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VOTUL DAT TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
votul țării pentru marele fiu al țării,
expresie a puternicei unități a întregii națiuni
în jurul partidului, al secretarului său general
Ieri, la secția de votare j
nr. 1 din circumscripția j
electorală „23 August"
din Capitală, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășa
Elena Ceaușescu,
întîmpinați cu
manifestări călduroase, j
de înaltă stimă
{
și aleasă prețuire,
i
și-au exercitat
}
dreptul de vot
i

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, președintele Frontului Democrației și Unitâții So
cialiste, a fost prezent, duminică dimineața, împreună cu
tovarășa ELENA CEAUȘESCU, la secția de votare nr. 1
din circumscripția electorală „23 August", pentru a-și exercita,
asemenea tuturor cetățenilor patriei, dreptul constituțional
fundamental de vot.
Nicolae Ceaușescu, a fost și va rămîîntilnirea pe care tovarășul Nicolae
ne deputatul de suflet, de gind și de
Ceaușescu a avut-o, in această zi
voință al tuturor celor peste 22 mi
sărbătorească, la secția de votare nr.
lioane de cetățeni ai patriei. Iată de
1 cu cei ce l-au propus din nou,
ce,
exprimindu-și această opțiune
intr-o insuflețitoare unanimitate, can
fermă, locuitorii din circumscripția
didat pentru alegerile de deputati
nr. 1 „23 August" au reafirmat, emo
in forul legislativ al tării, s-a con
ționant, sentimentele de nețărmurită
stituit intr-un moment vibrant, cu
dragoste și stimă ale Întregii națiuni
profunde semnificații, punînd In
față de tovarășul Nicoțae Ceaușescu,
lumină o realitate vie. relevată
care
și-a făcut din. slujirea partidu
pregnant de actuala campanie elec
lui, a patriei și poporului," a cauzei
torală și confirmată necontenit de
socialismului și păcii, țelul suprem al
viață — coeziunea strînsă, indisolu
pilduitoarei sale vieți, față de activi
bilă a națiunii noastre In jurul
tatea
sa prodigioasă în fruntea parti
partidului și al secretarului său ge
dului
și statului, de remarcabila sa
neral, hotărîrea nestrămutată a În
gindire și acțiune revoluționară,
tregului popor de a urma cu credință
profund novatoare, fiind indisolubil
și devotament pe cel ce conduce
legate cele mai de seamă Înfăptuiri
destinele tării, conferindu-1 strălu
din
istoria României.
cire, un loc demn in rîndul statelor
Participanți la realizările de pres
lumii.
tigiu din acești ani glorioși, cetățenii
Zeci de mii de locuitori al Capi
din circumscripția „23 August" au
talei, ai acestei zone înfloritoare a
votat, in același timp. împreună cu
municipiului București, cu puternice
Întreaga națiune, pentru înfăptuirea
tradiții muncitorești — „23 August"
neabătută a politicii interne și ex
— au ținut să ia parte la reîntîlnirea
terne a partidului, a hotărîrilor Con
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. să-1
gresului al XlII-lea de dezvoltare
intimpine cu toată căldura inimii.
economică și socială a patriei noastre
Intr-o impresionantă unitate de cu
socialiste, de asigurare a bunăstării
get și simțire, cei prezenți și-au ma
și fericirii poporului, de Întărire a
nifestat bucuria și satisfacția pentru
independentei și suveranității Româ
deosebita cinste ce le revine de a
niei.
alege pe conducătorul iubit al parti
dului și statului In forul legislativ
în inima și conștiința tuturor sint
al tării, avind deplină încredere că
vii aprecierile și îndemnurile cuprin
aceasta corespunde dorinței fierbinți
se în cuvîntarea rostită de tovarășul
a tuturor fiilor patriei, fără deose
Nicolae Ceaușescu la marea adunare
bire de naționalitate, reprezintă
populară cetățenească 'din Capitală,
chezășia trainică a Înaintării neabă
care, făcînd bilanțul bogatei legisla
tute a țării pe calea progresului și
turi ce se Încheie, a reliefat realiză
civilizației socialiste. Ei știu că
rile remarcabile, in toate domeniile
secretarul general al partidului,
de activitate, obținute de clasa mun
președintele Republicii, tovarășul
citoare, țărănimea, intelectualitatea.

de Întregul popor, sub conducerea
eroicului nostru partid comunist șt
a secretarului său general, care au
determinat dezvoltarea impetuoasă a
forțelor de producție, perfecționarea
relațiilor sociale în cea de-a doua
etapă a înfăptuirii Programului
partidului, asigurîndu-se astfel ridi
carea patriei pe noi culmi de progres
și civilizație.
Ora 10. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu sosesc
la secția de votare nr. 1 din circum
scripția electorală „23 August". îm
preună cu conducătorul partidului șl
statului nostru au venit tovarășii
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic
Fazekas,
Alexandrina
Găinușe,
Manea Mănescu, Paul Ntculescu,
Constantin Oltganu, Gheorghe Oprea,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Nicu
Ceaușescu, Gheorghe David, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea,
Ana Mureșan, Tudor Postelnicu, Ion
Radu, Ion Stoian, loan Totu, Ion
Ursu,
Richard
Winter,
Silviu
Curticeanu, Constantin Radu.
Miile de bărbați și femei, tineri și
vîrstnici, aplaudă cu putere, ovațio
nează îndelung. Se scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul 1". Sînt mo
mente de neuitat pentru toți cei pre
zenți, străbătute de adîncă emoție și
deplină satisfacție, ce conferă acestei
noi întîlniri cu conducătorul partidu
lui și statului nostru atributele unei
alese sărbători. în această ambianță,
grupuri de tineri dansatori în costu
me populare din diferite zone folclo
rice românești exprimă, printr-o evo
luție dinamică și plină de optimism,
bucuria pe care o trăiește azi întrea
ga țară. Sute de tinere și tineri din
corurile reunite fac să răsune în
văzduh, emoționant, solemn, acordurile cintecului „E scris pe tricolor
(Continuare in pag. a IlI-a)

0 legislatură bogată s-a încheiat o legislatură și mai bogată începe
Pe întreg cuprinsul țării, alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare
s-au desfășurat într-o atmosferă de profundă satisfacție pentru realizările de pînă acum,
de unanimă angajare pentru înfăptuirea istoricelor hotărâri ale Congresului al XHI-lea al partidului
A votat țara. De la „Insulele de oțel* - platfor
mele de foraj din Marea Neagră - pină la Cimpia Iul
Mihai din șesul bihorean, de la Moldova
Nouă a
Banatului pină la Rădăuții Botoșanilor, de la Cindreagul Oașului pină la Călărașiul piinii și al oțelului, mili
oanele și milioanele de cetățeni ai României socialiste,
fără deosebire de naționalitate, toți făurari ai țării,
și-au spus cuvintul prin buletinele de vot.
Alegindu-i in marele sfat al țării sau in consiliile
populare pe cei mai buni dintre cei buni, propuși
de F.D.U.S., și-a spus cuvintul eroica noastră clasă
muncitoare, clasa conducătoare a întregii societăți,
care și-a adus și iși aduce o contribuție hotâritoare la
progresul multilateral al patriei. Și-a spus cuvintul
harnica țărănime, care anul trecut a realizat
cea
mai mare recoltă de cereale din istoria țării. Și-au
spus cuvintul slujitorii științei, care muncesc fără
preget intr-unui din domeniile de bază ale ascensiunii
și modernizării întregii noastre activități economice și
sociale. Și-au spus cuvintul cei care au participat la
împodobirea hărții țării cu ctitorii fără seamăn in înde
lungata ei istorie : Canalul Dunăre-Marea Neagră,
drumul printre norii de pe piscurile Făgărașului,
metroul bucureștean, cei care au construit apar

Realitâți la care nici nu
se visa în trecut. In forfota
dimineții, la secția de votare nr.
118, din cartierul bucureștean
CRINGAȘI, îl întîlnim pe Nicolae
Vasiu, neobosit activist obștesc.
— Cei pe care i-am votat sînt
oameni cunoscuți în cartier ca buni
Si inimoși gospodari. Și pînă acum

1

tamente noi pentru mal mult de două milioane de
oameni, cei care au transformat chipul localităților
patriei. Și-au spus cuvintul lor bărbați și femei, tineri
și virstnici din toate domeniile vieții.
Și-a spus cuvintul poporul întreg, care a transformat
platforma electorală a precedentelor alegeri intr-o
adevărată rampă de lansare spre noile împliniri prefi
gurate in documentele istoricului Congres al XlII-lea
al partidului, devenite platformă a F.D.U.S. Obiective
mărețe, cu strălucire înfățișate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai Iubit fiu al națiunii noastre. A
votat poporul pentru creșterea bazei energetice,
inclusiv prin punerea in funcțiune, pină in 1990, a unei
capacități de cel puțin 5 000 MW in centralele nu
cleare ; pentru sporirea avuției naționale cu alte 1 500
noi capacități de producție ; pentru o recoltă anuală
de 30-32 milioane tone de cereale; pentru construirea
altor 750 000 apartamente. A votat poporul pentru
înfăptuirea a tot ceea ce astăzi sint planuri Insuflețitoare, așa cum planuri au fost in urmă cu cinci ani
infâptuirile de azi. Pentru viața tot mai prosperă a
cetățenilor României anului 1990, pentru România
înfloritoare a începutului de nou mileniu, pentru
strălucirea ei in era comunistă.

ne-au stat alături in acțiunile de
modernizare a sectorului nostru. în
campania electorală am făcut
bilanțul ultimei legislaturi : 3 500 de
apartamente în blocuri cu o fru
moasă arhitectură, iar in 1985 sa
vor mai da in folosință încă 2 400
de apartamente. In viitoarea legis
latură. zona Giulești — Cringași —
Regie ae va îmbogăți cu alta 5 300

de apartamente. Cea mai nouă rea
lizare din zonă, de care oamenii
sint deosebit de mîndri, e noua
statie de metrou.

