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Au continuat ieri convorbiriledintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo A. Rodriguez Lar a

mîndria noastră, voi, cei ce ați 
ile orașe votați astăzi pentru creșterea puterii industriale 
entru dezvoltarea ^armonioasă a tuturor județelor și locali- 
triei, pentru folosirea cît mai deplină a potențialului el

ației socialiste; voi, cei ce ați făurit marea și moderna 
industrie socialistă

CUVlNT
CĂ TRE

ALEGĂ TORI
bucurie, ca în zilele marilor și responsa- 

als poporului român față de propriul său viitor,
ziua marelui scrutin și își cheamă fiii în fața urnelor, 

el care, prin munca și eroismul vostru de fiecare zi, ați 
mânia pe treptele înaltei demnități de țară cu un loc mîndru 

astăzi pentru continua ei propășire, pentru viitorul 
țru înfăptuirea Programului partidului, care repre- 

intregului popor.
ați privit întotdeauna cu încredere viitorul României, 

unitatea voastră de voință în jurul steagului glorios al 
chezășia ridicării patriei noastre pe culmile luminoase

E 
bilelor

E 
la vot.

Voi, 
ridicat 
sub 
ei comu
zintă pr

Voi, 
făcînd d 
partidulu 
ale civil 
noastră 
ridicat 
a țârii, 
tâților 
material și uman, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen,

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE 
adresează tuturor alegătorilor 
chemarea de a acționa, strîns 
uniți în jurul partidului, 
al Comitetului Central, al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XI-lea, 
înscriind astfel o nouă pagină 
glorioasă în istoria României, 
asigurînd înaintarea patriei spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, s-au reîntîl- nit. sîmbătă dimineața, pentru a continua schimbul de vederi consacrat dezvoltării relațiilor de prietenie si colaborare româno-ecuadoriene.Cei doi șefi de stat au examinat,

în continuare, posibilitățile existente în vederea amplificării si adincirii conlucrării reciproce, atît pe linie bilaterală, cît si în domeniul vieții internaționale, exprimîndu-și convingerea că. în spiritul măsurilor preconizate. raporturile multilaterale dintre țările noastre se vor extinde si întări tot mai mult. în interesul progresului economic gi social al

României gi Ecuadorului. în folosul cauzei generale a păcii, securității și cooperării rodnice Intre națiuni.Convorbirile s-au desfășurat »ub semnul sentimentelor de stimă si prietenie ce caracterizează relațiile dintre cele două țări si popoare. într-o atmosferă de caldă cordialitate gi deplină înțelegere.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Republicii Indonezia, Adam Malik

pentru noul cincinal.
Voi, cei care faceți să înflorească șl să rodească ogoarele pa

triei, livezile și podgoriile ei, voi, cei ce învâluiți țara în aroma piinil 
calde, votați astăzi pentru continua modernizare a agriculturii, pentru 
sporirea rodniciei ogoarelor, pentru o viată tot mai îmbelșugată.

Voi, cel ce sădiți în inimile și mințile copiilor țării, dragostea de 
patrie, .respectul față de înaintași, atitudinea responsabilă față de 
muncă șl de interesele generale ale societății, voi, dascăli al ge
nerațiilor tinere de azi și de mîine, voi, cărturari și oameni de știință, 

■ votați pentru ca munca șl talentul vostru să rodească din plin, să 
îmbogățească patrimoniul științific șl cultural al țării!

Voi, oameni ai muncii — români, maghiari, germani, sîrbi șl de 
alte naționalități — cel ce formați un tot unitar, o năzuință comună 
și un ideal unic, votați pentru afirmarea plenară a tuturor cetățe
nilor României socialiste, pentru întărirea continuă a prieteniei și fră
ției oamenilor muncii I

Voi, femei, mame și tinere fete, cele pe brațele cărora cresc 
vlăstarele de mîine ale neamului, voi cărora mai presus de orice 
vă este scumpă fericirea familiilor șl copiilor voștri, votați pentru 
marea cucerire a socialismului — deplina egalitate în drepturi a 
femeilor— pentru asigurarea tot mai deplinei voastre participări la 
viața socială a țării I <

Voi, fii al unei țări despre care a mers vestea peste munți și 
peste mări pentru glasul ei drept și curajos, de pace și prietenie, 
votați pentru liniștea plaiurilor și căminelor patriei, pentru o lume 
nouă, de popoare libere, trăind în demnitate și securitate, ajutin- 
du-se frățește intru înflorirea și progresul civilizației umane I i

Voi, cetățeni ai patriei, tineri șl vîrstnici, cărora socialismul v-a 
asigurat dreptul inalienabil de a alege și a fi aleși, participînd astfel 
în mod nemijlocit la rezolvarea treburilor publice, la conducerea țării, 
la desemnarea celor care să vă reprezinte în treburile obștești, de^ 
la consiliile populare pînă în torul suprem al republicii — Marea 
Adunare Națională — votați candidații Frontului Unității Socialiste !

Votul vostru înseamnă unirea și mal puternică a întregii țări 
într-o singură voință, sub conducerea Partidului Comunist Român, in 
frunte cu Comitetul său Central, cu secretarul general ai partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușes/cu I

Votul vostru este expresia înalte! responsabilități față de desti
nul patriei socialiste 1

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste I Desen de Traian VASA1

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe ministrul afacerilor externe' al Republicii Indonezia. Adam Malik, care face o vizită în tara noastră.La primire au luat parte Ion Pă- țan, viceprim-miriistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Constantin Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Oaspetele a fost însoțit de. Mursa- lin D. M„ ambasadorul Republicii Indonezia în tara noastră. Rbin Djajadiningrat. director general pentru afacerile externe din Ministerul Afacerilor Externe, și Muskita, director general în Ministerul Comerțului.Exprimînd profunde mulțumiri șefului statului român pentru cinstea de a fi primit.■ ministrul indonezian 
a transmis tovarășului Nicolae

