stăpîn al propriilor 
destine, a venit să-și exprime adeziunea sa 
neprecupețită la politica internațională a 
partidului și statului nostru pătrunsă de grija 
neclintită pentru întărirea independenței și 
suveranității patriei, pentru cauza păcii.

Simbolica urnă pe care a întruchipat-o ieri 
întreaga țară a captat nu numai milioanele 
de voturi, ci și pulsațiile unor profunde sim
țăminte civice : ea s-a înfățișat ca o imensă 
inimă care a bătut, de-a lungul întregii zile, 
așa cum bate in toate zilele anului, pentru 
marele chezaș al viitorului comunist al pa
triei, partidul comuniștilor, pentru cel mai iubit 
fiu al poporului, strălucita personalitate care 
simbolizează cele mai înalte virtuți ale po
porului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

(

Unifi în demnitate
De dor, de dragoste, de țară, 
De tinerețe și eroi 
Vorbim de fiecare dată 
Cînd primâvara-adevărată 
Ne vrea precum ne vrem și noi.

Uniți, adică-n demnitate, 
Crezind in cei care-au știut 
Să-și facă scut dir» libertate
Și din dreptatea noastră — scut

De-aceea-n dor și-n libertate 
Cîntind de dragoste, de țară, 
Ne vrem mereu mai sărbătoare 
In marea noastră primăvară.

O primăvară primenită
Ca un ogor arat adine
In care-a’m semănat nădejdea
De cînd ne știm pe-acest pămint.

Nădejdii noastre de mai bine
Și de mai liniște în lume
Cu care ne-am ales aleșii
Doar cînd prin ei am dat un nume
Nădejdii noastre împlinite
Prin comunista ctitorie
Cu care dăruirea obștii
Dă demnitate și mîndrie 
Acestui vot care-i al Țării
Prin tot ce-i bun și-o să mai fie 
In noi și-n tine, Românie.

Teofil BÂLAJ

*

*
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LIBER, DEMN, ENTUZIAST

GALAȚI

Schimbul de noapte al celui mai mare furnal al țârii - furnalul numărul 5 
de la Galați — subscrie, prin votul sutelor de muncitori, la mărețele obiective 

trasate de Congresul al Xll-lea al partidului

De la un capăt la altul al țării, 
milioanele de cetățeni au venit in fața 

urnelor cu conștiința de stăpini 
ai propriului destin

VRANCEA

PLOIEȘTI

Emoția primului vot: prezenți în fața urnelor, studenți ai Institutului de petrol 
și gaze din Ploiești

ȘATU MARE

Zimbete optimiste intr-un Semnificativ popas spre viitoare victorii sportive : 
votează, la Satu Mare, lotul olimpic de scrimă

ÎN UNITĂȚILE MILITARE

Votul ofițerilor și ostașilor țării - o nouă și puternică iscălitură pe jurămîntul 
de credință față de patria liberă și independentă

Primul vot ăl Nadiei Comăneci

„Pentru tovarășul 
Nicolae Ceausescu,
chezașul viitorului nos
tru de lumină și feri
cire". Abia cu o zi in urma se 
anunțase în coloanele presei marea 
izbindă a „făuritorilor de lumină" de 
pe valea Sebeșului — începerea pro
belor cu apă la turbinele hidrocen
tralei Gîlceag. Si iată că ieri la sec
țiile de votare din coloniile muncito
rești Dobra, Tău, Fetița constructorii 
hidroenergeticieni, împreună cu fa
miliile lor, s-au prezentat la urne 
încă de la prima oră a votării. Așa 
încep constructorii lucrul, în zori.

La Tău formațiile de lucru conduse 
de Ion Ăndreoaia. Stelian Călinescu, 
Ion Ciotloș, Ion Lupean s-au pre
zentat la secția de votare în grupuri 
compacte, așa cum intră în șut. „în 
votul nostru de astăzi nu auziți oare 
zumzetul turbinelor de la Gîlceag ? — 
ne întreabă maistrul Ion Ăndreoaia. 
Votul acesta are, de asemenea, sem
nificația unui angajament : punerea 
în funcțiune, în legislatura viitoare, 
a hidrocentralelor din avalul Sebe
șului. Nouă ne place să credem că 
fiecare vot al nostru conține și o 
rază din lumina pe care o vor răs- 
pîndi aceste nuclee de forță. Și, mai 
ales, votul nostru întruchipează dra
gostea noastră nețărmurită pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezașul 
viitorului nostru de lumină și feri
cire".

De la prima șarjă de 
oțel la primul vot. Millcă 
Lupașcu, Nelu Băcanu, Ștefan Boș- 
neagă, Tudorache Velichi, Ion Neagu 
au votat pentru prima dată. Toți fac 
parte din echipa de oțelari care a 
elaborat, numai cu o zi în urmă, șarja 
inaugurală la secția oțelărie a între
prinderii navale de elice — INETOF 
Galați, moment ce a marcat intrarea 
integrală în producție a acestei foarte 
moderne unități economice, creație 
a acestei legislaturi. Pentru ce au 
votat ? Ne răspunde ing. Lucian Bo- 
tezatu, șeful secției oțelărie : „Sîntem 
într-adevăr cel mai tînăr colectiv al 
întreprinderii, și ca vîrstă și ca ve
chime în activitate". Ca atare, votul 
este realmente închinat viitorului. 
Viitorului lor, dar și al întreprinderii. 
„Am votat — ne spune și Grigore 
Mihalache, prim-topitor, șeful echi
pei de elaborare a primei șarje de 
oțel la noua secție (șarja s-a termi
nat doar cu cîteva ore înainte de 
deschiderea secțiilor de votare) — 
pentru înflorirea patriei, pentru în
făptuirea mărețului program al parti
dului, a hotăririlor celui de-al XII- 
lea Congres".

„Așa cum ne-o cere 
președintele țării !“. în 
județul Argeș, la ora 14,35 opera
țiunile de votare au fost aproape în
cheiate. La toate secțiile de votare, 
cum ar fi cele din municipiul Pitești, 
orașul Topoloveni, comunele Bogaț.i, 
Dobrești, Ciofrîngeni — ca să numim 
doar cîteva din localitățile județului 
— votarea s-a încheiat chiar mult mai 
devreme.

Circumscripția electorală nr. 6 
Costești pentru alegerea de deputați 
în M.A.N, La secția de votare nr. 75 
din localul liceului industrial, pe fon
dul unei animații deosebite, în at
mosfera de sărbătoare, Ion Florea. 
șeful secției: de mecanizare a coo
perativei agricole (venit aici îm
preună cu toți mecanizatorii), ne spu
ne : „Am votat cu toții pentru ca 
țara și viața noastră să devină mai 
înfloritoare. Ne bucură că și orașul 
nostru urcă tot mai sus, prin blocu
rile zidite, prin întreprinderea de 
scule și dispozitive auto aflată in 
prag de producție, prin fabrica de 
produse lactate aflată și ea in con
strucție. Costeștiul însă deține peste 
10 000 de hectare de pămînt care tre
buie muncit cum se cuvine pentru că 
aici se află grînarul județului. Nimic 
de zis, am obținut rezultate bune. Dar 
dacă le judecăm în lumina exigentelor 
exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trebuie să ne pretindem 
mai mult. Așa că, noi toti cei de aici 
vom declanșa campania de primăva
ră cu grijă mare pentru densitatea 
plantelor, pentru lucrările de calitate, 
pentru fertilizări din cele mai bune".

în orașul care s-a 
născut pentru a doua 
oară. Totui e nou alc*> la zim- 
nicea, chiar și secțiile de votare. în
țelegem că aici, la Zimnicea, ziua 
alegerilor are o semnificație aparte. 
Ne-a explicat acest lucru tovarășul 
Ionel Benga, președintele consiliului 
local al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, pe care l-am în- 
tilnit la una dintre secțiile de vo
tare ale orașului : „Cu numai trei 
ani în urmă, după seismul de 
la 4 martie 1977, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezent printre noi, ne 
încuraja, schițind viitorul localității : 
«Vrem să refacem in întregime o- 
rașul. Ne gîndim să-1 reconstruim 
numai din blocuri. Se vor construi 
aici noi unităti industriale, vor fi 
condiții ■ mai bune de muncă și ve-

Pe platforma 
de foraj marin 

„Gloria"
Vestita insulă de oțel aflată în 

largul Mării Negre. Acest izolat 
loc de muncă. împodobit azi cu 
drapelele țării și ale partidului, 
poartă aici, peste întinderile 
mării, mesajul atmosferei de 
mare sărbătoare de pe întregul 
cuprins al României.