însăși profesia lor con
stituie un argument electo
ral. Secvența anterioară ne-a în
demnat să-i căutăm lingă urnele

de vot și pe aceia care asigură zil
nic funcționarea acestei mari reali
zări edilitare — metroul bucu
reștean, L-am lntîlnit pe inginerul
Florentin Ghiță, șef regulator de
circulație în stația „Piața Unirii",
Îndată după ce votase, in circum
scripția nr. 20 din cartierul TITAN.
Era împreună cu soția șa, Sinlca,
învățătoare. Ce poate gîndi omul
in putinele secunde cit durează
votul ?
— O, tare multe, ne răspunde.
Am votat aici în „locurile natale",
care se numeau clndva, nu demult,
„comuna Dristor". De la care
pină-n centru „mîncal o pîine". Ei,
priviți acum la acest adevărat
„mare oraș" al Capitalei — Balta
Albă-Titan, aflat exact pe locul
fostei comune. Pentru ce am' mai
votat ? Pentru viitoarele trasee ale
metroului nostru. Pentru viitorul
fetițelor mele. Pentru pacea la care
din nou s-a referit, cu atîta forță
de convingere, iubitul președinte al
republicii noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul recentei mari
adunări populare cetățenești.

„Făuritorii de adrese
noi“. Mergeau alături în dimi
neața albastră, strivind ritmic sub
bocanci ultimele zvîcniri ale geru
lui. Doi constructori din municipiul
MIERCUREA-CIUC: Vasile Zăbavă
și Istvan Răduly. Vecini, in dimi
neața aceasta nu se duceau la lucru,
ci spre centrul de votare.
— Ce era pe-aicl acum cinci ani?
se întreabă Vasile Zăbavă. Nici nu
mi-amintesc cum îi zicea adresei.
— Păi cum să-ți amintești, că de
atunci au apărut 2 500 adrese noi
în Miercurea-Ciuc.
Mergeau spre centrul de votare
doi din miile de constructori harghiteni. Iși aminteau de zilele, săptămînile, anii, cind împreună au

scos din schele edificiile cu care
se mîndrește azi municipiul lor. în
acești ani de ctitorie fără seamăn:
noul centru civic, casa de cultură
multifuncțională cu 800 locuri, com
plexul hotelier, noua piață...
— împreună le-am construit pe
toate, împreună ne bucurăm de ele
și de tot ce realizăm. Pentru ele am
votat acum cinci ani ; uite — le
avem. Votăm ,acum pentru o nouă
înflorire a acestor locuri, a întregii
patrii și ne vom ține cuvintul. Iar
adresa va fi aceeași : România, pa
tria tuturor fiilor ei.

Vot pentru recoltele re
cord La secția de votare nr. 4
din circumscripția electorală nr.
26 a municipiului TURNU MĂGU
RELE l-am intîlnit pe inginerul Tu
dor Breazu, coordonatorul sistemu
lui de irigații ce-și are sediul in
localitate.
— Am votat cu deplina convin
gere că și de munca noastră de
pinde înfăptuirea marilor obiecti
ve ale revoluției agrare stabilite de
Congresul al XlII-lea, înscrise în
Manifestul F.D.U.S. Ne aflăm în
primele rînduri ale bătăliei pentru
obținerea de recolte bogate. Numai
în actuala legislatură, în județul
Teleorman s-au amenajat pentru
Irigații peste 100 000 de hectare.
S-a ajuns astfel, în acest mare ba
zin agricol al tării, la o suprafață
Irigată de 226 000 hectare. Prinde
viată programul național de trans
formare a naturii, elaborat din ini
țiativa și sub directa îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Alături de mecanizare și chimiza
re, irigațiile contribuie din plin la
sporirea rodniciei pămîntului. Anul
trecut, la C.A.P. Segarcea-Deal
s-au obtinut 6 500 kg de grîu la
(Continuare in pag. a II-a)
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hectar. în vreme ce alte unități
din zona de activitate a sistemului
nostru de irigații au realizat, pe
mari suprafețe, producții de 15—20

tone porumb știuleti la hectar. Vo
tul nostru de astăzi este un anga
jament pentru și mai mult, spre a
contribui la ridicarea continuă a
nivelului de trai al poporului nos
tru.

Temeiurile muncii
temeiurile
Succese de seamă în
schimbul de noapte. Mais_
trai loan Stoica ieșise din schim
bul de noapte împreună “tu primtopitoril Gheorghe Oprea și Vasile
Hruban, otelari fruntași la Combi
natul de utilaj greu din CLUJNAPOCA, citadelă a industriei ro
mânești, al cărei ctitor este secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
— Așa cum a indicat conducăto
rul partidului și statului nostru
cu prilejul vizitei de lucru In com
binat, în toamna anului 1983, cînd
au fost puse în funcțiune forja
grea, precum și oțelăria electrică,
eforturile colectivului de aici au
fost îndreptate decis spre asimilarea și realizarea unor noi produse
de Înaltă calitate de care are nevoie țara. în aceste zile a_ fost
__
pusă fn funcțiune o Instalație ro
mânească de degazare în vid a
oțelului, cu care se realizează ote
luri de înaltă puritate.
— Schimbul nostru, adaugă Va
sile Hruban. a produs. în cinstea
alegerilor de deputați, primele
mărci de oțeluri pentru fabricarea
cilindrilor de laminoare, cu înlo
cuirea unor feroaliaje din import.
Un alt mare succes îl constituie
elaborarea primelor șarje de otel
vidat pe noua instalație pentru fa
bricarea rotoarelor de turbine
energetice. îndeplinind hotărârile
Congresului al XlII-lea al partidu
lui mărim astfel gama de produ
se noi. sustinînd programul prio
ritar de valorificare a resurselor
energetice ale tării.

— Toți cei 80 de membri ai echi
pajului format din sondori, me
canici și marinari și-au exercitat,
de la prima oră a dimineții, drep
tul de vot. în prezent, pe platfor
mă domnește o atmosferă sărbăto
rească, amplificată de un nou și
remarcabil succes în muncă: fina
lizarea în aceste zile a celei de-a
doua sonde de extracție a țițeiului
cu un unghi deosebit de dificil în
solul marin, de 39 grade.

elenii ei comunică, din oră în oră,
mesajele lor esențiale pentru prog
noza vremii. Cum au participat me
teorologii de pe Pietrosul Ia impor
tantul eveniment politic din viața
țării, cum și-au exercitat dreptul
de vot? Aflăm tot prin eter de la
tehnicianul Vasile Hanțig:
— Sîntem șase persoane cu toții:
eu, soția mea, Olta, soții Simion și
Ileana Vlad, meteorologul Gheorghe Petrovai și mecanicul loan
Ștețco. Acum sînt eu de serviciu,
împreună cu soția. Ceilalți
sînt
plecați la Borșa la secția de vo
tare, Cînd se întorc ei, coborîm
noi.
Cu ce gînd vă duceți astăzi
spre concetățenii dumneavoastră
din vale?
— De fiecare dată cînd coborîm
de pe munte după o lungă perioa
dă regăsim orașul minerilor mal
frumos și mai Înfloritor. în 1984 au
Intrat aici in funcțiune un spital

Recunoștință
fierbinte
partidului iubit. La sectia da

hotărîtă să învăț pentru a putea
deveni comandant de navă.
La secția de votare din noua
casă de cultură a sindicatelor din
GHEORGHENI,
Maria
Forika,
purtătoare a titlului de. „Mamă
Eroină", a intrat mindră, înconju
rată de 26 de persoane — fiii și
nurorile, fiicele și ginerii ei :
— Votez din toată inima pentru
candidații F.D.U.S. îmi dau votul
cu toată recunoștința față de po
litica partidului, pentru grija pe
care conducătorul nostru iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o poar
tă familiilor cu multi copii. Eu
am 16, toți voinici și sănătoși, unii
căsătoriți, la casa lor, alții acasă,
cel mai mic are un an. Pentru
familia noastră consiliul popular
a construit o casă încăpătoare, un
adevărat cămin.

votare nr. 20 din municipiul TULCEA erau prezenți, încă de la
ora 6, numeroși alegători — oameni
ai muncii de la combinatul meta-

resc, ziua de 17 martie ne-a amin-

folosință noi spații comerciale șl
prestatoare de servicii.
în dimineața zilei de duminică,
la ieșirea din șut, harnicii mineri
ai brigăzii fruntașe conduse de
Szdcs Ferenc, de la abatajul fron
tal 637 din sectorul Vîrghiș I, s-au
indreptat spre secția de votare din
localitate cu simțămîntul datoriei
împlinite : 112 tone lignit smulse
adincurilor în timpul nopții.
— împreună cu ortacii mei Egyed
Ddnes, Fiilop Ferenc și Kolumbân Zânos votăm cu toată încre
derea candidate F.D.U.S., fiind
ferm convinși că aceasta este che
zășia împlinirii viitorului luminos
al tării. Ia care ne aducem și noi
contribuția.

Pentru gloria culorilor
patriei. Prilei de bilant Sărbăto

voltarea Impetuoasă de azi și de
mîine a județului și orașului Bacău,
a țării întregi, cit și pentru con
dițiile excepționale pe care partidul
și statul le asigură cu generozitate
și încredere mișcării sportive din

Votul fiecăruia un vot
pentru viitorul fericit
al tuturor
„Prin ei trăiește tinere
țea veșnică a neamului" —
spunea ieri dimineața Maria Munteanu. din DRAGOMIREȘTI —
VASLUI, venită să voteze împreu
nă cu soțul și cu cîtiva dintre co
piii ei. în total are 17. Cinci au ră
mas în sat, sînt cooperatori. Cei-

celor trei cămine de nefamiliștî
aflate în incinta întreprinderii tex
tile „Moldova" din BOTOȘANI
erau pline de fete. Părăsind băncile
sălilor de clasă și dormitoarele in
ternatului se mutaseră, de cîteva
zile, în camerele cu cîte două pa
turi, cu mobilă nouă, cu perdeluțe
apretate la ferestre și oglinzi stră
lucitoare lîngă ușile de la intrare.
„S-au deschis ușile secției de vo
tare", a anunțat cineva. Secția pen
tru circumscripția electorală nr. 22
era amenajată la cîtiva pași distan
tă, în școala pe care abia o absol
viseră. „Fetelor, trăi ti astăzi un
moment emoționant. Votati pentru
prima dată In viată. Mîine veți trăi
un alt moment important : veți în
cepe munca alături de noi, inaugurlnd o nouă secție a întreprinderii.
După ce veți vota, vom merge îm
preună să vizităm halele de pro
ducție ale noii secții".
Cînd citiți aceste rîndurl, mo
mentul intrării în funcțiune a noii
capacități de producție de pe plat
forma industrială a Botoșaniului a
și fost tnregistrat. Pentru cei ce vor
lucra acolo, ziua premergătoare
acestui eveniment nu se va uita
niciodată.