Ceaușescu un călduros mesaj de salut din partea președintelui Republicii Indonezia, generalul Suharto, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuă prosperitate pentru poporul român.Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui Republicii Indonezia, generalul Suharto, un cald salut prietenesc, iar poporului indonezian multă fericire și bunăstare.Ministrul afacerilor externe. Adam Malik, a transmis invitația adresată de președintele Republicii Indonezia prin care președintele . Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt rugați să viziteze această tară.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că acceptă cu plăcere invitația de a vizita Republica Indonezia.în timpul convorbirii, președintele Nicolae Ceaușescu și ministrul Adam Malik au avut un schimb de

vederi în probleme privind evoluția actuală și în perspectivă a relațiilor bilaterale. Au fost relevate cu satisfacție, rezultatele pozitive înregistrate in evoluția raporturilor româno- indoneziene. precum si hotărîrea celor două țări de a amplifica colaborarea lor economică, reciproc a- vantaioasă. conlucrarea pe multiple planuri, spre binele . ambelor popoare. în interesul înțelegerii internaționale si păcii în lume.Au fost abordate, de asemenea, o serie de aspecte ale actualității vieții politice șt economice internaționale. In acest context, a fost subliniată necesitatea de a fi depuse în continuare eforturi pentru rezolvarea in interesul popoarelor a problemelor, care confruntă lumea, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice, democratizarea relațiilor între state, pentru promovarea unei largi colaborări și înțelegeri internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosfera cordială.
Intilnirile de lucru, în- tr-adevăr de lucru, fără cuvinte mari și inutile, s-au teriftinat.Simt nevoia unei scurte singurătăți în amiaza a- cestei primăveri neverosimile, aici, pe dealul unde se chinuiau pașii mei de copil, acum aproape 40 de ani și de unde-" universul — adică Beiușul, dealurile molcome, sclipirea de oțel lichid a Nimuieștilor, departe Cetatea Finiș, un zid năpădit de pădure, și mai departe munții înecați in piclă — mi se părea nesfir- șit, atrăgîndu-mă cu. forța unei neliniștite tentații. Mormintul bunicului meu nu mai e, nici al celor dinaintea lui ; sau, mai bine zis, e aici, undeva pe dealul acesta, în acest pămint. Iar în jurul meu, în lungul aleilor îngrijite cu firească pioșenie — stelele funerare ale ostașilor căzuți pe a- ceste dealuri, în aceste văi, printre acești ’ arbori, in toamna fierbinte a Iui 1944, cînd poporul român își cucerea cu arma in mină dreptul de a fi el însuși. Nume simple, alternind cu cea mai zguduitoare ' inscripție care rămine de pe urma războaielor : „Un ostaș necunoscut".Acest colț de tară mustește de istorie : în această casă cu ziduri vetuste și poartă ogivală a poposit Mihai Viteazul în peregri

narea sa spre mincinoasa curte a împăratului (se va ridica’ un bloc cu 4 etaje aici și va trebui, neapărat va trebui, o inscripție care să ne amintească noaptea frămintată 'de gînduri grele" a celui al cărui destin
ternice, mai complexe și mai stăruitoare decît, să zicem, cele oferite de o țară îndepărtată, văzută pentru pritoa oară. E ciudat, spun, pentru că am copilărit aici ; în două legislații am a-

Istorie, 
oameni...

SIMPLE NOTE de Titus POPOVICI

se rezumă în cuvintele : unitate națională). Pe a- ceste dealuri au ars în noapte stele ale speranței, focurile luptătorilor Iancu- lui. Tot aici, in 'condiții vitrege, a luminat neîndoită de vinturi flacăra culturii, a redeșteptării naționale.Nu știu cum și cînd au trecut aceste aproape trei săptămîni de lucru concret, in 12 comune, de dimineața pînă seara, și e ciudat: impresiile sînt mult mai pu

vut cinstea de. a reprezenta o circumscripție vecină, cu aceleași probleme, unele foarte grele : am venit și vin cit pot de des pe a- ceste locuri, cunosc multă lume, mă intîlnesc cu foști colegi de liceu... — și totuși... Nu e numai pentru că mă simt implicat personal în tot ce-am auzit — și mai ales în ceea ce trebuie să se facă de acum înainte — ci. în mod sigur, pentru că s-a întîmplat

ceva fundamental, o mutație de o însemnătate co- vîrșitoare, și această campanie dinaintea alegerilor a scos-o la iveală într-un cadru propice și stimulator, cu o elocventă uimitoare chiar pentru cel ce crede că „îmbrățișează problemele". cum se spune într-un jargon simplist.Am umplut carnete întregi cu cifre, date comparative, dar nu le voi folosi ; in rîndurile care urmează vreau să vorbesc despre oameni, pe cît se poate numai despre ei și despre cea mai .importantă realizare a revoluției în domeniul conștiinței : sentimentul , de responsabilitate ■ plenară pentru tot ce se petrece pe acest pămint. adică despre libertate și democrație.Oamenii acestor meleaguri bihorene... Lș cunoșteam: și Ie iubeam dîrzenia. care i-a tinut in picioare, drepți, secole de asuprire socială și națională : cinstea. .această trăsătură morală care. în mod paradoxal. pare a fi mai puternică acolo unde sărăcia a fost mai cumplită : spiritul de economie, rod al alitor privațiuni, și ospitalitatea uriașă, fără margini, totală : simțul ascuțit, intransigent., de dreptate, care de atîtea ori i-a făcut să nună mina ; pe furci și pe topoa-
(Continuare în pag. a H-a)

VOT SI LEGĂM1NT
tuf

° MARTIE. Tn oameni crește zvon de primăvară : 
Inimile dau în mugur, gîndurile sînt izvoare, 
Ca un vînt de vreme bună, suflul civic peste țară 
Arcuiește-n conștiințe curcubeu de sărbătoare.

Urcă soarele-n tărie dus pe brațe de poporul 
Primenit de faptă-naltă dată binelui obștesc, 
în privirea tuturora se răsfrînge viitorul, 
Fiece statură-i dreaptă ca destinul românesc.

Fila zilei de alegeri viu vibrează-n calendare 
Precum frunza fermecată-a carpatinelor păduri ;
De la Dunăre-n Suceava, din Sătmar pînă la Mare, 
Patria pășește pragul unei noi legislaturi.

In cetăți rodind putere și în dulcile cătune, 
în străbune vetre și în proaspetele ctitorii, 
Mîndră, România pune semnul ei de-nțelepciune 
Pe învestitura celor mai cinstiți și harnici fii.