Treziți devreme, ca în orice 
zi, cei 76 de petroliști ai mării 
s-au așezat la rind în fata sec
ției de votare amenajată pentru 
ei pe platformă. Șeful platfor
mei, Haralambie Scafă, maistrul 
petrolist Ovidiu Diaconescu, șe
ful de echipă Dumitru Stingaciu, 
mecanicii Constantin Stanciu șt 
Ștefan Stancu, sondorii Ionel 
Agoroaie și Petrea Petcu, apoi 
toți ceilalți, pe rind, au trecut prin 
fața urnelor. Dindu-și voiul, ei' 
au ținut să-și exprime din nou 
satisfacția și mîndria că activita
tea lor închinată sporirii forței 
economice a țării a primit o 

/înaltă apreciere 'win parted to
varășului Nicolae Ceaușescu. de 
la tribuna celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului. Și. tot
odată, ei s-au angajat să-și in
tensifice eforturile pentru dez
voltarea bazei energetice a țării 
— sarcină de prim ordin ins,cri
ță in programul nostru comu
nist. Platforma „Gloria" — ur
mată în aceste zile de noua plat
formă. „Orizont" — creație a 
puternicei industrii românești, și 
a inteligenței poporului nostru, 
afirmate din plin în acești ani, 
era, pentru ei, cel mai convin
gător argument electoral pentru 
votul dat țării, viitorului ei 
comunist.

nituri mai mari». Azî, de ziua ale
gerilor, raportăm conducătorului nos
tru drag că ceea ce atunci se pre
figura doar ca schiță, a devenit reali
tate. Zimnicea a renăscut in aceas
tă legislatură. Practic, din vechiul o- 
ras distrus de cutremur n-a mai ră
mas decit numele. Am invins pen
tru că în ajutorul nostru a sărit în
treaga tară. Zimnicea este, dacă 
vreți, un simbol al solidarității, al 
umanismului întregii societăți. însu
flețită de înaltul exemplu al comu
niștilor. Pentru a înțelege dimensiu
nile saltului făcut, iată cîteva date 
comparative: 1977 — 95 de aparta
mente, 3 700 oameni în cîmpul mun
cii, o producție industrială de 133 mi
lioane lei. Zimnicea. 9 martie 1980 : 
2 300 apartamente (aproape două 
treimi din populația orașului locuiește 
în blocuri moderne, confortabile), 7 400 
oameni in cimpul muncii, o produc
ție industrială de 487 milioane lei. 
Investiții alocate de stat — circa 700 
milioane lei".

„Vis frumos - astăzi 
fapt împlinit". Sec'la de 
votare nr. 69, strada Moților. Cluj- 
Napoca. Cetățenii fac loc cu respect 
unei femei în vîrstă, doctor Alma 
Mohora-Popovici, prima femeie me
dic stomatolog din România. „Cu o zi

înainte — ne declara — a venit Ia 
mine un tovarăș de la centrul de vo
tare și a zis că o să vină cu urna a- 
casă. Am refuzat și i-am spus t in 
orice condiții, voi merge la vot. Pen
tru că visul meu de acum șase dece
nii. cind eram singura femeie cadru 
didactic la facultatea de medicină, 
de a vedea femeile la loc de cinste 
în viata publică a țării, a devenit în 
zilele noastre fapt împlinit".

...Și la alte secții de votare valoroși 
oameni de știință clujeni — printre 
ei academicianul Victor Preda, pre
ședintele filialei din Cluj-Napoca 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, profesorul emerit Alexan
dru Domșa, întemeietorul școlii de 
metalurgie a pulberilor in România, 
prof. dr. ing. Pălfalvi Attila, recto
rul Institutului politehnic, prof, 
univ. dr. Gheorghe Marcu, directorul 
Institutului de chimie — și-au ex
primat prin votul lor încrederea de
plină în politica înțeleaptă a parti
dului și statului nostru, simtămintul 
cald al unității și frăției de nezdrun
cinat a tuturor fiilor patriei.

Un vot cit... zece! 
Angelica Badea, din comuna Joita, 
județul Ilfov, a depus buletinul in 
urna de la maternitatea „Polizu". Cu- 
o bucurie aparte. Bucurie izvorită, în 
primul rind, din aducerea pe lume 
a celui de-al nouălea copil al ei. o 
fetită, Steliana. „Pe toti cei nouă 
copii i-am 'născut aici, Ia «Polizu», 
înconjurată de toată grija și căldura. 
Primii patru copii sînt la școală, unde 
învață gratuit. Următorii 3, la ■ gră
diniță. Noi primim lunar de la stat, 
sub formă de alocație și ajutor pen
tru creșterea copiilor, suma de 2150 
lei. Iată de ce votul meu exprimă, în 
egală măsură, recunoștința pentru 
tot ce am primit și încrederea în 
viitorul celor nouă copii ai mei. E. de 
fapt, nu numai votul meu, ci și al 
lor. Un vot cit zece".

Ca o mare familie. 
Secția de votare nr. 5 din municipiul 
Miercurea Ciuc, situată în cel mai 
mare și frumos cartier al orașului, 
Tudor Vladimirescu. Aici îi intilnim 
pe muncitorii Ioan Neag, Molnar An
dras, Nicolae Tudor, Antal Ignac, 
Berkeczi Tibor, Nyulas Benedek, Gri
gore Olteanu și pe șefii de echipă 
Vata Karoly și Szabo Laszlo, toti de 
la întreprinderea de tractoare din 
Miercurea Ciuc, colectiv care a reali
zat, in cinstea alegerilor de la 9 mar
tie, tractorul numărul 9 000.

— Așa cum, în viata de fiecare zi, 
muncim și trăim împreună, strîns 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, ca o mare fami
lie luminată de aceleași teluri și 
bucurii — ne spunea maistrul Vata 
Karoly — tot împreună arh venit și 
aici ca să ne dăm votul pentru can
didați! care, umăr la umăr cu noi. 
vor munci spornic pentru dezvoltarea 
acestui frumos oraș în care trăim și 
muncim în strinsă unitate și frăție.

Radiogramele opțiu
nilor civice. Incă din cursul 
nopții de 8 spre 9 martie, mult îna
inte de ora 6. la stația radio-coastă 
Constanța au fost recepționate prime
le radiograme de la navele româ
nești, prin care echipajele anunțau 
că, într-o atmosferă sărbătorească — 
navigatorii români... au și votat. Iată 
și explicația acestor „încălcări" ale 
programului stabilit prin lege : multe 
din cele peste 90 de nave cu tricolor 
la catarg aflate în cursă au început 
ziua de 9 martie cu multe ore îna
intea orei Bucureștiului, datorită di
ferenței de fus orar. Este, între altele, 
cazul cargoului „Alba Iulia". Radio
grama semnată de comandantul Du
mitru Petrescu anunță, printre pri
mele, că cei 35 de membri ai echi
pajului au votat în unanimitate, cu 
încrederea nestrămutată în marile 
succese ale poporului român, pentru 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, în care văd simbolizată in- 
mănuncherea tuturor energiilor po
porului. spre binele și gloria patriei.

De la bardul navei-școală „Nep- 
tun", care a plecat spre tară din por
tul Anvers, comandantul navei, co
munistul Gheorghe Sava, transmite 
că, alături de cei 46 de membri ai 
echipajului, au votat pentru prima
(Continuare în pag. a IV-a)

Votul mamei eroine Constantina Ocmean, care a dăruit țării cincisprezece 
vlăstare. Instantaneu din comuna Mera, județul Vrancca

BOTOȘANI

Opțiunea plină de încredere șl bucurie a cetățenilor unui județ care, ase
meni întregii țări, a cunoscut în ultima legislatură o puternică dezvoltare

cartier modern at Capitalei

BUCUREȘTI 
In cartierul Pantelimon.

Votează cetățenii unei foste periferii, azi

HORE SĂRBĂTOREȘTI ALE BUCURIEI ȘI ÎNFRĂȚIRII
IMAGINI DIN BRAȘOV ȘI PITEȘTI

Steaua gimnasticii românești (și 
mondiale), împlinind virsta matu
rității cetățenești (pe care, de /apt, 
de mult a dovedit-o), a votat azi 
pentru prima oară. La Deva. S-a 
prezentat matinal la urnă, împreună 
cu buna sa prietenă Marilena 
Neacșu și cu profesoara Marta 
Karoly.

— De ce atlt de devreme, 
Nadia ?

— Astăzi e o zi emoționantă pen
tru mine. Știu că și. votind fac ceva 
important pentru România pe care 
o iubesc. De aici mă duc direct la 
antrenament. Trebuie să muncesc 
cu toată sirguința pentru a contri
bui-, împreună cu echipa feminină 
de gimnastică a României, la noi 
victorii ale sportului nostru, Pretutindeni în țară, alegerile s-au transformat în impresionante manifestări sărbătorești, prilejuind totodată puternice afirmări ale unității și frăției întregului popor
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VOTULNOSTRU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUA

Florile dragostei și recunoștinței

(Urmare din pag. I)
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După votare, momentul însuflețitor al horei strămoșești

porul nostru în realizarea primei eta
pe a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara noastră. în 
această perioadă s-au dezvoltat cu 
putere forțele de producție ale tării, 
gisigurînd i 
producției 
le. și, pe 
veniturilor 
circa 30—32 
strat astfel.
dă, că tot ceea ce se înfăptuiește in 
România este destinat dezvoltării so
cietății socialiste, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor, afirmării puternice și multila
terale a personalității umane.

