
Votul de ja 2 martie — o demonstrație a voinței unanime 
a cetățenilor patriei de ași pune întreaga capacitate de muncă

în slujba dezvoltării continue a României socialiste
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA 1 Alegătorii au dat in unanimitate votul 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Hb
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Așa după cum ni se relatează din partea 
Comisiei electorale a Circumscripției nr, 1 
a sectorului 3 din București, în ziua de 2 
martie a.c., la secțiile de votare ale cir
cumscripției la care a candidat pentru 
Marea Adunare Națională tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au prezentat toți cei 
30 974 de alegători înscriși în listele elec
torale.

Absolut toți alegătorii și-au dat votul 
pentru secretarul general al C.C. al P.C.R., 
neînscriindu-se nici un vot împotrivă și ne- 
fiind nici un vot anulat.

Totodată, Comisia Electorală Centrală ne 
informează că pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au votat în unanimitate toți a- 
legătorii, cetățeni români, care își desfă
șoară activitatea peste granițele țării.

Aceasta exprimă deosebit de elocvent 
sentimentele de stimă și prețuire pe care 
oamenii muncii le poartă secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, încrederea cu care poporul 
român urmează Partidul Comunist - forța 
politică conducătoare a națiunii noastre 
socialiste.

(Agerpres)

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale 

cu privire la rezultatul alegerilor de deputați 
în Marea Adunare Națională

Votul conducătorilor
de partid și de stat

Comisia Electorală Centrală, verificînd 
procesele verbale ale comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor electo
rale ale secțiilor de votare cu privire la 
rezultatul alegerilor de deputa(i în Marea 
Adunare Națională din ziua de 2 martie 
1969. a constatat următoarele :

In listele de alegători au fost înscriși 
13 582 249 cetățeni.

Din numărul total al alegătorilor înscriși 
în liste s-au prezentat la vot 13 577 143 a- 
legători, adică 99,96 la sută.

Pentru candidații Frontului Unității So
cialiste au votat 13 543 499 alegători, re
prezentând 99,75 la sută din numărul total 
al alegătorilor care au luat parte la vot.

Au votat împotrivă 30 748 alegători, a-

dică 0,23 la sută din numărul total al vo- 
tanților.

Au fost declarate nule, potrivit legii, 
2 896 voturi, reprezentând 0,02 Ia sută din 
numărul total al voturilor exprimate.

Rezultatele alegerilor de deputați în Ma
rea Adunare Națională, pe județe, sînt ur
mătoarele :

Județul

Nr. total al 
alegătorilor 

potrivit listelor 
de alegători

Nr. total al voturilor 
exprimate

Nr. voturilor pentru 
candidații frontului Nr. voturilor

cifre 
absolute

contra Nr. voturilor nule 

cifre
Unității
cifre 

absolute

Socialiste

rt
cifre 

absolute % absolute %

ALBA 259 040 258 963 99,97 257 447 99,41 1 515 0,59 1 -
ARAD 376 095 376 021 99,98 357 204 99,78 803 0,22 14 —
ARGEȘ 372 523 372 432 99,98 371 665 99,79 733 0,20 34 0,01 I

B A C A U 370 524 370 445 99,98 370 073 99,90 370 0,10 2 “ I
BIHOR 428 859 428 673 99,96 427 767 99,79 «65 0,20 41 0,01
BISTRIȚA NASAUD 175 565 175 510 99,97 174 340 99,33 1 113 0,64 57 0,63

B O T O Ș A N 288 014 287 928 99,97 287 796 99,96 127 0,04 5 -
BRAȘOV 338 800 338 362 99,87 335 769 99,23 2 426 0,72 167 0,01

B R A 1 L A 237 426 237 356 99,97 237 205 99,94 151 0,06 -
BUZĂU 333 251 333 067 99,94 332 693 99,89 348 0,10 26 0,01
CARAȘ-SEVERIN 268 855 268 771 99,97 268 442 99,88 316 0,12 13
CLUJ 455 953 455 527 99,91 452 705 99,38 2 597 0,57 225 0,05
CONSTAN A 352 227 352 089 99,96 351 357 99,79 628 0,18 104 0,03
C O V A S N A 125 772 125 729 99,97 125 297 99,66 422 0,33 10 0,01
D 1 M B O V 1 Ț A 297 899 297 809 99,97 297 408 99,86 385 0,13 ; 16 0,01
DOLJ 500 696 500 551 99,97 500 109 99,91 399 0,08 43 0,01
GALAȚI 334 219 334 134 99,97 333 881 99,92 253 0,08 -
G O R J 216 420 216 356 99,97 216 029 99,85 327 0,15 -
H A R G H 1 T 197 459 197 423 99,98 197 130 99,85 292 0,15 1 —
HUNEDOAR A 340 566 340 491 99,98 339 025 99,57 1 415 0,41 51 0,02
IALOMIȚA 237 821 237 812 99,99 237 722 99,96 67 0,03 23 0,01 |
IAȘI 405 844 405 767 99,98 405 181 99,86 491 0,12 95 0,02
ILFOV 539 340 539 233 99,98 539 057 99,97 152 0,03 24 -
MARAMUREȘ 288 492 288 322 99,94 287 469 99,71 697 0,24 156 0,05
MEHEDINȚI 224 635 224 615 99,99 224 416 99,91 160 0,07 39 0,02
M tl R F ț 3R? a«;n 382 336 99,97 381 024 99,66 1 312 0,34 — —

Ferestrele miilor de aparta
mente din modernul cartier 23 
August — puternică zonă in
dustrială a Capitalei noastre 
— s-au luminat în dimineața 
de 2 martie mai devreme decît 
deobicei. Grupuri numeroase de 
oameni își iac apariția pe 
străzi și bulevarde, îndreptîn- 
du-se spre Clubul „Republica" 
unde se află secția de votare 
nr. 1 din circumscripția elec
torală 23 August.

In ziua cînd milioane de a- 
legători votau pentru înflori
rea țării, pentru prosperitatea, 
independența și suveranitatea 
patriei socialiste, gindurile ce
tățenilor din ace9t vechi și 
totodată nou cartier, îngemă
nate cu fluxul idealurilor în
tregului nostru popor, cunoș
teau aceeași bucurie: în a- 
ceasta circumscripție electorală, 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste pentru Marea Adu
nare Națională este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
căruia întreaga Românie' îi ă- 
cordă dragostea cea mai caldă, 
stima profundă și înalta pre
țuire pentru activitatea neobo
sită desfășurată in fruntea Co
mitetului Central al partidului, 
în fruntea statului.

încă din zori, în fața secției 
de votare se aflau sute și sute 
de alegători. Primele buletine 
pentru candidații Frontului U- 
nitățil Socialiste au fost intro
duse în urnă de Ștefan Cosfin, 
controlor tehnic de calitate la 
Uzinele „Republica". Mulțimea 
alegătorilor se scurgea apoi 
fără întrerupere prin secția de 
votare, astfel încît pînă la ora 
12 toți alegătorii și-au dat votul.

La aflarea veștii că aici vor 
vota conducătorii iubiți ai parti
dului și statului, mii de cetă
țeni — venițj pentru a-și exer
cita dreptul și îndatorirea de

tare cu dorința de a-i întîm- 
pina, saluta și de a le exprima 
dragostea. Se înfiripă discuții 

Este ora 10. Apariția coloa
nei de mașini este anunțată 
printr-un freamăt entuziast, în 
care deslușești emoția întîl- 
nlrii cu conducătorii dragi, mîn- 
dria de a fi cetățean al Ro
mâniei socialiste. Calde urale 
și puternice ovații întimpină 
pe conducătorii partidului și 
statului.

Mulțimea a alcătuit un ade
vărat culoar viu, mărginit de 
tinere și tineri în costume na
ționale, fluturînd buchete de 
garoafe roșii, flamuri tricolore 
și stindardul partidului, cu
loar prin care se îndreaptă spre 
secția de votare tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica. 
Paul Niculescu-Mizîi, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Dragan, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Leonte Răuia, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitoc, Petre Blajovicl, 
Dumitru Coliu, Emil Dzăgănes- 
cu, Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Mihai Dalea, 
Vasile Patlllneț.

După ce au primit buletinele 
de vot, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți conducători de 
partid și de stat au intrat în 
cabina de votare pentru a-și 
exercita acest drept cetățenesc, 
consfințit de legea electorală, 
de Constituția țării noastre.

La ieșirea din secția de vo
tare, alegătorii, și, alături de ei, 
sute de cetățeni din cartier, 
înconjoară din nou, cu deo
sebită căldură, pe aceia cărora 
le-au încredințat destinele pa
triei noastre, ovaționînd pentru 
Partidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România, 
cranritnzl n>.malz> earrnf arn)n;

timp ce bucuria și emoția stră
lucesc în ochii tuturor. Asis
tăm la o minunată expresie a 
unității dintre partid și popor. 
Această unitate, pe care nimic 
nu o poate zdruncina, va înăl
ța România pe trepte noi, tot 
mai înalte, ale socialismului, 
îl va spori puterea, asigurîn- 
du-l libertatea, independența și 
suveranitatea, un loc demn în 
rîndul națiunilor lumii. Opti
mismul poporului, exprimat atît 
de grăitor în aceste clipe, iz
vorăște din fermitatea convin
gerii că drumul luminat de în
țelepciunea politică $i clarviziu
nea partidului corespunde nă
zuințelor celor mai scumpe, 
pornite din adîncul ființei și 
conștiinței poporului român.

O horă veselă se încinge in 
fața secției de votare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescn 
și ceilalți conducători de partid 
si de stat se prind în horă, 
alăturîndu-se voioșiei generale. 
Acest moment este o sinteză 
elocventă a imaginilor care pot 
fi întîînîte pe tot cuprinsul pa
triei noastre socialiste.

Conducătorii partidulili și sta
tului se îndreaptă apoi spre co
loana de mașini, însoțiți de 
uralele entuziaste ale mulțimii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu multă cordialitate 
cuvintelor simple, pornite din 
inimi, care îi sînt adresate, 
strînge mina celor din preaj
mă, apoi se apropie de un 
grup de copii. Sînt toți cei 
patru copii ai instalatorului 
Petre Nicolae, de la Filatura 
de lină pieptănată. Micuța Mi- 
haela, de 6 ani, primește feri
cită și îmbujorată îmbrățișarea 
conducătorului poporului nos
tru. Și, în timp ce conducăto
rii de partid $1 de stat părăsesc 
secția de votare, aplauzele ne
sfârșite urările fierbinți sînt re
luate în largi ecouri de mii de 
oameni ai muncii aflați pe stră-
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STEAGUL ROȘU
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IiiIhi atmosferă it entuziasm gsnsral, (s încredere diglini ii foliliti pirlitnlui,
VALEA JIULUI A VOTAT CANDIDAȚII FRONTULUI

Urmare din pag. t|

de la un capăt la altul - 
de Io Cimpo la Cimpu lui 
Neog - om încercat so-i 
deslușim înțelesurile, să ne 
contopim in undele-i tumul
tuoase. să-i aflăm gîndurile 
șî aspirațiile, acea pornire 
lăuntrică, izvorăă din con
temporaneitatea socialistă, 
din gorcnțio încrederii ir» 
ziua de mîine.