ortacii lui Mihai Blaga, miner șef
de brigadă la sectorul III, sector
fruntaș pe mina LUPENI, sînt la
centrul de votare.
— Am ținut să fim primii la vot
pentru că sîntem primii și în pro
ducție. Ne aflăm încă sub puter
nica impresie produsă de cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la marea adunare popu
lară cetățenească din Capitală,
care a înfățișat tabloul Insuflețitor al remarcabilelor înfăptuiri din
legislatura trecută, viitorul luminos
al frumoasei noastre patrii. îndemnîndu-ne din nou la muncă stă
ruitoare, fără de care nimic nu se
poate realiza. Privim cu înaltă răs- •
pundere, așa cum ne îndeamnă
secretarul general al partidului,
sarcinile șl exigențele formulate
l>a adrese sectoarelor de care de
pinde energia. De aceea, votul nos
tru din zorii acestei zile este un
vot-angajament pentru a da pa
triei cit mai mult cărbune. Este un
angajament întărit prin fapte de
muncă. Noi, minerii din sectorul
III al minei Lupeni, ne prezentăm
la alegeri cu un plus de producție
realizat în acest an de 10 000 tone
cărbune.
De cu noapte s-a prezentat la
urne și formația oțelarului Ion
Mărgăoan din vechea vatră de oțel
a REȘIȚEI, compusă din Ion Ciontu, Gheorghe Rotărescu, Iosif Pese,
Victor Mangra și Ion Andrei.
— Avem motivele noastre de gra
bă și nerăbdare — ne explică el
pe drum. Ne-am angajat ca în cin
stea alegerilor să „întinerim" ulti
mul cuptor al oțelăriei. Am intro
dus adică lnsuflarea directă a oxi
genului în baia de oțel. Ce înseam
nă asta? Multe. între care: reduce
rea cu 15 la sută a perioadei de
elaborare a șarjelor; scăderea cu
aproape 40 la sută a cantității de
minereu din import; reducerea cu
15 la sută a consumului de com
bustibil pe tona de minereu. Știm
că cei din schimbul de noapte au
fost la înălțime, dar nerăbdarea-i
nerăbdare. Așa că
mergem la
treabă.

Pe „șantierul amiral" al
legislaturii viitoare. Năvodarl«
comună devenită oraș cu peste
20 000 de locuitori. Printre cetățe
nii care au venit tn primele ore
ale dimineții la circumscripția de
votare nr. 150, în marea lor majo
ritate chimiști, petrochimiști și
constructori, s-au aflat și aproxi
mativ 100 de brigadieri de pe Șan
tierul național al tineretului CA
NALUL POARTA ALBÂ-MIDIANĂVODARI.
Excavatoristul Dionlsie Țițeica,
venit să voteze împreună cu tînăra lui soție, ne-a spus :
— în pragul acestui mare eveni
ment politic din
“ viața întregii țări,
alegerile de deputați, am trăit două
mari bucurii : m-am mutat în apartament nou, într-unul din blocurile care s-au dat în folosință recent
la Năvodari, si tot zilele acestea
ne-am reînnoit angajamentul de a
încheia complet, pînă la 1 Mai, lu
crările pe întregul tronson de 5 km
care ne revine din construcția noii
magistrale albastre. Votul de azi,
acordat candidatilor F.D.U.S., re
prezintă opțiunea politică a între
gii mele generații pentru viitorul
luminos al patriei, la a cărui teme
lie vrem să se afle din plin și aportul nostru.

Cu certitudinea de con
structori și apărători. Unul

in avangarda luptei pen
tru energie. Gbeor«be EuPea>

De pe crestele înzăpezi
te pinâ la „insulele de
Oțel", Episodul anterior ne-a su
gerat să luăm legătura și cu ale
gătorii aflați la datorie pe „insu
lele de oțel" create de om in lar
gul țărmului românesc al Mării
Negre.
Ne aflăm la stația de radio a
întreprinderii „Petromar" Constan
ta. Pe calea undelor, Vasile Tăbănescu, președintele comisiei de vo
tare de pe platforma „GLORIA",
comunică:

viață pe care ne-o facem toti, în
unire.
Secția de votare nr. 69 din HUȘI.
Un grup numeros de tineri îmbrăcati cu grijă ca pentru eveni
mente unice în viață. Iar printre
ei, patru tinere cu voal de mireasă,
ținîndu-și de braț mirii : Angela și
Ion Moisanu, Natalia și Iordan
Grecu, Florina și Ion Petraru. Car
men și Costică Ciulei. Toti, munci
tori în unități de pe tînără platfor
mă industrială hușeană, căsătoriți în
ajun, așteptau pe cineva. Au
apărut trei femei între două vîrste
care au intrat în sala de vot : Au
relia Croitoru, Niculina Ianoș și
Tinea Cretu. Mame a cîte zece co
pii. ,.Să ne urmați exemplul. Să vă
fericiți casele cu multi copii !“.
Apoi au votat tinerele perechi. „La
mulți ani, tinere familii ! La mulți
ani, mame-eroine I La multi ani,
patrie !“.

Intîiul vot in ajunul pri
mei zile de muncă. Holuril®

Primii la urne, primii în
producție. La ora 6 dimineata,

șef de atelier, și Nicu Macovei,
maistru principal specialist. Ambii,
oameni ai muncii la Șantierul na
val GALAȚI, distinși cu înaltul
titlu de Erou al Muncii Socialiste.
Tovarăși de muncă în aceeași uni
tate de peste 40 de ani. Alegători
și candidați al F.D.U.S. în alege
rile pentru consiliul popular jude
țean.
— Ne-am dat votul .pentru îm
plinirile de azi și de mîine ale tă
rii, ale Galațiului, ale șantierului
naval de aici.
Iar aceste împliniri sînt deose
bite: circa 60 de nave, livrate în
anii 1980—1985, care brăzdează mă
rile și oceanele lumii; mai aproa
pe de orizontul gălătean, în Marea
Neagră, trei platforme de foraj:
„Gloria", „Orizont" și „Prometeu".
Cea de-a patra, „Fortuna", se află
la Constanța, gata să lucreze în
larg ț „Atlas", cea de-a 5-a. se află
în probe; a 6-a platformă a ieșit
de la montaj. în timp ce cea de-a
7-a se află în stadiu de debitare
și asamblare. Crește „familia"
platformelor de foraj marin româ
nești spre a contribui la sporirea
producției de țiței a țării.
Cei doi erau foarte bucuroși Toc
mai se primise un telex de la be
neficiar, întreprinderea „Petromar“ Constanța, în care se men
ționa că în zilele de vînt și ger
ale acestei ierni platformele aflate
In largul mării și-au continuat ac- tivitatea fără întrerupere. Un exa
men aspru, trecut cu bine.

România. Pot spune că în fața
urnei am fost la fel de emoționată
ca și pe podiumul învingătoarelor
cînd ascult Imnul patriei și văd
tricolorul românesc înălțindu-se pe
cel mai înalt catarg.

în celălalt capăt al țării, pe vîrful PIETROSUL RODNEI (la pesta
2 300 metri altitudine) funcționea
ză o stație meteorologică. Tehni-

nou cu policlinică șl numeroase
blocuri de locuințe. Sîntem cu toții
tineri, cum tînără ne este țara și
votăm cu gîndul la înflorirea ei.

Egali în drepturi
și răspunderi, uniți
în gînduri și în fapte
„Tot mai mult cărbune
patriei" Atmosferă de sărbătoa
re și în localitățile bazinului car
bonifer al BARAOLTULU1.
— Prin organizarea exemplară a
muncii în toate sectoarele de ac
tivitate — ne spune tovarășul Ște
fan Marian, secretarul comitetului
de partid de la întreprinderea
minieră Căpenl — am reușit să li
vrăm suplimentar economiei na-

ționale, de la Începutul anului, aproape 15 500 tone lignit energetic.
Acesta este răspunsul nostru prin
fapte față de grija permanentă a
partidului și statului nostru pentru
continua îmbunătățire a condițiilor
de viată și de muncă ale minerilor.
Exemplul acestei zone carbonifere
este elocvent și în această privin
ță. în cursul ultimei legislaturi, și
în orașul nostru au apărut noi
ansambluri de locuințe, s-au dat în

lurgic, de Ia întreprinderea de alu
mină, marinari ai flotei de pes
cuit oceanic aflați în patrie, spe
cialiști din-' cadrul centralei Delta
Dunării, care locuiesc în cartierul
din vecinătatea platformei indus
triale a orașului. Am intilnit > in
fața urnelor doi oameni cu pro
fesii diferite.
Domnica Lascu, timonier pe nava
de pescuit oceanic „Mîndra", na
spune :
— Votez cu toată încrederea In
politica partidului nostru care ne-a
creat condiții depline de afirmare
și nouă, femeilor, în meserii ce
păreau a fi predestinate bărbați
lor. La cei 23 de ani ai mei, da
torită posibilităților pe care
le
avem pentru a ne putea realiza
din punct de vedere profesional,
eu am parcurs deja elteva trepte
în meseria de marinar al flotei ro
mânești de pescuit oceanic, ocupînd
acum funcția de timonier. Și sînt

tlt șl de succesele deosebite repur
tate de sportivii români in ultimii
cinci ani: 25 de medalii (dintre care
6 de aur) și locul șase (în clasa
mentul pe națiuni) la Olimpiada de
la Moscova ’80 ; 53 de medalii (20
de aur) și locul doi pe națiuni la
Olimpiada de la Los Angeles ’84 ;
67 medalii (30 de aur) și locul doi
la Universiada de la București ’81 ;
27 medalii (6 de aur) la Universia
da de la Edmonton '83. Iată un
bogat și prestigios palmares care
conferă perioadei cuprinse între
anii 1980 și 1985 cea mai mare stră
lucire din istoria sportului româ
nesc. Una dintre exponentele auto
rizate ale acestor succese fără pre
cedent la noi este și atleta Doină
Melinte. Am întîlnlt-o Ieri dimi
neață la secția de votare nr. 26 din
BACAU, unde venise cu soțul el.
Dorin Melinte.
— Votînd împreună cu conce
tățenii noștri pentru candidațli
F.D.U.S., am votat atît pentru dez-

lalțl 12 — în județ sau în țară
cu meserii frumoase, A trecut de
vîrsta primei, chiar și a celei de-a
doua tinereți.
— Sînt însă tînără prin copiii
mei, prin nepoții mei. prin stră
nepoții mei, și, ca mamă, ca bu
nică și străbunică, cînd ' am votat
m-am gîndit la viitorul fiecăruia.
Chiar și la strănepotul de numai
două luni.
în comuna TODIREȘTI sînt opt
mame eroine. Iar printre ele, Iana
C. Grosu, una dintre cele mai har
nice cooperatoare :
— Doisprezece am născut și am
crescut și pentru fiecare am motive
să votez. Pentru industrializare,
fiindcă am șapte în industria jude
țului. Și pentru construcția de case,
căci toți șapte au apartamente. Și
pentru revoluția agrară, căci are
mama trei flăcăi pe lîngă ea, în
sat. Șl pentru dezvoltarea învățămîntului, pentru că mai are mama
doi la școală. Și pentru întreaga