Iar acei numiți în voturi, și mulțimile din liste 
Sînt un tot — precum e miezul strămoșescului pămînt, 
De aceea, votînd Frontul Unității Socialiste, 
Țara își dă votul sieși, ca pe-un trainic legămînt.

Legămînt de neodihnă pe-ale epocii mari schele, 
Lîngă valurile holdei, lîngă-a cărții strălucire, 
Legămînt de veghe lîngă leagăne și sub drapele, 
Legămînt de omenie, de-ndrăzneață dăruire 
întru zborul României slobod și în demnitate 
Către culmile spre care am visat din neam în neam. 
Iar acum în zarea vremii le vedem cu claritate... 
Legămînt de-a scrie-n faptă al Partidului Program.

9 MARTIE. Poporul poartă-n suflet scump tezaur, 
Tn simțiri se-aprind rubine, arde-n cuget — ametist; 
într-o singură ființă. România, vrednic faur, 
își votează candidatul : VIITORUL COMUNIST.

Petre DRAGU
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

GuHermi A. Rodriguez laraSîmbătă dimineața, după încheierea celei de-a doua runde de convorbiri dintre președinții . Nicolae Ceaușescu și ’Guillermo A. Rodriguez Lara, oaspetele ecuadorian a făcut o vizită prin Capitală.Președintele Ecuadorului a fost însoțit de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, de alte persoane oficiale române și ecua- doriene.Vizita prin Capitală a oferit președintelui Ecuadorului un bun prilej de a cunoaște direct, la faț.a locului, unele din realizările de seamă ale oamenilor muncii bucureșteni în dezvoltarea economică și socială a Capitalei, experiența României în e- dificarea societății socialiste. în același timp, vizita a oferit ocazia unui fructuos studiu privind posibilitățile de dezvoltare a cooperării și colaborării în diferite domenii de activitate între România și Ecuador.Pentru început, președintele ecuadorian a fost oaspetele locuitorilor marelui Taberei ploarea edificii noastră, te pe care partidul.și statul le acordă ridicării permanente a nivelului de civilizație a întregului popor. Aici, în fata unuia din cele mai mari complexe comerciale, situat pe bulevardul Al. Moghtoroș, Mircea Dima, arhitectul șef al Capitalei, prezintă cî-

cartier bucureștean Drumul — reprezentativ pentru am- construcțiilor de locuințe și soclal-culturale din țara mărturie a grijii permanen-

teva aspecte legate de sistematizarea și dezvoltarea acestei zone urbanistice, care cuprinde în prezent peste 50 000 de apartamente, numeroase construcții sociale și culturale, precum și largi zone de agrement. ■ Președintele Guillermo A. Rodriguez. Lara solicită explicații referitoare la sistemele de construcții, a- preciază folosirea pe scară largă a industrializării acestora, utilizarea unor metode avansate. în acest cadru, oaspetele își exprimă dorința de. a vedea un bloc în fază de construcție.Sînt vizitate, în continuare, cîteva blocuri în diferite stadii de construcție. Oaspeții se interesează în mod deosebit, de eficiența sistemelor folosite, de calitățile materialelor, între care betonul celular autoelavizat, produs românesc. Edilii bucureșteni invită pe președintele Lara să viziteze și cîteva apartamente. In apartamentul muncitorului Manole Petre, oaspetele apreciază buna repartizare a spațiului, preocupările constructorilor pentru realizarea unor - locuințe confortabile, luminoase, trainice.într-un scurt popas, oaspetele face cunoștință cu formele de prezentare si desfacere a mărfurilor dintr-un complex comercial.în continuare, președintele Guillermo A. Rodriguez Lara este oaspetele colectivului întreprinderii „Semănătoarea" —- unitate reprezentativă a industriei noastre de mașini și' utilaje agricole. Aici, pe o platformă în aer liber,, sint prezentate sisteme de

mașini agricole și. tractoare realizate în ultimii ani de tara noastră. Sînt produse moderne, cu înalte caracteristici tehnico-funcționale, competitive pe piața mondială. Sint apreciate, în cadrul discuțiilor care au loc. cu ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, loan Avram, cu ceilalți specialiști, gama variată de tractoare, solicitate astăzi în peste. 70 de țări de pe toate continentele globului, precum și diferitele mașini și. utilaje agricole, printre care combina autopropulsată Gloria-12, realizată în mai multe tipuri.Președintele Lara are cuvinte de înaltă apreciere la adresa acestor produse, subliniind că pe lista largă a importatorilor de mașini agricole românești se va înscrie în- curind și Ecuadorul.. Se vizitează apoi unele sectoare de producție dotate cu mașini moderne.Pe parcursul vizitei, în cartierul Drumul Taberei, la întreprinderea „Semănătoarea", numeroși bucureșteni au înțîmpinat cu deosebită căldură și simpatie pe solul poporului ecuadorian.Răspunzînd acestor manifestări ..de prietenie, președintele Lara s-a întreținut cu tineri și vîrstnici, cu muncitori, . cărora le-a urat succese în muncă, prosperitate și fericire.
★în cursul după-amiezii, președintele Guillermo A. Rodriguez Lara, împreună cu persoanele care îl însoțesc în vizita în țara noastră, a plecat într-o vizită pe Valea Prahovei.

Semnarea unui protocol de colaborare in

ta încheierea convorbirilor cu privire la coordonarea planurilor economiilor Bulgariei care au tovarășii ministru .. „ ...Comitetului de Stat al Planificării, 
- și Ivan Iliev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comitetului de Stat al Planificării din R.P. Bulgaria, au bătă un protocol.Documentul prevede, le, un volum important ciproce de mărfuri î construcțiilor de mașini, metalurgiei, industriei chimice, bunurilor de consum, precum și măsuri concrete privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice, cooperării și specializării în producție,- în perioa-

naționale ale României . și pe perioada 1976—1980, avut loc la București, Mihai Marinescu, viceprim- al guvernului, președintele
Planificării semnat sîm-printre alte- . de livrări rein domeniile

da următorului cincinal, sarcinilor trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P, Bulgaria.La semnare au fost prezenți Mihai Busuioceanu, vicepreședinte al C.S.P., Țvetan Țenkov, vicepreședinte al C.S.P. din R.P. Bulgaria, specialiști și experți din cele două țări.Au fost de față Ivan Abagiev. ambasadorul Bulgariei la București, și membri ai ambasadei.
•k $în aceeași zi, tovarășul Ivan Iliev a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

constructorilor bucureșteniIeri, pe bulevardul Energet.icieni- lor din Capitală, în imediata apropiere .a Grupului școlar de construcții, și a complexului de cămine pentru nefamilișți, care găzduiesc circa 3 000 de tineri, a fost inaugurat noul club al Printre sală de o sală precum
constructorilor bucureșteni. altele, clubul dispune de o spectacole cu 600 de locuri, de conferințe cu 300 locuri, r_______ și de numeroase spații carevor fi consacrate organizării activității diverselor cercuri și formații artistice de. amatori.

