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ÎNSUFLEȚITĂ PARTICIPARE A ALEGĂTORILOR LA VOT - O AFIRMARE VIGUROASĂ 
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VOTEAZĂ
CONDUCĂTORII

PARTIDULUI
Șl STATULUI

Ieri, țara a votat. De la un hotar Ia altul al ei, 
milioane de cetățeni s-au îndreptat, încă de la 
primele ore ale dimineții, spre locurile unde erau 
chemați să-și exprime, potrivit legilor democratice 
consfințite 
a-și alege 
conducerii 
Națională 
va rămîne 
nue a națiunii noastre, prin forța solidarității în
tregului popor în jurul Partidului Comunist Ro
mân, prin reconfirmarea deplinei hotărîri de a 
urma neabătut calea deschisă de partid pentru 
desăvârșirea construcției socialismului în România.

Ieri, în fiecare oraș, în fiecare sat, poporul s-a 
prezentat în fața urnelor, în fiecare dintre aceste 
locuri actul firesc al depunerii votului căpătând 
semnificații simbolice, sărbătorești. Cu deosebire 
însă, dar, în același timp, absolut explicabil prin 
dragostea dc care se bucură la noi fiii cei mai 
buni ai poporului, bărbații care și-au dovedit în
țelepciunea și strălucirea în conducerea treburilor 
de stat, jrriv'irile tuturor cetățenilor, oricît de de
parte s-ar fi aflat, s-au îndreptat spre secția unde 
se știa că urmează să-și îndeplinească îndatorirea 
cetățenească tovarășii din conducerea partidului 
și a statului — spre secția de votare nr. 1 din 
circumscripția electorală 23 August.

Satisfacția locuitorilor acestui modem cartier, 
cu bastioanele industriale cele mai puternice din 
întreaga Capitală — Uzinele „23 August", Uzine
le „Republica". Fabrica de masini-unelte și agre
gate București etc. — era, astfel, dublă : tovarășul 
Nicolae Ceanșescu, care candida în numele lor 
pentru Marea Adunare Națională, urma să voteze 
alături de ei, împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului. Iată de ce, fe
restrele cartierului, înregistrînd emoția evenimen
tului, s-au luminat dis-de-dimineață. Mii și mii 
de cetățeni s-au grăbit să fie primii la secțiile de 
votare pentru a putea ieși în întâmpinarea con
ducătorilor iubiți.

Un adevărat culoar viu s-a aleătuit spontan 
de-a lungul întregului traseu, pe Bulevardul Mun
cii. Mii de tineri și tinere în frumoase costume 
populare, purtînd buchete de flori, steaguri tri
colore, ca și steaguri ale partidului, au sporit nota 
sărbătorească a primirii. La ora 10, o dată cu 
apariția coloanei de mașini, mulțimea a izbucnit 
în urale, ovaționînd pentru Partidul Comunist 
Român, pentru înțeleaptă conducere, a procesului 
de desăvârșire a construcției socialiste în România, 
exprimîndu-și satisfacția pentru viața nouă, liberă 
și independentă pe care o trăim, pentru condițiile 
materiale din ce în ce mai bune. în fața secției 
de votare, alte mii de oameni alcătuiseră o ade
vărată adunare populară. Mulțimea a recuxioscut, 
îndreptîndu-se spre cabinele de votare, pe tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Leonto 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Emil Dră- 
gănescu, Mihai Gere, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Dalea, Vasile Patilineț.

Un grup de tineri i-a întîmpinat pe înalții 
oaspeți cu brațele încărcate cu flori. între ei s-a 
aflat și eleva Sanda Teodorescu, de la Liceul 
„George Coșbuc", pe a cărei față stăruia încă vie 
emoția de a se ști, începînd din această zi, cetă
țean părtaș direct la viața politică și socială a 
țării.

După ce au primit buletinele de vot, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și de stat, au intrat 
în cabina de votare. Pe buletine pentru alege
rile de deputați în consiliile populare sînt înscrise 
și numele fraților Ion Răileanu, inginer metalur
gist, și Radu Răileanu, lăcătuș la Uzinele „Repu
blica", Constantin Iordache. laminator, Dumitru 
Neculescu, lăcătuș la aceeași uzină, și gospodina 
Elena Cazan, cunoscuți și prețuiți în întregul 
cartier.

Conducătorii de partid și de stat s-au

prin Constituție, dreptul și voința de 
reprezentanții în forumul suprem al 
treburilor statului - Marea Adunare 
--- ca si în consiliile populare. Ziua 
înscrisă în analele ascendenței conti-

apoi cu președintele secției de votare, Aurel Boz- 
gan, director general al F.M.U.A.B., care i-a in
format că pînă la acea oră au votat 80 la sută 
din numărul alegătorilor înscriși în listele secției.

Ne aflăm, aici, într-una dintre cele mai impor
tante zone industriale din Capitală, leagăn' de
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu cotind După vot, conducătorii de partid ți de stat se îndreaptă spre coloana de mașini, în uralele entuziaste ale mulțimii

vechi tradiții muncitorești, devenit, în anii socia
lismului, o puternică citadelă a noului. Produsele 
Uzinei care poartă numele celei mai mari sărbă
tori . din istoria poporului nostru duc acest semn 
simbolic — „23 August" — spre toate orizonturile 
industriei noastre ; liniile de ciment care pun în 
mișcare marile fabrici de la Bicaz, Medgidia, 
Bîrsești, utilajele de înaltă tehnicitate din cetățile 
siderurgiei noastre, Hunedoara și Galați, complexe
le instalații ale chimiei, puse în mișcare la Tr. 
Măgurele, Craiova, Pitești sau Oradea, sînt rodiii 
efortului, abnegației, înaltei conștiințe muncitorești 
a oamenilor care, în aceste clipe, își exprimă cu 
puternică însuflețire profunda lor dragoste și re
cunoștință, înaltul respect pentru conducerea 
partidului nostru, a cărui politică economică e 
materializată în însăși renașterea și dezvoltarea 
industrială a acestei zone. Alături de „23 August", 
„Republica", I.O.R., ansamblul industrial de aici 
s-a îmbogățit, în anii industrializării socialiste, cu 
uzine și fabrici noi, printre care Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate, Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante, întreprinderea de construc
ții mecanice și aparataj, o fabrică de medicamente, 
o fabrică de pîine, o termocentrală etc. — toate

ILIE PURCARU 
EUGEN FLORESCU
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Pentru viitorul lor, pentru 
■fericirea fiilor de azi ți de 
mîine ai țării, lucrează cu 
neobosită rîvnă conducă
torii partidului și statului

în pag.întreținut (Continuare

Bucureștiul, Capitala țării și 
cel mai mare oraș al ei, a in
trodus ieri — numai pînă la ora 
prînzului — peste un milion de 
voturi în urne. Cifra, elocventă 
prin ea însăși, face inutil co
mentariul adiacent, iar anima
ția și însuflețirea care au mar
cat. pretutindeni, orele acestei 
zile sărbătorești, drapată în 
falduri roșii și tricolore, te diuc 
cu gîndul la acele însemnate 
momente ale istoriei, care lumi
nează plenar valorile și semni
ficațiile unui timp, unei epoci.

Am văzut, în zori. în fața a 
numeroase secții de votare din 
București, încă înainte ca aces
tea să-și deschidă porțile, șiruri 
impresionante de oameni. Bucu- 
reșteni simpli, obișnuiți, mun
citori și profesori, tineri, pen
sionari, ingineri, femei, cetă
țeni ai orașului lor și ai țării, 
asteptînd cu 
sărbătorească 
exercita unul 
fundamentale 
noastre 
buletinul de vot în urne 
gest de ctitor, de gospodar șl 
stăpîn al patriei.

I-am auzit vorbind între 
am pus întrebări, ani cules răs
punsuri. Prin fluxul cuvintelor 
șl prin acela care poate fi in
tuit dincolo de cuvinte—al emo
ției. al bucuriei și al mindriei 
— am perceput, întreagă și vie 
însăși semnificația acestei zile. 
Aproape 800 de oameni s-au 
rînduit, în zori, în fața secției 
de votare nr. 34, sectorul 8. 
cartierul Pajura. Aproape 800 
de oameni, cei mai mulți tineri, 
de profesie constructori de lo
cuințe, salariați ai întreprinde
rii de construcții-montaj nr. 5 
din Capitală, trăiesc aici. în

însuflețire clipa 
în care-și vor 
din drepturile 

ale democrației, 
socialiste, introducând 

cu

el.

acest cartier de blocuri moder
ne, în căminele — ele însele o 
expresie a noului urbanism 
bucurestean — acestei mari în
treprinderi. O coincidentă — 
sau mai degrabă o alăturare de 
simboluri, deosebit de vie și 
de expresivă — face ca însuși 
acest cartier, cu miile sale de 
apartamente noi și modeme, să 
fie opera acestor oameni. A 
acestor sute de constructori 
care trăiesc, muncesc șl votea
ză aici.

Iată-1 pe 
din cei 800. 
Nedeluț, e 
ani, anul acesta a fost 
șef de brigadă : „Votez pentru 
prima oară. Am venit aici îm
preună cu toată brigada ; sîn- 
tem 15 inși. Muncim chiar aici, 
în Pajura, la lucrările de ex
tindere a cartierului. Localul 
acesta, în care este secția 
vot. e Liceul nr. 6 ; l-am 
grăvit cu mina mea. Eu 
constructor, stau toată ziua 
cehele, vreau să spun că 
ce înseamnă construcția. Colec
tivul nostru, al I.C.M. 5, a con
struit

unul die ei. Unul 
Se numește Grigore 
zugrav, are 22 de 

numit

apartamentele_ noi din
Pajura. Bucureștii

Griviței,
Acum 

unde 
acesta

Noi. toată 
Bulevardul 

lucrăm în 
vom ridica 

de
am

Calea 
1 Mai.
Colentina, 
anul acesta 4 000 de a- 
partamente. Cîrtd am citit 
Manifestul Frontului Unității 
Socialiste, m-am gîndit multă 
vreme la cifrele înscrise acolo. 
Numai în primii trei ani ai cin
cinalului s-au construit 155 000 
de apartamente. Anul acesta și

(Continuare în pag. a Il-a)
Studenții din București, în primele ore ale dimineții, votează... 

Foto: O. PLECAN
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reprezentând mai mult de o treime dm producția 
industrială a Capitalei. Ca o expresie a noii ti
nereți a acestei zone, din cei 40 000 de oameni 
care lucrează in întreprinderile din perimetrul ei, 
o parte deosebit de importantă o constituie tinerii. 
Sutele de tineri prezenți la această manifestare 
relevă, prin destinele lor, prin evoluția lor proie- 
sională, semnificații definitorii pentru transformă
rile petrecute aici, ca pretutindeni în țara noastră. 
Numai în ultimii trei ani, Ia Uzinele „23 August", 
140 de muncitori, în marea lor majoritate tineri, 
au devenit ingineri și tehnicieni, iar circa 400 de 
muncitori au urmat, în anul trecut, cursurile licee
lor serale. Ovaționînd pentru Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă România, ei scan
dează cu fierbinte dragoste numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, candidatul lor, al Frontului 
Unității Socialiste, pentru Marea Adunare Națio
nală, care, prin girul său personal, prin activitatea 
sa neobosită în fruntea Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului de Stat, a întărit acest 
drum al patriei spre civilizație și progres. In ini
mile tuturor stăruie, puternică, vibrantă, cuvîn- 
tarea pe care secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a rostit-o cu două zile în urmă la marea adunare 
electorală de la Sala Palatului, ca un mesaj al vii
torului pe care-1 cucerim cu brațele și cu mințile 
noastre, înaripînd idealurile, deschizând noi pers
pective ale zilei de mîine a patriei, cimentînd 
coezftmea și unitatea de granit a poporului în ju
rul conducerii partidului și statului nostru.

Manifestarea de simpatie și recunoștință a căpă
tat expresii și mai emoționante cînd, la ieșirea din 

secția de votare, conducătorii partidului și statului 
s-au oprit pentru cîteva minute în mijlocul alegă
torilor. Aclamațiile mulțimii, sutele de buchete de 
flori aruncate în calea conducătorilor, au venit să 
sublinieze încă o dată prețuirea cu care poporul 
îi înconjoară pe aceia cărora le încredințează des
tinele țării, încrederea cu care este urmată politica 
de sporire continuă a bogățiilor patriei, de inde
pendență și suveranitate, de demnitate între na
țiunile lumii.

în entuziasmul popular, o horă s-a încins în 
fața secției de votare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători s-au prins în 
horă, alăturfndu-se bucuriei generale. Moment 
emoționant, semnificativ pentru unitatea care 
există între popor și conducătorii săi.