Și ©omenii ou aceasta în
credere. Au <nțeles-a din 
noua istorie o României so- 
cioliste, scrisă de ei. pentru 
ei.

Pentru ei, pentru tot ce 
s-o făcut și se va face, pen
tru desăvirșirea edificiului so
cialismului. pentru împlinirea 
deplină o celor mai înalte 
ideafuri, pentru viitorul de 
aur al patriei, oamenii mun
cii din Valea Jiului au dat 
din toată inima votul candi- 
doților Frontului Unității So- 
cioliste.

Pentru o industrie
carboniferă prosperă
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La primele ©ce «le dimineții, 
au pășit pragul secțiilor de vo
tare sute de mineri, construc
tori, metaluigiști. enesgeticieni, 
oameni de alte profesii, ani
mali de dorința comună de a-și 
da votul Loc candidafiler Fron
t's iui Unității Socialiste.

Minerii șeii de brigadă Ccut- 
stantin Petre de la Lupeni, Au
rel Cristea de la Anlnoosa, 
Petru Tatei v. Eaache Guriță. 
Andrei Covaci. Mihai Dumbră- 
veaau de la PtViia, Vespasian 
Cit ană. Pavel Birdea Dumitru 
Săbău de la \alean au finut 
să Pe printre primii $* la vot 
asa cum sint și in ntuacă- Nu
mai în ultimul schimb, din ca
re au vefiât direct la vot. mi
nerii ci a brigada lui Ccnsta.> 
tin Petre au daL 10G Laue pes
te plan- castitate crr rare mi
na Lupeni ajunge la 10 50Q to
ne de cărbune extras peste 
sarcini de la iacepulul anului. 
De asemenea, hrigadj ccrau- 
nîstului Aurel Crist ea, care de
fine primul lac în sectoral l 
al minei Aniuoasa. sector frun
taș pe exploatare și pe bazin, 
a dat in primele două luni 
ale anului. 2000 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

După ce si-a dat cu încrede
re votul candidafilor FronluK» 
Unității Socialiste, șeful secta
rului I al miori Anăaoasa, in
ginerul Victor Ghloaocâ ac-a 
spus r „Minerii din. sectorul 
roshu au tinut să fie primii 
la vot. «raștieufi că prin vo
tai lor își aduc contribuția la 
rfitorul luminos al Viii Jiu
lui, al întregii patrii, la feri
cirea noastră, a tuturor. în
drăgim noul; chiar ieri, briga
da Tui Cristea. prehiînd pentru 
rntîia oară un> abataj frontal 
cu susținere mecanizată. a 

, realizat un plus pe schimb de 
87 vagonete cu cărbune".

In completare. Aurei Cris- 
tea, încrezător în forțele oame
nilor din brigada sa. ne-a măr
turisit: drenai să batem re
cordul republican de 13 toae 
pe post randament medii- lu
nar în abataj. In brigadă sint 
oameni unu'*și unu”. Tu aceste 
clipe, mai mult ca oricind. 
simt că vom izbuti. Vom iz
buti pentru că dorim cu ardoa
re acest lucru*.

Minerul șef de schimb Petra 
Tătaru. unul dîn semnatarii 
chemării la întrecerea adresa
tă de colectivul minei Petrila 
tuturor colectivelor de muncă 
ale exploatărilor miniere din 
județul Hunedoara și-a expri
mat convingerea că această

Atmosferă de lucru la masa comisiei secției de «otare nr. 39. Votează minerul pensionar Cornel Cenușă. Pentru tine pui de OM

2 mart re. Zori dr ir. Zori 
senini. prevestitori ei unei 
zile irumnese. Incu nu-i era 
de votare, b abia 5 și jumă
tate. Valea Jiului sa trezeș
te in cfnlece. In lumina ti
midă a începutului de dimi- 

tricplo ro și
ciișele 
la bu- 
\ eseie 
se in-

nea/*, drapele 
purpurii tiliiie ușor 
multicolore îndeamnă 
nd dispoziție ; vocf 
se caută, se cheamă, 
doamna la grăbirea pasului. 
Grupurile de oameni, treziți 
ari mai devreme ca de obi
cei, devin din ce In 
numeroase. Cu toii 
sd fie primii in la/a u meter.

Ora 5,59. Ușile secfiiloi de 
votare sini deschise ca de 
un resort nc-văzul. To|i cei 
care au vrut sdt lie primii

ce mai 
tfare-cc

bărbătească întrecere în mun
că va determina ua flux con
tinuii spre noi realizări în 
producție.

Pentru dezvoltarea mineritu
lui profesie căreia i s-au de
dicat do multi ani cu pasiune, 
pentru continua îmbunătățire a 
vieții și a muncii de minei», 
pentru izbirerile prezente și 
cete viitoare, aa vota! șî ing. 
Vasile Ciriperu, șeful exploată
ri4 miniere Lupeni «i prîm- 
mai'trul minier loan Bodenlea 
dc Ir mina Petri la. candidai» 
a» Fiastu-ui Uiwtătii Soetelicte 
pentru Mana Adtinere Națio
nali î». circurasc'ipfiB-' etecto- 
-ale nr 6 Lupeni s4 nr. 4 Pc- 
trila. Tovarăși VasiTe Cin-pe- 
rr a vorbit alegătorilor în mij 
loccl cărora a votat despre 
perspectivele de dezvoltare a 
minei Lupeni. a orașului în 
care trăiesc ri muncesc, an- 
gajîndu-st» să fie mereu, cu 
vorba și cu Fapta, acbio unde 
interesele colectivității o cer.

Chemarea 1? întrecere pe 
care mina noastră a lansat-o 
către celelalte exDtoalări mi
niere dîn județ — a spus to
varășul loan Bodonloz — este 
o dovadă elocventă a maturi
tății unui colectiv capabil de 
rezultate și mai bune, a unui 
colectiv core. în aceste mo
mente de efervescentă crea
toare în munca, țintește repere 
sigure de modernizare a pro
ducției miniere, de ușurare a 
muHcii oamenilor, de. ridicare 
a eficientei economice'*.

La Vulcan, o parte a mine
rilor iu votat... la ei acasă 
— in sala de apel a mine. Ei 
an răspuns de două ori pre
zent în același timp: la 
ieșirea dîn mină și în 
fața- urnei de votare. în
tre cei teșiți de cîteva minute 
dîn adîncuTi, însoțiți încă de 
lămpile de nriner — am desla- 
șit figurile cunoscute ale șe
filor de brigadă Vespasian Că- 
tani in frontalul căruia s-a a- 
plîcai pentru prima dată Ia mi
na Vulcan susținerea moder
nă cu stîlpi hidraulici și grinzi 
în consolă, Pavel Bîidea. a că
rui brigadă a extras în cinstea 
alegerilor 1400 tone de căr
bune peste plan, obținînd un 
randament cu aproape o tonâ 
mai mare decât cel planificat. 
Dumilzu Sâbăo și Constantin 
Lupn. Aresta din urmă ne-a 
declarat: „Inițial, ne-am anga
jat ca brigada noastră să ex
tragă 1» acest an 300 tone de 
cărbune-peste sarcinile de p’srr 
Alegerile le-aro întîmpinat cu 

la vot, dar care acum, se 
mutlume'i- să se numere doar 
„.printre primii*, pășesc ho- 
lăriji spre mașa comisiei e- 
lectorele, Sdlllp in care, vor 
r ola, împodobite cu gust și 
lanlezle, ornate meșteșugii 
cu covoare, glastre cu Hori, 
cârpele, lămpi minerești ti- 
ptinse, senar le populare cu 
minunate șf inveseHtoare mo
tive florale-, lozinci, mici ex
poziții de artă populară de- 
sdv/r.șesc o ambiantă de exu
berantă voioșie, la care se 
\oi adăuga ulterior intrările 
spontane in joc și cinice ale 
căror tonuri le vor da artiș
tii amatori.

Ora 6. Votează primii oa
meni. Miini pariind buletine 
impăturite cu grijă caută cu

un. plus de 150 tone de căr
bune. InlruciU pirul acum ne-a 
meis din plin, vrem să extra
gem pini la sfîrșitul anului 
1000 tace da cărbune peste 
plan. In acest fel înțelegem 
noi să ne întărim votul*;

La L ianuafie a. c. s-a des
chis la Uricani primul sector 
frontal, al acestei tinere ex
ploatări miniere. Trebuiau re
partizați oameni; cu. experien
ță. priceputi. Antonie Rad a 
fast unul dintre aceștia. Pro
motor al noudui. lui i s-a în- 
■credintal o brigadă cu care a 
obtin-ut rezultate deosebite. Cu 
satisfacția acestor rezultate, cu 
gîndul. la împlinirile -viitoare 
a votat Antonie Rad pe seme
nii lui. în are > vede sprijin, 
înțelegere-., garanția viitoarelor 
succese.

Maiștiui electromecanic Tra
ian Nan de la sectorul V al 
minei Uricani® a venit la vot 
împreună cu vecinul său. mi
nerul Pavel Pigui de Ta sec
torul II al E. M. Lupeni. „Am 
visul la alegeri cu o bucnrie 
in plus — ne-a spus Traian 
Nas. Alaltăieri mi-a fost prin
să pe piept, pentru a șasea 
oară, insigna de (runtaș în în
trecerea socialistă. Am votat 
cu încredere pe acei pe care 
toi noi i-am propius să ne re
prezinte interesele convins că 
eî sînt capabili, de acest Iuctu".