vremea

■Tr

și culturii între România și Iugoslavia

Timpul probabil pentru zilele de 
10. H și 12 martie a.c. în țară : Cerul va fi variabil, mai .mult noros. Vor cădea ploi slabe., locale. Vîntul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 2 și plus 8 grade, iar cele maxime. între 6 și 16 grade, local mai ridicate la începutul intervalului. In București.: Cerul., va fi temporar npros„/.fgypra-,j bil' ploii. Vint slab pîriă la mode-' rat. Temperatura ușor variabilă.

avut loc Ia MinisterulPro-Sîmbătă a Afacerilor Externe semnarea gramului de colaborare în domeniile învățămîntului și culturii între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pe anii 1975, 1976 și 1977. Documentul, semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Krsto Bulaici, director general al Institutului federal de colaborare internațională în domeniile științei, învățămîntului, culturii și tehnicii, constituie un cadru larg pentru organizarea de acțiuni menite să ducă la o mai bună cunoaștere a valorilor create de popoarele român și iugoslav, la întărirea prieteniei dintre ele.în domeniul educației și învăță- mîntului, părțile au convenit să sprijine dezvoltarea colaborării dintre organele și instituțiile competente din cele două țări, acordarea reciprocă de burse pentru studii universitare. schimburi de cadre didactice și studenți, participarea acestora la cursurile și seminariile de limbă și literatură organizate în România și Iugoslavia. în ce privește cultura și arta, sint. prevăzute turnee, ale unor ansambluri artistice, ale unor soliști vocali și instrumentiști, dezvoltarea colaborării directe

înteatrale și muzicale, includerea repertoriul lor a unor creații reprezentative pentru literatura muzicală și dramatică a celeilalte țări, .organizarea reciprocă a unor expoziții de artă plastică, etnografie, arheologie, editarea reciprocă de lucrări fundamentale, întreprinderea de acțiuni pe linie de muzee, biblioteci, cinematografie, sport. Este prevăzută, de asemenea, promovarea colaborării între instituții științifice’ și uniuni de creație.La festivitatea semnării au participat Constantin Manolescu, adjunct al ministrului educației și învăță-, mîntului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor .Externe, membrii celor două delegații.A fost prezent Petar Dodik, sadorul R.S.F. Iugoslavia la rești. amba- Bucu-

»

dintre instituții

★Tovarășul Paul Niculescu, prim-ministru al guvernului, nistrul educației și învățămîntului, a primit, sîmbătă, pe Krsto Bulaici, director general al Institutului, federal de colaborare internațională în domeniile științei, învățămîntului, culturii și tehnicii din R.S.F. Iugo-- slavia. Cu acest prilej au fost discutate probleme ale dezvoltării colaborării bilaterale

vice-mi-

în acest domeniu.
(Urmare din pag. I)

a-paharulofenselor admir fol- de o exu-
mai limpede 
necesitate o- prevederilor adoptat de

Ne-a produs o profundă întristare știrea încetării din viață a tovarășului Veliko Vlahovici, conducător de frunte al partidului, dumnea- .voastră, personalitate de seamă a mișcării muncitorești și revoluționare internaționale, prieten al poporului nostru, militant pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-iugoslave.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă exprim cele mai sincere condoleanțe și sentimentele noastre de compasiune. '

CU PRILEJUL
ZILEI INTERNAȚIONALE

A FEMEII

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primul ministru al Guvernului Re- ța; pe V. I. Drozdenko, ambasadorul publicii Socialiste România, Manea Uniunii Sovietice la București, la ce- Măneșcu, a.( primit, sîmbătă diminea- \-erea acestuia!

Ca un omagiu adus femeii, zilei de 8 Martie. în Capitală au fost vernir sate , simbătă două expoziții de. artă. Șub genericul „Artiștii plastici și Anul international al femeii"; expo-, ziția deschisă la „Galeria nouă" prilejuiește, iubitorilor de frumos o întilnire cu aproape 300 de lucrări de pictură, sculptură si grafică. _ pur- tind semnături dintre cele mai cunoscute : Brăduț Covaliu, Milita’ Pe- ti’așcu. Henri Catargi. Constantin Piliută. Virgil Almășanu. Micaela Eieutheriade.Cea de-a doua expoziție, deschisă la „Căminul artei".' reține atenția vizitatorului prin varietatea de genUri — tapiserie, ceramică, pictură pe sticlă si lemn, artizanat' și; prin tematica abordată. Cele peste 60 de artiste plastice; semnatare ale exponatelor. reușesc, să îmbine armonios frumosul, utilul, bunul gust si funcționalul. ilustrând, si de astă dată, potențialul artistic feminin.