în contextul acestor succese însu- 
flețitoare. circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August", prezintă o imagine 
concludentă a marilor transformări 
ți prefaceri pe care le-a cunoscift Ca
pitala si, odată cu ea, întreaga tară. 
Aici pulsează ritmul- trepidant al 
muncii în unitățile industriale de 
prestigiu .,23 August". ..Republica", 
întreprinderea de mașini-unelte. și 
agregate, Filatura de lină și bumbac. 
Aici se află puternice centrale indus
triale și institute de cercetări cu o 
bogată activitate în introducerea pro
gresului tehnic și științific în folosul 
producției. Contribuția lor a fost ho- 
tSfîtoare în realizarea de către secto- 
<5 .3 al Capitalei a unei producții
industriale în 1979 cu 33,3 la sută 
mai mare 
o urmare __
temeinică bază.
vieții tuturor locuitorilor din puter
nica zonă industrială de aici. In 
această perioadă de mari izbinzi la 
scara întregii țări, cartierul a cunos
cut o continuă creștere și moderni
zare, la zestrea edilitară a sectorului 
adăugîndu-se alte 23 000 apartamen
te. 1 400 locuri în căminele de nefa- 
miliști, 32 săli de clasă. 200 locuri in 
creșe și grădinițe, mari spații co
merciale și de servire a populației. 
Tot aici funcționează un modern 
spital și o policlinică, parcuri și 
locuri de agrement, sporind zestrea 
de confort și civilizație a populației.

Avînd în fața ochilor toate aceste 
ample realizări, cu gîndul mereu 
deschis către viitorul luminos pre
figurat Capitalei, întregii țări prin 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului, miile de bucuresteni au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă și entuziastă primire.

o importantă creștere a 
industriale și agrico- 
această bază, sporirea 
oamenilor muncii cu

I la sută. Este demon- 
. fără putință de tăga-

decît în anul 1975. Ca 
firească, și ne această 

a sporit calitatea

Ora 10. în fața clubului întreprin
derii ..23 August". împodobit sărbă
torește, are loc o veritabilă serbare 
muzical-coregrafică. o revărsare de 
energii și talente artistice. Prin cîn- 
tec, vers și dans, cei prezenti îi fac 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o pri
mire de aleasă simțire patriotică, in 
care se răsfrînge dragostea nețărmu
rită pe care întreaga suflare româ
nească o poartă secretarului general

al partidului. Plină de voie bună și 
optimism robust este evoluția dansa
torilor, tineri și tinere în frumoase 
costume populare, care, din bogatele 
zăcăminte ale folclorului nostru, au. 
desprins acum frumoase comori pe 
care i le dedică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Atmosfera entuziastă a 
acestei serbări populare este sporită 
de corurile reunite ale muncitorilor 
și tinerilor care fac să răsune în 
văzduh acordurile solemne ale cînte- 
cului „E scris pe tricolor unire", 
devenit după cum se știe, la propu
nerea președintelui țării, Imnul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Mulțimea aplaudă și ova
ționează îndelung, scandează pentru 
partid, pentru secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat răspund cu prietenie acestor ma
nifestări de dragoste ale mulțimii.

La sosire. în fața secției de votare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de tovarășii Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, și Vasile Carolică. 
prim-.secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 3. Sînt prezenti miniștri, 
cadre din conducerea centralelor in
dustriale și a unităților economice, nu
meroși muncitori fruntași în produc
ție din această zonă a municipiului 
București, activiști de partid si ai 
organizațiilor de masă și obștești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
oferite 
membri 
gătire 
părarea , 
prinderile bucureștene. Un moment 
aparte, de o aleasă semnificație. îl 
constituie salutul adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către un ve
teran al muncitorimii Capitalei. Vla
dimir Ciofliceanu. fost strungar la în
treprinderea ..23 August", care. în 
numele fiilor și nenotilor lui. munci
tori în aceeași unitate, formînd o 
autentică dinastie muncitorească, 
urează secretarului general al parti
dului bun venit-în mijlocul lor. viată 
lungă, tot mai mari succese în nobila 
misiune pe care i-a încredintat-o po
porul român.

Un grup de șoimi ai patriei oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. si to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori. Vorbește. în numele 
lor. în numele tuturor copiilor tării. 
Angelica Dumitru, elevă la Școala 
generală nr. 199 din Capitală :

flori de către pionieri, 
ai formațiunilor de pre- 

a tineretului pentru a- 
patriei. muncitori din între-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to- 

. varăși din conducerea de partid și 
de stat sînt invitați în secția de 
votare, unde le sînt inminate de Către 
președintele comisiei electorale. Di- 
mitrie Ancuta. buletinele de vot.

Clipe de puternică încărcătură emo
țională : tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
după ieșirea din cabina de votare, 
Introduce buletinele in urna draoatâ 
in mătase tricoloră, exercitîndu-si 
dreptul la vot. Această solemnitate, 
imortalizată de camerele de, televi
ziune. de aparatele de filmat și de 
fotografiat ale reporterilor, are. pe 
lingă v.aloarea ei electorală intrinse
că. semnificația simbolică a prezen
tei dinamice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în miezul fierbinte al 
realităților noastre politice. Ea va 
rămîne, de-a lungul întregii pe
rioade a noii legislaturi în care 
am pășit, ca o imagine sugestivă a 
spiritului proaspăt al democrației 
românești, a votului de profundă 
încredere pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și poporul român și-l a- 
cordă reciproc. într-o unitate ple
nară ce reprezintă însăși garanția 
victoriilor noastre viitoare.

Votează apoi tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat.

La ieșirea din secția de votare, to
varășul Nicolae Ceaușescu este în- 
timninat de cei prezenti cu însufleți
te aplauze și ovații.

Și cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu poartă un rodnic 
dialog de lucru cu factorii de răs
pundere. interesîndu-se de mersul 
lucrărilor în diferite secții ale între
prinderilor, in special la sectoarele 
de turnătorie ale marii întreprinderi 
„23 August". Secretarul general al 
partidului este informat de către 
tovarășul Carol Dina, directorul uni
tății, că indicațiile date în cursul vi
zitei sale de lucru, desfășurată săptă- 

optimizarea 
respective.

nr.

„Noi sintem cei dinții care-am gustat 
Din rodu-mbelșugat al luptei tale. 
Noi liberi am crescut și-am invitat 
Cum liber suie fumul din furnale. 
Stîrpind dușmani., si mlaștini. si noroi 
Tu ai rămas de-a pururi fără pată, 
Primește-acest angajament : 
Si noi vom crește ca o floare

nepătată !“.

mîna trecută, privind 
funcționării sectoarelor 
sînt transpuse in viată.

în această dimineață 
răsună puternice urale și 
tru gloriosul nostru partid, pentru 
secretarul său general, omul ce în
truchipează noblețea și virtuțile cele 
mai alese ale poporului nostru, 
gînditorul lucid și comunistul de 
omenie care a propulsat demnitatea 
națională pe culmi neatinse pînă 
acum, a inițiat și condus direct toate 
înfăptuirile noastre de seamă și a 
înăltat tot mai mult în lume flamura 
prestigioasă a Tricolorului românesc.

în interpretarea corurilor reunite 
răsună cîntecul „Partidul-Ceaușescu- 
România". Pe platoul din fața 
secției de votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați de către tineri și tinere 
în costume muncitorești și frumoase 
veșminte populare să se prindă in
tr-o mare horă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți

de martie 
ovații pen-

tovarăși din conducerea de partid și 
de stat parcurg pe jos Bulevardul 
Muncii, mergind prin mijlocul zeci
lor de mii de cetățeni prezenți ia 
această sărbătoare populară.

Secretarul general al partidului fo
losește și acest prilej sărbătoresc 
pentru a trece în revistă, împreună 
cu factorii de răspundere și edilii 
municipali, o serie de aspecte privind 
sistematizarea în ritm susținut a 
zonei cuprinse între Bulevardul 
Muncii —, Piața Morarilor — Șoseaua 
Pantelimon, îi^conforipitate, cu poli
tica justă de’promovare a unui urba
nism modern, de dezvoltare arhitec
tonică armonioasă și funcțională a ar
terelor de circulație și ansamblurilor 
de locuințe. Mulțimea, prezentă de o 
parte și de alta a traseului, flutură 
deasupra capetelor flori, stegulețe 
tricolore și roșii. .Din mii de piepturi 
se scandează: „Ceaușescu și poporul!", 
„în al țării mare sfat — Ceaușescu 
deputat!", „Ceaușescu — România, 
Pacea și Prietenia!", „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România!".