Tot pentru a G-« oară a fost 
distins eu insigna de fruntaș 

-SJ—

„Âș vrea să mai 
votez o dată"

La seefia de votare de ia 
clubul sindicalelor din Pelri- 
ia, am- avut prilejul să con
semnăm o> declarafie inedită. 
Autoare: Terezia Terlefchi. 
Virsla — 83 ani. Presimțind, 

Iț parcă, ce va fi întrebată, la
. --------------------- - ...------
:•

vederea carnetului și a creio
nului, s-a destăinuit sincer;

„N-am pulul 
devreme. Deși 
mult d!e lol sd 
Hala urnei.. Imi 
ia votare. !mi 
tez pentru că oamenii aceș
tia. in care eu am mare in- 
credfere, isi oameni laini. Nu 
\adefi ce-au făcut din orașul 
nostru f CI minunăție I Sint 
bucuroasă că am lost chema-

să vin mai 
aș li vrut 
fiu prima in 
place să vin 
place să va-

MARTIE
îhlrigurare „gurile" deschise 
ale urnelor ,• miini de mineri 
destoinici, pregătite oricind 
de ofensivă in încleștata lup
ta cu blocurile de cărbune 
din adiatul pănântu/ui, miini 
de constructori vajnici ai se- 
mafiilor orașelor noastre, 
miini pricepute de energarll- 
cieni care furnizează lumina 
oamenilor acestor plaiuri, 
miini de lllatoare care zi de 
zi ciulă pe harpa moscatelor, 
miini mîngiietoare de medic, 
care, pe șoptite, sint chema
te șl noaptea si afine trau
matisme umane, miini de 
dascăli pricepui i care pregă
tesc viitorii ✓ constructori ai 
comunismului, miini, miini...

QAMSNir MUNCII VO
TEAZĂ.

înjprodtjclie și tehnicianul Ște
fan Nagy de la mj.na Lonea 

. cațe- ini cîteva cuvinte, șî-a 
manifestat convingerea fermă 
căi; cei care vor fi aleși se vor 
strădui să justifice încrederea 
pe care < ei. alegătorii, te-au 
acordat-cț

torifui* Băriila și-a trimis 
me^ea ntejoritate a locuitorilor 

.la-vot pină la ora 9. Printre 
prinii s® aflai și minerul 
Ghieorghe Ardeleanu, cu bri
gada pe care o conduce în 
cariera de, calcar din localita
te. Brigada ă produs pentru 
furnaTc, de la începutul anului 
peste 2000, tone de calcar si
derurgic peste plan.

Prieteni. »jbunî ai minorilor, 
preparatorii, cei care spală fa
ta cărbunelui și-l sortează du
pă necesitățile industriei, au 
venit i.șr eî în grupuri com- 

*oactc ii la Vot. Muncitorii din 
schimbul III de la preparatia 
Lupeni &-au prezentat în fata 
urnelor pvîndu-1 în- mijlocul 
lor pe tovarășul Victor Arde
leana, directorul întreprinderii. 
După ce și-a dat votul, tovară
șul Ardeleanu a declarat: ..Lu
na febrițarie am încheîal-o cu 
planul de spălare și de expe
diție a cărbunelui special rea
lizat în1 proporție de 113 la 
suta. Acest succes 1-aro închi
nat, alegerilor, acelora pe care 
i-am votat astăzi".

tă și eu. a.yi bălrină cum 
sint, sâ votez. Vede fi, dară, 
că nici bâtrinii nu sini ui- 
taji. Poate pentru că noi, bă- 
irinii, știm mai mult decit 
ceilalți in cine să ne încre
de m; noi am trecut prin 
multe și am cunoscut oameni 
fel de lei. Conducătorii de 
altădată nu ne ascultau of
tările inimii Cei de azi ni 
le-ali ailat demult și sint

• gata să facă totul pentru noi, 
pentru popor. Vedeji. (le-aia 
ie dau votul. Și mal am o 
dorință: aș vrea, dar tare 
mult aș .vrea, să mai votez 
o dată. Pentru că merită să 
trăiești asemenea zile".

Minerul fruntaș Aurel Cristea introducind buletinele de 
vot în urnă.

„Pentru fericire"
Secția de votare nr. 50 

Petri la. Ora 6.50. De urnă 
se apropie, suiîzîndu-și semnifi
cativ, doi tineri. Le aflu nu
mele : Gheorghe Ișlvan, mun
citor la U.RAJ.M.P. și Emilia 
Lștvan, soră medicală. Sint e- 
moționali și fericiți. Votează 
pentru prima oară.

— Frați ?
— Nu. Sîntem sot și soție, 

teri, I martie, am semnat le- 
gămîntul căsniciei...

— Iar azi ?
— Am venii împreună să 

votăm.

Geometrie în spațiu
Au coborit de pe schele 

constructorii. Meșterii de case 
au părăsit mistria și cancio- 
cul, fierăstrăul și rindeaua și 
au venit la vot. Muncitorii de 
pe Șantierul nr. 4 construcții 
Lupeni au predai și preluat 
schimbul în mare grabă; era 
firesc, ii așteptau urnele. Și 
nu peste mult timp, la secția 
de votare nr. 75 (cinema Băr- 
băteaî'. și-au făcut apariția 
peste 150 de constructori din 
schimburile I și IL Au venit, 
împreună cu brigăzile- lor 
Gheorghe Moșneag, loan Moș
neag. Constantin Alexandru, 
loan Baștină, Ioan Bici. Aurel 
MogaL pentru a-și da votul 
candidaților la conducerea tre
burilor obștești. Acești oameni 
care înfruntă înălțimile și vici
situdinile naturii, acești oameni 
care caligrafiază noua geome
trie Fa spațiu și timp a Lupe- 
niuhi>„ au adus cu ei la vot 
un buchet semnificativ de rea
lizări. Brigada de betoniștf a 
lui Gheorghe Moșneag forma
tă din 16 oameni, este o ade
vărata familie. Și cînd spu
nem aceasta ne referim in 
primul rînd la accepțiunea pro
prie a cuvîntului; cu totii sînt 
rude: frați, cumnați, veri. ȘT, 
ca in orice familie puternică, 
rezultatele se situează la ace
leași < ote. Dacă brigada lui 
loan Moșneag a realizat în 
schimbul său, (schimbul II) -I 
metri < ubi la glisare peste

— Ce sentimente încercați 
în aceste clipe, ca cetățeni 
chemați să-și exercite primul 
drept civic ?

— O mare bucurie. Nici 
nu-i alta mai mare ca a 
noastră. Avem doar o zr de 
cînd ne-am căsătorit așa că. 
vă dați seama— Votăm pen
tru fericirea noastră, pentru 
trăinicia căminului care-l în
temeiem, pentru minunatele 
condiții de trai dc azi. pen
tru viitorul strălucit care ne 
stă în fată.

media realizărilor de pină a- 
cum, fratele său Gheorghe 
Moșneag s-a angajat să depă
șească în schimbul lui, în 
chiar ziua alegerilor, cu 30 la 
sută planul de glisarea blo
cului A 4 la care IffFrează 
în prezent. La același bloc, 
brigada de fieraii-betoniști a 
lui Constantin Alexandru a 
montat centura la glisarea blo
cului într-un timp record (două 
ore în loc de patru ore cil 
era planificat).

.Realizările obținute in ul
timul timp- de lucrătorii șan
tierului nostru — ne-a spus 
unul dintre frații Moșneag — 
sînt rod al eforturilor noastre 
comune și ne bucurăm ori de 
cîle ori cedăm, după finisare, 
locul nostril aceloia pentru 
care construim. Șî tot acelora 
pentru care construim, oame
nilor — celor mai demni re
prezentanți ai lor — le-am dat 
astăzi votul nostru unanim*.

Din liniștea 
pădurilor

Iar din munți au coborit 
tăietorii de pădure, forestie-

Cu urna volantă 

în unitățile 
medico sanitare

La acei cetățeni care s-au 
aflat in imposibilitatea dc a 
se deplasa la sediile dc vo
tare, sa mers cu urna volan
ta acolo unde se aflau : la 
spitale, malcrnilăli, acasă.

Am însoțit și noi urna vo
lantă la maternitatea din Pe
troșani. In majoritate, fenrile 
au votat pentru viața și vi
itorul copiilor lor. și-au expri
mat mulțumirea fața de grija 
partidului pentru îmbunătăți
rea asistenței medicale, pentru 
sănătalee oamenilor.

. Noi — au spus Reghina 
Dumbravă și Irina lugoș — 
am venit la maternitate cu 
complicații pe care mimai pri
ceperea și intervențiile prompte 
ale medicilor ni le-au puiuț 
înlătura. Pentru copiii noștri, 
pentru toți copiii tării ne-am 
dat azi votul Frontului Uni
tății Socialiste".

..Sînt cum nu se poale mai 
fericită — ne-a mărturisit ingi
nera Ana Buliga. Do ieri -:nt 
mama lui Cristian, cel mai 
drăguț copil din lume. Pentru 
iericîrea generațiilor de mîine 
mi-am dat azi votul aleșilor 
îri Sfatul țării".

De la spitalul din Petroșani 
urna volantă a adus voturile 
studentei Silvia Gorobci mun
citoarei Cătălina Constantin, 
pensionarilor Ion Ivașcu si 
Mihai Hening. ale medicilor 
aflali în exercițiul funcțiunii.

Expresia grijii permanente a 
partidului și stalului jiostiu 
pentru perfecționarea și dez
voltarea asistentei medicale, 
reieșită cu pregnantă din rc- 
cenlele directive ate C.C al 
P.C.R., a însoțit votul tuturor 
acelora care nu s-au putui de
plasa la secțiile de. votare.

și timp
rii. Au venit și ei la voi în 
grupuri compacte, însoțiți de 
simfonia fierăsfraielor mecani
ce. Petru Simion, șeful unei 
brigăzi din parchetul forestier 
nr. 54 și Alexandru facob lc< 
șef de brigadă, au venit ta 
seefia de votare din Cimp» 
lui Neag împreună cn camenn 
din subordine. Brigada lui 
Alexandru Iacob a realizat î> 
primele două luni ale anului 
planul trimestrial, dînd 17 lo
ne mangal de bocșă peste 
plan.

Din cealaltă exUemitatc a 
Văii Jiului, de la exploatarea 
forestieră Răscoala au coborit 
spre urna de la secția de vo
tare nr. 54 Cîmpa, în primele 
minute după ara 6, brigadierul 
silvic loan Mbian împreună cu 
pădurarii efin brigada sa, Ale
xandru Negoi, Gheorghe Ca- 
lotescu, Mihai Gherasim și 
familiile acestora.

Oameni ai munților, .căliți 
în lupta cu vitregiile naturii 
și totuși mindri de îndeletni
cirea lor, nu lipsită- de farmec, 
s-au desprins penku scurt 
timp drr» tovărășia codrilor ș> 
au venit aici, jos să-și dea 
acordul celor propuși să acir- 
muîască treburile obștești.

,Votez pentru că e bine, 
pentru că sîntem mulțumiți, 
pentru că-i cunoaștem pe con
ducătorii noștri și ce-or făcut 
or făcut bine și-or să facă 
și mai bine" — ne spunea 
unul dintre veteranii munți
lor —; Bolog Petru, de 81 de 
ani.