dintre colaboratorii noștri s-a aflat
printre rftilitarii bateriei comandate
de locotenent-major Constantin Po
pescu, subunitate ce își păstrează
neîntrerupt, din 1981, titlul de
frunte.
— Mi-am dat votul cu toată dra
gostea candidaților F.D.U.S., candi
dați! poporului, ne spune soldatul
Mihai Vasile. Votul meu semnifi
că răspunderea pe care mi-o asum,
in fata partidului și poporului, de
a nu precupeți nimic pentru trans
punerea in viață a istoricelor ho
tărâri ale marelui forum al comu
niștilor țării, a însufletitoarelor
chemări cuprinse în cuvîntarea
rostită de
tovarășul
Nicolae
___
Ceaușescu la marea adunare popu
lară cetățenească din Capitală, de
a cinsti prin fapte demne, civice și
ostășești, calitatea de comunist,
punindu-mi brațul și mintea in
slujba înălțării și apărării patriei
socialiste.
— Astăzi am votat aici, tn acest
frumos oraș, dar oriunde aș fi vo
tat, votul meu ar fi avut același
înțeles — mărturisește caporalul
Nicolae Bîrzava — cel al adeziunii
ostășești la politica înțeleaptă a
partidului și statului nostru, al ho
tărârii de a apăra cu strășnicie cu
ceririle revoluționare ale socialis
mului. împlinirile prezente și vii
toare ale poporului nostru, de a în
deplini în mod exemplar prevede
rile Directivei comandantului su
prem.
Sînt acestea gînduri și simțămin
te pe care — sîntem siguri 1 — ni
le-ar fi putut încredința, în cuvin
tele și cu incandescenta inimilor
lor, și fruntașul Petre Enea, mun
citor din Caraș-Severin, și capora
lul Ion Boboloașă, lăcătuș mecanic
din Gorj, și soldatii Gheorghe Ște
fan, tractorist din Olt, Alexandru
Gheorghe, cooperator din Iași, Vio
rel Dolga, muncitor din Arad,. Și
soldatii Marcel Iosif și Mihăly
Elekes — unul sudor, celălalt
strungar la Combinatul de utilaj
greu din Cluj-Napoca — oricare
dintre militarii comuniști și uteciști ai acestei subunități fruntașe
a uneia din unitățile de frunte ale
armatei noastre. Fii ai patriei veniți sub drapel din toate colturile

(Continuare in pag. a IlI-a)
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VOTUL DAT TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
votul țării pentru marele fiu al țării, expresie a puternicei unități
a întregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general

(Urmare din pag. I)
unire", devenit imn al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie acestor manifestări de
dragoste și prețuire.
La sosire, conducătorul partidului
ți statului nostru este salutat de
tovarășii Gheorghe Pană, prim-se-'
cretar al Comitetului municipal
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, de Constantin
Smeu, prlm-secretar al Comitetului
de partid al . sectorului. 3. Sînt de
față reprezentanți al conducerii
centralelor industriale șl întreprin
derilor din această parte a orașului,
muncitori fruntași în producție, ac
tiviști de partid șl de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești.
Tineri și tinere, pionieri și șoimi
ai patriei oferă tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu frumoase buchete de
flori.
Un moment semnificativ pentru
înalta prețuire cu care este Înconju
rat secretarul general al partidului
de oamenii muncii de pe această
puternică platformă industrială a
Capitalei, de întreaga noastră clasă
muncitoare
îl reprezintă salu
tul adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu la intrarea în secția de
votare de Gheorghe Buruc, Erou al
Muncii Socialiste, șef de echipă la
întreprinderea „23 August", care, în
numele colectivelor unităților eco
nomice din această circumscripție
electorală, i-a urat un călduros bun
venit în mijlocul lor, viață înde
lungată și multă sănătate, noi și tot
mai mari succese în activitatea de
înaltă răspundere ce o desfășoară
în fruntea partidului și statului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
salutat, cu profundă stimă, de alți
reprezentanți ai unor colective
muncitorești din sectorul 3, distinși,
pentru activitatea lor deosebită, cu
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost înmînate buletinele de vot de
către președintele centrului de vo
tare, Constantin Mihăescu, care a
raportat că pînă la această oră toți
cetățenii înscriși pe liste au votat.
Președintele centrului de votare a
subliniat că alegătorii l-au rugat să
transmită conducătorului partidului
și statului nostru cele mai calde
mulțumiri pentru tot ce a făcilt și
face pentru continua dezvoltare a
României, pentru sporirea bunăstă
rii întregului popor.
i
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rugat să se transmiță muncitorilor
și specialiștiloi‘, tiitufbiT dătheni'lor
muncii urări de noi succese în ac
tivitatea lor, multă sănătate și fe
ricire.
Urmează momente a căror desfă
șurare este urmărită cu adîncă emo
ție de toți cei. prezenți și, prin in
termediul camerelor de luat vederi,
de cetățenii întregii țări — tovară
șul Nicolae Ceaușescu se apropie
de urna drapată în mătase tricoloră,
unde introduce buletinele de vot
Sînt clipe solemne care se întipă
resc in conștiința tuturor ca un sim
bol al legăturii permanente dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
făuritorii de bunuri materiale și
spirituale, al dezvoltării necontenite
a democrației noastre muncitorești,
revoluționare, expresie a unității de
nezdruncinat a întregului popor în
jurul partidului, al secretarului său
general.
A votat tovarășa Elena Ceaușescu.
Au votat, în continuare, ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului prezenți aici.
Cetățenii României socialiste și,
împreună cu ei, președintele țării
au votat astăzi într-o semnificativă
unitate de gînd și de voință, reprezentînd garanția trainică a înfăp
tuirilor viitoare.
După desfășurarea acestui mo
ment solemn, numeroși copii au
înconjurat pe tovarășul Nicolae
Ceaușesdu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, ținînd în mină flori pe
care le oferă qu dragoste, rostind,

totodată, emoționante versuri. Sînt
simbolurile dragostei și stimei pe
care tînăra generație a patriei le
are față de conducătorul partidului
și statului nostru, expresie a adîncii recunoștințe pentru copilăria
fericită, pentru minunatele condiții
de viață și învățătură create de
partid.
La ieșirea din secția de votare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu
însuflețite aplauze șl ovații.
tiln mii de piepturi au răsunat
urări la adresa partidului și a secre
tarului său general, a patriei și a
poporului, pentru pace, bunul cel
mai de preț al omenirii, apărată cu
atîta ardoare și înaltă responsabili
tate militantă de conducătorul
României socialiste, omul politic
respectat pe toate meridianele glo
bului terestru pentru tot ceea ce
face în scopul împlinirii marilor
idealuri ale umanității.
Oameni de toate vîrstele șl profe
siile au ținut să-și manifeste, și cu
prilejul acestui important eveniment,
dragostea fierbinte față de partid și
secretarul său general, să-șl exprime
bucuria de a trăi și munci în epoca
celei mai Înălțătoare pagini din is
toria poporului român — „Epoca
Ceaușescu".
Aceste sentimente șl glnduri, îm
părtășite de toți cetățenii României
socialiste, sînt exprimate cu căldură
prin vers, cîntec și dans. Reunite,
mari coruri, laureate ale Festivalului
național „Cîntarea României", inter
pretează cintece patriotice, revoluțio
nare. dedicate gloriosului nostru
partid comunist, secretarului său ge
neral. patriei noastre libere, demne
și înfloritoare. Răsună îndrăgitul cîn
tec patriotic „Partidul — Ceaușescu
— România", vibrant omagiu adus
celui care, în fruntea partidului și
statului, conduce cu pași siguri po
porul român spre culmile civilizației
socialiste și comuniste.
Tineri și tinere oferă frumoase
buchete de flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena

Ceaușescu, urîndu-le mujtă sănătate
și viață lungă, spre fericirea și pros
peritatea întregii noastre națiuni.
Ca o încununare a acestor momen
te sărbătorești, pe platoul din fața
secției de votare se formează o
imensă horă. Tineri și tinere în fru
moase veșminte populare invită pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe to
varășa Elena Ceaușescu să se prin
dă în această horă a bucuriei.
Oamenii muncii prezenți flutură
stegulețe și eșarfe roșii și tricolore.
Un mare număr de participant!
poartă drapele ale partidului și sta
tului, portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, Cori, pancarte cu urări
adresate partidului, secretarului ge
neral. poporului român, vrednic con
structor al socialismului și comunis
mului in patria noastră. Miile de
participanți scandează „Ceaușescu —
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!“,
„Ceaușescu — pace !“.
La rîndul lor. copii și tineri pre
zintă reușite tablouri coregrafice.
In această entuziastă manifestare
a cetățenilor Capitalei sînt exprima
te. direct și cald, simțămintele de
nețărmurită dragoste, stimă si recu
noștință pe care întregul nostru po
por le nutrește fată de secretarul
general al partidului, președintele
Republicii. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, unitatea strinsă. indestructibilă a poporului în jurul partidulul și^al secretarului său general.
unitate ce dă forță și trăinicie orînduirii noastre socialiste.
17 martie 1985. Ziua în care între
gul popor a dat votul candidaților
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. act politic fundamental pen
tru viitorul luminos al scumpei
noastre patrii, subliniază în modul
cel mai pregnant hotărîrea fermă a
cetățenilor țării de a face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a mărețe
lor obiective stabilite de Congresul
al XIII-lea al Partidului Comunist
Român, de Programul de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.

O LEGISLATURĂ BOGATĂ S-A ÎNCHEIAT,
O LEGISLATURĂ Șl MAI BOGATĂ ÎNCEPE
(Urmare din pag. a II-a)
țării. întruchipînd crezurile șl vo
ința întregului popor, ei au votat
candidațil F.D.U.S. ferm convinși
că o fac pentru dezvoltarea liberă
și independentă a României socia
liste, pentru întărirea capacității
sale de apărare, pentru asigurarea
muncii și vieții pașnice a întregu
lui popor.