[faptul
'DIVERS

-f-

La Palatul din Piața Victoriei au avut loc. simbătă dimineața, convorbiri între delegația română, condusă de Ion Pățan. viceprim-ministru al ’ guvernului, ministrul comerțului exterior. si cooperării economice inter- . naționale, și delegația indoneziana, condusă de Adam... Malik, ministrul afacerilor externe.La convorbiri aU. luat parte Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Constantin St<m- ciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și; cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale. Au fost prezenți Mursalin D. M„ ambasadorul Indoneziei la. București, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe ministrul indonezian al afacerilor externe în Vizita în țara noastră.în aceeași zi. conducătorii celor două delegații au semnat Acordul comercial dintre Republica Socialistă România si Republica Indonezia.Documentul prevede acordarea reciprocă a< clauzei națiunii celei mai favorizate, efectuarea plăților în devize libere, precum și dorința celor . două țări de, a dezvolta și diversifica relațiile economice.La -prinz, Ion Pătan a oferit, în saloanele hotelului Athenăe Palace, un dejun îh onoarea lui Adam Malik.Au luat parte Mihail Florescu. ministrul industriei -chimice, Cornel Pacoste. Constantin Stanciu, membri ai conducerii altor ministere economice.Au fost prezenți Mursalin D. M., ambasadorul Indoneziei la București, Rbin Djajădiningrat, director general pentru afacerile externe din Ministerul Afacerilor Externe. Muskita, director general în Ministerul Comerțului, alte persoane oficiale care îl însoțesc pe ministrul indonezian... jț ",’îmi. este deosebit de plăcut să con- ' ~staV — a spus. în toastul său, Ion Pățan — că în cadrul relațiilor ro-

mâno-iridoneziene au avut Ioc noi acțiuni importante pe linia Consolidării contactelor guvernamentale, parlamentare si. la alte, niveluri. în- registrîndu-șe, . în același timp, o lărgire substanțială a schimburilor comerciale. , .. .Consider însă că toate acestea nu epuizează posibilitățile . reale existente. cj. dimpotrivă, le prefigurează, ambele părți avînd în față .sarcina de a identifica căile, și domeniile cele mai potrivite pentru fructificarea multiplelor posibilități ■ de colaborare economică și consolidare a schimburilor. comerciale, în .interesul ambelor popbare și al cooperării interna- . tionale.Referindu-șe în continuare la succesele pe care le-a obținut România și. Indonezia în dezvoltarea lor. e- conomică, vorbitorul a subliniat că ele . demonstrează existența unor condiții prielnice pentru realizarea ■. unei ■ bogate cooperări, reciproc a- vantajoase între cele două țări. în ceea- ce îl privește, guvernul român este hotărît să întreprindă toate măsurile pentru a diversifica și lărgi raporturile cu Indonezia. Semnarea noului acord comercial, sînt convins, va avea consecințe pozitive asupra perspectivei relațiilor noastre bilaterale.Ne exprimăm încrederea că problemele pe care le-am analizat și asupra cărora am convenit în cursul convorbirilor noastre vor cunoaște o rapidă transpunere în practică, contribuind' la rîndul lor la procesul de lărgire și diversificare a schimburilor de valori materiale și spirituale între poporul român și poporul indonezian, care corespunde pe deplin posibilităților de care dispun țările noastre în etapa' actuală.în încheiere, vorbitorul a toastat în sănătatea Excelentei Șale președintelui Republicii Indonezia, general .Suharto, pentru prietenia si

guvernamentale. conlucrarea fructuoasă dintre cele două țări si popoare.Răspunzînd. Adam Malik, siya exprimat bucuria de a se afla din nou în' București, pentru a doua, oară într-un răstimp mai ., Sînt fericit a spus indonezian — că am semnat cîtva timp în urmă un nou cord comercial intre c„'._ . .
mic de un an. ministrul cu a-_ ___________ . cele douățări ale noastre,, rezultat al convorbirilor. care, au avut loc. într-un spirit de prietenie și înțelegere-reciprocă. Importanța acestui nou acord_re- zidă în aceea că el oferă o bază_si mai puternică Pe care putem să lărgim si să consolidăm cooperarea între popoarele si guvernele noastre în viitor.Am urmărit cu un interes deosebit — a arătat ministrul indonezian. — marele progres și rezultatele pe care le-a obtinut poporul român în dezvoltarea sa,' sub conducerea inspirată a ■ Excelentei Sale, președintele Nicolae Ceaușescu, și sîntem convinși câ eforturile constante de îndeplinire a actualului plan cincinal într-un timp mâl scurt vor fi. obținute datorită succeselor și progresului rapid pe care le-ați înregistrat în realizarea planurilor economice anuale și, desigur, datorită dragostei; de muncă a poporului dv. Sîntem convinși că potențialul economic și tehnologic al României poate fi de un mare folos pentru dezvoltarea economică a Indoneziei, în timp ce vastele resurse materiale ale țării mele și economiei în rapidă dezvoltare, piețele care vă așteaptă sînt' fără îndoială un avantaj - economic pentru România. De aceea, considerăm că sînt - complementare și oferă reale posibilități pentru o și mai strânsă cooperare.în încheiere, ministrul indonezian a toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialisțe România. Nicolae Ceaușescp,. pentru prietenia, trainică ■ și durabilă dintre cele două țări.

r
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fotbal ; Ieri, in etapa a 19-a

(min. 55).Mateescu
REZULTATE TEHNICE

Cluj-Napoca : „U“ — Steaua 0—1 (0—0). A marcat : Sătmăreanu
Tg. Mureș : A.S.A. — Universitatea Craiova 0—0.
Galați : F. C. Galați — Steagul roșu 1—1 (0—0). Au marcat : (min. 85) și Dumitriu III (min. 87).
Km. Vilcea : F.C. Chimia — Jiul 1—0 (1—0). A marcat : Gojgaru (min. 41). 
Satu-Mare : Olimpia — F. C. Argeș 2—0 (0—0). A marcat : Hațeganu (min. 81 și 85).Arad : U.T.A. — F.C.M. Reșița 3—2 (3—2). Au marcat : Schepp (min. I), Broșovschi (min. 18), Bedea (min. 33) pentru gazde și Beldeanu (min. 28 — penalti), Florea (miri. 43) pentru oaspeți.
Constanța : F.C. Constanța — Politehnica Timișoara 0—0.
București : Dinamo — C.F.R. 1—0 (1—0). A marbat : Georgescu (min. 27). în minutul 20. Adam (C.F.R.) a ratat un penalti. . «
București : Sportul studențesc — Politehnica Iași 3—1 (2—1). Au marcat .: Sandu Mircea (min. 23 și 40), Radulescu (min. 66). pentru gazde și Cpstea (min. 23) pentru oaspeți.
ETAPA VIITOARE (T« martie)Dinamo — Steaua (simbătă 15 martie) ; F.C.M. Reșița — A.S.A. ; Universitatea Craiova — Sportul studențesc ; Steagul roșu — U.T.A. ; Politehnica Iași — Politehnica Timi-

soara ; F.C. Constanța — Jiul ; ,„U“ Cluj-Napoca — F.C. Chimia ; Olimpia — F.C. Galati ; F.C. Argeș — C.F.R. Toate meciurile vor începe la ora 16.