însoțiți de uralele mulțimii, conducătorii parti
dului și statului s-au îndreptat apoi spre coloana 
de mașini. Din toate părțile, cetățenii au adresat 
conducătorilor urări de bine, mulțumiri. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu cordialitate 
cuvintelor rostite din inimă, strîngînd mîna celor 
mai apropiați, apoi s-a îndreptat spre un grup de 
4 copii care-1 aclamau, împreună cu tatăl lor, 
instalatorul Petre Nicolae, de la Filatura de lînă 
pieptănată. între ei, micuța Mihaela, în vîrstă de 
6 ani, a primit fericită și îmbujorată îmbrățișarea 
conducătorului poporului nostru.

Momentul sărbătoresc al alegerilor a fost marcat, 
astfel, de un eveniment care, în amintirea locui
torilor cartierului „23 August", va rămîne înscris 
ca o entuziastă manifestare a unității de monolit 
dintre partid și popor, garanție sigură a viitorului 
luminos al patriei socialiste. ileeaton am comuna trcnoastea, județul Teleorman, s« îndreaptă, împreună cu candidatul lor, Gheorghe Anghelescu, spre șecția de votare

Foto : ION CUCU
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la anul sînt prevăzute încă 
200 OM. Cînd am votat pentru 
candidați! Frontului Unității 
Socțallștc, am votat pentru a- 
ceastă politică a partidului nos
tru, dip care se nasc orașe șl 
străil' frumoase, din care se 
naște această viată nouă a noas
tră. a tuturor.

Marin Șerban — 21 de ani, 
elev în anul II la Școala tehni
că de radioteleviziune a 
UCECOM — e unul din loca
tarii celor 155 000 apartamente 
construite în ultimii ani. Locu
iește jn Drumul Taberei, strada 
Bujorului nr. 19, Blocul O D 6. 
Dialogul cu el, angajat în fața 
secției de votare nr. 48. secto
rul “ e potentat vizual de pri- 
velișteâ noilor blocuri, care ne 
servește drept fundal.

— Șîntetl unul dintre benefi
ciarii unor noi condiții de 
viaturi

— Sînt — surîde el — mai 
mulf decît atît ! Cum să vă ex
plic >'.Fac parte dintr-o familie 
muncitorească. Tata e pensio
nar. a muncit 30 de ani ca me
canic, la telefoane. Mama, sora 
mea si soțul ei lucrează în noile 
întreprinderi care s-au con
struit chiar aici, în prelungirea 
cartierului nostru : mama e 
muncitoare la Fabrica de stofe 
pentru mobilă, iar sora mea și 
soțul ei. care-i tehnician, lu
crează la „Tricolana“. Aceste 
întreprinderi, îippreună cu alte 
unități, au fost construite în 
anii actualului cincinal ; ele al
cătuiesc noua platformă indus
trială din zona de sud-est a 
Bucureștiului. Eu am bursă, 
tata primește o pensie de 1300 
de lei. mama, sora și cumnatul 
meu cîștigă împreună peste 
5 000 de lei. La anul voi lucra 
la „Electromagnetica", altă în
treprindere nouă, printre cele 
mai moderne din tară. Pentru 
mine, cuvinte ca „industriali
zare". „politica economică a 
partidului", „construcții noi", 
au nu numai echivalente într-o 
priveliște pe care o aplauzi și 
o admiri. Ele fac parte din via
ta mea, ele au dat sens vieții 
mele și vieții familiei mele. Si 
sînt fericit, nespus de fericit, că 
primul vot din viata mea l-am 
dat Frontului Unității Socialis
te, politicii partidului nostru de 
industrializare și dezvoltare a 
tării...

...Cuvinte care au valoarea u- 
nui legămînt. Cuvinte care — 
ca și votul introdus în urnă, in- 
cluzîndu-le legămîntul — atîrnă 
greu, cu greutatea de aur a.fap
tei. De cîte ori le-am auzit în 
această zi, izvorîte din adîncul 
inimii ? Dar să lăsăm să vor
bească, mai departe, faptele, 
stenograme lapidare Si limpezi 
de simțire și gînd.

...Un autoturism „Dacia" frî- 
nează în fata secției de votare 
nr. 24, sectorul 6, instalată în 
clădirea Scolii profesionale a 
Uzinei „Vulcan". Coboară o 
tînără șl un tînăr. încadrînd o 
bătrînă. Fata e studentă în anul 
V la Facultatea de metalurgie. 
O cheamă Dacia Danubianu, 
are 23 de ani. Tînărul e logod
nicul ei : Ion Vorovenci, inginer 
la „Timpuri Noi", atelierul 
nr. 1 — concepție. Fost munci
tor. Bătrîna e bunica lui. Are 
85 de ani. Cei doi o ajută să 
urce scările. Bătrîna intră în 
cabina de vot. apoi, singură, a- 
sistată de cei doi tineri, intro
duce buletinele în urnă. „Dum
neavoastră nu votați ?“ — ne a- 
dresăm celor doi. „Eu am votat 
în Vatra Luminoasă, Ia secția 
57 — ne spune tînărul inginer — 
iar logodnica mea a votat în 
circumscripția ei, în sectorul 2... 
Aici am venit ca s-o ajutăm pe 
bunica..." Și cei trei coboară 
scările, spre automobilul care-1 
așteaptă. Un amănunt : toti cei 
zece nepoți ai acestei bătrîne. 
Maria Lazăr, fără ocupație, 
cîndva soție de plugar sărac, 
sînt ingineri. în București și în 

alte orașe din tară. Votul eî ex
primă nu un destin, ci o epocă.

...E încă devreme, e încă um
bră. abia s-au deschis secțiile 
de votare. Pe porțile Filaturii 
„Dacia" iese un grup compact, 
numeros, de femei șl bărbați : 
toti sînt locatari ai cartierului 
Si, ieșiti din schimbul de noap
te, se îndreaptă spre secția de 
vot din apropiere. Printre ei, o 
familie — Iosif Bularcă ; soțul 
e croitor decorator, Irina, șotia 
sa, lucrează la cantina fabricii, 
iar fata, Mariana, e studentă în 
anul II la Facultatea de chimie 
a Institutului politehnic. O stu
dentă care iese din schimbul de 
noapte al filaturii ? „Pentru 
dumneavoastră pare straniu — 
surîde ea — dar studenția mea 
pornește de aici, din această fa
brică. Am lucrat aici, ca labo
rantă, apoi fabrica m-a trimis 
la facultate. Am venit ca să vo
tez — si să-mi exprim senti
mentele mele de adîncă recu
noștință pentru anii pe care-i 
trăiesc — împreună cu cei în 
mijlocul cărora am crescut".

Iată-ne acum pe Calea Știr- 
bei-Vodă, în fața frumoasei clă
diri a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", în care se află 
instalată o secție de votare. 
Ziua de odihnă a viitorilor mu
zicieni a permis să se deschidă 
astăzi aci porțile cetățenilor car
tierului din jurul străzii Bre- 
zoianu — muncitori, funcționari, 
Intelectuali, oameni maturi, 
vîrstnici sau tineri.

Ne rețin atenția doi părinți 
tineri, un bărbat și o femeie, 
care urcă treptele ținîndu-și de 
mină fiica în vîrstă de doi-trei 
ani, și ai cărei pași — err.oțio- 
nanți pentru posibilitățile ei — 
trezesc o simpatie generală. Lu
mea care vine din urmă ocro
tește în mod discret bucuria a- 
cestor doi părinți, sporită cu 
fiecare pas — succes al copilului, 
furînd totuși din satisfacția ta
tălui și a mamei, vădit expri
mată, cîte o rază de soare. Scena 
ne-a pus, ca reporteri, în în
curcătură : să-i mai oprești pe 
acești oameni și să-1 întrebi ce 
va exprima votul lor ? Nu erau 
oare vizibile elementele ce ex
primau prin ele însele starea 
de profundă relație afectivă din
tre viața omului, așa cum e ea, 
Cu multiplele-i aspirații și nă- 
zuinți, cu bucuriile neîndoielnice 
ale prezentului socialist, și mo
mentul alegerilor ?

între cei ce urcă treptele, un 
chip cunoscut — actorul Florin 
Piersic — vesel, exuberant, sa
lută pe toti și lumea-i răspunde 
cu egală simpatie. Și încă un 
actor tînăr — Coca Andronescu. 
De ce votăm ? pentru ce ? Pen
tru noi ! Asta se înțelege din 
zîmbetele simple, din faptul că 
ne întîlnim aci așa cum mîine 
ne vom întîlni la muncă, în 
uzină. în școală, pe scenă sau în 
sala de spectacol, la bucurii și 
răspunderi.

Dar dacă nouă ni s-a părut 
oarecum dificil să tulburăm fi
rescul desfășurării alegerilor fie 
și cu o întrebare, iată că un to
varăș. împuternicit din partea 
sectorului cu asigurarea desfă
șurării normale a votului, Ion 
Velniciuc, fiind impresionat, el 
însuși de atmosfera la care a- 
sista, a discutat cu cîțiva dintre 
cei ce au trecut prin fața urnei 
de vot, notîndu-și, pentru dînsul. 
unele amănunte. Transcriem din 
însemnările sale : „Au venit să 
voteze pentru prima oară, doi 
frați gemeni, în vîrstă de 20 de 
ani, pe numele de familie Coar
dă. Unul (Dan) este student la 
Construcții în anul II, iar ce
lălalt (o fată. Carmen) tot stu
dentă la Politehnică, bineînțeles 
tot în anul II. Au venit cu pă
rinții. Primul vot al copiilor a 
fost bucuria de azi a familiei". 
Altă însemnare : „Surorile Hîr- 
sulescu (Rodica, 19 ani, elevă în 
clasa a XII-a, și Elena, stu
dentă în anul UD, din str. Bre- 
zoianu 55, au venit cu mama lor, 
Agripina. Avem copii buni, spu

nea mama. Votăm pentru el, să 
le fie tot mai bine in viață. Să 
trăiască în pace șl bunăstare".

Și aici, ca peste tot, momen
tul votării a deschis cetățenilor 
noi ferestre de privire spre vii
tor, l-a apropiat și mai mult pe 
oameni, făcînd, în fapt, ca în
tregul popor să se simtă si mai 
strîns unit în jurul mărețelor 
idei care călăuzesc națiunea 
noastră socialistă.

Pe cheiul Dîmboviței, mai j<js 
de Grozăvești, în orășelul stu
denților, existența secției de 
votare nr. 14 a centrat pentru 
această zi de sărbătoare atenția 
a mii și mii de tineri : aci au 
votat ieri, alături de alți cetă
țeni, 7 966 studenți din două că
mine — unul al Universității, 
cu 2 500 cămfniști, și altul al Po
litehnicii, cu 5 400 căminiști. A- 
proape 8 000 de viitori specialiști 
în fața urnei care simbolizează 
unul din drepturile cele mai im
portante acordate tineretului 
prin Constituția tării ! Și merita 
să-i privești : ne-au impresionat 
și pe noi, care trecem prin fa
cultăți aproape în fiecare zi. Tn 
jurul secției de votare, 15 blocuri 
ultramoderne. Camere spațioase, 
luminoase. Și cantine de invi
diat. Flori, marmură, cărți, ci
vilizație. Stăm de vorbă cu 
studenții. Fetele, exprimîndu-și 
dreptul de a participa la vot, se 
gîndeau de fapt la ceea ce vor 
face în anii viitori, ca inginere : 
le așteaptă munca în uzinele 
metalurgice de la Galați, Reșița, 
Oradea, Hunedoara, le așteaptă 
noile căi ferate care urmează să 
fie electrificate. Gabriela, tra- 
tamentist termic, născută la Pi
tești, se gîndește la uzina de 
aluminiu de la Slatina, la uzina 
de automobile de la Pitești. 
„Dar, cine știe unde va fi ne
voie de noi ? Să terminăm mai 
întîi cu bine...".

Legătura dintre tinerețe și 
viitor apare astfel indisolubil le
gată de ceea ce facem acum, de 
ceea ce vom lucra mîine și pol- 
miine, viitorul fiind o perma

URAREA 
„JUNILOR 

ROȘIORI"
Sîntem în Piața Unirii 

din Brașov, inima celui mai 
vechi cartier al bătrînului 
și totodată mereu tînărului 

Instantaneu la o secție de votare din cartierul brașovean Scheiț^ 
votează alegători înveșmîntați in frumosul port al „junilor" 

brașoveni

nentă devenire din ieri, azi și 
mîine. Ne-o demonstra, la a- • 
ceeași secție de vot, proaspătul 
absolvent Ion Ionescu, cane a * 
încheiat cursurile anului V Elec- • 
tronică. „Votez azi pentru a 
doua oară, spunea el. Prima • 
dată, acum 4 ani, eram student 
în anul 1, și locuiam într-un că- ’ 
min mai vechi. Al doilea vot « 
mă găsește aproape inginer, toți 
colegii mei căminiști fiind între • 
timp mutați în acest orășel. Cred 
că al III-lea vot mă va găsi cu w 
o experiență de inginer în pro- • 
ducție. devenit cercetător știin
țific în domeniul calculatoarelor • 
electronice. Știti, așa cum azi 
fiecare inginer are nevoie de ri- * 
glă de calcul, așa vom avea ne- • 
voie cu toții peste vreo zece 
ani sa știm să lucrăm cu calcu- • 
latorul electronic".