„Promoțiile" Congresu
lui XIII. Ne alăturăm unui grup
ce urcă spre Copou. La Universi
tatea „Al. I. Cuza" din IAȘI, toți
cei care formează acest grup se
opresc și se alătură unui șir im
presionant care așteaptă deschide
rea secției de votare nr. 13. Majo
ritatea — studenți ai facultăților de
matematică și fizică, de drept și
filologie, de istorie-filozofie, de
biologie-geografie și geologie, de
științe economice ale Universității.
Multi votează pentru prima dată.
Dintre ei, studenta Luxan Ga
briela ne spune : „Am dat primul
meu vot candidaților F.D.U.S. din
toată inima, cu toată dragostea si
cu toată hotărîrea de a pune și eu
umărul să realizăm noi obiective
social-economice și gospodărescedilitare în Iașiul studenției mele,
precum și în continuare, după ab
solvire, acolo unde mă va trimite

partidul și va cere tara să lucrez.
Așa ne vom face scumpa noastră
patrie mai frumoasă și mai înflori
toare".
Printre cel 1220 de studenți șl
studente de la Universitatea
BUCUREȘTI, care au votat ieri di
mineață la centrul nr. 144, au fost
și trei familii studențești : Camelia
și Doru Căpriță (ambii în anul III
la matematică), Carmen și Titi
Paraschiv (ea la drept, el la meca
nică) și Daniela și Ion Badea
(ambii la grupa 206 matematică).
După ce și-au introdus voturile în
urnă, i-am întrebat pe cei șase la
ce se gîndeau In acele clipe. In
numele grupului a răspuns Daniela
Badea :
— Locuim cu toții în bloculcămin de alături. Ni s-au creat ex
celente condiții de viață și de stu
diu. Sîntem familii prietene, mă
gindesc la prietenie, la faptul că
toate relațiile dintre oameni ar tre
bui să se bazeze pe prietenie, pe
respect reciproc. Mă mai gindesc
la cei doi copii ai noștri, la viitorul
lor. Deci, la pace pe Pămînt. Sînt
mîndră că aparțin țării care a pro
pus ca 1985 — Anul Internațional al
Tineretului — se să desfășoare sub
deviza „Participare, Dezvoltare,
Pace". Votul nostru de azi este și
un vot pentru pacea lumii.
Opinii similare am mai consem
nat și la alte centre unde au
votat studenții bucureșteni. Cînd

am ajuns la cele trei centre din
„Complexul Regie", sute de stu
denți, care participaseră la vot,
executau lucrări de îngrijire a vii
toarelor spații verzi.

In loc de încheiere. Alte
cîteva momente din „orele" votării.
La 6,05, după ora indicată de ceasu
rile de pe peroane, în centrul de
votare din GARA DE NORD au și
intrat primii alegători. Feroviari și
călători veniți din toate colturile
tării, care, înainte de toate, au ți
nut să-și exercite dreptul la vot.
Deși candidații înscriși pe buleti
ne nu le erau consăteni sau con
cetățeni, i-au votat cu toată încre
derea și cu convingerea că toți cei
propuși de F.D.U.S. sînt oameni de
ispravă, care merită să fie învestiți
în calitatea de reprezentanți al
obștii.
Ora 8,30. O știre cu totul deose
bită : „Prin fața urnelor din cele
238 centre de votare din județul
OLT au trecut pină în acest mo
ment 359 449 alegători, ceea ce re
prezintă 99,45 la sută din cetățenii
înscriși pe listele electorale". Ast
fel, se poate afirma că, în numai
două ore și jumătate, pe aceste
frumoase locuri de tradiție si le
gendă, alegerile au fost, practic,
încheiate, centrele de votare rămînînd însă deschise pînă la ora
fixată prin Legea electorală.

Sfîrșlm acest periplu de sărbă
toare, cu puține popasuri față de
multele ce ar fi meritat atenție, la
o casă simplă de tară, dintr-o stră
veche vatră românească. Este casa
cu numărul 39 din comuna VALEA
CHIOARULUI, județul Maramureș.
Aici locuiește bătrîna țărancă Ve
ronica Pop, născută în 1882. Așa
dar, în vîrstă de 103 ani. Vasile
Tuns, președintele comisiei electo
rale a secției de votare nr. 213 din
localitate, a trimis o echipă cu
urna volantă la domiciliul ei. în
cuvinte puține, centenara ține să-și
exprime gîndurile :
— Votez pentru pacea și feri
cirea țării și a conducătorului ei.
Votez pentru viața și sănătatea tu
turor. Să trăiți cît mine, ori mal
mult, să vă bucurați de buna rindulală nouă din patria noastră.
Ce alt episod putea fi mai po
trivit pentru încercarea de a sur
prinde in cîteva cuvinte impresio
nantul tablou al unei mărețe zi
de sărbătoare a întregului popor I
Reportaj realizat de

Rodica ȘERBAN
Laurențiu DUȚA

cu sprijinul reporterilor
șl corespondenților „Scînteii”
Fotografii : S. Cristian, E.
Dichiseanu și fotoreporteri
din județe

ORELE VOTĂRII
ORA 19,00 :
Comisia electorală centrală a fost
informată că pînă la ora 10,00 toți
cetățenii din circumscripția electo
rală nr. 1 — „23 August" din Ca
pitală și cei din circumscripția
electorală nr. 1 — Pitești-Sud, în
scriși în listele electorale, și-au
exercitat dreptul de vot.
Momentul
sosirii
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu și a celorlalți
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. la secția
de votare nr. 1 din cadrul circum
scripției electorale nr. 1 — „23 Au
gust" din Capitală șl exercitării
dreptului de vot,de către secretarul
general al partidului a fost urmă
rit cu deosebit interes și deplină
satisfacție, prin intermediul postu
rilor de radio și televiziune, de toți
cetățenii patriei noastre.
ORA 12,00 :
Pînă la această oră tși exercitase
ră dreptul de vot 97,40 la sută din
totalul alegătorilor înscriși în lis
tele electorale din întreaga tară.
Pînă la aceeași oră, toți alegăto
rii înscriși in liste din județele Bra
șov, Iași și Sălaj s-au prezentat la
vot.
In județele Bihor, Harghita. Ialo
mița, Maramureș, Neamț, Olt. Su
ceava. Teleorman și Vaslui vota
seră pînă la amiază peste 99 la sută
din alegători.
In Capitală își exercitaseră drep
tul de vot 1 602 257 alegători, reprezentînd 98,4 la sută.
ORA 15,00 :
în toate localitățile țării a con
tinuat. într-o atmosferă sărbăto

rească, prezentarea alegătorilor la
vot, fapt ce a determinat ca pînă
la ora 15,00 din totalul alegătorilor
să voteze 99,7 la sută.
Au mai anunțat prezentarea la
vot a tuturor alegătorilor înscriși
în listele electorale județele : Bo
toșani, Maramureș, Satu Mare. Su
ceava, Tulcea și Vrancea.
în alte 16 județe — Alba. Ar
geș. Bacău. Bihor. Brăila. Buzău,
Călărași. Covasna, Giurgiu. Har
ghita, Hunedoara. Ialomița, Me
hedinți. Olt. Sibiu și Vaslui — au
votat 99,9 la sută din totalul ale
gătorilor înscriși în liste.
în municipiul București, pînă la
această oră și-au exercitat drep
tul de vot 99,8 la sută din alegă
tori.
ORA 18,00 f
Potrivit datelor sosite la Comisia
centrală electorală, pină la ora 18,00
au votat 99,96 la sută din totalul
alegătorilor din întreaga țară.
în 17 județe și în municipiul
București au votat toți cetățenii
Înscriși în listele electorale.
Astfel, pînă la această oră aproa
pe toți alegătorii de pe cuprinsul'
țării și-au exercitat dreptul de vot.
Desfășurate într-o atmosferă în
suflețită, alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională și
consiliile populare au demonstrat
— prin participarea masivă, entu
ziastă a alegătorilor încă din pri
mele momente de la deschiderea
secțiilor de votare — înalta matu
ritate politică, spiritul revoluționar
și hotărîrea fermă ale întregului

nostru popor, strîns unit în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de a transpune In viață politica in
ternă și externă promovată de
partidul nostru comunist, politică
ce corespunde pe deplin interese
lor vitale ale poporului român de
bunăstare și fericire, de libertate,
de întărire a independentei și su
veranității României.
Prin votul de la 17 martie, oa
menii muncii de la orașe și sate,
întreaga națiune și-au exprimat
încrederea fermă că — așa cum au
prins viață pînă în prezent toate
planurile elaborate de Partidul Co
munist Român — vor deveni reali
tate în următorii ani și mărețul
program de dezvoltare economicosocială a patriei în cel de-al
VIII-Iea cincinal, istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al
partidului, care asigură ridicarea
României pe noi culmi de progres
și civilizație.
ORA 21,00 :
Potrivit Legii electorale, în în
treaga țară votarea a fost declarată
închisă. La toate secțiile de votare
a început numărarea voturilor.
Sînt asigurate măsuiile tehnice
pentru centralizarea rezultatelor
votării. De asemenea, au fost de
finitivate modalitățile prin care în
ziua de 18 martie vor fi aduse la
Comisia electorală centrală docu
mentele referitoare la rezultatele
alegerilor de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională șl, res
pectiv, pentru consiliile populare
județene, municipale, orășenești și
comunale.
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SCRISOAREA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
adresată tovarășului Ludovic Fazekas,

SUB CHKREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
RUMANIA A OBIIHUT SUCCESE REMARCABILI
S-A AHBMAI CA 0 PBEZENTfl DEBSEBH DE ACTIVA
IN LUMEA CONIEIMA

cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani
Dragă tovarășe Ludovic Fazekas,
La aniversarea împlinirii vîrstei
de 60 de ani ne face o mare plă
cere să-ți adresăm calde felicitări,
Împreună cu urările noastre de
sănătate, viață lungă și fericită.
Folosim și acest prilej pentru
a-ți exprima aprecierea noastră
pentru activitatea rodnică pe care
o desfășori, pentru răspunderea și
dăruirea cu care acționezi in ve
derea îndeplinirii în condiții cît
mai bune a sarcinilor încredințate
de partid. Apreciem cu toții con
tribuția de seamă pe care o aduci
— ca membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. și
ca viceprim-ministru al guvernu
lui T- la înfăptuirea planurilor și
programelor de dezvoltare eeonomico-socială a țării și de ridicare
a nivelului general de viață și de

civilizație al poporului, la Întreaga
politică de construcție socialistă,
de pace și colaborare a partidului
și statului nostru.
Iți urăm, tovarășa Ludovic
Fazekas, multă sănătate și putere
de muncă, pentru ca, împreună cu
întregul partid și popor, să-ți
aduci în continuare contribuția ac
tivă la transpunerea neabătută în
viață a istoricelor hotărîri adop
tate de cel de-al XIII-lea Congres
al partidului, a minunatului Pro
gram de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare a României spre co_munism.
La sărbătorirea zilei tale de
naștere îți adresăm, cu cele mai
calde sentimente tovărășești, tra
diționala urare :
„LA MULȚI ANI I"