...și de pe 
țărmuri 

edificatoare
De pe șantierul viitorului 

baiaj, si lac de acumulare dc 
la Valea de Pești, 26 de muu- 
cilori au xenit s«î voteze La

(Continuare In pag. a 3-a)
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STEAGUL ROȘU

Rezultate remarcabile în

La vîrsta cea
fără de umbră

Cu mămica la vot.

din

■ Două

de grijilipsită

Geometrie
in spațiu
$i timp

(Urmare din pag. o 2-a)

ti-

lor 
lor

terminarea 
in forțele

altă parte, pe alte șan- 
La legislatura viitoare 
nu vor mai fi impreu- 
dată cu terminarea lu-

celificate 
Jiului,

u>
de votare am iniUnit oameni situați pe diferite 

maturității. Am aliat tineri, la vîrsta idealurilor 
visuri îndrăznețe și aspiră la perfec- 

contlnuu. Am aflat oameni situați undeva irt-

> oral pentru ceva comun, fiecare voiai pentru ceia speciile vlrstei.

exercite pentru

Au* votat 
lor tihnită,

LUMINA

MIERCURI 5 MARTIE

PROGRAMUL I:

veselie in fața secției de votare.

de 
B)

UNITĂȚII SOCIALISTE
PE TREPTELE CREDINȚEI ÎN

la toate secțiile 
trepte ale vlrstei 
înaripate, tineri catc-și făuresc 
tiune, aulodepUșindu-sc 
Ire cele două vlrste sau alții carc-si trăiesc bătrlncfele feriți de griji 

neajunsuri. l-am aliat in multe locuri alături, fafâ-n iațd. Fiecare a 
a

marea întrecere socialistă

BILANȚ BOGAT LA EXTRACȚIA 
DE CĂRBUNE ÎN LUNA FEBRUARIE

de

cit

au

Votează cei mai tineri ce
tățeni ai țării. Votează pen
tru ca visul lor de azi să de
vină mîine realitate.

In toate localitățile Văii 
Jiului, tineretul a fost acela 
oare a dat tonul veseliei ne
stăvilite, a imprimat sărbătorii 
acel fast care doar lui ii este 
propriu, a cintat, a dansat, a 
adus cuvinte de slavă partidu
lui părinte, care-i îndrumă pa
șii pe căile cele mai sigure 
ale viitorului. Am admirat a- 
cest tineret entuziast, i-am ci
tit in ochi diferite ipostaze 
ale bucuriei, cutezanței, hotâ- 
ririi, am fost alături de el in 
cele mai importante momente 
ale zilei sărbătorii alegerilor, 
cunoscîndu-i astfel, parca, mai 
mult, adevăratele valențe ale 
Încrederii sale în viitor.

Peste 5 000 de tineri
Valea Jiului au trecut pentru 
prima dată prin fata urnelor 
de votare, cu legitimă min- 
drie că s-au înrolat în marele 
detașament al cetățenilor ma
jori ai tarii, pătrunși de sen- 
limentul responsabilității con
ferit de împlinirea virstei ma
joratului și întărit de semnifi
cația sărbătorii primului vot.

O autentică imagine a op
timismului robust, a rigurozi
tății și avintului înflăcărat a 
oferit-o cetățenilor Lupeniului 
coloana celor peste 200 tineri 
care au străbătut, cu steaguri 
fîlfiind in vini, in acordurile 
fanfarei, străzile orașului. în- 
dreplîndu-se spre locul unde 
aveau să-și 
prima dată dreptul de cetă
țeni ai țării. Elevi, muncitori, 
studenți — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — înfrățiți prin aceleași nă
zuințe, uniți de aceleași senti
mente, au aprobat prin votul 
lor politica de mare înțelep
ciune a partidului — chezășia 
viitorului luminos.

Viitoarele cadre 
ale mineritului Văii 
care încă în vara acestui an 
se vor integra io nodurile 
muncitorimii, peste 150 elevi 
din ultimul an al Grupului șco
lar minier Lupeni. au poposit 
îa secția de votare nr. 75 în
soțiți de aceeași voie bună ca
racteristică tuturor tinerilor. 
Aici au votat pentru minuna
tele condiții de viață și învă-

țăturâ care li s-au creat, pen
tru realizarea lor ca oameni, 
ca muncitori utili viitoarei o- 
pero de construire a comunis
mului. Din discuțiile pe care 
le-am avut cu cîțiva dintre a- 
ceșli elevi am reținut mindria 
Ior firească de a fi alături de 
ceilalți cetățeni majori ai țârii, 
dorința lor de a continua să 
învețe și după 
școlii, încrederea
lor, in viitorul luminos ce le 
este asigurat.

.Mă simt parcă mai puter
nic ; mi se pare că am crescut 
cu ceva, acum după ce am 
depus buletinul de vot in ur
nă” — ne-a mărturisit elevul 
EM1L1AN PREDA, din anul 
III I, lăcătuși-montatori. .Eu — 
spunea elevul IOAN VÎLCU 
din anul III F — știind că in 
acest martie voi vota, m-aro 
străduit să obțin rezultate cil 
mai bune la învățătură, să-mi 
însușesc un mai mare volum 
de deprinderi practice, din- 
du-mi seama că doar astfel 
răspund grijii partidului de a 
ne crea cele mai hun o condiții 
de studiu”.

Sentimente de mulțumire, ho- 
tărîri de a persevera pe linia 
pregătirii profesionale și-au 
exprimat și elevii ION DAVID, 
GRIGORE RÂDUI.EA. NICO- 
LAE MATIEȘ ș.a.

In această coloană a tinere
ții șr optimismului s-au aliat 
și membrii formației de muzi
că ușoară a clubului din Lu
peni, dintre care majoritatea 
au votat în această zi pentru 
prima dată. .Sîntem eleve în 
clasa a Xl-a a Liceului din 
Lupeni — spuneau ROZANA 
MESTEACĂN și MARIA ISAI. 
Am votat azi, prima oară, 
pentru viața fericită, îmbelșu
gată pe care o trăiește tine
retul țării. Viitoarele alegeri 
am vrea să le intimpinăm in 
calitate de studente in medi
cină”.

.Nu știu de ce, dar un sen
timent deosebit m-a îndemnat 
să fiu primul la vot — măr
turisea operatorul de la secția 
cazane a I.EC. Paroșeni, LA- 
DISLAU MATHE. .Parcă ace
lași lucru s-a petrecut și cu 
mine — a adăugat vinzăloa- 
rea OLIVIA BOTOI. De aceea 
am și venit împreună. Și, spre 
marea noastră satisfacție, am 
fost primii care am introdus 
buletinele în urnă la secția 
de votare nr. 58”. Tot primii 
au votat și tinerii Alexandru 
Madaras, Marta Legrand, Vio
rica Spoială, Nicolae Cioica și 
Vasile Cornea la secția de vo
tare nr. 73.

De -,<■ l. .-piele din interior ale 
clădirii Scolii generale nr. 3 
Lupeni, după ce a interpretat 
două melodii de muzică ușoa
ră, elevul Mircea Zamfir a co- 
borît cedînd microfonul prie
tenului său Teodor Gladcbi 
pentru a recita poezia .Parti
dului”. Amindoi au votat pri
ma oară, pentru succesele 
ca elevi, pentru viitoarele 
succese ca studenți.

La Petrila, primii soli ai 
nerilor care votau pentru pri
ma oară s-au prezentat in 
fața urnelor dis-de-dimineațl 
Găină Ecatcrina, elevă în cli
sa a Xll-a a liceului din locali
tate, Chiroiu Maria, casnică și

Slanciu Nicolae, elev la Școa
la profesională (caic au venit 
la vot împreună cu membrii ce
lor 20 de familii de pe scara 
I, blocul 10 din cartierul 7 
Noiembrie), Maria Mirion, 
funcționară, muncitorii Mîr- 
zan Ioan și Nistor Sprinceană 
de la E.M. Petrila, Vancso A- 
dam, Macavel Panait, Elekes 
Ștefan, luliu Huszar, Ștefan 
Maidik din Lonea, Ileana Fă- 
nică, Coslin Ileana, Mihai Pă- 
truț, Ileana Grunță, Ion Bă- 
liinescu, Remus Furdui, Gheor
ghe Balog din Cimpa sînt doar 
o parte a tinerilor petrileni 
care au linul să pătrundă în 
sălile de ilare la prima oră 
a dimineți’

Mai lirzîu, desprinsa din mij
locul unui ciripit vesel al 
grupului de eleve din clasele 
a Xl-a și a Xll-a, prof. GEOR- 
GETA PÂUNESCU de la Li
ceul Petrila ne spunea că „fe
tele au fost foarte fericite azi 
și și-ar dori să răsplătească 
acest an care le-a adus matu
rizarea cu note cit mai mari”.

Și la Petroșani, la Uricani, 
la Vulcan si Banița și-au dai 
primul lor vot un mare nu
măr de tineri. între aceștia 
s-au aflat frații gemeni Cris
tian și Virgil Ciornei, Elena 
Lulea, Zoia Ungur din Petro
șani. Marieta Munteanu, Gheor
ghe Cică, Gheorghe Noczin- 
ger, Mihai Tudoran din Uri
cani, Marc Marcu, Maria Be- 
nea, Vasile Stoica din Bănită, 
Maria Gheorghe, Dumitru Ro- 
manescu, Maria lacob, Euge
nia Sofrone din Vulcan. „Am 
așteptat cu multă emoție și 
nerăbdare această zi — ne 
spunea eleva MARIA GHEOR
GHE. Secția în care votez se 
află chiar in localul liceului 
nostru, unul dintre cele mai 
noi și mai moderne din Valea 
Jiului. In timp ce mi-am in
trodus buletinul de vot în ur
nă, m-am gindit la aceste mi
nunate condiții de învățătu- 

m-am gindft la viitorul 
noastre pe 
cit mai re- 
„Năzuințele

partidului nostru a fost declan
șată de tineretul prezent la 
Casa de cultură din Petroșani, 
cînd la secția de votare de 
aici a sosit tovarășul DAVID 
IA7.ÂR, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular municipal pro
vizoriu, candidat în circum
scripția electorală nr. 5 Pe
troșani a M.A.N. Tovarășul 
David La/ăr a mulțumii pentru 
entuziasta primire făcută, on- 
gajindu-se să militeze neabă
tut penlru îndeplinirea sarci
nilor trasate de copducerea 
de partid, penlru prosperitatea 
municipiului nostru.

Din grupul color 20 de tineri 
din Aninoasa, ajunși la vîrsta 
responsabilității lor civice, pre- 
zenți la secția de votare in 
prima oră a zilei, i-am reți
nut pe Todor Bulea, lăcătuș

și pe elevii Ileana -Velta și 
Aristide Băjte.