Trepte. Materiale. Profesio- * 
nale. Spirituale. a

Unde se află punctul de por
nire al acestei certitudini ? •

„în modul cum este condusă 
tara, explica Mioara Roșoiu, tot ’ 
vitoare electronistă, azi în anul « 
I. Să vă dau un exemplu. Pe 
mine anul I nu m-a mai găsit • 
într-un cămin vechi, ci aici. 
Anul II înseamnă încă un pas ; * 
împreună cu colegii mei intrăm a 
în noua clădire a Politehnicii, 
care se și pregătește pentru noi. • 
Absolvirea, examenul de stat, 
nu le voi mai da ca tovarășul 
Ionescu în Polizu, ci în noile • 
șl modernele laboratoare". •

* •
...Prezent-viltor : o linie în • 

continuă ascendentă. Acestui * 
urcuș neîntrerupt, alături de 
toti oamenii muncii, tinerețea • 
Capitalei i-a dat votul său. Un • 
vot de încredere înțelepte! poli- B 
tici a Partidului Comunist Ro
mân, care asigură tinereții cer
titudinea împlinirii celor mai • 
înaripate aspirații. ■

I. PURCARU e 
E. FLORESCU

municipiu de la poalele 
Tîmpei. Directoarea liceu
lui nr. 2, Mitrică Marioara, 
candidată pentru un loc de 
deputat în Consiliul Popu
lar Municipal, ne arată 
pliantul electoral „Brașovul 
ieri, azi, mîine" — oglindă 
a celui mai industrializat 
oraș românesc, raportat la 
populație, a cărui producție 
globală va fi în 1970 de 17 
ori mai mare decît cea rea
lizată în 1950 — și ne 
spune :

CLUJ

voteaza
15000 DE
SEDDEM1

Duminică, orășelul studenților 
clujeni s-a trezit în zori. Pînă 
la răsăritul soarelui au votat 
peste 1 600 de universitari.

...Gabriela Leuștean. anul III 
Medicină generală, a votat pen
tru prima dată. Emoția de care 
e cuprinsă e evidentă. „Pentru 
ce votez ? Pentru tot. Votez 
pentru bucuria de a fi studentă, 
de a locui în cămin, de a avea 
bursă. Votez pentru condițiile 
excelente de a deveni un me
dic bun. Votez pentru dreptul 
de a-mi îndeplini misiunea no
bilă de medic într-o unitate sa
nitară modernă. Mă gindesc în 
această dimineață luminoasă la 
umanismul orînduirii noastre 
care jalonează cu înțelepciune 
dimensiunile spirituale ale tu
turor". Gabriela a obținut în 
toți acești ani de studii, note de 
9 și 10.

Aurel Chiu, la fel Gabrielei, 
votează pentru prima dată. A- 
ceasta nu-1 împiedică să fie 
foarte sigur. Ne mărturisește : 
„Ne-am întîlnit cu candidații 
noștri și știu precis cui acor
dăm mandatul. Reprezentanții 
Frontului Unității Socialiste sînt 
garanția sigură a izbinzilor noas
tre".

Urcăm — împreună cu 400 de 
studenți ai Politehnicii clujene.

140 KILOMETRI PRINTRE TRACTOARE,
— Mi se pare demn de 

remarcat faptul că deși o- 
rașul nostru este o adevă
rată citadelă industrială, 
orașul tractoarelor și al au
tocamioanelor românești, al 
bijuteriilor de oțel care 
sînt rulmenții, cuprinzînd 
în perimetrul său alte mari 
uzine cum sînt „Metrom", 
„Hidromecanica", fabricile 
de stofe sau tricotaje 
— tradiția, obiceiurile ro
mânești străvechi au fost 
păstrate cu sfințenie. Veți 
fi peste cîteva minute mar
torii unui moment care va 
arăta cît de bine se împle
tește tradiția cu viața nouă, 
modernă, socialistă, a ora
șului nostru.

Intr-adevăr, în minutele 
următoare, In sala de vot a 
pătruns un grup de băr
bați înveșmîntați în costu
me pitorești, bogat colorate, 
împodobite cu fermecătoare 
cusături în fir metalic. 
Erau „junii" — membrii 
unei instituții a cărei ori
gine se pierde în colbul 
veacurilor, și care, pe a- 
tunci, avea datoria de a 
apăra cetatea. Azi ea a ră
mas o frumoasă tradiție ro

locatari ai căminului nr. 8 — 
spre secția de votare de la 
complexul studențesc.

„înainte de a intra la facul
tate am lucrat un an în invătă- 
mint, ne spunea studentul Lu- 
cel Țipi, din anul IV al Facul
tății de mecanică de la Institu
tul politehnic Cluj. Sînt secretar 
al comitetului U.T.C. din tacul-, 
late. Mă atrăgea Politehnica, 
fratele meu a terminat faculta
tea de fizică-chimie... dar nu 
asta e important. Esențial ml se 
pare posibilitatea de realizare. 
Fratele meu e profesor, iar eu 
vreau să ajung inginer într-o 
uzină. Despre condițiile care le 
avem în facultate, nu mai vor
besc. Beneficiez de bursă spe
cială, desfășor munca de cerce
tare în rîndul cercului științific 
Organe de mașini, am proiectat 
un dispozitiv pentru încercarea 
brățarelor elastice... iată cîteva 
din realitățile care ne dau în
credere deplină în viitor".

TI întîlnim în această secție de 
votare pe tovarășul lector uni
versitar Grigore Drondoie. se
cretarul comitetului de partid 
al centrului universitar. „In 
circumscripția electorală nr. 
1 Universitatea, a Marii A- 
dunări Naționale, votează 
majoritatea studenților. Tn 
această legislatură s-au înregis
trat succese însemnate. Geo
grafia universitară a Clujului 
s-a modificat. O nouă facultate 
de zootehnie, una dintre cele 
mal moderne din tarii a luat 
aici ființă acum doi ani. Mal 
amintesc noi spații pentru l'a- 
cul'atea de științe economice, 
construcția noului complex stu
dențesc eu o capacitate de 3 200 
locuri, amfiteatrul de la medi
cală IV destinat studenților, care 
se va termina curînd ; numai 
în Clujul universitar s-au in
vestit cîteva sute de milioane 
Iei în legislatura trecută".

Cartierul Gheorghieni, care a 
țîșnlt asemenea scîntellor unor 
șarje de oțel incandescent, se 
profilează azi ca un „orășel" al 
Clujului. Ce înseamnă cartierul 
Gheorghieni ? — ne adresăm

mânească, prezentă la toate 
marile bucurii ale locuito
rilor din Schei prin mani
festarea sa îndeosebi fol
clorică.

Moș Abri Nicolaie, sta
rostele „junilor roșiori" în
conjurat de „junii" Neagoie 
loan, Găzdău Gheorghe și 
Găitănar Dumitru s-a a- 
propiat de comisia electo
rală și a rostit o urare :

— Dragi tovarăși, bine 
v-am găsit în această cin
stită și luminată adunare 
de gospodari. Am venit și 
noi să ne punem martori 
țării socialiste, să-i sporim 
temeiul, avuția și frumu
sețea prin înfăptuirea celor 
spuse cu gînd înțelepțesc 
în Manifestul Frontului U- 
nității Socialiste. Puterea și 
voința noastră este fără de 
cuprins căci ne-o tragem 
din cuvîntul partidului iu
bit. Să trăiască Partidul 
Comunist Român și Comi
tetul său Central, să trăias
că scumpul nostru secretar 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1

Asistența aplaudă cu en
tuziasm și adeziune cuvin
tele simple, izvorîte din 

biologului Rudolf Palocsay, can
didat pentru Marea Adunare 
Națională.

— în această parte a orașului, 
ne spune interlocutorul, pe un 
teren pînă nu de mult viran 
s-au înălțat blocuri moderne în 
care locuiesc 30 000 de cetățeni, 
înmănuncheat! de aceeași do
rință. angrenați în efortul con
struirii viitorului socialist".

Pentru acest viitor au votat 
ieri locuitorii Clujului.

I. RUS

HUNEDOARA

CD m 
CD MUWEA, 
CDBRAIE1E 

NOASERE
Șiruri de oameni curgeau 

spre secțiile de votare, cuprinzind 
familii compacte, sau chiar for
malii de lucru din întreprinderi. 
Echipa de oțeluri condusă de 
Maior Augustin s-a prezentat ta 
secția de votare nr. 12 de la clu
bul „Siderurgistul". venind direct 
din schimbul de noapte. Deși 
obosiți, fiecare avea chipul lumi
nat de bucuria izbînzii, de satis
facția realizării a ceea ce. și-au 
propus. Depunînd o muncă în
cordată în cursul nopții, ei au 
elaborat la cuptorul nr. 7 o șarjă 
rapidă, și au dat peste plan 30

inimă, ale bătrînului „sta
roste de roșiori".

— Este emoționant să 
constați cît de pure au ră
mas obiceiurile strămoșești, 
vorbirea și portul într-un 
oraș din uzinele căruia au 
pornit pînă la 28 ianuarie 
1969, 160 000 autocamioane, 
peste 200 000 tractoare, 
18 500 000 rulmenți, își con
tinua gindurile interlocu
toarea noastră, care la orele 
cînd se tipăresc aceste rîn- 
duri nu ne îndoim că este 
investită cu o răspundere 
cetățenească nouă : deputat 
in Consiliul Popular al mu
nicipiului Brasov.

PRIETENI
l-am întîlnit la secția de vo

tare numărul 3 din brașov. 
Haller Ion are 19 ani și votea
ză pentru prima oară, ca și 
urietenul său din copilărie 
Singeorzan Teodor, care a 
împlinit 18 ani zilele trecute.

— Locuim împreună pe 
strada Comuna din Paris. Eu 
lucrez de 3 ani, priete
nul meu numai de un 
an — ne mărturisea Haller. 

tone de oțel care se adaugă altor 
330 tone obținute în februarie. 
I)e mai multă vreme s-au hotărit 
să cinstească alegerile cu o astfel 
de realizare remarcabilă. Aceeași 
ambiție a avut fi echipa prim- 
fwnalistullti llie Mitcă. In fața 
urnelor, el și tovarășii de muncă 
s-au prezentat cu un bilanț bo
gat : luna trecută au dat peste 
plan, la furnalul nr. 4, 000 tone 
de fontă, prilej de mindrie și 
pentru ceilalți jurnaliști.

— Realizările cti care ne-am 
prezentat la vot. ne-a declarat 
tînărul Teodor Pandea, de la sec
ția a Il-a furnale, sînt semnul 
respectului șl prețuirii noastre 
față de candidații Frontului Uni
tății Socialiste, expresia holărîrii 
de a transpune neabătut în prac
tică mărețul tablou înfățișat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In a- 
donarea electorală din Capitală, 
de ridicare a României, spre noi 
culmi ale progresului fi civiliza
ției.

La secția de votare nr. 13, ime
diat după „inaugurarea" urnei, a 
avut loc un eveniment festiv : 
și-au depus primul lor vot, 200 de 
elevi ai Grupului școlar siderur
gic. I

— Acordăm primul nostru vot 
candidaților Frontului Unității 
Socialiste, ne-a spus Valerian 
Rută, cu convingerea că viitorul 
nostru va fi tot mai luminos, că 
patria noastră socialistă vu înflori 
continuu.
O mare parte a corpului electoral 

hunedorean o formează elevii. ca
tegorie de cetățeni cure din punct 
de vedere numeric a crescut ver
tiginos în ultimii ani. Numărul 
lor este, în prezent, mai mare de
cît era întreaga populație a Hu
nedoarei in 1948 I Elevii liceului 
nr. 1 au plecat spre secția de vo
tare intonînd cînte.ce patriotice fi 
pttrlînd cu mindrie drapelul pa-

Sint rnetalograf, adică lu
crez gravura in metal; eu 
sînt acela care, realizează plă
cuțele metalice ce se prind pe 
tractoarele, autocamioanele fi 
celelalte produse de prestigiu 
ale industriei brașovene, plă
cuțe care arată că aceste ma
șini moderne, exportate în pes
te 50 de țâri ale lumii, sînt 
„Fabricate in România"

— Eu lucrez la depoul 
U.F.R. — spunea Singeorzan 
Teodor. Sint lăcătuș mecanic 
specializat în locomotive elec
trice, acele locomotive electri
ce cure străbat calea ferată 
electrificata Rrașov-București. 
După cum vedeți, profesia mea 
este strîns legată de cel mai 
modern aspect al transportului 
feroviar. In regionala noastră 
C.F.ll. numai 3 la sută din 
transporturi se realizează cu 
locomotiva cu abur. 83 pro
cente le oferă transporturile 
efectuate cu locomotiva Diesel 
iar 14 procente, transporturile 
cu locomotive, electrice.