în conștiința tuturor sînt prezente, 
cu reverberații de o mare forță su
gestivă, cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna ma
rii adunări populare, cetățenești 
din Capitală, îndemnurile mobi
lizatoare adresate întregii noastre 
națiuni — expresie a Înțelepciunii 
marelui nostru .conducător și, de
opotrivă, o chezășie a mersului sigur

La 
birii 
votat . .
ca deputat în Marea Adunare Na
țională, într-o impresionantă unitate 
de gînd și voință, căci alege
rile au vădit întărirea conștiinței co
mune a tuturor locuitorilor tării de a 
face totul, strîns uniți în jurul parti
dului și al secretarului său general, 
muncind mai mult și mai bine, 
pentru optimizarea continuă a vie
ții noastre social-politice și eco
nomice, pentru a face ca România, 
așa cum stă scris și în Imnul nostru 
de stat, să se „înalțe ca un astru", în 
rîndul popoarelor lumii.

Votul acordat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți candidați ai 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. reprezintă opțiunea liberă 
și entuziastă a celor 22 de milioane 
de fii ai țării de a îndeplini cu succes 
sarcinile pe acest ultim an al cinci
nalului revoluției tehnico-stiintifice. 
de a transpune in viată Directivele 
istorice ale celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, de a apăra inde
pendenta și suveranitatea națională, 
cuceririle noastre revoluționare, op
țiunea pentru prosperitatea și feri
cirea României socialiste, pentru 
creșterea neîncetată a contribuției 
sale la edificar.ea unei lumi a păcii 
și colaborării intre popoare.

era comunistă.
flacăra torței nepieritoare a iu
de țară, cetățenii patriei l-au 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Agerpres)

RELE VOTĂR II
ORA 6 :

La Comisia electorală centrală so
sește știrea că, în fața secțiilor de vo
tare din întreaga țară, sute de mii 
de oameni ai muncii așteptau cu 
nerăbdare momentul sărbătoresc al 
exercitării dreptului de vot, Județul 
Iași, de pildă, anunța că în jurul orei 
5.30 se aflau în fata secțiilor de vo
tare peste 50 000 de cetățeni ; jude
țul Ilfov — aproape 57 000 ; județul 
Botoșani — peste 50 000 : județul 
Maramureș — pește 20 000 : județul 
Hunedoara — peste 80 000 etc.

O atmosferă plină de însuflețire 
domnea în circumscripția electorală 
pentru alegerea de .deputați în Marea 
Adunare Națională Nr. 1 — „23 Au
gust" din municipiul București, cir
cumscripția în care candidează secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Numeroși 
citori, tehnicieni, ingineri de 
treprinderile „23 August", 
publica" și de la alte

general 
dreptul 
mineții.

al 
de

partidului, exercitîndu-și 
vot din prima oră a di-

județul

mun- 
la în- 

„Re- 
unități 

industriale, institute de cercetări, ce
tățeni ai noului cartier Pantelimon 
și-au exprimat dragostea fierbinte, 
stima și înalta prețuire față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul

ORA 9 :
O știre sosită la Comisia elec

torală centrală anunță că în cir
cumscripția electorală nr. 1 „23 
August" din Capitală, peste 99 la 
sută din totalul alegătorilor în
scriși în listele electorale își 
exercitaseră dreptul de vot. La 
aceeași oră. în 373 de localități 
din țară votarea se terminase. 
Pe ansamblul țării, se prezenta
seră Ia urne 65,3 la sută din 
totalul alegătorilor înscriși în 
listele electorale.

Pe masa Comisiei electorale cen
trale se aglomerează veștile despre 
rezultatele obținute în producție în 
schimbul de noapte — declarat în 
numeroase întreprinderi „schimb de 
onoare". Muncitorii de la „Republica" 
raportează realizarea suplimentară a 
35 tone de țevi de oțel ; siderurgiștii 
gălățeni anunță că la oțelăria nr. 1 
a combinatului lor au fost obținute 
peste plan 348 de tone de oțel ; con
structorii de mașini de la Brașov 
livrează 35 de autocamioane în plus 
etc.

ORA 12 :
Votarea s-a încheiat în 109 cir

cumscripții electorale pentru Marea 
Adunare Națională, in 3 872 de loca
lități urbane și rurale, precum și in 
16 715 circumscripții electorale pen
tru consiliile populare.

Pînă la orele amiezii își expri
maseră 
la sută

dreptul de vot 97,43 
din totalul alegătorilor.

ORA 15 :
de votare s-au încheiat 

electorale
Operațiile 

in 275 de circumscripții 
pentru alegerile de deputațî în Marea 
Adunare Națională, in 6 202 locali
tăți urbane și rurale, precum și în 
53 075 de circumscripții electorale 
pentru alegerile de deputați in consi
liile populare.

mat prin votul lor încrederea ne
strămutată a întregului nostru popor 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în politica in
ternă și externă a partidului si sta
tului nostru, unitatea de nezdrunci
nat a tuturor fiilor patriei în jurul 
partidului, a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea lor fermă de a transpune 
în viată obiectivele luminoase stabi
lite de cel 
partidului.

■de-al XII-lea Congres al

ORA 21 :
localitățile din tară s-au

ORA 18 :
Potrivit datelor sosite din toate 

județele tării, pînă ia această 
oră aproape toți cetățenii și-au 
exercitat dreptul de vot.

Tntr-o atmosferă de puternic entu
ziasm patriotic, alegătorii au expri-

în toate 
încheiat operațiunile de votare. La 
toate secțiile de votare a început nu
mărarea voturilor. Sînt asigurate 
măsurile tehnice pentru transmiterea 
operativă a rezultatelor votării la 
Comisia 
stabilit 
ziua de 
Comisia 
verbale 
precum
alegerilor de deputați.

centrală electorală, 
modalitățile prin 
10 martie, vor fi 
centrală electorală 
de numărare a

și celelalte documente ale

S-au 
care. în 
aduse la 
procesele 
voturilor,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu, viu aclamați de cetățenii Circumscripției electorale 
„23 August"

Erou e pentru noi și chezășie

Ștefan DINCA

El este-al nostru, este-al celor multi 
Și l-am ales din vrerea noastră vie 
Să-i stăm alături, tineri și adulți : 
Erou e pentru noi și chezășie I

Tînăru-acesta, omenos și drept 
Ce și-a probat prin fapte vitejia

Există-un tînăr în această țară 
Un tînăr, ca toți tinerii cărunți, 
Intruchipînd istoria miienară 
Ce știe rostul nostru, lingă munți

E cel care conduce, înțelept, 
Partidul Comunist din România

Statornic în credință și viteaz 
Cu sufletul — eternă primăvară 
La greul țării, totdeauna treaz 
Și la odihnă, ultimul din țară

Ne-a spus la toți că dragostea de țară 
Este un drept al țării, suveran
Și că aici, românii n-o să piară 
Cit timp mai crește grîu în Bărăgan.

Un tîrsăr, ce se-aseamănă deplin 
Cu Ștefan și cu Mircea și cu Horia 
Tribun al gloriosului a'estin
Al celor care-au plămădit istoria

&___

Intr-un singur glas, într-o unicâ simțire

Aici, uniți prin faptă, aici, uniți prin vrere 
Fii demni ai României și fii ai vremii noastre 
Părtași cu toți la actul de Muncă și Putere 
Sub flamurile țării, roș-galbene-albastre.
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LIBER, DEMN, ENTUZIAST

POPORUL ȘI-A SPUS CUVÎNTUL!
(Urmare din pag. a H-a)
oară în viata lor și cei 98 de elevi ai 
Institutului de învățămînt superior 
„Mircea cel Bătrîn“, care se află in 
marș de instrucție.

Cu sentimentul mine
resc al datoriei împli
nite, P)aca minerii din Lupeni n-ar 
fi fost îmbrăcati în haine de săr
bătoare am fi avut sentimentul că 
e o zi de lucru, pentru că, la ora 6, 
în oraș era animația obișnuită a ore
lor de intrare in șut.

La secția de votare nr. 107 erau 
prezenti numeroși mineri, împreună 
cu soțiile lor. Printre ei, eunoscutul 
șef de brigadă Constantin Lupu- 
lescu, fruntaș pe bazinul carbonifer 
al Văii Jiului (în anul 1979 a ex
tras peste prevederi. împreună cu 
brigada sa. mai mult de 40 000 tone 
cărbune cocsificabil). ,

— Eu și ortacii mei ne prezen
tăm în fata urnei cu sentimentul da
toriei împlinite — ne-a spus el. Bri
gada pe care o conduc, urmînd în
demnul însufletitor al partidului, al 
secretarului său general, a extras în 
acest an peste plan aproape 2 000 de 
tone de cărbune cocsificabil. Perso
nal. am avut ca sarcină să conduc 
lucrările de montare a incă unui com
plex mecanizat. A intrat în produc
ție în cinstea alegerilor, cu 6 zile 
mal devreme. Aceasta înseamnă o 
producție suplimentară de 5 000 de 
tone de cărbune.