A votat tinerețea.
A votat cil încredere pe cci 

mai buni dintre cei buni, cu 
încredere în viitorul țării în
tregi. A votat tinerețea pentru 
visuri împlinite, pentru împli
niri de visuri.

generații.

Băfrînefe

• Pe combinat a fost realizat un spor 
9 110 tone de cărbune ;

• Mina Lupeni din nou în frunte cu o 
pășire de 5 296 tone ;

• 27 din cele 35 sectoare ale C.C.V.J.
îndeplinit și depășit sarcinile de plan, pe pri
mul loc situîndu-se sectorul I al minei Aninoa
sa cu un plus de 1 895 tone de cărbune ;

• Productivitatea muncii a fost depășită cu 
25 kg/post pe Combinat. Dintre exploatări, cele 
mai bune rezultate le are mina Uricani unde 
productivitatea a 
ke/nost..

sporit fată de plan cu 126

Pentru unilălile miniere ale C.C.V.J., 
excepția minei Vulcan, realiză

rile obținuile în luna februarie au 
fost deosebit de frumoase. Antrenați 

întrecerea socialiștii, mobilizați 
deplin pentru inlimp: narea 
sărbători de la 2 martie.

dată c.'i sporul muncii și hărniciei 
lor se măsoară în sule. în mii de 
tone de cărbune date peste plan.

Pe combinat, au fost obținute 9 110 
tone de cărbune peste plan, 
privește exploatările miniere.

du dovedit încă o fia se prezintă astfel:

E. M. Lupeni + 5 296 tone
E. M. Petrila + 2 848 tone
E. M. Uricani + 2 098 tone
E. M. Dîlja + 626 tone
E. M. Aninoasa + 170 tone
E.D.M.N. Paroșeni + 28 tone
E. M. Lonea 12 tone

1 968 tone 
începutul anului.

E. M. Vulcan
Ca urmare, de la

C.C.V.J. au fost extrase peste plan 9 352 tone 
de cărbune, evidențiindu-se minele Lupeni, Pe
trila și Dîlja.

lă, 
nostru, la visele 
care ni le dorim 
pede realizate", 
mele de viitor sînt să-mi iau 
examenul de bacalaureat și să 
reușesc la admiterea in facul
tatea de biologie — ne măr
turisea eleva EUGENIA SO- 
FRONE. Știu că acest lucru 
depinde numai de mine, de 
aceea mă piegătesc temeinic 
de pe acum. Am votat azi și 
pentru viitorul meu de stu
dentă”.

De sus, de pe dealul Institu- 
din Petroșani, 

student! au 
ora 6 spre’ 
din incinta 
Alături de

secția din Clmpu lui Neag. 
S-au aflat alături, in fata ur
nei, Ion Pavelonescu, Ion 
Slanciu, Oprea Celăreanu, Iod 
B1-S4D, Nicolae Abalașei, Va
sile Simonaș, Gheorghe Buhai, 
Trifu Roman. La legislatura 
trecută, acești oameni nu se 
cunoșteau între ei. Fiecare lu
cra în 
Here.
la fel, 
nă. O
crarilor, fiecare va apuca dru
mul altor șantiere, la Valea 
de Pești răminînd doar marea 
miniaturală în undele căreia 
se va oglindi un cochet ho
tel turistic.

Inginerul MIHAI NEFERU, 
adjunctul șefului de lot ne-a 
mărturisit: ,Am votat pentru 
prima dală în Valea Jiului. 
Dar sper să mai votez aici. 
Intenționez să mă stabilesc pe 
aceste meleaguri. Penlru 
tinua înflorire a acestor 
curi, pentru binele oamenilor 
de aici mi-am dai azi v 
candidalilor Frontului Uni 
Socialiste”.

tului de mine 
mai mult de 150 
coborit înainte de 
secția de votare 
Liceului Petroșani,
ei - cadre didactice și rec
torul institutului, Aron Popa. 
Au votat pentru prima oară 
in calitate de studenți Nico- 
lae Paicu, Lucia Popa, Gheoi- 
ghe Nacșu, loan Necula, Ni- 
colae Tebics, Cornel Puiu, cu 
toții viitori specialiști ai in
dustriei noastre carbonifere. 
Pentru viitorul lor, pentru dez
voltarea continuă a I.M.P. — 
prestigioasă instituție de invă- 
țămînt supeiior tehnic, care a 
intrat in al 21-lea an de eXis- 

-*+ență — pentru condițiile, al
tădată nebănuite, de învăță
tură — studenții centrului u- 
niversitar Petroșani și-au ex
primat adeziunea totală față de 
candidații Frontului Unității 
Socialiste, fată de parlid și 
popor.

O puternică manifestare de 
încredere deplină în politica

Dacă tineretul a votat pentru 
prezentul socialist, pentru vi
itorul luminos, cei pe care-i o- 
punem la începutul rîndurilor 
de față tinereții entuziaste — 
veteranii localităților noastre 
— au votat pentru oxcerirjle 
revoluționare cărora le-au fost 
martori oculari și făptași activi 
și al căror rezultat este seni
nul zilelor de azi. 
pentru bătrînețea 
lipsită de griji.

In secția de votare nr. 73 
Lupeni l-am intilnit pe minerul 
pensionar Aron Cristea, Li 
pieptu-i strălucind de <decoia- 
ții — dovezi ale unei îndelungi 
lupte în ilegalitate -- înainte 
de începerea votării. El și in
ginerul minier pensionar Wi
liam Szuder, au fost primii vo
lan ți la această secție. „Anii ti
nereții mele — ne declara pri
mul interlocutor al zilei, Aron 
Cristea — au fost ani de pri
goană, negri, lipsiți de orice 
bucurii, ani presarăți £U în- 
lîmplări de care nu-mi place 
să vorbesc. Tinerii aceștia voi
nici. sănătoși, bine îmtyrăcalț, 
au votat uipăr la umăr cu mi
ne. Cu totul alta este, viata 
lor. Pentru ei am votat".

La Petrila, in fata clădirii 
Școlii generale nr. 2 (secția de 
votare nr. 53), ne-a întîmpinat, 
voios și gata ca întotdeauna de 
a incepe șirul povestirilor sale, 
minerul pensionar Geza Kope- 

cam de aceeași vîrstă și

nutrind aceleași convingeri 
sentimente ca și semenu-i din 
Lupeni. L-am întrebat daca a 
votat. Am primit un răspuns 
clar și concis : „Am votai prin
tre primii împreună cu șeful 
minei Lonea, inginerul Aure) 
Brînduș. Am votat pentru vi
itorul copiilor și nepoților noș
tri. Am votat pentru pace, pen
tru că noi. minerii, dintotdea- 
una am vrut și vrem să mun
cim în liniște, să ne bucurăm 
de roadele muncii noastre, să 
fim fericiți".

Secția de votare nr. 54 Cim- 
pa. Ora 6. De urnă se apropie 
pensionarul Simion Mogoș, unul 
dintre cei mai activi gospodari 
petrileni. După ce-și introduce 
în urnă buletinele de vot. Si
mion Mogoș, in calitate de can
didat în circumscripția electo
rală județeană nr. 93, se an
gajează hotărît să-și aducă de 
acum înainte o și mai mare 
contribuție la ridicarea urba
nistică a orașului.

Prin fața tuturor urnelor din 
secțiile de votare s-au perin
dat alți și alți pensionari. Și 
toți și-au dat votul pentru zi
lele liniștite ale amurgului vie
ții lor. A reieșit aceasta și din 
declarațiile lui Florian Regner 
și Dan Avram din Petroșani, 
ale lui Vasile Tudoran si Ni- 
colae Filip din Lupeni, ale lui 
Petru Codrea și Petru Săcăluș 
din Aninoasa. ale lui lulîu I-Iai- 
du și Cornel Cenușă din Pe- 
trila, ale lui Ștefan Ungur și 
Simion Dragotă din Bănită, ale 
tuturor virslnicilor acestor me
leaguri. care au votat duminică.

REPORTAJ
REALIZAT DE :

Viorel TEODORESCU 
Dumitru GHEONEA 
Tiberiu SPATARU 
Traian MULLER 
Dumitru CRIȘAN 
Petru BREBEN
Pavel MUNTEANU

® ♦ •

Fotografii do : Eduard FRITSCH, 
Alex. R1EGELHAVPT, Iosif 

KISS, Mihai COCiRLA

De menționai faptul că din cele 
35 sectoare ale C.C.V.J. 27 au înde
plinit și depășit sarcinile de plan, 
contribuind in acest fel la realizările 
minelor de care aparțin. Un exem
plu semnificativ in acest sens l-au 
dat minele Petrila. Dîlja și Uricani 
care nu au nici un sector rămas în 
urmă. O situație care se cere grab
nic îmbunătățită o au sectoarele 11 
și III de la mina Aninoasa și II, III, 
IV de la mina Vulcan, al căror mi
nus loial de 6 260 tone a influențat 
negativ balanța realizărilor. Fală de 
această stare de lucruri, se impune, 
o mobilizare șij mai susținută a co
lectivelor sectoarelor respective, con
ducerile color două exploatări avind 
datoria să-și concentreze și mai mult 
atenlia asupra modului cum sectoa
rele în cauză s-au organizat, să le 
acorde un sprijin și mai substanțial 
pentru o cit mai grabnică redresare.

Merită evidențiată activitatea de
pusă de colectivul de lucru al E. M. 
Uricani, care după o lună de insuc
cese. s-a mobilizat pe deplin, reu
șind să demonstreze că planul poale

fi îndeplinit și depășit ritmic, deca
dă cu decada. Pe cînd oare aceeași 
preocupare privind ritmicitatea și la 
exploatările . Lonea, Petrila. Aninofl- 
sa. Vulcan, Paroșeni ?

In ce privește calitatea cărbunelui 
extras, rezultatele sînt încă sub po
sibilități. Mari depășirj_ în ce pri
vește conținutul de cenușă planifi
cat au înregistrat E. M. Uricani (4,6 
puncte), E.D.M.N. Paroșeni (3,6 punc
te). E. M. Petrila — care ne obiș
nuise cu rezultate bune Ia acest in
dicator — (L8 puncte) si E M Ani
noasa (1.7 puncte).

Ca o concluzie de care trebuie să 
se tină seama în activitatea de vi
itor. se desorinde faptul că atunci 
cind există preocupare majoră pen
tru organizarea corespunzătoare a 
procesului de producție, planul poa
te fi realizat ritmic șl la toți indi
catorii. Inscriindu-se pe această li
nie,- eliminîndu-se deficiențele care 
încă mai există, rezultatele viitoare 
vor fi cu siguranță șî mai bune

R. SFLEJAN
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16,30—17,00 Campionatul mondial 
hochei pe gheață (grupa 
România — Republica Demo
crată Germană.