a diviziei A
CLASAMENTUL

Dinamo 19 14 2 3 35—15 30
F.C.M. Reșița 19 10 4 5 30—20 24
A.S.A. 19 10 2 7 26—26 22
Univl Craiova 19 8 5 6 30—16 21
Steaua 19 9 3 7 34—22 21
U.T.A. . 19 9 3 7 23—19 21
Olimpia 19 8 4 7 18—16 20
Sportul stud. 19 8 3 8 21—23 19
C.F.R. 19 6 7 6 14—16 19
Politehnica Tim. 19 8 3 8 14—20 19
Jiul , 19 7 4 8 27—17 18
F.C. Argeș 19 8 1 10 25—23 17
F.C. Constanța 19 8 5 8 17—22 17
„U“ Cluj-Napoca 19 6 5 8 14—25 17
Steagul roșu 19 6 4 9 24—18 16
F.C. Chimia 19 5 5 9 16—33 15
Politehnica Iași 19 7 0 12 22—37 14
F.C. Galați 19 4 4 11 7—28 12

RUGBI: Steaua — Universi
tatea Timișoara 18—3în derbiul campionatului national de rugbi Steaua a învins. Universitatea Timișoara cu 18—3 (9—0). De remarcat că 14 din cele 18 puncte ale învingătorilor au fost-înscrise de Durbac.

HOCHEI: Campionatul mon
dial (grupa C)SOFIA 3 (Agerprcs). — Meciurile disputate in ziua a cincea a Campionatului mondial de gheață (grupa C) de la Sofia s-au încheiat cu următoarele Austria — Ungaria 4—2 2—1) : Bulgaria

hochei perezultate ;(1-0, 1-1, Danemarca 3—2 (1—0, 1—2, 1—0) ; Norvegia — Franța 6—1 (2—0, 1—0. 3—1). în clasament conduce Norvegia cu 9 puncte, urmată de. Bulgaria 6 puncte, Franța 
5 puncte, Austria 5 puncte,. Ungaria 
4 puncte, Danemarca 1 punct, Belgia zero puncte.

re, atunci cînd mărăciunilor și se revărsa. Le clorul autentic, berarită vitalitate cîteodatăși, probabil, șocant pentru o ureche „puritană". Umorul lor e de o finețe clasică, antologic, și să-1 ferească dumnezeu pe demagog sau pe cel „ce-și dă aere", ori pe superficialul atotștiutor; pentru oamenii acestor meleaguri, orice ierarhie care nu se bazează pe valorile lor morale,'pe etica lor « doar o formă a impbsturii 
și tratată ca atare. (Nu mă pot retine : un oarecare, in prea fulgerătoare inspecție zootehnică, interpelează un cioban, din mașină : „Merge, merge ? Cum e oile ?“ „Ca leii, dragă !“ „Foarte bine, foarte bine. Adică ?“ „Adică au blană numa-n jurul gîtului, dragă". Sau critica publică, făcută u- nui prea zelos adept al lui Bachus : „Tovarășu’ foarte popolar. Ține tăți. Bea cu tăți.zece litri de pălincă pe masă, cinci le bea el 1").De atîtea ori mințiți în decursul unui trecut nemilos, oamenii acestor melea- \ guri bihorene văd în Partidul Comunist Român singurul .partid din istoria noastră atit de zbuciumată care a spus și spune ade
vărul la bine și la greu, în mod simplu, pe înțelesul fiecăruia ; nu promisiuni lipsite de acoperire, ci un program bazat pe capacitățile nelimitate ale acestui popor. Pe încrederea nelimitată în ele.Niciodată ca in aceste a- proape trei săptămîni. as- cultînd muncitori, țărani cooperatori, medici, profesori, pensionari, tractoriști, brigadieri, gospodine, elevi.

îi cu Dacă-s

n-am înțeles caracterul de 
biectivă al Programului Congresul al XI-lea al partidului nostru, faptul că el răspunde unor cerințe generale ale tuturor, că-vine în întimpiparea aspirațiilor legitime ale por.Pentru că, 200 de luări care mi le-am notat, dau seama acum, răsfoin- du-mi carnetele, că n-au fost nici trei care să se fi referit la „probleme personale" (deși știu că sînt. e normal, e în ordinea lumii să fie). în cele peste 200 de luări de cuvint am descoperit, spuneam, oglindin- du-se în modul cel mai firesc cu putință cucerirea esențială a politicii partidului nostru în gingașul domeniu al conștiinței : responsabilitatea civică, înțelegerea că împlinirea dorințelor și aspirațiilor legitime nu vine de undeva de sus sau din afară, este ■ rezultatul nu numai al muncii — pentru că covîr- șitoarea majoritate a oamenilor de pe aceste meleaguri bihorene a muncit întotdeauna din greu — ci și 
al felului de a munci.Au trecut doar nouă ani de cînd, proaspăt candidat de deputat, aveam, emoționat și foarte nepriceput, primele întîlniri cu alegătorii. Balanța înclina a- tunci puternic în partea lui : „Cerem... Am cere... Vă rugăm să interveniti...". Acum — într-o formă de exprimare care nu și-a pierdut savoarea, dar a devenit concisă, de o frumoasă logică a argumentării — alături de formularea necesității colective, a apărut totdeauna și soluția, calea de rezolvare, poate nu

întregului po-din cele peste de cuvint pe îmi

totdeauna cea mai exactă sau cea mai eficientă, într-o mai largă perspectivă, dar nu acesta este lucrul important. Important, nespus de important e faptul că ideea că numai în socialism omul devine liber, atunci cînd înțelege că poate, că are dreptul și datoria de a acționa asupra propriului destin a ajuns o componentă a felului zilnic de a gindi. Și aceasta intr-un răstimp istoric atît- de scurt, încît pragul care

lași timp — dușman perfid, capricios, tiranic și alteori oaspete rar, cum pare a fi în această primăvară timpurie a cărei fremătătoare frumusețe oamenii o privesc cu neîncredere și ostilitate. în multe din satele de pe dealuri apa lipsește cu desăvîrșire. s-a forat pină la 300 metri, fără a se da de ea, e cărată de la depărtări, în depresiuni face ravagii, grele pagube, cum a fost anul trecut, cu toată bătălia în care oame-

omenească, de carne. Aș pune birourilor imagini ale mînturilor a căror productivitate e pe planșetele lor de lucru — ca pe un memento.Pentru că uneori'trebuie să lucrăm mai repede. Temeinic, solid, dar mai repede.