Printre primii: cen
tenarii. în comuna Valea Vi
nului, județul Sa tu Mare, bătrî- 
nul Florian Iluta. care a tre
cut pragul vîrstei de 100 de ani, 
a fost primul la urnă împreună cu 
20 de tineri care au votat pentru 
întîia oară. „îmi nare rău că nu sint 
mai tînăr — ne-a mărturisit ei — 
să mai pot munci ca în tinerețe pen
tru a-mi aduce contribuția la înfăp
tuirile strălucite care se săvîrșesc în 
tara noastră. Dar uitati-vă la tine
rii frumoși și puternici de lingă 
mine : mă bucură gîndul că desti
nele tării se află pe mîini bune și 
harnice".

...Secția de votare nr. 17 din Si
biu : Ia ora 6 printre numeroșii a- 
legători prezenti în fata urnelor se 
aflau Iohanna' Haas. în vîrstă de 100 
de ani, și fiul ei, Otto Haas, în vîrstă 
de 73 de ani. care au ținut să ne 
spună : „Votul nostru îl dăm cu drag 
pentru tinerețea de azi, de mîine și 
dintotdeauna a României, pentru fră
ția dintre toti oamenii acestei țări, 
a cărei temelie au clădit-o si o în
tăresc continuu partidul și statul 
nostru".

„Aici, pe româneasca 
șî minunata glie". Prlntro 
primii din cei 1100 de alegători din 
circumscripția electorală nr. 4 din 
comuna Periș. județul Ilfov, se aflau 
și membrii familiei ȚĂRAN. Am 
scris numele cu majuscule pentru 
multipla lui valoare simbolică. Ion 
Țăran este muncitor în zootehnie, 
Maria Țăran, cooperatoare, lucrează 
la o fermă de cîmp. iar fiul Marin 
Țăran e lăcătuș mecanic la Uzina de 
reparații și fabricat utilaje pentru 
agricultură. La ieșirea din secția de 
votare tatăl, mama și fiul ne-au de
clarat : ..Sîntem la zi cu reparațiile 
la tractoare si semănători. Am adus 
sămînta. fertilizăm griul Tntr-un cu- 
vînt sîntem gata să intrăm în cîmp 
de îndată ce timpul va permite".

La una dintre secțiile de votare 
ale comunei, învățătorul Alexandru 
Dumitru ne-a înmînat o foaie cu cî- 
teva versuri scrise de el. de diminea
ță, sub impulsul atmosferei electo
rale. Iată-le :
Votez cu inima de-adincă bucurie. 
Votea garoafa păcii înrourată-n

soare. 
Aici, pe româneasca si minunata glie. 
Votez pentru rodirea de fapte

viitoare.

„...Pentru că noi am 
construit tot ce vedeți 
în fur“. Sectia de votare nr. 75 se 
află în inima uneia din cele mai 
mari platforme industriale ale Capi
talei : Militari.

La ora 6 — un grup de 8—10 oa
meni. Nu se despart nici înainte, 
nici după votare. „De ce ?“, i-am în

trebat „Noi construim tot ce vedeți 
aici în jur — ne spune veteranul 
grupului. Teodor Ermen. Sîntem 
echipa maistrului Ștefan. Dar am 
lucrat și în alte cartiere. In Nitu 
Vasile, în Giurgiului, în Ghencea, în 
Drumul Taberei...".......Cu ce gînduri
ati votat ?“. „Primul : să contribuim 
prin munca noastră la rezolvarea 
problemei locuințelor în Capitală 
pînă în 1985. Al doilea : să facem din 
Capitală, așa cum ne-a cerut secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unul din cele 
mai moderne și frumoase orașe. 
Cred că ati înțeles că vorbim în nu
mele tuturor constructorilor

lă, înflăcărați de ideile și idealuri
le luminoase ale partidului, le-au 
dăruit milioanelor de cetățeni ai 
României socialiste, de fapt țării, 
care. iată, sărbătorește alegerile cu 
tinerețea ei mereu proaspătă, vigu
roasă și optimistă".

împreună cu întregul 
popor - ostașii. Din primele 
ore ale dimineții, ostașii dintr-o uni-

Cei 9 000 din „orașul" 
StUdențeSC. In Bucureștiul 
studențesc de pe malul Dîmboviței 
domnește o mare însuflețire : la cele 
trei secții de votare organizate în in
cinta căminelor — sute de studenți 
de la Institutul politehnic.

— Pentru mine, această a 20-a pri
măvară a vieții mele reprezintă mai 
mult decît un simplu prag al vîrste- 

ne spune studenta Anca Stă- 
din anul II al Institutului na
de chimie, care a venit la stu-

lor — 
nescu, 
țional

BRAȘOV

Exercitîndu-și pentru prima oară drepturile electorale, acești tineri români, 
maghiari și germani demonstrează cit de frumoasă este limba unică a frăției 

și unității - limba cetățenilor României socialiste

tate militară mecanizată, o unitate 
cu bogate tradiții de luptă, s-au pre
zentat la vot. Fiecare poartă în su
flet vibrantele aprecieri ale coman
dantului suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din cuvîntarea rostită la 
marea adunare populară cetățeneas
că din 6 martie. Mulți dintre ei vo
tează pentru prima dată, cu emoția 
firească a exercitării acestui drept 
fundamental de înaltă responsabili
tate politică și civică. Dintre ei, sol
datul Iulian Voinea, muncitor la 
Combinatul chimic din Făgăraș, se 
adresează reporterului : „Eu gîndesc 
că votul nostru este o reînnoire a 
jurămîntului pe care l-am depus de 
a ne îndeplini întotdeauna, cu pre
țul oricărui sacrificiu, datoria sacră 
de a apăra, împreună cu întregul 
popor, patria noastră socialistă". 
Sergentul Constantin Topană, coman
dant de tanc, venit în armată din 
rîndurile puternicului detașament al 
muncitorilor ceferiști, adaugă : „în 
cinstea alegerilor, subunitatea noas
tră a obținut pentru a șaptea oară 
consecutiv titlul de subunitate de 
frunte. Predăm celor mai tineri to
varăși ai noștri ștafeta datoriei îm
plinite și ne întoarcem la locurile 
de muncă cu hotărîrea fermă de a 
fi totdeauna în frunte".

„Pentru lumina din 
tricolor.. . • 9> m din in' 
pentru această tară. / Votăm pentru 
lumina ei din tricolor..." sună versu
rile cîntecului „Votăm din inimă", pe 
care l-am. dedicat alegerilor de la 9 
martie — ne spunea. înainte de a 
vota, compozitorul George Grigoriu. 
Cîntecul meu se adaugă zecilor de 
lucrări pe care colegii mei de breas-

dii din Medgidia și locuiește la că
min. Cu cîteva zile în urmă am fost 
primită în rîndurile Partidului Co
munist Român, iar acum votez pen
tru prima oară. Cu dorința arzătoa
re de a participa la propășirea eco
nomică, socială și culturală a tării, 
mă voi pregăti temeinic — am în
cheiat sesiunea cu 9,75 — spre a-mi 
îndeplini cu toată responsabilitatea 
îndatoririle de tînăr cetățean al 
României socialiste.

...La orele amiezii trecuseră prin 
fața urnelor toti cei aproape 9 000 ti
neri care locuiesc în „orașul" studen
țesc de pe malul Dîmboviței;

Trei „milionari". Pe 
trei dintre inventatorii și inovatorii 
întreprinderii de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești i-am întîlnit printre 
miile de votanți din oraș. Sînt trei 
dintre „milionarii" uzinei : inginerul 
Victor Săvulescu și-a onorat votul cu 
peste 3 milioane lei eficiență econo
mică în actuala legislatură, inginerul 
Emilian Ghinea cu 2 milioane lei și 
inginerul Ion Stoica cu 1,5 milioane 
lei. Stăm de vorbă cu Emilian Ghinea, 
aflat în primele ore ale dimineții îm
preună cu soția, Georgeta, la secția 
de votare 113 Ploiești-Nord : „Eu, ca 
și zecile de inventatori și inovatori 
ai Uzinei «1 Mai», am votat în cli
matul de profundă democrație și li
bertate. specific orînduirii noastre, 
pentru progresul creației tehnice o- 
riginale românești. Partidul și statul 
ne oferă condiții excelente pentru a 
ne valorifica în continuare gîndirea, 
cercetarea".