17,30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații la ma

tematică (clasa a VllI-a). Tema : 
Probleme asupra volumelor și

ariilor.
18,05 Limba engleză. Lecția 49.
18.30 Pentru copii. „Micii natura

li ști".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tele-universitatea. Istoria civili

zațiilor. Arta tradițională afri
cană.

20,00 Film artistic: „Marșul cel lung". 
Premieră pe țară.

21,25 Actualitatea muzicală.
21,50 Monografii contemporane. Ca

sa nr. 210.
22,10 Prefață la Festivalul interna

țional de muzică ușoară „Cer
bul de aur" — Brașov 1969

22.30 Campionatul mondial de patinaj 
artistic. Colorado Springs. Pro
ba de dans.

23.30 Telejurnalul de noapte.
23,40 închiderea emisiunii.

a III-a. „Alți oameni, alte comori"; 
20,26 Muzică,- 20,30 Festivalul inter
național de muzică ușoară ,,Cerbul 
de aur" — Brașov 1969. Transmisiu
ne în direct. In pauză: Radiojurnal; 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață,- 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Matineu literar,- 
lucrări corale,- 10.10 Curs 
germană,- 10,30 Melodii 
11,05 Caleidoscop muzical, 
tă Ionel Miron, Alexandru 
Manolache și Graziela Chițu,- 
Sfatul medicului,- 12,00 Uverturi de 
estradă; 12,20 Cronica muzicală; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat,- 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,20 Soliști șt- orchestre 
de muzică ușoară; 14.10 File de le
gendă; 14,35 12 dansuri germane de 
Beethoven; 15,05 O melodie... trei in
terpret; 15,15 Studioul de poezie (re
luare); 15,35 Cintecul patriotic în 
creația compozitorului Ion Hartulary 
" .. v . SpOrj

Valsuri 
Antena 
Păunes- 
de azi

10,00 Pre- 
de limba 
populare,- 

11.25 Ciu- 
Jula, Văii

11,45

Darclâe;' 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic,- 16,10 
vocale și orchestrale; 16,30 
tineretului,- 17,00 Cintă Jean 
cu,- 17,15 Muzicieni români 
despre muzicieni români de ieri: Ni
colae Lungu despre D. G. Kirlac; 
17,45 Radiosimpozion; 18,05 Muzică 
populară și ușoară; 18,30 Gazeta ra- 

. dio; 19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,20 Sport; 19,50 Can
țonete,- 20,05 Teatru radiofonic serial. 
„Aurul negru" de Cezar Peltescu, 

" dramatizare de Iile Păunescu, Seria

PROGRAMUL 11 :

6.00 Din programul zilei; 6,10 Es
trada dimineții; 6,45 Muzică populară 
din Banat; 7,10 In sunet de fanfară; 
7,37 Taranlele,- 7,45 Cîntec și joc; 
6.10 Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,35 Concert; 9,10 Curs de 
limba germană; 9,30 De la un cintec 
la altul; 10,05 Din repertoriul vio
loncelistului Cătălin Ilea; 10,30 An
tena tineretului; 11,15 Piese simfo
nice de Theodor Rogalski; 12,05 A- 
vanpremieră cotidiană,- 12,15 Concert 
de prînz; 14,00 Din cînlecele și dan
surile popoarelor; 13,15 Recital Nico
lae Florei; 13,30 Unda veselă (relua
re); 14,00 Muzică populară; 14.30 
Moment șlunțific; 14,35 Muzică u- 
șoară< 16,15 Consultație juridică; 
16,25 Muzică ușoară; 17,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic,- 17 10 
Cintă Angela Moldovan și Alexan
dru Grozuță; 17,30 Arte frumoase; 
17,45 Divertisment in stil clasic de 
Don Conslantinescu; 18.05 Țării, ini
ma și versul. Montaj de poezie con
temporană romanească; 18.25 Voci, 
orchestre, melodii.- 19.05 Luminile 
rampei; 19,30 Curs de limba fran
ceză,- 19.50 Noapte bună, copii; 20,30 
Ora specialistului. Pr. /,-nt și viilor 
în știința agricolă.- .'0 50 Seloriiunl 
din operate,- 21,20 Conce-t Tartriii; 
21,-15 Muzică de estradă, ?' ‘0 Co
nica muzicală; 22.-I0 Lic-duri de Mi
hail Jora,- 23,07 Fragment * din o- 
pera „Trei generații de Sergiu Sar- 
cliizov,- 23,45 Melodii birt.- 0,05—1,00 
Compozitori contemporan — Frank 
Martin.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția, va face o vizită oficială în Turcia, între 24 și 29 
martie 1969, Ia invitația președintelui Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay și a soției sale.

i

Decretarea stării excepționale
în Guineea Ecuatorială

AMBASADORUL SPANIEI LA SANTA ISABEL 
TOST DECL ARAT PERSONA NON GRATA

A

In Vietnamul de sud 
patriotii continuă 
atacurile asupra 

bazelor americane

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de România în Comisia O.N.U 

pentru dezvoltare socială

SANTA ISABEL 3 (Agerpres). — 
Guvernul Guineei Ecuatoriale 3 de
cretat pe tntreg teritoriul republicii 
starea excepțională și a introdus res
tricții de circulație. Anunlind aces
te măsuri, Jesus Oyono, ministrul lu
crărilor publice și însărcinat cu pro
blemele apărării, a calificai drept 
inexacte și tendențioase informațiile 
furnizate de presa spaniolă, potrivit 
cărora avutul și viețile cetățenilor 
spanioli rezidenti in Guineea s-ar 
afla în primejdie. Poporul și tortele 
de ordine din Guineea Ecuatorială, a 
subliniat ministrul, asigură ordinea.

După cum s-a mai anunțai, trupele 
spaniole au fost introduse Tecent în 
capitala Guineei Ecuatoriale. Santa 
Isabel și in al doilea oraș ca mă
rime din țară. Bata, sub pretextul 
, menținerii ordinii" și „apărării ce
tățenilor spanioli" din această tară 
africană. Hotărîrea guvernului spa
niol a fost adoptată fără consultări 
prealabile cu guvernul Guineei E- 
cuatoriale.

Deși autoritățile coloniale spaniole 
au acceptat în octombrie anul tre
cut să acorde independenta Guineei 
Ecuatoriale, ele refuză să renunțe 
la pozițiile lor din această țară, ca- 
lificînd proclamarea independentei 
ca pe un act pur formal care nu le 
va limita posibilitățile de manevră. 
Tînărui stat se află într-o situație e- 
conomică deosebit de grea. întrncît 
pozitiiie-cheie în principalele ramuri 
sint deținute in continuare de euro
peni și în primul rînd de firmele 
spaniole. Bogăția principală a tării — 
plantațiile de cacao, cafea precum 
și întinsele păduri — se află sub 
controlul monopolurilor spaniole. In

tară continuă să circule moneda spa
niolă, care constituie un izvor ’de 
șantaj și presiuni asupra guvernului 
tării.

Măsurile economice ale guvernului 
legal inlimpină opoziția și sabotajul 
neocolonialiștilor care se comportă 
ca și cum Guineea Ecuatorială ar fi 
o rezervă de materii prime pentru 
Spania. In ultimul timp s-a intensifi
cat campania în sprijinul desprinde
rii insulelor Fernando Po de restul 
tării și împotriva președintelui Ma
cias și a guvernului său.

Ca răspuns la această propagandă, 
președintele Macias a avertizat pe 
neocolonialiști și pe cetățenii străini 
că nu au dreptul să se amestece în 
treburile interne ale Guineei Ecua
toriale. Din tară au fost expulzați 
cîțiva rezidenti spanioli. In urma si
tuației create, guvernul 3 fost nevoit 
să declare persona non grata pe am
basadorul Spaniei la Santa Isabel.

Acțiunile trupelor spaniole sub pre
textul 
fi cate 
ilegal 
blicii, 
cialităților spaniole privind „acorda
rea pașnică și de bunăvoie a inde- 
nnndenței Guineei Ecuatoriale".

„menținerii ordinii" sint cali- 
oficial ca un act de amestec 
în treburile interne ale repu- 
care contravin declarației ofi-

20000 de militari americani 
ținuți în șah de numai... 16 
patriofi! O afirmație incredi
bilă, dacă în sprijinul ei nu 
ar sta faptele, grăitoare prin 
ele însele pentru tenacitatea 
și inventivitatea acestor os
tași ai forțelor populare. Lo
cul acestei aefiuni temerare 
— Cu Chi, tabăra militară a- 
mericană situată la numai 25 
de kilometri de Saigon 1 Ina- 
intind metru cu metru, făcind 
inofensive cimpurile de mine 
și dispozitivele semnalizatoare, 
străpungind mai bine de zece 
bariere de sirmă ghimpată și 
obstacole, Irecînd neauziji pe 
lingă patrulele de pază, pa
triotii și-au atins ținta urmă
rită : hangarul și platoul de 
aterizare și decolare al eli-

lin sub 
de mai

copierelor gieie. O dată a- 
junși aici, ei au așteptat cli
pa stabilită cînd compalriotii 
lor au declanșat din afara ba
zei un bombardament cu pro
iectile reactive. La adăpostul 
acestei acțiuni, care au imo
bilizat unitățile de apărare în 
alte sectoare, ostașii F.N.E. au 
dinamitat melodic 12 elicop
tere de mare capacitate ce 
serveau la transportul trupe
lor. O dată cu explozia neaș
teptată, confuzia și .panica a 
fost generală.

Astfel de acțiuni 
presiune permanentă
multă vreme această mare ba
ză, considerata ca un scut de 
apărare al imensului aeroport 
Tan Son Nhul dintre Saigon 
și Cholon. Chiar ofiferii ame
ricani au recunocut că, in ciu
da măsurilor extraordinare 
de securitate, momentul și lo
cul atacurilor depind numai 
de forjele patriotice. Înconju
rată de nenumărate centuri de 
siguranță, această bază, ca și 
altele, au devenit deosebit de 
vulnerabile în ia(a unităților 
forje loi armate populare de 
eliberare din Vietnamul de 
sud. !n orice moment, ele pot 
face „șah mal" dispozitive de 
apărare oricît de complexe. O 
dovec/esc din plin cele peste 
200 de atacuri întreprinse in 
săplămina trecută împotriva 
aerodromurilor și bazelor mi
litare americane.