pîine, de pe pereții pă-

*Tn fiecare zi a acestor a- proape trei săptămîni am avut dovada concretă a justeței și orientării funda- i

pulsionare durabilelor. cultură, lațin, de care sînt — pe drept cuvînt — mindri. M-a/im- presionat și m-a convins ardoarea, pasiunea și logica cu care toti participanții la întihlire — indiferent de domeniul lor de activitate — cereau ca Liceul .pedagogic nr. 2 să rămînă în Beiuș : 53 de ani de activitate, începînd- din primii ani ai unirii noastre definitive, au creat o tradiție.

a vechilor lui. tradiții care și de beiușenii

ISTORIE, OAMENI...
desparte modul de a gindi al omului singur, al omului căruia tot ce-1 înconjoară îi e ostil, și această gin- dire care nu mai desparte aspirația de modalitatea practică de a o îndeplini poartă un nume splendid : 
cucerirea libertății- Și. implicit, conține datoria celor pe care acești oameni îi învestesc cu încrederea lor de a se identifica total. cu aceste aspirații sintetizate în programul dezvoltării României socialiste și de a face totul rea lui — care poți încredere.Iată, de ___________ ...vorbi despre tot ce s-a realizat în acest colt al Țării Crișurilor — și s-a realizat mult, altfel această mutație pe planul conștiinței ar fi încă în stadiul de nobilă aspirație, iar nu de litote cotidiană.Apa, aici, în Țara celor trei Crișuri, • — în

pentru indeplini- singurul mod în justifica aceastăaceea nu voi
rea-
ace-

nii au pus tot din îndîrjl- rea lor, din încăpățânarea istorică ce i-a menținut aici, în cursul furtunilor de alt fel ale trecutului.în cincinalul viitor (oamenii spun „în acest cincinal", pentru că în conștiința lor viitorul cincinal a și început) se prevede rezolvarea definitivă a acestor probleme, prin regularizarea văilor Crișului Negru, a acestor văi — acum niște firave și inofensive firișoare — printr-un amplu sistem de îndiguiri, desecări pe 15 200 de hectare, irigări in sisteme mari.Dar aș fi vrut ca proiec- tantii acestei rezolvări definitive să fie aici în aceste zile, să se pătrundă de a- mărăciunea celor care înșirau cu pe care convins muncii scumpă, de pămînt fertil, de îngrășăminte chimice, de trudă
glas surd pagubele le-au suferit : sint că fiecare clipă a lor li s-ar părea grea de grîne și

mentale a programului partidului nostru de industrializare socialistă, de dezvoltare puternică a forțelor de producție, pe baza cuceririlor științei și tehnicii contemporane.N-a fost comună în care oamenii —pînă și cei bă- trîni, pe care ne-am obișnuit, comod, să-i credem mai refractari înnoirilor radicale — să . nu fi propus înființarea unui „obiectiv industrial" cît de mic. a u- nei secții, a unei ramuri.Pentru Beiuș — „tare mulți avocați'erau în Beiuș, nu știu de ce, că noi nu eram procesomani", cum îmi șoptea pe. un coridor cineva — pentru Beiuș înființarea fabricii de mobilă — ale cărei produse sint mult cerute in Suedia, tara unui gust de un subtil rafinament in acest domeniu, înseamnă nu numai calificarea unui important număr de brațe de muncă, înseamnă o nouă îm-

lucru atît de important în pedagogie, chezășia transmiterii experienței, căutărilor și, mai ales, a formării unui colectiv didactic sudat.Tot. ceea' ce am realizat . coexistă cu ceea ce trebuie să realizăm : totul e ca a- ceastă coexistență să devină cît mai curînd armonioasă. La Ceica, viitor oraș, nucleul industrial, o secție a fabricii de încălțăminte (cu cită mîndrie a industrializării spunea foarte ti- nărul șef de sectie loan Popuș: „Avem 120 de muncitori și muncitoare, virsta medie 21 de ani, am fost înființați la 3 ianuarie 1974, lucrăm în contul lui ’76") coexistă cu un cămin cultural (pentru care absolut orice altă denumire se potrivește în afară de aceasta !). Am văzut pe o scenă neîncăpătoare un excelent și mai ales autentic spectacol (despre unele texte pom- pierești, bombastice, neao-

șist-moderniste, de unii, confrați, altă dată) dat de artistică a tinerei prinderi — a cărei ambiție și dorință este să se extindă („există teren neproductiv pentru mărirea capacității de producție, clădirea actuală- este construită solid, mai ține un etaj"), să devină fabrică de sine stătătoare, cu 500 de muncitori. Viața Tor spirituală, sudarea sufletească a 1 colectivului, dezvoltarea unei multiple activități sănătoase justifică, sînt convins de acest lucru, investițiile într-o casă de cultură.De altfel, cred că pot a- firma — și aceste rînduri sumare nu încearcă să facă altceva, vorbind în fatal incomplet oamenii acestor guri bihorene — vestițiile în . cultură • sînt totdeauna rentabile. Nimic din ce construim și ce vom construi nu este un scop în sine, ci trepte spre desăvîrșirea ' personalității umane. „Avem tot ce ne trebuie : material, mină de lucru, meșteri...". E o frază pe care am auzit-o de nenumărate ori, înlocuind vechiul : „Cerem, am cere, v-am ruga, să fim ajutați" — .urmată însă, din păcate, de cite un „dar" ...Dar, mai trebuie o hîrtie. o a- probare. care întirzie.Subliniez faptul — care mi se pare foarte imnor- tant — că oamenii acestor meleaguri bihorene nu se tem de greutăți : au fost obișnuiți să le cunoască și să le învingă — și știu că realizarea a tot ' ceea ce năzuiesc, a programului partidului, presupune muncă îndîrjită, și nu va fi o plimbate comodă, în cîntec și dans.„.Este meritul istoric, ne-