Argumentele incan
descenței. La secția de vo

tare nr. 46 din Galați s-au prezen
tat la urne și numeroși oameni 
ai muncii ieșiți din schimbul de noap
te de pe platforma combinatului si
derurgic. Furnaliști, cauperiști, elec
tricieni, lăcătuși. Printre ei ; Virgil 
Munteanu, Gheorghiță Boantă, Va- 
leriu Constandache, Eugen Pepene, 
Petru Palade. Emil Mariuță, Ionel 
Borcea, care și-au terminat, la ora 
6, schimbul Ia furnalul nr. 5, de 
2 700 mc, cel mai mare agregat de 
acest fel aflat în funcțiune în țară. 
„Nu puteam veni aici — ne spune 
unul dintre ei, Gheorghe Domintea- 
nu — fără o realizare mai deosebi
tă, care să întărească votul nostru : 
raportăm, prin urmare, partidului că, 
prin producția suplimentară obținută 
în schimbul nostru, cantitatea de fon
tă elaborată peste plan în acest an 
numai la furnalul nr. 5 depășește 
5 000 tone".

Instantaneu din Gara 
de Nord. Goia Ion> Manu O1sa> 
Cerpac Nicolae au intrat în secția de 
votare din Gara de Nord, cerînd 
să-și exercite și ei dreptul de vot. 
Sînt țărani din comuna Măxineni, 
județul Brăila. îi întrebăm ; „De ce 
n-ați rămas să votați în comuna 
dv. Iar răspunsul primit a fost el 
însuși explicația votului acordat can- 
didaților F.D.U.S. : „Păi, tovarășe, 
noi am fost trimiși de cooperativa 
agricolă de producție la tratament în 
stațiunea Sîngeorz. Numai din co
muna noastră am fost 8 într-o serie. 
Cînd s-a mai pomenit odinioară să 
fie trimiși țăranii la băi ? Am votat 
din toată inima — mulțămire și re
cunoștință partidului nostru care are 
grijă de toți oamenii muncii".

Mesaj de pe Omu.
In după-amiaza zilei de 8 martie, 
trei temerari alpiniști din echipa 
Salvamont Bușteni — electricianul 
Constantin Bratu, lăcătușul Mihai 
Țoc, muncitorul Jean Bocu, urcau cu 
schiurile spre creasta Bucegilor, la 
statia meteo Omu (altitudine 2 507 
metri). Acolo îi așteptau cele două 
familii de meteorologi. Ion Bobeș și 
Constantin Brașov, cu soțiile. Alpi- 
niștii au făcut acest drum anevoios 
pentru ca meteorologii să-și poată 
exprima votul.

Azi. 9 martie, prin stația radio am 
avut o scurtă convorbire cu meteo
rologul Constantin Brașov. El ne-a 
spus : „Votul nostru de la cota înal
tă a tării ni l-am dat pentru ca. îm- 
brătișînd cu privirea în fiecare zi 
frumoasele plaiuri ale României, să 
le putem spune tuturor concetățeni
lor : Bună dimineața, oameni ai 
muncii 1 Timpul e bun, cerul țării 
e senin !“.

în satul-oraș care-și 
contrazice numele. In 
jurul orei 8, în comuna Flămînzi (lo
cul de început al răscoalei țăranilor 
din 1907). dintr-o „Dacia 1300" nou- 
nouță a unui sătean a coborît o bă- 
trînică. Le-a zis celoj care au în- 
tîmpinat-o : „Dacă mi era ghețușul 
aista, n-aveți grijă că veneam eu și 
singură, încă la al treilea cîntat al 
cocoșului". „Știți cîți ani are consă- 
teana noastră Elena Bădăluță ? 95, 
pe muchie !“, a zis careva.

Am purtat apoi cu ea o îndelunga
tă discuție. Așa am aflat că a parti
cipat la toate întîlnirile cu candida- 
ții. Apoi la adunarea cetățenească. 
Cu ochii ei s-a convins că satul va 
deveni oraș. A văzut cele trei blocuri 
de locuințe ce vor fi date curînd în 
folosință. Și temelia altor cinci, ca 
și a filaturii de bumbac. S-a uitat, 
de mai multe ori, și peste schița de 
sistematizare a localității, imaginîn- 
du-și profilul viitorului oraș Flămînzi.

La sfîrșitul discuției m-a întrebat : 
„Aș pută ști și eu de ce m-ati 
ischitit atîta „Doream să știm și 
noi cu ce gînduri ați venit astăzi 
la vot", i-am răspuns. „Atunci dacă-i 
așa, să știți că am venit să votez 
pentru ca țara să arate tot mai mîn- 
dră. Așa cum și-o dorește iubitul 
nostru fiu, Nicolae Ceaușescu".

Reportaj realizat de 
Mihai CARANFIL 
Victor BÎRLADEANU 
cu sprijinul reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Fotografiile reportajului : „AGER- 
I'RES", S. CRISTIAN. E. DICHISEA- 
NU. Paul POPA (GALATI), Gh. 
IANCU (SATU MARE), Virgil ONOIU 

(DEVA). I. HELICI (BOTOȘANI)

Prezențe românești la tîrguri 
internaționale

LEIPZIG

Pavilionul țării noastre vizitat de tovarășul 
Erich Honecker

BERLIN 9 (Agerpres). — Dumi
nică s-a deschis ediția de primă
vară a Tîrgului international de la 
Leipzig, la care participă întreprin
deri de comerț exterior și firme din 
66 fări. printre care si România. La 
actuala ediție. România se prezintă 
cu o gamă variată de produse ale 
industriei constructoare de mașini și 
metalurgice, electrotehnice si elec
tronice, bunuri de consum etc.

Pavilionul României a fost vizitat 
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane. însoțit de Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Horst Sindermann, președintele Ca-

CAIRO

merei Populare, și de alți membri ai 
conducerii superioare de partid și 
de stat ai R.D. Germane. Oaspeții 
au fost întâmpinați și salutați de 
ambasadorul României în R.D. Ger
mană. Gheorghe Tache.

In timpul vizitei, tovarășul Erich 
Honecker a apreciat drept pozitivă 
evoluția relațiilor economice dintre 
cele două țări și a exprimat spe
ranța dezvoltării în continuare a ra
porturilor bilaterale pe baza înțele
gerilor convenite cu prilejul întâlni
rilor avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R. 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Starea sănătății 
președintelui Tito 
este foarte gravă 

— anunță agenția Taniug
LIUBLIANA 9 (Agerpres). — Sta

rea sănătății președintelui Tito este 
foarte gravă, se arată în buletinul 
medical dat publicității duminică de 
agenția Taniug. Continuă să se men
țină o gravă insuficiență renală. Se 
aplică în continuare dializa. Ten
dința generală spre o hemoragie 
spontană este mai evidentă. Conti
nuă să se manifeste slăbirea inimii. 
Se aplică măsurile necesare de tera
pie intensivă.

Aprecieri deosebite pentru exponatele 
din România

CAIRO 9 (Agerpres). — La Cairo 
s-a deschis cea de-a 13-a ediție 
a Tîrgului internațional, la care 
participă 1050 întreprinderi co
merciale din peste 30 de țări ale 
lumii, printre care și România, pre
cum și 116 societăți și întreprinderi 
industriale și 113 unități de produc
ție din țara gazdă.

In numele președintelui Moham
med Anwar El Sadat, târgul a fost 
deschis de Mustafa Khaîil. primul 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului.

Au fost prezenti membri ai gu
vernului egiptean, delegații din di
ferite țări, șefi de misiuni diploma
tice acreditați la Cairo, oameni de 
afaceri, un numeros public.

Tara noastră participă si la aceas
tă ediție a tîrgului cu produse ale 
industriei construcțiilor de mașini, 
mașini-unelte, produse de mecanică 
fină, autoturisme și autoturisme de 
teren, tractoare, produse ale indus
triei chimice, industriei ușoare, in
dustriei alimentare, precum și cu o

gamă variată de produse ale coope
rației meșteșugărești.

Pavilionul României a fost vizitat 
de Hamad Sayeh. ministrul econo
miei. comerțului exterior și coope
rării economice, și Hassab Allah 
Kafrawi. ministrul reconstrucției și 
al noilor așezări, care au fost întâm
pinați de Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și de Ion losefide, am
basadorul României la Cairo. Cei 
doi miniștri egipteni au dat o înaltă 
apreciere exponatelor românești, 
scoțînd în evidență amplificarea și 
diversificarea relațiilor economice 
bilaterale din ultimii ani. precum și 
perspectivele largi care se întrevăd 
pentru perioada următoare. în con
formitate cu hotăririle adoptate cu 
ocazia întâlnirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohammed Anwar El Sadat 
privind dezvoltarea continuă a rela
țiilor economice și de cooperare în 
producție între Egipt și România.