— Sintem mîndri — a a- 
dliugat Haller — că primul 
nostru vot coincide cu o etapă 
ait de importantă în viata țârii 
cum este anul 19fl‘J. decisiv in
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O MARE DEMONSTRAȚI' A ÎNCREDERII 
In politica partidului comuliist roman

triel. Erau emoționați ca și tine
rii siderurgiști. Cornelia Poenaru, 
din clasa a Xl-a, elevă care s-a 
străduit și a reușit să nu aibă 
nici o notă sub 10, este și mai e- 
moționată decît ceilalți, pentru 
că chiar astăzi împlinește 18 ani, 
vîrsta cînd devine majoră.

Primul meu gînd de cetățean 
major este să fiu cît mai de folos 
patriei, poporului, să dovedesc 
prin fapte mulțumirea și recuno
ștința pe care o port partidului.

AL. BALGRADEAN

OLTENIȚA

i/insn 
WASIM

Sînt momente cînd vîrsta de
vine emblemă, cînd sat sau oraș, 
uzină sau șantier își recunosc 
!n tinerețe atributul lor funda
mental. Un asemenea moment 
l-a trăit ieri Oltenița, în ziua 
alegerilor. Căci, 
vistă, așa cum 
cu prilejul unor 
țuri, realizările . 
locuitorii Olteniței 
deloc surprinși de constatarea 
făcută : cele mai multe, aproa
pe toate aparțin anilor din ur
mă. Șantierul naval, ca și noile 
construcții schițează aici, pe 
malurile Dunării, contururile 
unui oraș modern : școlile șl e- 
dlficiile social-culturale sînt Ja
loane ale asaltului impetuos al 
civilizației socialiste ; apoi, lată 
filatura, cel mai tînăr vlăstar 
al industriei pe aceste melea
guri, care n-a împlinit decît 
vreo două luni de existență.

Tinerilor orașului, dintre care 
peste 400 au votat întîla oară. 
11 s-a acordat cinstea de a-și 
exercita printre cei dintîi acest 
drept cetățenesc.

...La Școala nr. 3, la secția 
de votare nr. 24 au votat tine
rii de la Filatura de bumbac ; 
58 de tinere s-au prezentat în 
grup.

...în fața urnei, Paula Enică 
întîrzie o clipă. Apoi, intiodu- 
cînd buletinele în urnă, chipul 
1 se acoperă de-un zîmbet; în 
acel moment împlinise 18 ani.

...Și iată-i așa cum i-am în- 
tîlnit pe șantier, așa cum i-au 
cunoscut și invidiat nu putini, 
un colectiv unit, energic, o bri
gadă : brigada de muncă patri
otică, cîștigătoarea drapelului 
de fruntașă în întrecerea din 
vara anului trecut. Brigada ele- 

care a lu
ai 

autostrada

trecînd în re- 
se obișnuiește 

astfel de bilan- 
din orașul lor, 

n-au fost

COVASNA

Drumul Taberei, drumul entuziasmului alegătorilor

■<«4l

vilor din Oltenița, 
crat pe Șantierul Național 
tineretului de pe 
București — Pitești.

în frunte cu același coman
dant, un veteran al Bumbești- 
Llvezeniului. s-au prezentat 
primul lor vot.

Pretutindeni, prezența 
fața urnelor se constituie 

de profunde și încu- 
introspecții, de emo- 
mărturii. La liceul 
și la șantierul naval,

Autocamionul Bucegi gonea în 
viteză pe șoseaua înaltă din 
munții Harghitei, îndreptîndu-șe 
spre orașul Sf. Gheorghe. Tînă- 
rul Kolto Imre se afla de cîteva 
ore la volan ; conform înțelegerii 
cu colegii săi de la autobază, 
trebuia ca la ora 6 să fie toți îm
preună la secția de votare. Nu 
a ajuns totuși la ora stabilită. 
Intrînd în oraș, în dreptul ma
ternității, cineva care îl aștepta 
îi făcuse semn să oprească. In 
cîteva secunde se afla în salonul 
imaculat al noilor născuțl, aple
cat asupra patului cît o jucărie. 
Contempla emoționat chipul plă- 
pînd al fiului său, la prima lor 
întîlnire.

— Pentru ce votez ? Nu-mi 
place să spun vorbe mari. Dar 
prevederile din Manifestul Fron
tului Unității Socialiste, cuvin
tele tovarășului Ceaușescu la re
centul miting electoral din Ca
pitală au mers la Inima mea, 
Ia inima fiecărui român și secui 
înfrățiți pe aceste meleaguri. Ele 
sintetizează gîndurlle și senti
mentele noastre. Pentru împli
nirea acestora, pentru viitorul 
frumos al celui mai tînăr cetă
țean al țării, fiul meu Imre — în 
vârstă de 2 ore — voi da votul 
meu.

La această secție de votare din 
capitala județului Covasna, am 
surprins bucuria și emoția unui 
grup de 80 de tineri care îșf 
exercitau acum pentru prima 
dată dreptul la vot.

Maria Giur, elevă la Școa
la profesională de textile, 
vedea în primul ei vot încă un 
pas spre împlinirea gîndurilor 
sale de a deveni țesătoare, de a 
poseda acea brățară de aur care 
e meseria rîvnită.

— Apoi voi urma liceul seral, 
iar după terminarea lui o școală 
tehnică în specialitatea mea. Am 
pentru aceasta toate condițiile. 
Politica partidului și statului 
nostru constituie garanția reali
zărilor noastre de azi și de 
mîine.

De la Sf. Gheorghe am po
posit în comuna Valea Crisului. 
Țăranii de aici, români și secui, 
votaseră toți în primele 4 ore 
de la deschiderea secției. Cele 
dintîi buletine au fost depuse în 
urnă de cei 25 de membri ai 
brigăzii zootehnice. Sera Lâszla 
are cinstea de a începe votarea. 
E o recunoaștere a hărniciei și 
priceperii de îngrijitor de ani
male, dar șl o explicație este 
poate și faptul că acum votea
ză pentru prima dată.

— Venim la vot, spunea el, cu 
un angajament concret : să de
pășim cu 170 litri producția de 
lapte pe fiecare vacă furajată. 
Cine ne cunoaște, știe că ne res
pectăm întotdeauna cuvintul 1

w' Foto: O. PLEC AN

Olărescu Aurelia și Csăvănescu Maria, eleve la Școala profesională 
a Vzinei de micromotoare Pitești, votează pentru prima dată 

tn satul lor natal, Stroiești, din județul Argeș

Sîntem oaspeții unei unități de 
aviație. In această atmosferă săr
bătorească, sentimentele de mîn- 
drie patriotică ce-i animă pe a- 
viatori — cetățeni ai patriei noas
tre, bucurîndu-se de drepturi de
pline, asemenea tuturor oameni
lor muncii din România socialistă 
— au temeiuri solide. însuflețiți 
de pilda oamenilor muncii, de 
mărețele înfăptuiri socialiste, și 
ei, ca de altfel toți militarii for
țelor noastre armate, de la soldat 
la comandant, au întîmpinat a- 
ceastă sărbătoare cu însemnate 
succese în ridicarea măiestriei os
tășești. Sarcinile din planul pre
gătirii de luptă și politice, la sol 
și în zbor, au fost îndeplinite la 
un nivel calitativ mereu superior.

Locotenent-colonelul Viorel 
Toma e unul dintre piloții de 
cea mai înaltă clasă, care a 
parcurs pînă în prezent o dis
tanță de circa șase ori mai mare 
ca cea dintre Pămînl-Lună, a 
contribuit la formarea mai mul
tor generații de zburători, mai 
ales de instructori, împărtășin-

du-le experiența sa bogată, știin
ța navigației aeriene. „Simțămin
tele pe care le încerc azi ? In • 
primul rînd ale deplinei bucurii 
inspirate din „bogatul bilanț de 
realizări, de succese remarcabile, 
obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, 
pe drumul făuririi socialismului, 
al înfloririi patriei, al bunăstării 
și fericirii", cum se exprima to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare electorală din Ca
pitală. Am străbătut, de cînd am 
devenit ofițer al aviației româ-

OSTASII
PATRIE!

momente 
rajatoare 
ționante 
nr. 1. ca 
în comuna Curcani, la alte sec
ții de votare tinerii alegători 
se întrețin în ample discuții cu 
candidatul lor pentru Marea 
Adunare Națională. Discuțiile 
privesc perspectivele orașului, 
datoriile ce le revin ca tineri 
în înfăptuirea atîtor și atîtor 
proiecte. Nu de puține ori se 
fac referiri la activitatea 
organizației U.T.C., la misi
unile de mare răspundere ce-i 
revin în mobilizarea tinerilor 
Ia realizarea sarcinilor stabilite 
de partid, la traducerea în 
tă a programului 
tinerii și-au dat din 
ma votul. Frecvența 
menea subiect în 
dintre candidat și 
au între altele 
explicație : candidatul] 
tei circumscripții, nr.
tenița este tovarășul Ion Ilies
cu, prlm-secretar 
U.T.C., ministru 
mele tineretului.

La orele 12 
circumscripției 
fata urnelor de 
votat pentru propria

A. NICOLAE

pentru 
toată 
unui 
discuțiile 

tineri își
și

TELEORMANganizației noastre revoluționare 
de tinerdt, oricînd gata și ei, îm
preună cu întregul popor român, 
să apere libertatea, independența 
și suveranitatea ~ . . . -
toate că. au sosit 
și ceva acest 
tenenții T/Florian 
promoție^ Traian 
prițescu, Gheorghe Cîrstean, ca 
să dăm doar cîteva exemple, 
zboară deja în nori, ziua, 
rem ridicat, unii și la barem mi
nim. „Mă prezint în fața urnei 
împreună cu Maria, soția mea, 
desenatoare și instructoare U.T.C. 
extrabugetară, care votează azi 
pentru prima oară — ne spune 
locotenentul Florian Băluță. Dăm 
mandatul candidaților Frontului 
Unității Socialiste ca expresie sin
ceră a prezentului nostru, al viito
rului pe care îl privim cu nețăr
murită încredere și pe care-1 vom 
apăra, la vreinh dc restriște, cu 
prețul vieții noastre. Personal mă 
pregătesc să încep zborul în nori 
noaptea și-mi continui studiile — 
sînt și student anul IV — împreu
nă cu alți 5—6 colegi de-ai mei, la 
Institutul politehnic. Ca piloți și 
viitori 
știenți 
depun 
pentru 
al țării, nc vom pregăti mai de
parte cu temeinicie, întărind ast
fel, alături de întreaga annată, 
forța de apărare a granițelor na
ționale".

Sergentul major Vasile Ma
reșali, radiotelegrafist de bord 
zburător în orice condiții meteo
rologice, iese de la vot împreună 
cu soția, muncitoare 
„Am votat pentru azi și, mai ales, 
pentru mîine. Pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului din care fac parte, pen
tru liniștea noastră a tuturor și 
a băiețelului nostru care s-a năs
cut în zodie fericită, în această 
țară frumoasă și mîndră, pe care 
o iubesc și eu ca pe lumina ochi-

României. Cu 
doar de un an 
aerodrom, loco-
Băluță, șef de 
Dan, Petre O-

exempl., 
i, la oa-

TEMIIUL OPȚIUNII OR
•

Pătrundem în județul Teleor
man cu sentimentul că ținutul 
care ne întimpină — inima Cîm- 
piei Române — își dezvăluie 
întreaga sa rezervă de entu
ziasm. Pămînt generos, cu oa
meni profund atașați cîmpillor 
care îi înconjoară, județul res
piră un aer de sărbătoare. A- 
cum, în orele în care candida- 
țil Frontului Unității Socialiste 
întrunesc primele sufragii, cele 
6,2 miliarde lei investiții alocați 
în perioada 1966—1970 pentru 
dezvoltarea economică a jude
țului - dintre care o parte 
substanțială s-au materializat 
deja în edificii civile și ir.duî- 
triale și în recolte sporite — 
se conturează ca o realitate su
premă în lumina căreia alegăto
rii își îndreaptă gîndurile spre 
un viitor racordat la dimensiu
nile timpului lor. al celor care 
optează pentru patrie, pentru 
socialism și pentru partid.

STAPÎNII DE AZI
Al MOȘIEI PERETU...

leg, atît cele două magazine 
niversalc. cit și dispensarul 
man au lost edificate și date 
folosință...

Gh. Anghelescu : Desigur.,,
Reporterul : Care considerați 

că vor fi momentele carq vă 
vor solicita cu deosebire tn Vii
toarea legislatură ?

Gh. Anghelescu : Momentele 
în care va trebui să susțin 
de asemenea, la cererea celbr 
care astăzi mă inve6teșc cu în
credere — necesitatea extinde
rii electrificării în circumscrip
ția în care candidez, necesitatea 
reutilării morilor din Drăcșenei, 
Dldeștl, Sfințești și Bcucș .sat, 
necesitatea înființării unei..uni
tăți I.M.A. în comuna Dtjbro- 
tești etc., etc.