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, președintele Frontului
Democrației și Unității Socialiste, la marea adunare
populară cetățenească din Capitală, organizată la Sala
și în Piața Palatului Republicii cu reprezentanți ai ce
tățenilor din circumscripția electorală nr. 1 - „23
August", cu zeci de mii de oameni ai muncii din
București, și-a găsit o largă reflectare in mijloacele
de informare in masă din diferite țări.
Presa, agențiile de știri și posturile de radiotelevlziune de peste hotare evidențiază interesul deosebit
și deplina satisfacție cu care a fost primită cuvintarea
- strălucit bilanț al marilor realizări obținute de

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Prestigioase fapte muncitorești
La comisia electorală centrală au
sosit ieri numeroase vești despre
rezultatele obținute în producție de
oamenii muncii de la orașe si sate,
în cinstea alegerilor de la 17
martie.
Mineri^ de la exploatarea Bă
lan au anunțat extragerea peste
prevederi, de la începutul anului,
a 500 tone de minereu. La rîndul
lor, minerii de la întreprinderea
Urdari au realizat, peste plan, în
același răstimp, 10 750 tone de lig
nit, succes la care au con
tribuit în mod deosebit colecti
vele minelor Aldeni, Rogojelu și al
microcarierei Seciuri. La Șantierul
naval al tineretului din Rovinari,
cei peste 1 000 de tineri care s-au
prezentat la vot în primele ore ale
dimineții au reușit să transporte
suplimentar 8 000 mc de steril.
Cu succese importante au intîmpinat alegerile și petroliștii de Ia
Schela de foraj Bălăria, județul
Giurgiu, care au forat peste preve
derile de plan la zi 3 000 m. pre-

tv

dînd beneficiarilor de la începutul
anului și pină acum 29 sonde, cu
2 în plus față de sarcinile la zi. Și
de la schela Marghita, județul Bi
hor, a sosit vestea că s-au extras
peste planul la zi 82 tone de țiței.
O realizare deosebită raportează
și colectivul Șantierului naval din
Giurgiu, care a lansat la apă. cu
30 de zile mai devreme, o primă
barjă de 1 600 tone din seria celor
11 nave de acest tip prevăzute a fi
exportate în cursul acestui an.
în orașul Medgidia, printre pri
mii aflați la vot se aflau muncito
rii Combinatului de lianți și azbo
ciment. care în noaptea de 16 spre
17 martie au produs peste plan 150
tone clincher, 100 tone de ciment
și 10 000 mp plăci de azbociment.
Colectivul brigăzii conduse de
maistrul Radu DogaAi, de la în
treprinderea mecanică de utilaj
Medgidia, s-a prezentat la urne
imediat după ce a ieșit din schim
bul de noapte, in care a produs
peste plan 10 tone de oțel.

vremea

20,00 Telejurnal
20,ÎS Timp al marilor împliniri : Epoca
Nicolae Ceaușescu. O
economie
dinamică eficientă
20,35 Tezaur folcloric
21,00 Roman-foileton. „Verdl“. Premie
ră pe tară. Episodul 5
21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. A Început returul cam
pionatului diviziei B. Iată cîteva re
zultate din cele trei serii : seria I,
Metalul Plopeni — F.C. Constanța
4—3. Petrolul Ploiești — Ceahlăul
1—0, Dunărea — Unirea Focșani
3—1 ; seria a II-a, Automatica —
Șoimii 1—0. Chimica Tîmăveni —
Dinamo Victoria 2—1, Progresul
Vulcan — Tractorul 1—0. C.S. Tirgoviște — Autobuzul 1—0, Metalul
București — I.P. Aluminiu 2—0 ;
seria a III-a. U.T.A. — Mureșul
1—0, C.S.M. Reșița — Unirea Alba
Iulia 0—1, Minerul Lupeni — Glo
ria Bistrița 2—0. Meciul Minerul
Cavnic — Universitatea Cluj-Napoca s-a Întrerupt în minutul 46 din
cauza ceții (la scorul de 0—0) și va
fi reprogramat.
HANDBAL. La București, într-unul
dintre meciurile-derbi ale campiona
tului național, Dinamo și H.C. Minaur au terminat la egalitate 29—29
(15—16).
RUGBI. întllnirea amicală, care
a avut loc la București, dintre
Steaua și selecționata Armatei fran
ceze, s-a Încheiat cu scorul de 9—6
(9—0) in favoarea oaspeților.
BOX. Larry Holmes, campion
mondial la categoria grea, și-a
păstrat titlul, lnvingînd, prin K.O.
tehnic. In rundul zece, pe David
Bey.
HOCHEI. La Sapporo, în campio
natul mondial de hochei pentru ju
niori (grupa B), Elveția — România
8—6 și Japonia — Olanda 4—4.

cinema
• Rldeți ca-n Viată: UNION (1IUM)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fapt divers :
DRUMUL
8ARII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Rămășagul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19, FLAMURA
(65 77 12) — 12,15; 14,15; 16,15; 19.
•
Răpirea
fecioarelor :
VOLGA
(79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Revanșa s VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19.
• Adela : COSMOS (27 54 95) — 5;
11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile Iul Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe
Indianul :
FLACARA
(20 33 40) — 11; 14,15; 17,30.
• Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Pastorala eroică : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frați
de
cruce I
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17;
19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; ÎS; 17;
19,15, MELODIA (11 13 49) — 9;
11;
13; 15; 17; 19.
• Răzbunarea dragonului :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,ÎS; 19,30,
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11;
13; 15; 17: 19.
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; ÎS; 17; 19.
• Plslcufa de catifea :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• AII Baba șl cel 40 de hoți : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 18,
PACEA
(71 30 85) — 16: 19.
• Vraciul: DACIA (S0 35 94) — »;
12; 15; 18, ARTA (213186) — 9: 12;
15; 18, STUDIO (59 53 15) — 10; 13.
• Pirații secolului XX :
LIRA
(31 71 71) — 16: 17; 19.
• Miliția intervine :
FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19.
• Neînvinsul : COTROCENI (49 48 48)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19.
• Viteza : MIORIȚA (14 2714) — 1;
11; 13; 15; 17; 19.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 martie, ora 20 — 21 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. în pri
ma parte a intervalului vor cădea ploi
locale, care vor avea șl caracter de
aversă. Pe alocuri, cantitățile de apă
pot atinge 15 litri pe metru pătrat în
24 de ore. Izolat, se vor semnala des
cărcări electrice. în rona de munte,
precipitații sub formă de lapoviță $1
ninsoare. în partea a doua a interva
lului, precipitațiile vor fi izolate, în
deosebi sub formă de ploaie. Vîntul va
prezenta intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade,
izolat mai coborîte în depresiunile intramontane, iar maximele între 4 și
14 grade. Pe alocuri, ceață. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul
temporar
noros. Va ploua în prima
parte a intervalului. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor oscila între minus 1 și
plus 3 grade, iar maximele între 6 și
10 grade.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA SPECIALA LOTO
DIN 17 MARTIE 1985
FAZA I
Extragerea I ! 89 14 24 78 25 26
84 64 52
Extragerea a II-a : 82 68 48 41 58
35 51 80 7
FAZA A II -A
Extragerea a III-a : 24 80 36 26 73
29 53 40
Extragerea a IV-a : 20 12 71 9 58
54 45 48
FAZA A III-A
Extragerea a V-a i 66 90 13 28 45
«
80 58 43 17 74
Extragerea a Vl-a : 16 61 77 37 33
82 79 12 1 76
Extragerea a Vil-a : 2 69 3 57 51
36 64 14 8 55
Fond de dștlguri : 2 053 782 lei.

• Nick Carter auperdetectlv : TO
MIS (21 49 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Cldul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8.45; 11.45; 15; 18,15.
• Vacanță
la Roma :
CAPITOL
(16 29 17) — 8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,15;
19.30.
• Febra aurului : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Aventuri in Marea Nordului : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, AURORA (35 04 66) — 9: 11; 13;
15: 17; 19.
• Finlst șoim viteaz — 9; 13; 14,45;
16.30, Rlpa — 18,30 : DOINA (16 35 38).
• Iubirea are multe fete : GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
•
Jandarmul
șl
extraterestrii :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.

teatre
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Comorile
barocului italian. Alexandru Moroțanu — violoncel, Tatiana Moroșanu — plan — 19; (la sala Dalles) :
„Trlcentenar Bach“. Suitele
pentru
pian — I (suitele franceze). Krimhilda Crlstescu — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46) :
Labyrlntul — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
• Teatrul din Pitești (sala Teatru
lui de Comedie, 16 64 60) :
Operația
Lifting — 15.30; 18.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert de muzică
rock
„Roșu șl negru" — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero Ia purtare — 9; Pinocchio
— 15.