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Demonstrații 
ale femeilor 

pentru dreptul la muncă și un 
statut de egalitate cu bărbații

Cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii, în .multe țări occidentale au 
fost organizate demonstrații și alte 
acțiuni revendicative, în cadrul că
rora participantele au subliniat ne
cesitatea asigurării și respectării unui 
statut egal al femeilor cu bărbații. 
La Paris, Roma, Madrid, Bonn, Berna, 
precum și în alte orașe îtest-europene, 
mii de femei au cerut lichidarea șo
majului, care le afectează într-o pro
porție mai mare decît pe bărbați, 
s-au pronunțat pentru asigurarea 
dreptului lor de a participa în mod 
liber la viața politică și socială, pen
tru abolirea discriminărilor, în special 
in ceea ce privește salarizarea.

„Un loc de muncă pentru fiecare 
femele", „Emanciparea politică pen
tru femei", „Un statut egal cu cel 
al bărbaților" - sînt cîteva dintre 
lozincile sub care s-au desfășurat 
aceste mitinguri și demonstrații.

MONCHEN

Produse de artă populară și artizanat românesc
BONN 9 (Agerpres). — La Miln- 

chen s-a deschis cea de-a 32-a edi
ție a Tîrgului internațional mește
șugăresc — cea mai importantă ma
nifestare de acest gen din lume.

La actuala ediție. România parti
cipă, prin întreprinderea de comerț 
exterior a cooperației meșteșugă
rești — ICECOOP — printr-un stand 
propriu, cu o bogată și reprezenta
tivă colecție de produse de artă

populară și artizanat, realizată de 
cooperația meșteșugărească.

Dintre exponatele prezentate de 
țara noastră — de mare interes 
se bucură piesele de mobilier 
stil, scoarțele românești, covoarele 
înnodate manual de tip oriental — 
precum și ceramica artizanală si iile 
românești. Un punct de atracție îl 
constituie demonstrațiile de tesut 
covoare românești.

Consultări pentru formarea primului guvern 
. ai statului independent Zimbabwe

Acțiuni pentru soluționarea problemei namibiene
WINDHOEK 9 (Agerpres). — în 

contextul noilor eforturi întreprinse 
pentru solutionarea politică a situa
ției din Namibia, la Windhoek a sosit 
o delegație a Secretariatului Națiu
nilor Unite condusă de Brian Ur
quhart, secretar general adjunct al 
O.N.U. Membrii delegației, mențio
nează agențiile Reuter șl France 
Presse, urmează să aibă convorbiri 
cu lideri ai formațiunilor politice lo
cale, în vederea examinării posibili
tăților de reglementare politică a 
problemei namibiene.

După cum se știe. Națiunile Unite 
nu recunosc actuala administratie- 
marionetă instalată la Windhoek în 
urma asa-ziselor alegeri organizate 
în tară, de R.S.A., în decembrie 1978, 
și ale cărei rezultate O.N.U. le con
sideră ca nule și neavenite.
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Comentînd recenta victorie românească la tenis

t V

SALISBURY 9 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat al Rhodesiei, Ro
bert Mugabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.-F.P.), a continuat consul
tările în vederea formării primului 
guvern al viforului stat independent 
Zimbabwe. în acest sens, el a avut 
convorbiri cu Joshua Nkomo, preșe

dintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.-F.P.), cealaltă 
organizație care. împreună cu 
Z.A.N.U.-F.P., a constituit Frontul 
Patriotic ce a condus lupta de elibe
rare împotriva regimului rasist De 
asemenea, Robert Mugabe a avut în
trevederi cu liderii altor formațiuni 
politice din țară.

S. U. A.

întrevederi egipteana — vest-germane
CAIRO 9 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
conferit cu ministrul vest-german al 
afacerilor externe. Hans-Dietrich 
Genscher, care a efectuat o vizită la 
Cairo. Oaspetele vest-german a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Mustafa 
Khalil, prim-ministru și ministrul 
egiptean al afacerilor externe. După 
cum informează agenția M.E.N., în 
cursul întrevederilor au fost exami
nate probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări, posibilitățile extinde

rii acestora, în special în domeniul 
economic, precum și aspecte ale si
tuației internaționale actuale de inte
res comun.

într-o declarație făcută la încheie
rea vizitei, Genscher a subliniat că 
„după anul 1974, in numeroase rîn
duri, R.F.G. a arătat că o pace justă 
și durabilă în Orientul Mijlociu tre
buie să tină seama de dreoturile pa
lestinienilor la autodeterminare și ale 
Israelului de a trăi în cadrul unor 
frontiere sigure".

În sprijinul decolonizării depline 
a continentului african

Avem din nou o
Din anul 1922, cînd a debutat în 

„Cupa Davis", reprezentativa de tenis 
a României a fost una din constante
le competitoare' europene în această 
prestigioasă întrecere. A existat 
insă o,perioadă (1969—1972) cînd, be
neficiind de marea echipă a „așilor" 
Ion Tiriac si Ilie Năstase. am jucat 
de trei ori cu „Salatiera de argint" pe 
masă. în două rînduri (1971 la Char
lotte și în 1972 la București) fiind 
chiar la un pas de a cuceri Cupa... 
de vis. Dar a urmat și o vreme cînd 
din pricina retragerii lui Tiriac n-am 
mai putut alinia alături de Năstase 
un jucător care să tină pasul cu su- 
per-campionul nostru și al lumii ; 
drept urmare. în „Cupa Davis", deși 
am reușit cîteva isprăvi, n-am mai 
ajuns să jucăm finala.

Iată însă că acum avem din nou o 
echipă redutabilă de „Cupă Davis". 
Meciul ciștigat la începutul lunii fe
bruarie la Zagreb (5—0 în fata Iugo
slaviei) a impus lumii tenisului pe 
foarte tînărul nostru jucător. Florin 
Segărceanu, care l-a învins pe repu
tatul Franulovici fără să piardă 
vreun set. l-a secondat excelent pe 
Năstase în partida de dublu (cîști- 
gată și ea), reușind apoi încă o vic
torie personală în fata cunoscutului 
Zoltan Ilin. După care a urmat, zi
lele trecute, meciul România — Aus
tria. Ia București. în cadrul sferturi
lor de finală ale zonei europene — 
grupa B.

Evident, antrenorul Gheorghe VI- 
ziru a aliniat aceeași echipă învingă
toare spectaculos la Zagreb. Echipă 
care a învins și de data aceasta 
(3—2). deși n-a fost ușor. N-a fost 
ușor din mai multe motive. Intîl,

redutabilă echipă
fiindcă jucătorii austrieci au opus o 
rezistență îndîrjită : atît experi
mentatul Hans Kary (care a acu
mulat în palmares . victorii la 
Năstase, Smith, Okker, Fibak, Lutz, 
Pilici, Barazzutti), cit și tînărul 
de 21 de ani Robert Reininger 
(învingător asupra lui Segărceanu cu 
vreun an și jumătate înainte) au al
cătuit un cuplu care a îmbinat teh
nica și forța într-o manieră de joc 
deloc comodă pentru adversari. N-a 
fost ușor, în același timp, și pentru 
că în prima zi Florin Segărceanu n-a 
jucat Ia valoarea-i cunoscută (a și 
fost învins de Reininger), din cauză 
că în-ultima vreme a fost nevoit să 
facă si unele eforturi la învățătură 
— ceea ce l-a determinat să-și „intre 
în mînă" mai greu A doua zi. de pe 
la jumătatea partidei de dublu (cîș- 
tigată de-ai noștri) și a treia zi (în 
partida-maraton pierdută ghinionist 
la Kary), tînărul nostru reprezentant 
și-a revenit, și-a demonstrat calită
țile și ne-a redat speranțele în el.

Vorbind de această victorie recon
fortantă in fața unei echipe cum e 
cea a Austriei, trebuie să spunem 
mai întîi că Ilie Năstase a fost... Ilie 
Năstase ! Adică a fost magistral în 
toate cele trei zile. Venind la Bucu
rești într-o excepțională formă spor
tivă și cu o admirabilă dispoziție de 
joc, el a dus greul meciului, a re
alizat toate punctele posibile și i-a 
ajutat pe noul său coechipier tot 
timpul (atît cu sfatul, cît și în joc, 
atît în teren, cît și de pe margine). 
Și, mai ales, Ilie a încîntat specta
torii și telespectatorii săi din tară cu 
execuții tehnice de un rafinament de 
care numai el s-a dovedit a fi ca
pabil. Florin Segărceanu are și el

de „Cupă Davis“
meritul său pentru frumoasa evolu
ție în seturile doi și trei ale partidei 
de dublu, pentru destoinicia cu care 
a luptat în fața lui Kary, omul nr. 1 
al oaspeților, timp de cinci seturi. 
La un moment dat (scorul era 
2—1 la seturi și 5—4 pentru el în 
setul al patrulea) a fost chiar' pe 
punctul de a cîștiga merituos parti
da, dar mingea ultimă care-1 mai 
despărțea de victorie a aterizat la... 
2—3 centimetri în „out". Păcat I Se
gărceanu a jucat și în continuare 
bine, iar publicul l-a încurajat, i-a 
apreciat reușitele și i-a aplaudat do
rința de victorie, dîrzenia cu care 
și-a apărat șansele. Chiar dacă pînă 
la urmă a pierdut (13—15 și 5—7 în 
ultimele două seturi), Florin Segăr
ceanu a rămas pentru noi învingăto
rul moral al acelei partide-maraton, 
în care a etalat frumoase calități de 
perspectivă, dar și în care a avut 
multe de învățat. Pentru ce n-a reu
șit, rămîne ca tehnicienii să-l ajute 
să-și perfecționeze procedeele.