Călătorind pe drumurile Te
leormanului, în dimineața aces
tei zile in care cetățenii patriei

u- 
u- 
în

...dețin, în cele 1 925 clădiri 
de pe teritoriul comunei lor, 
1 4G5 mașini de cusut, 1 566 apa
rate de radio și televizoare, 675 
aragaze și 45 de frigidere. E- 
vident, puterea de persuasiune 
a cifrelor — aici, in lunca inu
lui Vedea, în mijlocul cîmpillor 
si al oamenilor pe care, pe vre
muri. îi exploata arendașul de 
tristă memorie Ilie Săbăreanu. 
împotriva căruia s-au răsculat 
țăranii în anul 1907 — este're- 
marcabilă. Peretu. una dintre 
cele mai mari comune ale jude
țului Teleorman, este. în ace
lași timp, și una dintre comu
nele cele mai înstărite. înstă
rită. bineînțeles, prin munca lo
cuitorilor sfii care, reuniți în douăFATA»LAL ROMULUS

Doboi VoriteșiSoldafii Chirlac Petre, Panait Ervani 
urnei de vot

URNELOR
ingineri, ca militari con- 

de eforturile pe care le 
partidul și statul nostru 

întărirea brațului înarmat

0

TIMPUL TINERILOR

această 
aces- 

3 Ol-
al C.C. al 

pentru proble-
toți alegătorii 
trecuseră nrin 
vot. Oltenița a 

tinerețe.

nești, ca și alți confrați, la bordul 
avionului, nu numai țara mea de 
la o margine la alta, ci și cîteva 
continente. Dar oricît de departe 
rn-aș fi aflat, oricite frumuseți 
naturale sau create de mîua omu
lui aș fi văzut, inima mea a bă
tut și bate pentru trecutul, pre
zentul și viitorul glorios al pa
triei mele, pentru glia strămoșeas
că pentru a cărei continuă înnoi
re și înălțare oamenii de aici, de 
la poalele Cârpelilor, muncesc 
fără preget, pentru tricolorul ro
mânesc sub faldurile căruia îmi 
fac datoria. Mama, soția și Ada, 
fetița noastră, — mica mea fami
lie, se adaugă la fericirea cu care 
mi-am dat votul și azi, ca întot
deauna, marii familii a patriei 
noastre, celor care m-au ajutat și 
pe mine să urc ca pilot și ca om".

Iată militarii — membri ai or-

textilistă.

o
a

, Orele 6,00 dimineața... Comu
na Măgura din județul Teleor
man se pregătește pentru ale
geri. Neobișnuita pregnanță a 
prezenței tinerilor în preajma 
secțiilor de votare — convorbi
rile lor cu bătrînii comunei se 
transformă treptat 'intr-un pre
ludiu al solemnității momentu
lui care i-a întrunit — stîr- 
nește o curiozitate firească. A- 
flăm că tinerii, în această co
mună cu 4 648 locuitori, se 
bucură de mare încredere : Mir
cea Florea, 25 de ani, secretar 
al comitetului comunal al U.T.C.. 
candidează în circumscripția e- 
Jectorală comunală nr. 31, Mi
hai Gheorghe. 25 de ani, deține 
funcția de președinte al coo
perativei agricole de producție 
Grivita It osie : prin Iulian Du- 
mltrache. 33 de ani, ne întîm- 
pină secretarul organizației de 
partid a C.A.P., iar Ion Prună- 
reanu. 33 de ani, a fost investit 
prin voința comuniștilor din 
comună, cu răspunderea de se
cretar al organizației P.C.R. co
munale...

Dialog înainte de vot: Petre Mihai, tractorist din comuna Măgu
ra, județul Teleorman, și Aristide Teleagă, participant la Răscoala 

din 1907

SONDE Șl COLOANE ch;mice
înfăptuirea prevederilor actua
lului cincinal, Sintem minări 
că locuim intr-un oraș mo
dern, în care civilizația și pro
gresul urban înfloresc an de 
an.

Ca o confirmare a celor 
spuse de tinărul nostru inter
locutor, alături, pe un perete 
al secției de votare, cîteva 
grafice sugestive demonstrau 
realitatea: la Brașov au fost 
construite anul trecut 1 476 
apartamente iar în 1969—70 
se vot construi încă 3 257 a- 
partamente, însumînd valoarea 
a peste 300 000000 lei. Muni
cipiul numără 25 laboratoare 
de întreprindere in care acti
vitatea de cercetare își afirmă 
în tot mai mare măsură po
tențialul de creație în sprijinul 
direct al producției. In cele 
47 școli brașovene învață peste 
27 000 elevi iar de pe băncile 
Institutului politehnic care a 
împlinit două decenii de acti
vitate au ieșit pină azi peste 
8 000 inaineri. Pentru ocro
tirea sănătății cetățenilor au 
fost cheltuiți de stal intre anii

1966—68 aproape 255 000 000 
lei.

Dinamica investițiilor pen
tru dezvoltarea economică fi 
social-culturală a Brașovului 
între 1960—1968 a crescut cu 
326,3 la sută și numai in pri
mii trei ani ai actualului cin
cinal s-a realizat un volum de 
investiții însumînd 3 045 mi
lioane lei.

LACESEGÎNDEAU

DOI TINERI
La secția de votare din 

clubul uzinelor de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești, 
ziua de ieri a început prin- 
tr-un eveniment semnifica
tiv. Primii s-au prezentat 
la vot cei 51 de tineri din 
uzinele ploieștene ..1 Mai" 
care votau pentru intîia 
oară. Printre ei se aflau

Costache Marin și prietenul 
său nedespărțit, Dinu 
Gheorghe. Amindoi sînt 
strungari și lucrează în a- 
ceeași secție, după ce mai 
întîi au fost colegi de bancă 
la Școala profesională. Ei 
și-au sărbătorit devenirea 
cetățenească, propunîndu-și 
ca după terminarea liceului 
seral (la care s-au înscris 
în acest an în clasa a ÎX) 
să urmeze o facultate legată 
de specificul profesiei. Cei 
doi tineri sînt numai o păr
ticică a șuvoiului de ener
gie umană din puternica ce
tate industrială care pro
duce întreaga gamă de uti
laj petrolier, instalații de 
foraj pentru adîncimi pînă 
la 7 000 m, printre care se 
numără instalațiile de re
nume mondial 3 DH-200 și 
E 200, medaliate cu aur la 
Tîrgurile internaționale de 
la Leipzig și respectiv Brno 
(utilajele Uzinelor ..1 Mai" 
sînt exportate in peste 30 de

țări, dovadă certă a price
perii, talentului și hărniciei 
constructorilor lor).

La toate acestea se gîn- 
deau cei doi tineri în clipa 
solemnă a votului și nici nu 
bănuiau că în spatele lor se 
aflau în aceeași 
vot trei ingineri din uzina 
„1 Mai" 
confirmau speranțele ce se 
nășteau. Poate că tot așa 
visau cu ani în urmă tinerii 
strungari Olteanu loan, 
Diaconu Dragoș și Dobrescu 
Dumitru. Astăzi ei sînt in
gineri, muncind tot în uzina 
în care au făcut primii pași 
în profesia de metalurgist. 

/Biografia acestora e simplă: 
din școala profesională în 
uzină, paralel cu munca — 
liceul seral, apoi facultatea, 
din nou în uzină, dar pe 
trepte superioare ale califi
cării, îndeplinind funcții 
cum sînt cele de șef al gru
pei de programare, inginer 
metalurg sau inginer elec
trotehnic.

secție de

ale căror biografii

ATANASIE TOMA

Locotenent-colonel
ION CLENCIU

în 
cînd 
mau

Bucuria primului vot i-a fost 
urmă — de clipa solemnă a 

: partid. Am întîlnit-o prima la

Anete Schwartz are 20 de ani. 
precedată — cu cîteva zile în 
primirii în rîndurile membrilor de 
vot, dimineața la ora 6, în fata secției nr. 59 din Brașov, iar 
cîteva minute mai tîrziu era prima la locul de muncă — labo

ratorul Fabricii de ciment „Temelia"
Foto: CONSTANTIN CIOBOATA

cooperative agricole de produc
ție, au hotărit să-și ridice con
diția umană la rîndul celor mai 
înalte exigențe ale timpului.

* jurul orelor 7 dimineața, 
umbrele nopții se destră- 
sub năvala zorilor acestei 
sărbătorești, peste 50 la 
clin locuitorii comunei Pe- 
își făcuseră cunoscute op

țiunile prin care aleșii lor vor 
fi împuterniciți să Ie reprezinte 
interesele în marele sfat al ță
rii, în consiliul județean și 
consiliul comunal...

PORTRET DE DEPUTAT

în

a-
la

Tn comuna Scrioastea, din 
celași județ Teleorman, pină 
orele 8 dimineața au votat 2 864 
de alegători. Cei 914 care ur
mează să mai voteze se îndreap
tă spre secții — adevărate ex
poziții de artă populară, care 
etalează obiecte de o derutantă 
varietate. In nndurile lor. cot 
la cot cu cei pe a] căror vot 
își sprijină puterea, pășește șe
ful de depou în tura Gheorghe 
Angheleseu, fost mecanic de 
locomotiva, deputat al circum
scripției electorale M.A.N. nr. 
6. Drăcșenei. Depunindu-și 
pertru a doua oară can
didatura Gheorghe Anghe- 
leseu își privește cu încredere 
alegătorii. Scurta convorbire, 
prin care I-mn sustrat. compa
niei lor, a fost în măsură să ne 
dezvăluie temeiurile adinei ale 
acestei încrederi.

Reporterul : Care considerat' 
că au fost momentele care v-au 
solicitat cu deosebire în ultima 
legislatură ?

Gb. Angheleseu : Perioade' r 
în care am susținut, la cererea 
celor care m-au investit cu !n- 
crcdere. necesitatea const rrril 
mngr.zlne’or universale din 
munele Dobrotești și 
ca si a dispensarului 
cojpupa Sfejnrj.

Reporterul : După

noastre își manifestă șl prin 
dreptul de vot. dreptul și da
toria de a participa la condu
cerea treburilor țârii, nc în- 
tîmpinâ un județ a cărui pon
dere în economia și spirituali
tatea României,devine din ce 
în ce mai importantă. Combina
tul de îngrășăminte chimice de 
la Turnu-Mugurcle, sondele de 
la Videle, uzina de reparații 
din Roșiorii de Vede și țesăto- 
ria din aceeași localitate sînt 
numai cîteva din reperele prin 
care locuitorii județului — 
transformind cuvîntul partidu
lui in faptă — s-au antrenat pe 
un drum nou. pe o cale menită 
să-i elibereze de străvechea și 
exclusiva dependență de roa
dele pămîntului și să le permită 
să întoarcă pămîntului, pentru 
a-i potența recoltele, roadele 
activităților industriale.

O TELEGRAMA

Aseară, cu cîteva minute îna
inte de închiderea ediției, la 

- .1 parvenit urmă- 
adresatâ de 

U.T.C. din comuna 
"județul Teleorman, 

Central al Uniunii 
Comunist .

redacțle ne-a 
toarea telegramă, 
comitetul 
Blftgești, 
Comitetului 
Tineretului

co- 
Zimb- oas- 
uman din

„Tinerii . ___  ___
tră care votează pentru în
tâia oară, s-au prezentat 
primii in fața urnelor cu 
sentimentul că își îndepli
nesc o datorie cetățenească, 
manifestindu-ți în același 
timp dragostea și recunoștin
ța fată de Partidul Comu
nist Itomân. care le-a creai 
condiții minunate de mnncSL 
studiu și afirmare multilate
rală"

clin comuna noxs-

cile ințe- MIMAI PELIN



TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale HASSAN H, 
Regele Marocului, o telegramă în care se spune :

Cu prilejul zilei naționale a regatului Maroc, in numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului 
român și al meu personal, adresez Maiestății Voastre călduroa
se felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului marocan prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că buriele relații dintre a- 
rile noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor 
român și marocan, al păcii în lume.

S PORT
întrecerile grupei B 

a Campionatului mondial de hochei

Echipa noastră 
la al doilea meci pierdut 
Corespondență specială din Ljubljana de la C. DIAMANTOPOL

Au trecut 3 din cele 10 zile a- 
fectate desfășurării grupei B a 
Campionatului mondial de hochei 
și echipa României e pe penulti
mul loc în clasament, fără nici 
un punct la activ. După înfrîn- 
gerea de vineri, din meciul cu 
Polonia, a urmat încă un meci 
pierdut sîmbătă seara cu echipa 
R. F. a Germaniei care ne-a în
vins cu 6—2 (2—2); (2—0); 
(2—0).