I

Sub titlul „în ajunul alegerilor",
ziarul sovietic „PRAVDA" scrie :
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a luat
cuvintul la adunarea populară or
ganizată cu ocazia alegerilor da
deputați in Marea Adunare Națio
nală și in consiliile populare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a re
levat succesele obținute de Româ
nia în dezvoltarea social-economi
că în cei cinci ani care au trecut
de la ultimele alegeri și s-a oprit
asupra sarcinilor următorului cin
cinal.
Vorbind despre politica externă
a Partidului Comunist Român și a
statului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că România iși
va dezvolta și în viitor relațiile cu
toate țările socialiste, în primul
rînd cu țările vecine. în acest ca
dru. președintele României a sub
liniat
hotărîrea
de a face totul
pentru dezvolta
rea în continuare
a relațiilor cu
Uniunea Sovieti
că ; considerăm
că întărirea soli
darității și unită
ții țărilor socia
liste. în actualele
împrejurări inter
naționale. repre
zintă un factor
important pentru
afirmarea prestigiului socialismu
lui, pentru dezarmare, pace și pro
gres social-economic, a spus pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
Despre cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostită la marea
adunare populară cetățenească de
la București au informat și RA
DIOUL și TELEVIZIUNEA din
U.R.S.S., evidențiind, între altele,
hotărîrea României, exprimată de
secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii, de a .dezvolta și in viitor
relațiile cu toate țările socialiste.
Ziarul ..IZVESTIA" ișl Informea
ză cititorii despre campania elec
torală și organizarea alegerilor de
deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare de la
17 martie, evidențiind semnificația
acestui eveniment politic pentru
poporul român. Sint relevate reali
zările obținute de țara noastră in
domeniul • construcțiilor de mașini
și în industria chimică. Succese
deosebite au fost dobîndite in
România. în această perioadă, in
agricultură, relevă ziarul sovie
tic, subliniind că recolta de anul
trecut a fost cea mai ridicată din
întreaga istorie a țării.
Președintele României. Nicolae
Ceaușescu, a subliniat că poporul
român, ca și popoarele altor țări,
salută acordul sovieto-american
privind începerea negocierilor de
la Geneva intre delegațiile celor
două țări pentru discutarea proble
melor armelor nucleare și ale opri
rii militarizării spațiului cosmic —
se arată in relatarea consacrată de
agenția CHINA NOUA cuvîntării
șefului statului român la marea
adunare populară cetățenească din
Capitală.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
subliniază agenția — a apreciat că
intilnirea miniștrilor de externe al
Uniunii Sovietice și S.U.A.. din ia
nuarie. și Începerea la 12 martie,
la Geneva, a negocierilor între de
legațiile celor două țări reprezintă
momente importante in actualele
împrejurări internaționale. Șeful
statului român a subliniat, de ase
menea. că România se pronunță
pentru oprirea sau înghețarea ime
diată a înarmărilor nucleare, pen
tru încetarea amplasării rachetelor
nucleare in Europa și a contramă
surilor nucleare ale Uniunii Sovie
tice. Luarea unor astfel de măsuri,
chiar de la începutul tratativelor,
ar demonstra dorința reală a celor
două țări de a se ajunge la un
acord, ar crea de la Început o at
mosferă de Încredere. Dimpotrivă,
continuarea amplasării rachetelor
nucleare și a altor arme in Euro
pa, a producerii de noi arme nu
cleare ar însemna, de fapt, a se
folosi tratativele ca un paravan
pentru continuarea pe mai departe
a cursei înarmărilor.
Președintele Ceaușescu — se
arată in continuarea relatării agen
ției China Nouă — a apelat In mod
deosebit la statele europene pe te
ritoriul cărora se amplasează ray^chete cu rază medie de acțiune și

poporul nostru, condus de partid, în cel cinci ani care
au trecut de la precedentele alegeri, însuflețitor
program de muncă pentru toți cetățenii în vederea
ridicării patriei pe noi culmi de progres și bunăstare,
îndreptar luminos al politicii de pace, înțelegere și
colaborare internațională a României socialiste.
Sînt reliefate pregnant pozițiile prezentate de condu
cătorul partidului și statului nostru în marile probleme
internaționale actuale, viguroasele inițiative și demer
surile sale statornice pentru schimbarea pozitivă a
cursului evenimentelor pe arena mondială, pentru
promovarea fermă a politicii de destindere, de
dezarmare, de făurire a unei lumi a păcii ți pro
gresului, mai bună și mai dreaptă.

este concentrată marea majoritate
a armamentelor nucleare să acționeze cu toată hotărîrea si să parti
cipe, într-o formă sau alta, la des
fășurarea negocierilor. El a chemat
țările din Tratatul de la Varșovia
și pe cele din N.A.T.O. să se întîlnească și să discute realizarea unor
acorduri corespunzătoare, care să
ducă la înlăturarea rachetelor cu
rază medie de acțiune, a celorlalte
armamente nucleare din Europa.
în cuvintarea rostită la marea
adunare populară cetățenească din
București, cu care s-a încheiat
campania pentru alegerile generarale. secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
chemat oamenii muncii români să
voteze pentru edificarea socialistă
a patriei, pentru înfăptuirea poli
ticii de dezvoltare intensiva a tu
turor ramurilor, trasată de Con-

cursei Înarmărilor, trecerea la
dezarmare și asigurarea păcii mon
diale sînt problemele principale ale
contemporaneității, insistind câ mi
litarizarea spațiului cosmic trebuie
să fie împiedicată, arată ziarul.
De asemenea, agenția A.D.N.
evidențiază că președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a apre
ciat că oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la dezarmare și asigura
rea păcii mondiale sînt cele mai
importante probleme ale contem
poraneității, că militarizarea Cos
mosului trebuie împiedicată și că
se impune mai mult ca oricînd
unirea eforturilor tuturor forțelor
progresiste și realiste pentru a se
putea trece la o politică de des
tindere, dezarmare și colaborare
internațională.
în ultimele săptămîni — scrie
A.D.N. — viața socială a Româ
niei a fost marcată de un amplu
dialog popular în vederea pregă
tirii
alegerilor
pentru Marea Adunare Națională
și pentru consilii
le populare mu
nicipale. orășe
nești și comunale.
In cadrul adună
rilor cetățenești
desfășurate în în
treprinderi și in
stituții, alegătorii
s-au întîlnit cu
candidații. pre
cum și cu repre
zentanți din actuala legislatură.
Au fost dezbătute probleme re
feritoare la activitatea deputațllor în perioada precedentei le
gislaturi, ca și viitoarele sarcini
legate de îndeplinirea programu
lui stabilit de Congresul al XIIIlea al P.C.R. în vederea edificării
în continuare a societății socialiste
multilateral dezvoltate. Numai la
adunările din circumscripțiile Ca
pitalei au participat peste 210 000
de cetățeni.
Luînd cuvintul la marea adu
nare populară cetățenească de la
București, președintele Nicolae
Ceaușescu a salutat începerea
tratativelor americano-sovietice de
Ia Geneva și a apreciat că aces
tea reprezintă un moment impor
tant in actualele împrejurări in
ternaționale —
scrie agenția
ASSOCIATED PRESS. Președin
tele României s-a pronunțat din
nou pentru înghețarea imediată a
producerii de arme nucleare. în
ceperea convorbirilor nu înseamnă
că problemele au șl fost soluțio
nate, a avertizat președintele
Ceaușescu, care a cerut Uniunii
Sovietice și S.U.A. să procedeze
la convorbiri reale șl sincere.
în cuvîntarea rostită la marea
adunare populară cetățenească de
la București, președintele Nicolae
Ceaușescu a propus o intilnire in
tre țările din Tratatul de la Var
șovia și cele din N.A.T.O, pentru
a contribui la succesul negocieri
lor de la Geneva dintre cele două
mari puteri — a- relevat, la rîn
dul său, agenția FRANCE PRESSE.
Cu ocazia unei asemenea întîlniri
— continuă agenția — cele două
părți ar trebui să discute realiza
rea unor acorduri corespunzătoare,
care să ducă la înlăturarea rache
telor cu rază medie de acțiune, a
celorlalte armamente nucleare din
Europa.
Conducătorul României — scrie
France Presse — a salutat nego
cierile de la Geneva, exprimindu-și, totodată, dorința dț a se
trece de la declarații la tratative
reale, sincere.
Președintele României. Nicolae
Ceaușescu. s-a pronunțat pentru
oprirea imediată a înarmărilor nu
cleare, pentru încetarea amplasării
rachetelor americane în Europa și
a contramăsurilor nucleare anunțâțe de Uniunea Sovietică — se
arată în relatarea consacrată cuvintării de agenția REUTER. Șeful
statului român a salutat acordul
privind începerea tratativelor sovleto-americane de la Geneva, dar
a apreciat că numai acest acord și
începerea negocierilor nu înseam
nă că problemele au și fost solu
ționate. România, ca și alte state,
așteaptă să se treacă de la decla
rații la tratative reale, sincere —
a declarat președintele Nicolae
Ceaușescu.
Mijloacele de informare în masă
din numeroase alte țări au relatat,
de asemenea, despre conținutul im
portantei cuvîntări a președintelui
Nicolae Ceaușescu.

Puternicul ecou internațional al cuvîntării rostite de secretarul general al
partidului, președintele Republicii, la
marea adunare populară cetățenească
din Capitală
greșul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, relevă ziarele
bulgare „RABOTNICESKO DELO",
„ZEMEDELSKO
ZNAME"
și
„TRUD“. Ziarele bulgare sublinia
ză că, apreciind activitatea desfă
șurată de la ultimele alegeri, tova
rășii! Nicolae Ceaușescu a eviden
țiat progresul însemnat înregistrat
in dezvoltarea social-economică a
României în cei cinci ani care au
trecut de atunci.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
se arată în relatări — a relevat do
rința României de a întări și lărgi,
în continuare, colaborarea cu ce
lelalte țări socialiste în toate do
meniile, subliniind că România
este gata să contribuie prin acțiuni
concrete la întărirea păcii, la crea
rea unei zone denuclearizate in
Balcani, la dezarmare și colabora
re in Europa și în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
declarat că niciodată de la înche
ierea celui de-al doilea război
mondial omenirea nu s-a găsit in
fața Unor asemenea primejdii care
pot duce la un nou război mondial
— scrie agenția iugoslavă TANIUG, relevind că, in cuvîntarea
rostită la marea adunare populară
cetățenească din Capitală, condu
cătorul partidului și statului român
a adresat din nou tuturor șefilor
de stat și de guvern chemarea de a
face totul 'pentru salvarea omenirii
de la o catastrofă nucleară.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția României pri
vind necesitatea dezarmării, in spe
cial nucleare, și s-a pronunțat pen
tru realizarea unui acord corespun
zător la negocierile de la Geneva.
Președintele. României a subli
niat însemnătatea unei lntîlniri în
tre țările Tratatului de la Varșo
via și cele ale N.A.T.O. în vederea
realizării unui acord privind redu
cerea numărului rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune în Eu
ropa. Șeful partidului și statului
român a reafirmat că țara sa se
pronunță pentru crearea de zone
denuclearizate in Balcani, în nor
dul și centrul Europei. Președinte
le Nicolae Ceaușescu a atras aten
ția asupra necesității întăririi in
continuare a forțelor armate româ
nești. a ridicării nivelului lor de
pregătire politică și de luptă, pen
tru intărirea capacității de apărare
a patriei împotriva oricăror încer
cări de a atenta la. libertatea șî
independenta națională. Președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru întă
rirea conlucrării cu armatele țări
lor din cadrul Tratatului de la Var
șovia, cu alte armate prietene, pre
cum și a relațiilor cu țările veci
ne, îndeosebi cu Uniunea Sovietică.
România salută tratativele sovieto-americane de la Geneva ca un
factor important pe calea slăbirii
încordării internaționale, a eviden
țiat ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R.D.G., care a informat
despre cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la marea
adunare populară cetățenească din
Capitală.
Președintele
Nicolae
Ceaușescu a relevat că încetarea
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0 DELEGAȚIE CONDUSĂ DE PRIMUL MINISTRU