Conchizînd, putem spune că noua 
noastră echipă de „Cupă Davis" ne-a 
adus reale satisfacții sportive și ne 
dă justificate speranțe pentru viitor. 
Sigur că în semifinalele zonale (pe 
care ai noștri le vor juca în depla
sare, în Anglia) va fi mult mai greu. 
Ilie Năstase și Florin Segărceanu sînt 
insă capabili să ne reprezinte cu 
succes și mai departe. Talent au a- 
mîndoi ; în plus Ilie aduce în joc o 
rară măiestrie și maturitatea celor 34 
de ani cîți împlinește în 1980, iar 
Florin tinerețea celor 19 primăveri pe 
care le împlinește peste numai cîteva 
zile.

Gheorghe MITRO1

PROGRAMUL 1
16,00 Emisiune în limba maghiară.
18 50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 l-a ordinea zilei In economie
19,45 Cadran mondial
20.10 Orizont tehnico-științifie
20.40 Roman-foileton : Primarul din 

Casterbridge. Episodul 4
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Tezaur folcloric
16.50 Tara florilor — reportaj
17,05 Publicitate
17.10 Arii și duete din operete
17.30 Fauna in atenția savanților fi). 

Producție a studiourilor franceze
17.50 Muzică ușoară românească
18,15 Istoria civilizațiilor (V) Sub sem

nul Bizanțului. Film de acad. Emil 
Condurachi și Paula Zah. Produc
ție a Studioului de film TV

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 De la A la... Infinit — selecțlunl
20.40 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,00 Pagini alese din creația compozi

torilor Irina Odăgescu-Tutuianu și 
Grigore Nica

21,35 Telejurnal

ROMA 9 (Agerpres). — Președintele 
Tanzaniei. Julius Nyerere. care se 
află într-o vizită oficială la Roma, a 
conferit cu președintele Italiei, San
dro Pertini. După cum au precizat 
surse 'oficiale italiene, președintele 
tanzanian s-a pronunțat, cu acest pri
lej, în favoarea unui sprijin mai sus
ținut al statelor vest-europene^ pentru

lupta popoarelor africane în vederea 
decolonizării depline a continentului 
și consolidării independentei lor eco
nomice și politice.

La rîndul său, Sandro Pertini a ex
primat dorința Italiei de a acționa 
pentru extinderea și diversificarea re
lațiilor de cooperare cu statele afri
cane și cu țările în curs de dezvoltare.

Alegeri preliminare 
in pregătirea scrutinului 

prezidențial
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Fostul guvernator al Californiei, Ro
nald Reagan, a obținut cel mai x 
număr de voturi în cadrul alegeri
lor preliminare din statul Carolina 
de Sud, pentru obținerea învestiturii 
Partidului Republican La alegerile 
prezidențiale. Reagan a obținut 54 la 
sută din sufragii, fiind urmat de fos
tul guvernator al Texasului, John 
Connaly, cu 30 la sută, și Georga 
Bush, cu 16 la sută.

Electoratul din statul Carolina de 
Sud urmează să desemneze 25 din cei 
1 994 de delegați republicani care se 
vor întruni la 14 iulie la Detroit (Mi
chigan) în cadrul convenției care va 
alege candidatul partidului la viitoa
rele alegeri prezidențiale.

Potrivit rezultatelor consultărilor 
preliminare desfășurate pînă în pre
zent. în cadrul Partidului Republican. 
Ronald Reagan dispune de 62 de dele
gați favorabili, iar George Bush — 
de 36.

în ceea ce privește alegerile pre
liminare ale Partidului Democrat, 
în favoarea senatorului Edward 
Kennedy s-au pronunțat pînă în pre
zent 113 delegați, iar a președintelui 
Jimmy Carter — 89.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 martie. în țară : Cerul va ii 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
la început, mai ales sub formă de bur
niță și ploaie, iar apoi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va prezen
ta intensificări predominînd din secto
rul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 gra
de, iar cele maxime între zero și 10 
grade. Izolat se va produce polei. In 
București : Vreme în general umedă, 
cerul va fi mai mult acoperit, vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura în ușoară scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 2 
grade, iar maximele între 4 și 8 grade. 
(Comeliu Pod. meteorolog de ser
viciu).

Agențiile de presă
W -• pe scurt

AGENDA CONFERINȚEI MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN AMERICA 
CENTRALĂ - reuniune ce va avea loc în intervalul 14—16 martie la San 
Jose - cuprinde trei puncte principale: „Cooperarea internațională", „Ana
liza rezultatelor obținute în cooperarea economică dintre țările centroame- 
ricane", și „Teme ale actualității politice centroamericane", incluzind sta
diul și evoluția negocierilor dintre Honduras și Salvador privind norma
lizarea completă a relațiilor dintre ele.

DECLARAȚIE. într-o declarație
I făcută Ia Luanda, președintele Re

publicii Populare Angola, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii,

I Eduardo Dos Santos, a subliniat ne
cesitatea realizării unității natio-

I nale, în lupta pentru dezvoltarea și 
I afirmarea independentă a tării — 

informează agenția Ăngop. El a 
subliniat, totodată, că M P L.A. — 
Partidul Muncii constituie forța de 
avangardă a poporului angolez în

I lupta pentru progresul tării si oen-
| tru edificarea bazelor unei noi so

cietăți în R.P. Angola.
NUMIRE. — Ministrul somalez al 

apărării. Mohamed Aii Samantar. a 
I fost numit prim-vicepresedinte al 

republicii si asistent al președinte
lui pentru probleme guvernamenta
le iar Hussein Kulmie, asistent al

președintelui pentru probleme sta
tale. — al doilea vicepreședinte, in
formează agenția Sonna. Cele două 
personalități politice au depus ju- 
rămîntul în fata președintelui Mo- 
ham.ed Siad Barre.

ARESTĂRI ÎN CHILE — Nu
meroși manifestant! care au parti
cipat la o demonstrație organizată 
la Santiago de Chile, cu prilejul 
Zilei internaționale a femeii, au 
fost arestați de poliție — infor
mează agenția France Presse. Ma
nifestația. organizată la apelul Con
federației naționale sindicale, a 
fost interzisă de autoritățile chi
liene. Forțele polițienești au îm
piedicat, de asemenea, desfășurarea 
unei demonstrații organizate la 
Valparaiso, operînd numeroase 
arestări.

PROGRAM DE COOPERARE. La I 
Bamako s-au încheiat lucrările reu
niunii la nivel înalt a țărilor saha- I 
riene, la care au participat șefii de | 
stat ai Algeriei. Mali. Ciadului. 
Nigerului. Mauritaniei și secretarul | 
Comitetului Popular General al Ja- I 
mahiriei Libiene. A fost elabo-, 1 
rat un program de cooperare econo- . 
mică, tehnică, socială și culturală 
între țările respective. Reuniunea de i 
la Bamako, notează agențiile de 
presă, a pus accentul pe necesitatea I 
concertării eforturilor statelor saha- 
riene în vederea realizării obiective
lor comune de propășire economică ■ 
și socială, de dezvoltare și afirmare 
independentă pentru promovarea I 
unei politici de solidaritate, 
gere. prietenie și colaborare 
teres reciproc.

întele- 
in in- I

DEFICITUL BALANȚEI CO- , 
MERCIALE A DANEMARCEI a 
fost. în iânuarie 1980. de 2,5 mi- | 
liarde coroane. Comentind aces
te date. Direcția de statistică de | 
la Copenhaga relevă că una din 
cauzele principale ale pasivului 
constă în dependenta aproape tota- . 
lă a tării fată de importul de titei 
și de produse petroliere în con- I 
tinuă scumpire.

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
PAMÎNT avind intensitatea de 6.8 I 
grade pe scara Richter, a fost înre
gistrat duminică. în zona Insulelor 
Noile Hebride. din Oceanul Pacific | 
— a anunțat Centrul seismologie de 
la Golden (Colorado). Epicentrul i 
seismului a fost localizat la aproxi
mativ 800 de kilometri la sud de • 
Suva, capitala Insulelor Fiii. .
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