Desigur, situația aceasta este 
departe de a ne bucura, dar tre
buie sa spunem că era totuși pre
vizibilă. Doar în cele mai opti
miste calcule ale noastre puteam 
spera să ^cumulăm puncte în cele 
două partide. Și echipa Polo
niei șt cea a R. F. a Germaniei 
sînt formații puternice și dacă în 
primul meci am încercat să for
țam obținerea succesului cu pre
țul unei mari risipe de energie 
și —*ceSa ce e mai dureros — al 
accidentării unor jucători, în a 
doua partidă am jucat mult mai 
„Cuminte". Scurte pîlpîiri de com
bativitate ne-au permis sîmbătă 
să egalăm în prima repriză după 
ce am fost conduși cu 2—0 (au
torii golurilor noastre. Szabo I și, 
acel* » obosit Pana, poate sin- 
guiuBjâgător român care și-a 
păstrS Neștirbite valențele), dar 
în continuare ne-am supus resem

-u gali-

s M E RI■ .lUă
• 1 » Brighton au luat sfîr- 
cShîpionatele internaționale

de tlnis de masă ale Angliei. 
ÎD-di^ala probei de dublu fe- 
rnei, perechea sovietică Zoia 
Budnova. Svetlana Grinberg a 
întrecut eu 3—0 (21—17, 21 — 
1®; 21—11), cuplul român Ma
ri» ' Alexandra, Eleonora Mi- 
helca. în semifinale. Mihalca 
$J . Alexandru ciștigaseră cu 
3- 2 ia perechea engleză Mat- 
thews-Wright.

• La 6 aprilie se va inau
gura la Porto Alegre (Brazilia) 
un stadion cu o Capacitate de

PENTRU TIMPUL 
DV. LIHER
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Opera Română : AIDA ora 19 ; 
Teatrul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR ora 19,30 ; Teatrul de 

comedie : OPINIA PUBLICA ora 
20 ; Teatrul Național (Sala Come
dia) : TANtiO ora 20 ; Studioul 
Institutului de artă teatrala și ci
nematografică „I. L. Caragiale" 
(str. 30 Decembrie) : MULT ZGO
MOT PENTRU NIMIC, ora 19,30 ; 
Teatrul de estrada ,ildn Vaslleseu“ 
HANUL MELODIILOR POPU
LARE, ora 20.

ROLLS ROYCE-UD GALBEN — 
rulează Ia Patria (orele 10 ;
12.45 : 15,15 ; 18 ; 2D,30). PENTRU
ÎNCĂ PUȚINI DOLARI — rulea
ză la Republica (orele 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 18,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16 ‘ 18,30 ; 21). PAȘA — rulează la 
Luceafărul (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 11 ; 
13 : 15 : 17 ; 19 ; 21). „...APOI S-A 
NĂSCUT LEGENDA" — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,13 , 20,30). CU
ȚITUL ÎN APA — rulează la Cen
tral (orele 9 ; 13 ; 15 ; 19) ; VIAȚA 
LUI MATfcUS — orele II ; 17 ; 21). 
PENSIUNE PENTRU HOLTEI — 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 ; 
în continuare 18,15 ; 20,45) ; Dru
mul Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20). A- 
CFST pAmînt este al meu — 
rulează la Doina (orele 9—10 pro
gram pentru copii, 11,30 ; 13,45; 16 ;
18.15 , 20,30 ; Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETERNI
TATE — rulează la Union (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Sîmbătă orele 18 
program de desene animate ; Mio
rița (orele 9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30) . PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE ÎN PREMIERA — 
rulează la Timpuri Noi (orele 
&--21). PIANELE MECANICE — 
rulează Ia Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 : 18,15 ; 20,45) ; Excel
sior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Modem (orele 9,30 ;
11.45 : 14 ; 16,15 : 18,30 : 20t45). RIO 
BRAVO — rulează la Grivița (ore
le 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; Glo
ria (orele 9,30 ; 12,45 ; 18,15 ; 19,30). 
PRIMĂVARA PE ODER — rulea
ză la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). UN DELICT APROAPE PER
FECT J — rulează la Buzești (o- 
rele 15.20 ; 18) ; DARCLEE (orele
30.30) . EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN — rulează Ia Dacia 
(orele 9,30—15,30 în continuare ;
18 ; 20,30) ; Giulești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). MARELE ȘARPE — ru
lează Ia Bucegl (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore
le 9,15—14,30 în continuare; 16,li; 

nați inițiativei hocheiștilor vest- 
germani. Și aceștia, fără să for
țeze, profitînd doar de unele gre
șeli prea evidente ■ ale apărării 
noastre, slăbită și de ieșirea din 
joc a lui Varga (accidentat în 
prima repriză) ne-au înscris alte 
patru goluri, menite să le rotun
jească victoria și să le redea oa
recum încrederea în propriile po
sibilități, de care aveau să se în
doiască după partida pierdută 
vineri în fața unei echipe iugo
slave dezlănțuite.

Așteptăm, desigur, un reviri
ment, mai sînt încă 5 partide, e 
drept, unele foarte dificile, altele 
mai puțin, însă nici una neglija
bilă dacă vrem să ne atingem o- 
biectivul minimal, acela de a o- 
cupa un loc onorabil și de a ne 
menține în grupa B și pentru la 
anul. Din cele cinci meciuri pe 
care le mai avem de disputat 
trebuie în mod obiectiv să ne pre
gătim serios pentru întâlnirile de 
luni cu echipa R.D.G. și cea de 
joi cu formația Iugoslaviei. în
colo cu ceilalți trei adversari se 
poate „discuta" : Norvegia, Italia 
și Austria. Dar prefer să nu mă 
gîndesc la această eventualitate, 
în orice caz ne așteaptă cîteva 
zile de mare tensiune sub cupola 
halei Tivoli din Ljubljana.

DI A N
120 000 de locuri. Cu acest 
prilej, se va disputa și un meci 
amical între selecționata Bra
ziliei și reprezentativa Perului 
care este antrenată de fostul 
internațional „cariocas", Valdir 
Pereira „Didi“.

• La Slcoplie, în grupa C a 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață, selecționata 
Elveției a învins cu scorul de 
11—3 (5—0, 3—3, 3—0) re
prezentativa Bulgariei, iar e- 
cipa Ungariei a întrecut-o pe 
cea a Danemarcei cu 4—1 
(1—1, 1—0, 2—0).

18,15 ; 20,45). FALSA LIRA DE 
AUR — rulează la Unirea (orele
15,30 ; 18) ; MAGAZINUL DE PE 
STRADA MARE (orele 20,30). A- 
VENTURILE LUI TOM SAWYER, 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
— rulează la Ferentart (orele
15,30 ; 19). MADE IN ITALY —
rulează la Moșilor (orele X5,30 ; 
18 ; FALSTĂFF orele 20,30“ ; Co- 
trocem (orele 15,30 ; 18)’; STRIGA
TUL (orele 20,30). BUNA ZIUA 
CONTESA — rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Tomis (orele 9,30—13,30 în
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,20). Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30). FELDMAREȘALA ru
lează la Volga (orelo 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30). PLA
NETA MAIMUȚELOR — rulează 
la Viitorul (orele 15,30 ; 18) ; LA 
ORA CINCI DUPĂ AMIAZA (ore
le 20,30) ; BECKET — rulează la 
Aurora (orele 10 ; 13,30 ; 16,30 ;
19.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează Ia Popular (orele 15,30 ; 18) ; 
A TRECUT O FEMEIE (orele
20.30) . ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT — rulează Ia 
Munca (orele 16—18) ; COLINA 
(orele 20,30). CĂDEREA IMPERIU* 
LUI ROMAN — rulează la Flacăra 
(orele 15,30 — 19). PRINȚESA — 
rulează la Vitan (oreie 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele
20,30).  SAMURAIUL — rulează la 
Rahova (orele 15,30 ; 18). IN ORA
ȘUL „S“ (oreie 20,30). LUSTRA
GIUL — rulează la Progresul- (ore
le 15,30 ; 20,30) ; REBUS MIR AC V- 
LOR (orele 18). JUDOKA, AGENT 
SECRET — rulează la Pacea (orele
15,30 ; 18,30 ; 20,15). PANTOFUL
CENUȘARESEI — rulează la 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15), 
DRAGA BRIKITTE — rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18 ; 20,15).
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• 1T.W — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa B 
I.iubliana) România — R. F. a 
Germaniei • 17,30 — Telex TV. <
17.35 — TV. pentru specialiștii din 
industrie. Utilizarea sitelor mole
culare în procesele chimice • 
18,05 — Limba franceză. Lecția a 
49-a • 1S,3O — Alma Mater — emi
siune pentru studenți. „Viitori in
gineri petroliști" • 19,00 — Tele
jurnalul de seară. > 19,30 — Ac
tualitate științifică • 20,00 — Cîn- 
tece și jocuri populare românești 
• 20,15 — Roman foileton : „For
syte Saga" (XVIII) • 21,03 — Cîn- 
tă d-aleâ. d-ale noastre. Divertis
ment muzical cu Lulgl lonescu, 
Luiza Costache, Lill Bulaesl, Io
nel Miron • 21,35 — Gong — emi
siune de actualitate teatrală. • 
22,05 — Prim plan — Ion Jalea • 
22,33 — Campionatul mondial de 
patinaj artistic Colorado Springs 
Proba de figuri libere bărbați • 
23,25 — Telejurnalul de noapte. •
23.35 — închiderea emisiunii.

La vot -
MOSCOVA 2. — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris- 
tolaveanu, transmite: lntr-o 
atmosferă entuziastă, sărbăto
rească, s-au desfășurat alege
rile și la secția de cotare or
ganizată la sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Moscova, secție din 
circumscripția in care a fost 
prezentată candidatura tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Prin fața urnei au trecut 
toți cei înscriși în listele elec
torale : membrii ambasadei 
române, agenției economice, 
lucrătorii români de la 
C.A.E.R. și Banca internațio
nală de colaborare economică, 
specialiștii români care acordă 
asistență tehnică la montarea 
instalațiilor de foraj livrate de 
țara noastră Uniunii Sovietice, 
studenții și aspiranții români 
care studiază în U.R.S.S. și 
alți cetățeni români aflați aici 
în misiuni temporare.

FRAGA 2 — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : La secția de votare, 
amenajată la sediul Ambasa
dei țării noastre din Ceho
slovacia, au votat pînă la ora 
12,00 toți lucrătorii de la 
Ambasada română și de la 
Agenția economică română 
din Praga, acordindu-și votul 
candidatului Frontului Unității 
Socialiste din circumscripția e- 
lectorală nr. 1 din București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In tot cursul zilei, la secția 
de votare s-au prezentat și alți 
cetățeni români aflați în Ceho
slovacia în interes de servici 
sau în excursie. Printre aceștia 
atn întîlnit grupuri de turiști 
din Ploiești, Cluj Și Timișoara.

LEIPZIG 2. — Corespon
dentul Agerpres, St. Deju, 
transmite: In R. D. Germa
nă au funcționat duminică 
două centre de votare pentru 
cetățenii români, aflați la Ber
lin și la Leipzig. La ambasa
da Republicii Socialiste Ro- 
mânia din capitala R. D. Ger
mane s-au prezentat în fața 
urnei, duminică 2 martie, di

pe slolui rd~t
• DUPĂ CUM ANUNȚĂ 

agenția TASS, secția sovietică 
a Centrului securității aeriene 
din Berlin a anunțat că în ca
zul în care puterile occidentale 
vor lua parte la zborurile ae
riene legate de Adunarea Fe
derală, partea sovietică nu-și 
asumă răspunderea în ce pri
vește securitatea acestor zbo
ruri.
• INTRE 3 MARTIE ți 3 

aprilie a.c. are loc la Geneva 
caa de-a Il-a sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru dreptul comercial 
internațional.

La lucrările comisiei participă 
29 de state. Delegația țării noa
stre este condusă de dr. Ion 
Nestor, reprezentantul României 
în această comisie.

• UN NOU partid politic, de
numit „Uniunea democratică** 
format din grupări ale așa-zisel 
„opoziții extra-parlamentare", 
a fost creat vineri la Loerrach, 
landul Baden-Wurtemberg. Noul 
partid intenționează să-și extin
dă activitatea pe întreg terito
riul R.F. a Germaniei.

A

încordare 
în Guineea ecuatorială
Pitorescul oraș Santa 

Isabel cunoaște încor
darea. Tînârul stat afri
can, care a dobindit in
dependența la 12 octom
brie 1968, după 190 de 
ani de dominație spa
niolă, este confruntat cu 
o situație dificilă.

In capitala Guineei ecuato
riale, ca și în orașul Bata, cal
mul tradițional a fost risipit o- 
dată cu dislocarea unor impor
tante efective militare spaniole. 
Informații care provin din sur
se guinceze afirmă că Spania a 
decretat mobilizarea unităților 
sale aflate in Guineea ecuato
rială. că aeroportul Santa Isa
bel este ocupat de aceste uni
tăți. că o navă dc război spa
niolă ar fi sosit în portul Bata, 
iar cetățenii Spaniei care tră
iesc in fosta colonie ar fi pri
mit arme.