A. I.

te-

în Europa

rezoluție s-au 
coautori dele-

termen
cadrul dezvol-

constatată sau înregistrată în 
declarație oficială, scrie „Le

Lansarea navei cosmice

acest 
serviciile

SAIGON 3 (Agerpres). — In ulti
mele 24 de ore, forțele patriotice 
sud-vietnamezo au continuat să bom
bardeze importante obiective mili
tare americane și să inițieze acțiuni 
ofensive împotriva unor poziții de
ținute de forțele americano-saigonc- 
zc.

Cel puțin 20 de baze militare au 
fost atinse de rachetele și obuzele 
lansate de patrioti în noaptea de 
duminică spre luni, sc.rie corespon
dentul agenției Reuter. Printre aces
tea se numără baza de la An Hoa, 
situată la sud de Da Nang, bombar
dată pentru a treia oară în cursul 
unei singure săptămîni, baza de la 
Cu Chi, la 25 kilometri de Saigon.

Totodată, menționează agențiile de 
presă, în noaptea de duminică spre 
luni patriotii au lansat rachete asu
pra Salgonului.

In ceea ce privește ciocnirile ar
mate, agențiile de presă semnalează 
că în Delta Fluviului Mekong conti
nuă luptele dintre patrioti și forțele 
amoricano-saigoncze.

----©-----

NEW YORK 3 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru dezvoltare so
cială, care își desfășoară in prezent 
lucrările la New York, a adoptat 
in unanimitate un proiect de rezo
luție initiat de România, pe tema 
. Politica și programele pe 
lung pentru tineret in 
tării naționale".

La acest proiect de 
alăturat în calitate de 
galiile : Chile, Franței, Indici, Mauri- 
taniei, Olandei. Cehoslovaciei. Tuni
siei, U.R.S.S.iși Canadei.

Rezoluția recomandă guvernelor sa 
includă, in politica și planurile lor 
de dezvoltare națională, problemele 
și nevoile tinerelului in toate dome
niile și să asigure participarea acti
vă și coordonată a tinerilor la elabo
rarea și punerea în aplicare a poli
ticii de dezvoltare la toate nivelele. 
Totodată, O.N.U. și instituțiile sale 
specializate sini invitate să includă 
în programele lor do lungă durâtă, 
acțiuni legate de asigurarea integră
rii tinerei generalii in viata econo
mică și socială.

• Zborul va dura zece zile • Misiune plină de riscuri 
pentru cei trei cosmo.nauți de la bord.

Aplicații militare 
pe teritoriul 

R. I). Germane
BERLIN 3 (Agerpres). — Pe 

riloriul R.D.G. au început aplicațiile 
comune ale grupului de forte arma
te sovietice stalionate în R.D. Ger
mană și ale unităților Armatei 
populare naționale a R.D. Germa
ne, anunță A.D.N. Aplicațiile sint 
conduse de mareșalul Uniunii So
vietice, I. Iakubovskl, comandantul 
suprem al forțelor armate unite ale 
Tratatului de la Varșovia.

Comentarii din presa străină

WASHINGTON 3. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Luni la ora 11,00 ora locală, 
(ora 18,00 oVa Buoureștiului) de pe 
poligonul C^e Kennedy a fost lan
sată nava cosmică „Apollo-9" avînd 
la bord' pe ’bosmonaulii James Mc
Divitt, David Scott și Russell Schweic- 
kart. „Apollo-9" s-a înscris la 13 mi
nute de la „decolare" pe o orbită 
în jurul Pămîntului, cu o rază de 
191 km. Zborul va dura 10 zile.

Scopul zbofului e9te de a experi
menta modulul lunar cu care într-o 
viitoare’ misiUne spațială, din vara 
acestui 1 an, se va încerca aseleniza
rea. In cursul celor zece zile cosmo- 
nauții vor efectua un complex pro
gram spațial printre care deconec
tarea modulului lunar din partea in
ferioară a 
la partea 
nevră s-a 
(20,45 ora

După încheierea turneului
lui Nixon

Turneul președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, în Europa occidentală, 
încheiat duminică seara, face obiec
tul a numeroase comentarii. ale cer
curilor diplomatice și presei din 
țările vizitate. Majoritatea comen
tariilor, destul de rezervate, relevă 
că principalul rezultat al vizitelor 
lui Richard Nixon este stabilirea 
unui contact personal cu liderii 
vest-europeni. Agenția United Press 
International subliniază că Nixon a 
sosit ,într-o Europă (occidentală) 
adine divizată și circumspectă față 
de Statele Unite". Richard Nixon 
s-ar fi străduit să evite reînnoirea 
unor vechi feude.

Cercurile diplomatice sint unanime 
in aprecierea reținută a perspecti
velor „reconcilierii" franco-america- 
ne. O oficialitate franceză a decla
rat că „discordiile dintre Franța și 
S.U.A. sint fundamentale și nu vor 
putea face ușor obiectul unor tra
tative". Printre problemele
gente sint menționate N.A.T.O., 
tegraiea" 
sistemului

Comentînd turneul
Nixon, presa franceză se arată 
mai rezervată. „O identitate de 
deri între Washington și Paris

diver- 
,In- 

vest-europeană, reforma 
monetar internațional.

președintelui 
cea 
ve- 
nu

Incidente 
de graniță 

sovieto-chineze

a fost 
nici o 
Figaro". O analiză a situației inter
naționale ar scoate repede la iveală 
puncte de dezacord".

Referindu-se la „sinceritatea", de
seori evocată în legătură cu convor
birile dintre Richard Nixon și pre
ședintele de Gaulle, „L'Humanite" a- 
mintește că „în vocabularul diplo
matic prin acest termen se înțelege 
de cele mai multe ori existența di
vergențelor. Dacă climatul s-a 
schimbat, interesele rămîn, după 
cum a spus de altfel generalul de 
Gaulle, „diferite", iar pozițiile „con
tradictorii". Richard Nixon, scrie 
ziarul în continuare, „a făcut tot 
posibilul pentru a pune o picătură 
de ulei pe angrenajul care scirțîie 
al alianței nord-atlanlice". In legă
tură cu atitudinea președintelui 
S.U.A. Iată de generalul de Gaulle, 
„L*Aurore" scrie: „Un gest de de
ferentă, oricît de semnificativ ar fi, 
poate oare modifica linia diplomati
că a Elysee-ului ? Nimănui nu-i sca
pă că, în spatele cuvintelor 
curtoazie, divergentele 
N.A.T.O., politica a 
Orientul Mijlociu, 
conferințe monetare". 
Libere'
„nimeni nu trebuie să se aștepte la 
schimbări spectaculoase in pozițiile 
respective, după cele trei zile de 
întrevederi de la Paris".

(Agerpres)

de 
subzistă: 

vest-europeană, 
proiectul unei 

„Le Parisien 
subliniază la rîndul său că

rachetei și conectarea lui 
ei superioară. Prima ma- 
și efectuat la or-a 13,45 
Bucureștiului) prin deco

nectarea celei de-a treia trepte a 
rachetei purtătoare „Saturn-5" care 
are la una din extremități modulul. 
S-a trecut apoi la îndepărtarea na
vei „Apollo-9" la o distantă de circa 
15 metri de modul, efectuarea unei 
întoarceri dâr 180 grade a navei „A- 

și c8iiectarea modulului ou 
sii peri oară a navei. După a- 
complicată operațiune cosmo- 
McDivitt și Schweickart .se

pollb" 
partea 
ceasta 
nauții 
vor îmbarca la bordul modulului prin 
intermediul tunelului de legătură din
tre nava mamă și modul, vor verifi
ca toate sistemele și aparatele le
gate intre ele cu ciroa 40 km cablu 
electric. Unul dintre coSmonauți va 
părăsi âjioi‘cabina modulului, va face 
o deplasare prin spațiu pină la in
trarea iii calîlna navei „Apollo", un
de va 1 fi așteptat de David Scott.

Riscul cel! mai mare din întreaga 
misiune1 a ‘zborului lui „Apollo-9" 
va interveni jin cea de-a patra zi de 
zbor cînd modulul lunar va fi des
prins dE navS „mamă" pentru a efec
tua o serieS’âe manevre asemănătoa
re cu cele ce vor trebui făcute în 
cazul aselenizării.. In acest scop vor 
fi puse'-' în funcțiune sistemele de a- 
prindert, coîiducere manuală și auto
mată, aselenizare și decolare. Modu
lul se Va îndepărta de „Apollo-9" la 
o distantă de circa 160 km. Modu
lul lunar, d’onumit de cosmonauți 
„Spider" (păianjen) din cauza formei 
corpului și picioarelor sale asemănă-

toare cu ale păianjenului, nu poate 
să se reîntoarcă independent pe Pă- 
mînt. Există riscul mare al eșuării 
cuplării modulului la nava „Apollo", 
caz în care viața celor doi cosmo- 
nauti aflați la bordul „păianjenului", 
ar fi în pericol. In momentul în care 
se va face conectarea, Scott va avea 
dificila misiune de a conduce nava 
„Apollo" și a efectua în același timp 
operațiunile de cuplare cu modulul 
lunar.

Oficialitățile N.A.S.A. apreciază y că 
zborul lui „Apollo-9" este cea mai 
riscantă și mai îndrăzneață misiune 
spațială efeotuală pînă în prezent 
de americani. In cazul în care zborul 
lui „Apollo-9" se va termina cu un 
succes de sută la sută, oficialitățile 
N.A.S.A. au declarat că ar putea de
vansa cu două luni zborul spre Lună 
prevăzut a avea loc în luna iulie 
a. c. In această eventualitate misiu
nea lui „ApoIlo-lO'' va fi suspendată 
și se va trimite spre Lună „Apollo- 
11" împreună cu modulul lunar care 
va încerca .aselenizarea. In cazul în 
care „Apollo-9" va eșua în misiunea 
sa, atunci este de așteptat o repetare 
a zborului și trimiterea în spațiu a 
lui „Apollo-10" potrivit planului ini
tial stabilii.

burse diplomatice braziliene 
autorizate informează că In 
ultimele zile S.U.A. au initial 
intense contacte cu reprezen
tanții (ărilor lallno-americane 
la O.S.A., pentru a contracara 
mișcarea de solidaritate lată 
de guvernul peruvian, care, 
după cum se .știe, este supus 
unor amenințări din partea 
S.U.A., ca urmare a naționa
lizării bunurilor lui „Interna
tional Petroleum Company" 
Nord-amerlcanii se arată pre 
ocupa/i de o serie de poziții 
in sprijinul guvernului peru
vian, considering că procesul 
acesta poate pune In primej
die statuqo-ul relațiilor Inter 
americane chiai la începutul 
Administrației Nixon. In acest 
context se apreciază că ar pu
tea apare co mol leat li scrioase 
la apropiata reuniune intern- 
mericană, prevăzută pentru 31 
martie la Santiago de Chile la 
care Brazilia a propus să se exa
mineze progresul economico- 
social al țărilor America La
tine și telul cum aceste țări 
Infeleg să considere pe viilor 
ajutorul american'.