Al GUVERNULUI ROMAN A SOSII LA MOSCOVA

J Noi acțiuni și luări de poziție

ILE DE PRESA
e scurt
DECLARAȚIE. Instaurarea păcii
in America Centrală depinde de
voința politică a statelor din regiu
ne. de dorința lor de a soluționa
diferendele dintre ele — a declarat
ministrul panamez al relațiilor ex
terne, Fernando Cardoze. Rolul
„Grupului de la Contadora" este de
a media și nu de a impune regle
mentarea conflictului din zonă —a

L

spus el. Totodată, ministrul pana
mez s-a pronunțat în favoarea re
luării dialogului dintre Nicaragua
și S.U.A. — relevă agenția Prensa
Latina.
DEMONSTRAȚIE. La Lisabona a
avut loc duminică o demonstrație
a oamenilor muncii in favoarea ga
rantării dreptului la muncă. La

CONGRES. La Tokio s-au desfă
șurat lucrările congresului național
al Consiliului sindical pentru crea
rea unui Front Unic de Acțiune.
In apelul adoptat de reuniune se

j

pentru pace și dezarmare
BELGIA : Demonstrație împotriva hotăririi
de acceptare a amplasării rachetelor „Cruise

A
A BRUXELLES 17 (Agerpres). —
50 000 de persoane au
îI Aproximativ
.
participat duminică, la Bruxelles, la

] o demonstrație de protest împotriva
l hotăririi guvernului belgian de a
! accepta amplasarea de rachete
‘ „Cruise" pe teritoriul țării. Partil cipanții și-au exprimat dezacordul1
J in legătură cu această hotărire, care

j R.F.G.:

ț

contravine voinței opiniei publice
belgiene.
Majoritatea populației se pronunți împotriva amplasării de rachete nucleare pe teritoriul Belgiei.
Vn recent sondaj de opinie relevă
că peste 80 la sută din locuitori se
opun amplasării rachetelor „Cruise"
pe teritoriul Belgiei.
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Cereri pentru retragerea rachetelor nuclearei
de pe teritoriul țării
«'

V
tat in Bundestag, duce la submina A
rea securității țării.
Reprezentanții Consiliului păcii
din Heilbronn, localitate in apro- A
pierea căreia se află o bază mili-

BONN 17 (Agerpres). — „Retra-

t geți rachetele nucleare «Pershing-

1 îi* din Heilbronn!", „Retrageți toal te rachetele americane de pe pă) mintul R.F. Germania !“ — sint loț zincile sub care s-a desfășurat dui minică, la Bonn, o mare demon* strație de protest a militanților
ț pentru pace din R.F.G. La mitingul
t care a avut loc in piața centrală a
J orașului au luat cuvintul deputați,
\ reprezentanți ai sindicatelor, ai
clerului. Amplasarea rachetelor nu
cleare americane pe teritoriul
R.F.G., a spus Gert Bastian, depu-

tară americană unde a avut loc o
explozie la motorul unei rachete
nucleare, au dat citire unui mesaj (
adresat guvernului vest-german, *
Ministerului Apărării, Bundestagu- .f
lui și Ambasadei S.U.A. din R.F.
Germania. In mesaj se cere să se 1
pună capăt imediat instalării de ra- t
chete nucleare americane pe feri
toriul R.F.G. și retragerea celor
deja amplasate.

*
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A
ITALIA : Să se facă totul pentru oprirea
A
înarmărilor
A ROMA 17 (Agerpres). —cursei
pe Pămint și oprirea cursei Inor- *
Cu pri
mărilor.
A lejul
dezvelirii unui monument in
s-a acumulat o cantitate *
memoria
victimelor
celui
de-al
doi

A lea război mondial, in orașul italian atitIn delumemare
de arme incit cursa
înarmărilor a atins proporții ingri- *;
a avut loc un mare mi
î Brossasco
jorătoare, a declarat Nilde Jotti, ț
ting pentru pace, la care au luat

î
A
A
A
A

i
>

președinta Camerei Deputaților a
parlamentului italian. A sosit
timpul, a spus ea, să se pună capăt
acestei curse, iar cercetările in domeniul tehnologiei și științei să fie
puse in slujba păcii și progresului,
nu a distrugerii și morții.

parte veterani ai mișcării de rezis
tență din Italia, oameni politici, re
prezentanți ai autorităților locale,
ai partidelor democrate și opiniei
publice. Vorbitorii au cerut să se
facă totul pentru salvgardarea păcii

ECUADOR: Apelul unui grup de militanți
pe tărîm politic și social

QUITO 17 (Agerpres). — Un grup
. de militanți pe tărim politic și tol cial din Ecuador, printre care și
’^fostul vicepreședinte al țării Leon
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Roldos Aguilera, au dat publicității ț
un apel in care se subliniază ne- 4
cesitatea încetării cursei înarmări- J
lor și îndeosebi a celor nucleare, I
——-J

„Poporul namibian este hotărit să-și continue lupta
pentru eliberarea națională și socială"
O declarație a președintelui S.W.A.P.O.

BEIJING 17 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Beijing, Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a relevat că poporul
namibian este ferm hotărit să-și
continue lupta pentru eliberarea
națională și socială. Africa de Sud.
a menționat președintele S.W.A.P.O.,
continuă să ocupe ilegal Namibia,
sfidind rezoluțiile și hotăririle Or
ganizației Națiunilor Unite și ale
altor foruri internaționale.
în context, Sam Nujoma a subli
niat necesitatea aplicării rezoluției
435 a Consiliului de Securitate al
O.N.U., care prevede acordarea
necondiționată a independenței Na
mibiei și organizarea de alegeri in
această țară, sub control interna
țional.
★
China sprijină ferm lupta dreaptă
a poporului namibian pentru inde
pendență, a declarat Hu Yaobang,
secretar general al C.C. al P. C. Chi
nez, cu prilejul primirii la Beijing
a lui 6am Nujoma, președintele
Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care face
o vizită în R. P. Chineză. După

cum informează agenția China
Nouă, secretarul general al C.C. al
P. C. Chinez a criticat politica Afri
cii de Sud față de statele africane
din zonă.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Președintele Comitetului
special al O.N.U. împotriva apart
heidului, Joseph Garba (Nigeria), a
lansat un apel în favoarea marcă
rii Zilei internaționale pentru eli
minarea discriminării rasiale, la
21 martie a. c. „Situația îngrijoră
toare care prevalează in prezent în
Africa australă — se arată in ’ de
clarația dată publicității cu acest
prilej — este cauzată de politica de
apartheid a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria, în special de ac
tele de agresiune și escaladare a
terorii și agresiunii împotriva țări
lor vecine". Comitetul special al
O.N.U.
împotriva
apartheidului
adresează chemarea urgentă guver
nelor tuturor statelor lumii șl orga
nizației mondiale să-și unească
eforturile în vederea izolării regi
mului de la Pretoria și sprijinirii
mișcărilor de eliberare din Africa
australă și Namibia.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Din
Inițiativa organizației „Pace acum",
la Tel Aviv a avut loc o importantă
demonstrație pentru pace, la care au
participat peste 20 000 de persoane,
informează agenția France Presse.
Demonstranții purtau pancarte prin
care cereau retragerea imediată și
totală a armatei israeliene din sudul
Libanului.
Unități ale poliției șt armatei au
intervenit, operind arestări.
ROMA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak,

cere realizarea unității de acțiune
chemarea sindicatelor, coloane de
demonstranți au parcurs străzile
orașului pină tn piața centrală, unde
a avut loc un miting. în rezoluția
adoptată cu acest prilej se cere gu
vernului să la măsuri de Îmbună
tățire a condițiilor de viată șl de
muncă șl de asigurare a drepturilor
sociale ale muncitorilor. Demon
strații similare s-au desfășurat la
Porto, Coimbra șl in alte orașe din
Portugalia.

La aeroportul Otopeij^, delegația
a fost condusă de tovarășul Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Șxecutiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, da
alți membri ai guvernului.
Au fost de față L.I. Boiko, Însărci
natul cu afaceri ad-interim al
U.R.S.S. la București, membri ai
ambasadei.
★
La sosirea pe aeroportul Vnukovo
din Moscova, delegația a fost salu
tată de N. K. Baibakov și N. V. Talizin, vicepreședinți ai Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., de alte persoane
oficiale.
(Agerpres)

O delegație condusă de tovarășul
Constantin Dăscălescu. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
a plecat duminică la Moscova, într-o
vizită de lucru.
Din delegație fac parte tovarășii
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Ștefan
Birlea. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Comitetului de
Stat al Planificării.

a sindicatelor in apărarea dreptu
rilor oamenilor muncii.
15 ORAȘE DIN ASIA vor figura,
tn anul 2000, printre cele mai popu
late metropole ale lumii — se arată
intr-un studiu social-economic ela
borat de O.N.U., citat de agenția
China Nouă. Pe lista marilor aglo
merări urbane, care, potrivit esti
mărilor, vor avea cel puțin 10 mi
lioane de locuitori, figurează Tokio,
Shanghai, Beijing, Bombay, Cal
cutta, Jakarta, Seul, Madras. Ka
rachi, Delhi, Teheran, Osaka-Kobe,
Manila, Dhaka și Bangkok.

|

a declarat ziariștilor, după întreve
derea pe care a avut-o la Veneția
cu premierul italian, Bettino Craxi,
că au fost discutate ultimele evolu
ții intervenite în situația din Orien
tul Mijlociu. în context au fost
examinate inițiativele în direcția
relansării procesului de pace in re
giune, șeful statului egiptean chemind Italia și alte țări vest-europene să sprijine acest proces, in
formează
agențiile
M.E.N.
și
A.N.S.A.

Alegerile prezidențiale
din Grecia
ATENA 17 (Agerpres). — Candi
datul unic al forțelor de stingă din
Grecia la funcția de șef al statului,
Christos Sartzetakis, a obținut în
primul tur de scrutin prezidențial,
desfășurat duminică în Parlamentul
Greciei, 178 de voturi din totalul
de 300.
Aceasta face necesară organizarea
unui al doilea tur de scrutin, slmbâtă, 23 martie. Legea electorală ele
nă prevede că, pentru a fi desemnat,
candidatul la funcția supremă tre
buie să obțină în primul tur de
scrutin votul a cel puțin două treimi
din totalul celor 300 de deputați.
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