Rapida deteriorare a relații
lor dintre Guineea ecuatorială 
șl Spania a fost semnalată Or
ganizației Națiunilor Unite. Pre
ședintele Guineei ecuatoriale, 
Francisco Macias Nguema, a 
protestat împotriva „actelor de 
provocare care violează suvera
nitatea țării" și a cerut trimi
terea urgentă a unui contingent 
al forțelor O.N.U. în Guineea 
ecuatorială. Spania a dezmințit 
afirmația că au fost distribuite 
arme cetățenilor spanioli din 
Guineea ecuatorială, dar a re
cunoscut că a trimis două nave 
pentru evacuarea acelor cetă
țeni ai săi care doresc să re
vină in patrie. Nota spaniolă 
relevă și faptul că au fost con
semnate în cazărmi două uni
tăți militare cu un efectiv de 
1 de oameni.

Informațiile din Santa Isabel 
sînt lapidare. Reiese că acțiunile 
Spaniei — explicate prin ne
cesitatea „apărării intereselor 
cetățenilor spanioli" — au de
clanșat acțiuni protestatare ale 
populației guineeze. Oficialită
țile locale consideră că imixtiu
nea spaniolă s-ar datora Inten
ției „de a torpila eforturile

cu gindul la patrie
mineața devreme, membrii 
ambasadei române precum și 
alți cetățeni români. Intr-o 
atmosferă sărbătorească, ei 
și-au dat votul cu încredere 
candidatului Frontului Unității 
Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cetățenii români aflați la 
Leipzig, delegați la Tirgul In
ternațional, colaboratori ai A- 
genției Economice a României, 
turiști etc., s-au prezentat încă 
de la primele ore ale deschi
derii secției de votare pentru 
a-și da votul lor candidatului 
Frontului Unității Socialiste 
în circumscripția electorală 1 
București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Deși departe de 
țară, și aici, la Leipzig, ale
gerile s-au desfășurat într-o at
mosferă entuziastă. La Leipzig 
au votat membrii delegației 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, in frunte 
cu Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la deschiderea fes
tivă a Tîrgului Internațional 
de la Leipzig : aici a votat și 
ambasadorul României, tova
rășul Nicolae Ghenea.

LONDRA 2. — Corespon
dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite: lntr-o atmos
feră sărbătorească, la centrul 
de votare de la Ambasada Re
publicii Socialiste România la 
Londra, s-au prezentat dumi
nică peste 160 de alegători, 
cetățeni români aflați în Ma
rca Britanic. Candidatul cen
trului de votare de la amba
sadă a fost tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, propus de Frontul 
Unității Socialiste pentru cir
cumscripția electorală I Bucu
rești.

Încă în cursul dimineții au 
venit să-și dea votul lor tov. 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, aflat în trecere prin 
Londra, împreună cu delega
ția pe care o conduce, amba
sadorul României, Vasile Pun- 
gan și membrii ambasadei și 
ai Oficiului Comercial român 
la Londra, acad. Corneliu Pe-

La Nisipurile de aur, în a-* 
propriere de Varna au luat 
sfîrșit lucrările sesiOnii Comi
tetului Executiv al Uniunii In
ternaționale a Studenților, la 
care au participat reprezen
tanți ai aproape 40 de uniuni 
studențești. La lucrări a luat 
parte ți o delegație a 
U.A.S.R. condusă de Mihai 
Stoica, vicepreședinte al 
U.A.S.R.

Au fost adoptate mai multe 
rezoluții.

• CERCETĂTORII din 30 de 
universități americane au anun
țat că vor înceta marți lucrul 
în semn de protest împotriva 
cercetărilor cu caracter științi- 
fico-militar la care s-a trecut 
din ce în ce mai accentuat în 
instituțiile de învățămînt supe
rior din Statele Unite. După 
cum declară organizatorii aces
tei acțiuni, oprirea lucrului are 
ca scop denunțarea presiunilor 
la care este supus în prezent 
omul de știință în S.U.A.

GUINEEA 
ECUATORIALA

/// '
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Guineei ecuatoriale in vederea 
consolidării independenței ță
rii". încă la inceptytui anului, 
la Santa Isabel au fost denun
țate activitățile unor înalți func
ționari ai fostei administrații 
coloniale, reveniți clandestin, 
pentru a pregăti o mișcare se
cesionistă în insula Fernando 
Po, bogată în resurse naturale, 
„Puterile coloniale vor să ne 
blocheze dezvoltarea din punct 
de vedere economic" — afirma 
președintele țării.

Amintim că acest stat format 
din teritoriu! Rio Muni și mai 
multe insule (dintre ele se dis
tinge Fernando Po), este unul 
din cele mai mici din Africa : 
28 051 km pătrați șl aproape 
300 000 locuitori. Economia se 
bazează, în special, pe exportul 
de cacao și cafea. Cercurile de 
afaceri spaniole (șl portugheze) 
continuă să dețină poziții im
portante în viața economică a 
tinărului stat. S-ar putea ca 
recentele evenimente să-și aibă 
izvorul tocmai în această reali
tate. Deocamdată, repercusiuni
le evenimentelor ce se con
sumă într-un decor exotio sînt 
greu evaluabile.

P. N, 

nescu, invitat în cadrul unui 
schimb de experiență cu oame
nii de știință britanici, mezzo- 
soprana Viorica Cortez-Gugu- 
ianu, care interpretează rolul 
principal din „Carmen", la O- 
pera din Londra, membrii u- 
nor delegații, sosiți în Anglia 
în vederea unor negocieri și 
tranzacții comerciale româno- 
britanice, specialiști români 
aflați aici în cadrul acordului 
de cooperare tehnico-științifi- 
că, precum și studenți și doc
toranzi, dintre care unii au vo
tat pentru prima dată.

VIENA 2. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : La secția de vota
re din incinta ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Viena, cetățenii români pre- 
zenți la 2 martie în capitala 
austriacă au participat la ale
gerile de deputați pentru 
Marca Adunare Națională. Ei 
au votat în unanimitate pen
tru candidatul Frontului Uni
tății Socialiste în circumscrip
ția electorală nr. 1 București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In aceeași atmosferă însu- 
flețitoare s-au desfășurat, ale
gerile și în rîndul marinarilor 
aflați pe navele sau în portu
rile austriece ale Dunării. Ma
rinarii flotei fluviale incluse 
în Circumscripția electorală 
Giurgiu au votat pentru can
didatul Frontului Unității So
cialiste, tovarășul Chivu 
Stoica.

RIO DE JANEIRO 2 — 
Corespondentul Agerpres, V. 
Oros, transmite : Lucrătorii de 
la Legația Republicii Socialis
te România în Rrazilia și de 
la Agenția economică din 
Rio de Janeiro au participat 
duminică la alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, vo- 
tînd la sediul legației. Dis-de- 
■iimineață, într-o atmosferă 
sărbătorească, ei și-au dat 
ootul pentru candidatul Fron
tului Unității Socialiste, cir
cumscripția electorală nr. 1 
București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• DUPĂ CUM anunță agen
ția C.T.K., în baza Legii con
stituționale privitoare la Consi
liul de apărare a Statului, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, l-a numit în 
postul de președinte al acestui 
consiliu pc Alexander Dubcck, 
iar în postul de vicepreședinte 
pe Oldrich Cernik. Ca membri 
ai consiliului au fost numiți 
Gustav Husak, Lubomir Strou- 
gai. Ștefan Sadovsky, Stanislav 
Razi, Martin Dzur, Jan Pelnar 
și Karel Rusov.

Represiunile 
din Indonezia

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al armatei indoneziene, citat dc 
agenția France Presse, a decla
rat că o comisie dc anchetă va 
verifica la fața locului informa
țiile potrivit cărora 2 000—3 000 
de persoane acuzate de a face 
parte din Partidul comunist ar 
fi fost masacrate la închisoarea 
Purwodadi din Jawa centrală. 
Masacrele de la închisoarea 
Purwodadi au fost evocate pen
tru prima dată la 2G februarie 
a.c. de vicepreședintele Institu
tului indonezian pentru dreptu
rile omului. El a semnalat nu
meroase cazuri de tortură la care 
au fost supuși în cursul intero
gatoriilor deținuții de la trei 
închisori din Jawa centrală.

• PROTOTIPUL avionului su
personic franco-britanic „Con- 
corde-001“ a efectuat, dumini
că, primul zbor de încercare, 
decolind de pe aeroportul Blag
nac din Toulouse. După o amî- 
nare de cîteva ore, impusă de 
vremea nefavorabilă, avionul a 
zburat timp de 27 de minute, 
la o altitudine dc 2 500 metri. 
Faptul că aterizarea s-a desfă
șurat fără nici un incident, este 
considerat un succes remarcabil 
al noului avion.

ATACURILE PATRIOȚILOR 
SUD-VIETNAMEZI

..Fortărețele zburătoare ame
ricane B-52“ au continuat să 
efectueze raiduri în regiunile 
sud-vietnameze, unde coman
damentul forțelor S.U.A. pre
supune că există concentrări ale 
efectivelor Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Corespondenții agențiilor de 
presă occidentale relatează că 
simbătă noaptea șl duminică 
dimineața, detașamentele F.N.E. 
au atacat 25 de poziții deținute 
de trupele americano-saigoneze 
în diverse regiuni ale Vietna
mului de sud. Acțiunile patrio- 
ților au fost concentrate mai a- 
les în Delta Mekongului.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului forțelor S.U.A. 
a declarat că începînd de la 23 
februarie (data declanșării noii 
ofensive a F.N.E.) pînă în pre
zent au fost uciși 300 de mili
tari americani, iar alți 2 000 au 
fost răniți. In aceeași perioadă 
au fost uciși în cursul luptelor 
572 militari din rîndul trupelor 
saigoneze

• AGENȚI ai poliției se
crete din Bogota au arestat 
po Carlos Romero, secretar 
general al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Columbia. 
EI este acuzat de a fi acti
vat în cadrul „unei organi
zații interzise" de guvern. 
Comitetul Executiv al Uni
unii Tineretului Comunist 
din Columbia a exprimat un 
protest energic împotriva 
arestării lui Carlos Romero 
șl a cerut eliberarea lui 
Imediată.

■
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Primiri fastuoase, cuvîntări 
călduroase, recepții solemne. 
Dar excluzind strlngerile de 
mină și zimbetele tradiționale 
in fața fotoreporterilor ce se 
îmbulzeau, care este bilanțul 
turneului întreprins dc preșe
dintele Nixon ? (turneu despre 
care putem vorbi de pe acum 
la timpul trecut deși cînd scriem 
aceste rinduri au mal rămas pe 
agendă cîteva ceasuri de petre- 
eut in ambianta sobră a Vatica
nului).

Înainte ca „Air Force One" să 
traverseze Atlanticul, Ia Casa 
Albă s-a repetat cu destulă in
sistentă că nu trebuie așteptate 
rezultate spectaculoase drept 
urmare a acestei călătorii și că 
președintele dorește doar să in
vestigheze în direct o realitate 
de primă importantă pentru po
litica Washingtonului. Desi
gur, nu-i lipsit de semnificație 
faptul că Nixon și-a început 
contactele diplomatice printr-un 
voiaj în Europa, ceea ce indică 
o anumită direcție a priorități
lor, alta decit cea din perioada 
Johnson. Fostul președinte pă
rea mai indiferent la rcalitătilo 
unei Europe in prefacere și a- 
corda 
sale 
care 
fără 
privește 
bătrînul 
ședințele 
Atlanticul 
să-i vadă 
cum sint, și nu așa cum ar dori 
el să fie" — scria LE MONDE.

Europa apuseană a anului 1969 
1 s-a infătișat președintelui în 
tonalilăti destul de puțin opti
miste. Chiar dacă dialogul di
plomatic cu regulile sale îngă
duie ocolirea unor subiecte ne
plăcute, criza vest-europeană a 
urmărit ca o umbră pe Nixon 
in capitalele vizitate. Scanda-x 
Iul din U.E.O. și disputa dintre 
Londra și Paris („afacerea 
Soamcs") n-au reprezentat decit 
elemente suplimentare de ten
siune. Discordia care separă pe 
aliatii europeni ai Washingto
nului arc cauze mai profunde si 
origini mai depărtate. In fond, 
se înfruntă orientări totalmente 
divergente, poziții ce nu pot fi 
aduse la un numitor comun în 
virtutea apartenenței la aceeași 
alianță militară, 
să-și păstreze 
mișcare, refuză 
ranității sale și 
lele supranationale. De ce există 
divergențe atît dc acute ? — se 
întreba LA NATION, organul 
gaullist. Răspunsul era net : ,,tn 
primul rind, nici Marca Brita
nie, nici partenerii actuali al 
Franței, nu aspiră, ca ea, la acea 
independentă de spirit care duce 
Ia independenta dc acțiune, in
dependență care constituie o ca
racteristică fundamentală a ori
cărei comunități reale".