„Trade, not aid" (comerț, nu 
ajulor) — formula mai veche 
prezentată ca principală reven
dicare de către țările subdez
voltate este reluată 
timp cu insistentă 
rafiile diferitelor 
lalino-americane.

In afară de faptul că reu
niunea de la Santiago de Chile 
ar putea dura pînă după 9 a- 
prilie — data ci nd ar urma 
să intre in vigoare amenda
mentul Hickenlooper, adică 
suspendarea integrală a asis
tentei economice pentru Peru, 
inclusiv anularea cotei impor
turilor de zahăr — și prin ur
mare ar oferi lalino-america- 
nilor un prilej de a „legaliza" 
sprijinul fată de Peru, reuniu
nea ar pulea contribui la sti
mularea tendințelor anllmo- 
nopoliste și in alte tari de pe 
continent.

Dată fiind rezonanta conflic
tului Peru—S.U.A. în rînduri
le opiniei publice, o serie de

guverne latmo-arnericane 
putea vedea silite să procede 
re la relormularea in spirit 
anilmonopolist a unor acor
duri cu S.U.A. privind statutul 
mialelor marilor trusturi, atll 
pel raliere, cit și cele operind 
in alte sectoare. Conform u- 
nor știri vehiculate in aceste 
z//e la Buenos Aires, Argenti
na ai ii acceptai să sondeze 
guvernul Peruvian pentru a 
verifica dacă există o bază de 
aplanare a conflictului Peru— 
S.U.A. prin negocieri. Rămîne 
de va/ui ce concluzii se vor 
trage pe marginea medierii 
argenllniene. Se crede lotuși 
că. in încercarea de a evita im
plicat ii mai serioase pentru he- 
qemnnia lor in emisferă, S.U.A. 
s-ar mullum'i ca Lima să decla
re doar că acordă preferință 
di1-' ulfior in jurul unei mese 
rol unde, și atunci un emisar 
soedal al președintelui Nlxon 
ar urma să lie trimis in ca
pitala peruviană pentru con- 
ver^alii. In jurul nallonaiităfll 
eventualului emisar circulă 
i ersiunea că S.U.A. s-ar pulea 
abale de la regulă in 
caz și să utilizeze
unui lalino-american din ra- > 
liuni „emoționale". Nu se știe / 
încă precis cine anume ar pu
tea fi trimis in această cali
tate, dar numele fostului se
cretar general al O.S.A., Jose 
Mora (Uruguayan) este cel mai 
des menjionat de observatori. 
Judecind după ultimele de
clarații ale guvernului Peru
vian, Lima se menține inflexi
bilă pe poziția dinainte, adică 
socotește exproprierea o ches
tiune internă, conformă cu le
gile tării, și, prin urmare, de 
exclusivă competentă peruvia
nă. Președintele Juan Velas
co Alvarado a repetai recent 
că va acuza Stolele Unite la 
O.S.A. de „agresiune economi
că" in cazul cînd Administra
ția Nixon ar recurge la amen
damentul Hickenlooper.

in ultimul 
in deda- 
oficialități

Vasile OROS
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

Echipajul navei „Apollo-9", de 
la stingă spre dreapta: Russel 
Schweickart, David 
James McDivitt.

MOSCOVA 3 (Agerpres). - După 
cum anunță agenția TASS, guver
nul sovietic a adresat la 2 martie o 
notă de protest guvernului Republi
cii Populare Chineze, in care se spu
ne că la 2 martie, la ora 4,10 (ora 
Moscovei) in zona punctului de gra
niță Nijne-Mihailovka de pe riul 
Ussuri un detașament armat chine
zesc a trecut granița de stat sovie
tică și s-a îndreptat spre Tnsula Da- 
manski. Partea chineză a deschis fo
cul și s-au înregistrat morii și răniți. 
Prin acțiuni ale grănicerilor sovietici, 
cei care au încălcat granița au fost 
respinși de pe teritoriul sovietic.

★

PEKfN 3 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția „China Nbuă", la 2 
mantie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. P. Chineze a adresat o nota 
de protest Ambasadei U.R.S.S. din 
Pekin în care se spune că în dimi
neața aceleiași, zile la ora 9,17, nu
meroși soldați sovietici fputernic înar
mați, împreună cu care blindate și 
alte vehicule militare, au pătruns 
intr-o regiune din Insula Cenbao de 
pe teritoriul chinez. Ei 
primii locul, omorînd și rănind mai 
multi grăniceri chinezi. După aver
tismente repetate, patrule chineze de 
frontieră au fost obligate să riposteze 
io autoapărare.

© PLAGA. — La Utrecht s-a 
deschis cel de-al 92-lea Tîrg in
ternațional de primăvară.

România participă Ia acest titg 
pentru a treia oară consecutiv. 
In pavilionul românesc sint ex
puse produse ale industriei u- 
șoare, construcției de mașini, 
bunuri de larg consum, precum 
și produse ale industriei locale 
și meșteșugărești.

încă din prima zi, pavilionul 
românesc s-a bucurat de un 
deosebit interes din partea pu
blicului, fiind vizitat de perso
nalități ale vieții economice șl 
comerciale din Olanda, de nu
meroși oameni de afaceri.

© KUALA LUMPUR. — Primul mi
nistru al Malayeziel, Tunku Abdul 
Rahman, anunță agenția U.P.I., a fă
cut o declarație in care a reafirmat 
dorin|a guvernului său de a stabili 
relații diplomatice cu Republica Popu
lară Chineză.

Premierul a subliniat că „Malayezia 
dorește să aibă relații de prietenie 
cu orice Iară care acceptă principiile 
neamestecului în treburile interne și 
ale coexistenței pașnice".

BERNA. ,Suceedîndu-se Ia

au d'eschîs

intervale relativ scurte, crizele mo
netare (occidentale) riscă să provoa
ce o dezagregare progresivă a re
lațiilor economice internaționale, 
pentru că ele antrenează aproape 
totdeauna adoptarea de măsuri 
care restring schimburile comercia
le și plățile* — declară Banca Na
țională a Elveției in raportul său 
anual pe 1968.

Aviația federală nigeriana 
a bombardat Umuahia

Uh coinuhical al postului de radio 
Biafra, citai de agențiile de presă 
occidentale, a anunțai că aviația fe
derală nigeriana a bombardai în două 
reprime centrul orașului Umuahia. In 
urma acestor raiduri, precizează co
municatul, 5 persoane au fost ucise, 
iar alte 30 rănile.

Bombeleilansate din avioanele fe- 
derațf au ‘distrus mai multe clădiri, 
printre care și două sedii ale unor 
instituții guvernamentale biafreze.
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e scurt;
© MECCA. — 

sulmanilor reuniți 
Mecca, organizația 
Fatah" a propus 
acțiune în care se 
chiderea unor birouri permanente de 
reprezentare în tarile islamice și or
ganizarea în aceste state a unor co
mitete unificate însărcinate cu obți
nerea de fonduri pentru cauza pa
lestiniană. „El Fatah" a cerut de a- 
semenea crearea condițiilor necesare 
pentru ca toți musulmanii, care do
resc, să se poată înrola în rîndurile 
rezistentei palestinene.

Adresîndu-se mu- 
în pelerinaj 
de rezistentă ;,E1 
un program 
preconizează des-

La

de

© HANOI. - La invitația gu
vernului R.D. Vietnam și a Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam, la Hanoi a sosit o de
legație a Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de sud, con
dusă de Phung Van Cung vicepreșe
dinte ale Prezidiului C.C. al F.N.E.

<£)

<£)
f7\

• MOSCOVA. — La invitația C.C. 
al P.C.U.S., la 3 martie au sosit la 
Moscova in vizită de prietenie 
Wladislaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, BoleslaW 
Jaszczuk, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

La aeroport, oaspeții au fost 
miți de Leonid Brejnev, Alexei 
sighin, Konstantin Kalușev și de 
persoane oficiale.

pri- 
Ko- 
alte

• DUBLIN. - Cei peste 40 000 de 
muncitori de întreținere din Republi
ca Irlanda au hotărit luni să continue 
greva pe care au început-o cu aproa
pe'2 săptămîni în urmă, după ce pa
tronatul a refuzat să le satisfacă re
vendicările privind îmbunătățirea sa
lariilor. Această grevă a paralizat 
industria Irlandei, provocînd pînă a- 
cum economiei naționale pierderi de 
peste 4 milioane lire sterline. S-a a- 
nuntat o lipsă crescîndă a bunurilor 
de consum, în special a produselor 
alimentare și a conservelor.

© NEW YORK: - Un automobil experimental de curse, 
rulind cu aproape 300 km pe oră, a părăsii pisici Yellow lb- 
\ er de la Covington, stalul Georgia, pălrunzind înlr-un 
grup de spectatori unde a explodat. Potrivit primelor infor- 
malii, 11 persoane au losl ucise, și 50 rănile. Aulomobi!:/ 
era pilotai de un veteran al curselor de automobile, care a 
pierdui controlul asupra mașinii.

Jim Garrison 
pe banca acuzaților ?

Clay Shaw, omul de afeceri din 
New Orleans, acuzat de procurorul 
districtual Jim Garrison de compli
citate la asasinarea fostului preșe
dinte John Kennedy, a fost achitat, 
punîndu-se astfel capăt, după cum 
declară el, coșmarurilor color doi 
ani’ cit a durat ancheta. Dar, neca
zurile încep, de data aceasta, pentru 
acuzator. Garrison a fost sîmbălă 
acuzat, alît de oficialitățile din Or
leans cit și de presa locală, că a 
făcut uz de puterile sale in înoți 
abuziv și ilegal. Comisia pentru cri
me a orașului New Orleans a nu
mit acțiunea intentată lui Clay Shaw 
drept „o fraudă", iar William Gossett, 
președintele asociației avocatilor a- 
mericani a declarat că organul pe 
caro il prezidează a cerut investiga
rea cazului Garrison pentru a re
comanda sancțiuni disciplinare.

Printre capetele de acuzare îm
potriva lui Garrison figurează și 
insinuările potrivit cărora a recurs 
la „amenințări și intimidări" pentru 
a obține mărturii care să susțină 
acțiunea intentată împotriva lui 
Shaw. La rîndul său, Clay Shaw a 
lăsat să se înțeleagă că va recurge 
la ajutorul legii împotriva lui Gar
rison și a „grupului de afaceriști" 
rare au contribuit cu bani, la sus
ținerea anchetei desfășurate de ci
reși a.
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