O Anglie slăbită, care a în
cetat de a mai fi falnicul impe
riu dc odinioară, își descoperă 
vocația europeană. Dar Europa 
apuseană nu mai este în pre
zent cea dc Ia sfirșitul războiu
lui: Franța a redobindit propriul 
său profil, Germania 
s-a impus prin ceea ce 
zintă ea pe multiple 
Italia a devenit lin partener de 
care trebuie să se tină seama. 
Londra nu mai poate spera la o 
poziție privilegiată într-o Eu
ropă occidentală dornică să ia 
în considerare, într-o măsură 
mai mare decit în trecut, pro
priile sale interese. într-o ase
menea Europă, sarcina lui Ni
xon a fost dificilă. Chiar itine- 
rariul. Întocmit după o migă
loasă evaluare a situațiilor, dez
văluie dorința de a nu crea im
presia unor păreri preconcepute 
sau a unor înclinații către re

Parisul dorește 
libertatea do 

știrbirea suve- 
denunță formu-

federală 
repre- 

planuri,
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„Apollo-9" 

înainte de start
La Centrul spațial de Ia 

Cape Kennedy au intrat în 
faza finală pregătirile pen
tru lansarea „trenului spa
țial" compus din capsula 
„Apollo-9" și modulul lunar 
cu ajutorul căruia in vara 
anului acesta doi astronauti 
americani urmează să atingă 
suprafața Lunii.

Cosmonauții James Mc- 
Divitt. David Scott și Russell 
Schweickart, restabilit! după 
ușoara afecțiune pe care au 
avut-o acum cîteva zile, se 
pregătesc ca luni după- 
amiază să fie lansați de la 
turnul 39 din Cape Kennedy, 
cu ajutorul unei rachete 
„Saturn-5“ pe o orbita în 
jurul Pămintulul. In cursul 
zborului de zece zile. „A- 
polIo-9“ și modulul lunar vor 
simula o întîlnire pe o or
bită circumterestră, la fel ca 
cea care urmează să aibă loc 
pe o orbită circumlunară în 
cadrul zborului spațial „A- 
pollo-10". După mai multe 
intilniri in spațiu și schimba
rea orbitei, „Apollo-9" va 
ameriza in apele Oceanului 
Atlantic, la sud-est de insu
lele Bermude.

Răspunsul Londrei
• AMBASADORUL Marii 

Britanii la Paris, Christopher 
Soames. a remis sîmbătă secre
tarului general al Ministerului 
de Externe al Franței, Herve 
Alpliand, răspunsul guvernului 
său la nota de protest franceză 
din 24 februarie, în legătură cu 
dezvăluirea la Londra a unor 
declarații ale generalului de 
Gaulle, a căroir exactitate este 
contestată de guvernul francez.

Surse autorizate britanice au 
relevat că în acest răspuns 
Londra declară că este gata să 
angajeze discuții cu Parisul în 
problemele Europei occidentale.

Răspunsul britanic respinge 
obiecțiile franceze și reafirmă 
în mod categoric exactitatea 
versiunii dezvăluite la Londra a 
declarațiilor șefului statului 
francez. 

lații de o factură deosebită. 
Fiecare gazdă a primit în doze 
savant calculate aprecieri căl
duroase iar la Paris, de teamă 
să nu mărească doza, Nixon a 
renunțat la textul dinainte pre
gătit al alocuțiunii, ceea ce a 
alimentat destule presupuneri 
(ulterior, evident, dezmințite) și 
a produs încurcături ziarelor 
franceze ce iși pregătiseră edi
țiile de seară. Incepind de la 
Bruxelles și continuind cu cele
lalte capitale, președintele a 
exprimat promisiunea ca in 
toate negocierile ce vizează ta
rile vest-europene să procedeze 
la „consultări complete și sin
cere" atit înainte de aceste ne
gocieri, cit și în cursul acestora. 
Angajamentul pare să fie des
tinat reînvierii încrederii parte
nerilor minori, deoarece, dese
ori in trecut. Casa Albă a adop
tat unilateral hotăriri de maxi
mă importantă fără a-si con
sulta aliatii. „Comunitatea de 
idei" între membrii familiei 
atlantloe a fost o temă des 
abordată de Nixon, ale cărui 
preocupări pentru ..revitaiizarea 
NATO" sint notorii. Dar reînvi
erea unui bloc anacronic nu 
poate fi premisa unei politici de 
destindere. Dc altfel, demonstra
țiile populare desfășurate in di

verse capitale vest-europene au 
reliefat tendințe clare ale opi
niei publice.

La Londra, Nixon a rostit 
citeva cuvinte care au plăcut 
englezilor. S-a amintit de „ceea 
ce Winston Churchill numea re
lații speciale". Oaspetele ameri
can a avut însă grijă să adauge 
că aceste „relații speciale" se 
referă la limbă, tradiții și afi
nități și că „nu sînt exclusive". 
Refuzul exclusivității insemna. 
practic, negarea unui trecut de 
raporturi extrem de strînse deși 
referirea Ia „relații speciale" — 
inclusă de Nixon în ultimul mo
ment — a îndulcit pilula amară 
servită Londrei. Președintele 
S.U.A. a evitat spinoasa proble
mă a discordiei franco-britanice 
pe care — potrivit unor surse 
americane — s-a mulțumit să o 
clasifice drept o afacere euro
peană. Totuși, la inchcierea 
convorbirilor, pe malurile Tami- 
sei s-a afirmat că „atmosfera a 
fost excelentă" șî ca ambele 
părți au fost „foarte satisfăcu
te" dc schimbul de păreri. Ori
cum, acest schimb de păreri 
va fi continuat ia Washington 
unde di. Wilson urmează să 
întreprindă o călătorie oficială.

Escalele de Ia Bonn și Roma 
— înainte de Italia, Nixon a po
posit patru orc în Berlinul 
apusean — au fost umbrite de 
perspectiva convorbirilor dc la 
Paris, veritabilul „cap de afiș" 
al turneului. La Bonn și Roma, 
sfera de probleme abordate a 
fost oarecum aceeași: N.A.T.O., 

Orientul Apropiat
• PREȘEDINTELE NASSER A VIZITAT LINIA DE ÎNCETARE A 
FOCULUI DE PE CANALUL DE SUEZ • ARESTĂRI DUPĂ 

ATENTATUL DE LA IERUSALIM
• PREȘEDINTELE R.A.U., 

Gamal Abdel Nasser, a vizitat 
vineri și sîmbătă trupele egip
tene staționate de-a lungul li
niei de încetare a focului la Ca
nalul de Suez, anunță agenția 
M.E.N. Președintele Nasser s-a 
întîlnit cu soldații și ofițerii în 
fața cărora a rostit cuvîntări. 
Presa egipteană subliniază că 
în cuvîntările rostite, președin
tele Gamal Abdel Nâsser, s-a 
referit la ultimele evenimente 
ale crizei din Orientul Apro
piat, la învățămintele conflictu
lui din iunie 1967, la măsurile 
adoptate in vederea refacerii 
forțelor armate ale R.A.U. și Ia 
alte probleme. Președintele Na
sser însoțit de generalul Moha
med Fawzi, ministrul ruârăru, 
și de generalul, Abdel Moneint 
Riad, șeful statului major al 
forțelor armate egiptene, a vizi
tat, de asemenea. o bază de 
aviație.
• REGELE HUSSEIN al Ior

daniei a acordat cotidianului li
banez „Au-Nahar“ un interviu 
în care s-a referit la poziția 
tării sale fata de activitatea 
grupurilor palestiniene de co
mando pe teritoriul iordanian, 
rezoluția din noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate in pro
blema Orientului Apropiat și la 
alte probleme. El a spus că va 
pune capăt imediat atacurilor 
dc guerilă de pe teritoriul ior
danian în momentul în care Is
raelul iși va retrage trupele din 
teritoriile ocupate.

• LA IERUSALIM, Ramal
lah și în alte orașe au fost a- 
restate 40 de persoane, a co
municat politia israeliană din 
Ierusalim. Cu ocazia cercetări
lor întreprinse au fost descope
rite stocuri de arme șt material 
exploziv. Potrivit informațiilor 
furnizate de poliția israeliană, 
persoanele arestate, membri ai 
„Frontului de eliberare a Pa
lestinei", au participat la ac
țiuni de comando în orașul Ieru
salim șl în alte localități. Cerce
tările ordonate de autorități,

relațiile Est-Vest, situația din 
Europa apuseană, dosarul mo
netar și. -firește, probleme bila
terale. La Bonn s-a discutat 
oficial și despre orira vest-euro
peană. Nixon a cerut aliatilor 
„să-și păstreze calmul" iar 
Kiesingcr a replicat că deși 
„din nefericire Europa occiden
tală prezintă o Imagine confu
ză, sitnatia nu trebuie exage
rată*'. Totuși, ziarul democrat- 
creștin ÎL POPOLO consideră 
că „Nixon nu se găsește în fata 
unei Europe (occidentale) unite, 
ei a unei Europe în dezacord, 
antrenată intr-o polemică in
ternă, surdă".

Cind Nixon sosea în Fran
ța, LA NATION scria că „nu 
trebuie așteptat nici un mira
col in urma convorbirilor de Ia 
Paris". Desigur, nici exponen
ts Washingtonului nu clădiseră 
pe nisipul iluziilor. îndelungile 
convorbiri nu constituiau trata
tive menite să ducă la soluțio
narea problemelor divergente 
ci numai o explorare a zonei 
neînțelegerilor pentru a găsi 
premisele unui limbaj comun, 
în fapt, s-a produs o trecere 
in revistă a situației mondiale 
si a dosarelor franco-amerlca- 
ne. Ultima intrevedere franco- 
americană la nivel înalt avuse
se loc lingă catafalcul lui John 
Kennedy și de atunci relatiiln 
dintre Paris si Washington s-au 
înrăutățit continuu. Nixon și-a 
exprimat dorința de a atenua 
neînțelegerile, de a readuce în
crederea intre cele două gu
verne. „Vom vorbi, dar vom și 
asculta" — spunea Nixon. „A 
asculta" presupunea, într-un 
fel, făgăduiala de a lua in con
siderare notele distincte ale 
Franței in concertul vest-eu- 
ropean. Cimpul problemelor 
examinate a fost vast : de la 
Vietnam Ia Orientul Apropiat, 
de la Europa Ia sistemul mone
tar interoccidental. Nu a fost 
vorba de negocieri — s-a afir
mat Ia Paris — ci de o expli
cație despre care se crede că 
va avea „rezultate bune" în ra
porturile dintre cele două țări. 
S-ar părea, din relatările de 
care dispunem, că s-a produs 
o încălzire a climatului fără ca 
aceasta să însemne o reconci
liere, deoarece — cum scria 
FRANCE SOIR — „în pofida 
cuvintelor călduroase rostite 
de cei do! șefi de state, preșe
dintele Nixon nu acceptă politi
ca generalului in întregimea 
sa“.

Ultimele oeasuri ale escalt 
pariziene au fost consaerate 
Vietnamului. Convorbirile eu 
Cabot Lodge s> Ky au abordat 
problemele conferinței cvadri- 
parlitc. Nu se cunosc, la aceas
tă oră. detalii dar pentru obser
vatorii politici este clar că nu
mai o drastică revizuire a ori
entării de pînă acum a Wa
shingtonului în privința Viet
namului poate pune capăt 
unui prelungit impas. Soluțiile 
militare promit doar eșecuri. 
Pînă acum, totuși. Washingto
nul s-a eschivat dc Ia o poziție 
clară la masa tratativelor.

Unii observatori se întreabă 
daca un capitol intr-adevăr nou 
a început in relațiile dintre 
S.U.A. și aliațli vest-curopeni. 
Este prea devreme pentru a se 
da un răspuns afirmativ, în spi
ritul bilanțurilor optimiste pe 
care le întocmesc purtătorii de 
cuvînt ai Casei Albe. Doar în 
perspectiva timpului se va pu
tea evalua cu exactitate (în mă
sura in care poate fi obținută) 
importanta acestui turneu pu
țin cbișnuit pentru un preșe- 
dintre abia instalat la Casa 
Albă.

EUGENIU OBREA

după explozia unei bombe în
tr-un magazin universal din Ie
rusalim la 23 februarie. con
tinuă.

• POSTUL DE RADIO Da
masc a anunțat duminică oficial 
moartea colonelului Abdel Ke
rim El-Jundi, membru în Direc
ția siriană a partidului Baas, 
comandant al forțelor interne 
de securitate — relatează agen
ția M.E.N. Postul de radio citat 
nu a furnizat nici un fel de a- 
mănunte asupra împrejurărilor 
mortii Iul Abdel Kerim El- 
Jundi.

• GUNNAR JARRING, re
prezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, este așteptat 
să sosească la Cairo, unde va 
avea convorbiri cu oficialități 
egiptene, informează presa din 
Cairo. După convorbirile de Ia 
Cairo, Gunnar Jarring va face 
vizite la Tel Aviv și Amman. Se 
apreciază că actualul turneu al 
Iui Jarring în Orientul Apropiat 
va dura două săptămini.

DESCHIDEREA TIRGULUI 
DE LA LEIPZIG

• LA LEIPZIG a avut lo< 
inaugurării oficiale a tra
diționalului Tîrg internațio
nal de primăvară. La cere
monie au luat parte Walter 
Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Stat al 
K. D. Germane, Willi Stoph, ' 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat.

Delegația guvernamenta
lă a Republicii Socialiste 
România, este condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.
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