compuse voi vorbi echipa între-

mod despre melea- că in-

pieritor, al partidului nostru că, în special incepind de la Congresul al. IX-lea, a urmărit cu perseverentă instaurarea acelui climat de liberă dezbatere a tuturor problemelor societății, a tuturor legilor, a tuturor opțiunilor, a întregului său program, că a știut., să ridice principiul responsabilității la rangul de normă morală, criteriu de apreciere al fiecăruia.E chezășia că totul se vă îndeplini si aici, pe acest pămînt care mustește istorie, meni rie ; turaleȚinea, din Tona de Sus : și școlile " ’Răcaș,mezău; și completarea profilului la platforma industrială a fabricii de mobilă din Beiuș cu 25 000 tone PAL anual ; și dezvoltarea capacității de producție la fabrica de confecții din O- radea — Secția Beiuș ; și, tot la Beiuș, din fondurile ’ statului, 500 apartamente ; și iarăși, școli la Cotialet, la Lunca Sprie-Dobrești'; și grădinițe la Buciumi, la Ceișoara, la Feneriș, la Pe- trani ; și dispensar uman la Olcea ; și noi linii electrice ; și fintînă publică la Topa de Sus ; și dezvoltarea întreprinderii miniere Dobreștj — 350 000 de ton» bauxită spălată, uscată, a- nual... ’Și — sînt ferm convins — multe altele, cît va fi cu putință mai mult, din tot ce-au propus oamenii în aceste peste trei săptămîni de întîlniri de lucru, cu deplina convingere că totul depinde de ei, că ei nu cer. ci spun ce vor să facă.

. - de pentru acești oa- modelați - de și- căminele! din Suplacu isto- cul- dedin Cărăsău, din din Săliste de Po-

Beîuș, martie 1915

Măcanita»
Așa îi spun oamenii din Vîn- 

tileasca, o pitorească așezare 
din Munții Vrancei: Măcănlta. 
Sau, mai exact: „tușa Măcăni- 
ța“. De,cînd îi spun așa, aproa
pe că i s-a uitat numele ade
vărat — Floarea Tutui.

— $i, totuși, cam de cînd ui 
se spune tușa Măcănița ?

— Știu și eu, bunul maichii ? 
Cam de. multișor. înainte de-a 
sări peste sută.

Măcănița are acum 101 ani. 
Familia ei — băieți, fete, nepoți, 
strănepoți și strfi-strănepoti — 
numără 100 !

— Al 101-lea e pe drum. Mîi- 
ne (adică astăzi) am să mă duc 
să votez și pentru el. Mi-a ve
nit să rid cînd mi-a spus unul 
să stau liniștită acasă, c-o să 
vină... votarea la mine. Da’ eu 
le-am spus una și bună : cum 
umblu toată ziulica, n-o să mă 
doară picioarele nici pînă acolo. 
Abia am sărit peste sută.

Mulți ani înainte, tușă Mă- 
cănifă ■'

Radiogramă 
din 
MediteranaDirectorul Flotei Maritime Comerciale, Nicolae Moise, na descifrează o radiogramă, sosită de la bordul petrolierului „Banat", aflat în apele Medite- ranei, în drum spre țară. Este cea de-a patra navă gigant de 86 000 tone intrată, în ultirriul timp, în dotarea flotei noastre maritime comerciale, care își „rotunjește" astfel capacitatea la 1 000 000 de tone. Surprindem în radiogramă un fapt inedit despre .votarea care are loc astăzi în urna instalată — potrivit tradiției — în „careul ofițerilor" : comandantul, Gh. Un- gureanu, va vota ultima . oară pe mare (iese- în. curînd la pensie), iar fochistul Săli Osman — prima dată în viața lui. Si încă ceva : „Bariatul" a fost prima navă , care a raportat radiografie despre modul cum va decurge votarea. Așadar, „tăt Ba- natu-i fruncea'T
Ilie si ceilalțiIeri, sîmbătă. pe una din ulițele comunei Traianu. județul Olt :— Știi ce, vecine ? Cînd pleci Ia votare, strigă-mă și pe mine !— Eu,, unul, mă duc cu noap- tea-n cap. că dacă apucă să intremlde Ilie...— Că bine ziseși. Cînd intră alde Ilie nu se mai termină. Făcu el ce făcu, și bătu recordul. Pe ăi de la început îi crescu tare anevoie, pe ăștia din ultimii ani, mai lesne și uite, că acu are cu ce se făli. Merită. Jos pălăria 1Cine sînt alde Ilie? Ilie F. Ilie, împreună cu soția sa, Petra, au adus pe lume 15 copii. Copiii le-au adus 68 de nepoți, iar nepoții'— alti 15 strănepoți, în total, 98. Și cu soții Uie: — fix 100. La alegerile din 1969 au votat 40, acum 53. Iar peste cinci ani — încă 20. Să vezi atunci dialoguri pe ulițele satului !
„Ce-i al lui 
e-al lui: 
e bun!“

După terminarea facultății, a- 
mindoi au' venit'să lucreze la 
Obirșia de Cîmp (Mehedinți). 
Amindoi . tineri, s-au împriete
nit repede, fiind animați de 
aceeași dorință șl ambiție de a 
face „ceva". Unul, Mihail Ma
rinescu, inginer șef la C.A.P., a 
fost ales și președinte. Celă
lalt. Ilie Grozăvescu, a fost nu
mit directorul S.M.A. Cei doi 
buni specialiști și buni prieteni 
au apărut pe aceeași listă de 
candidați în circumscripția ju
dețeană nr. SG. Cineva l-a în
trebat pe Marinescu :

— Acu’ să te văd : pe cin» 
votezi ?

— Deși votu-i secret, pot să-ți 
spun cu mina pe inimă că-l vo
tez pe Grozăvescu. Ce-i al lui. 
e-al lui: e bun !

întrebat, la rindu-i, Groză- 
.vescu a răspuns :

— Pe cine votez ? Pe Mari
nescu, bineînțeles. Ce-i al lui 
e-al lui : e bun !

Nu știm dacă va fi sau nu 
„balotaj“, nici cine va întruni 
mai- multe voturi. Dar, oricare 
va ciștiqa, vorba e că „ce-i al 
lui e-al lui: e bun J,f

Trece 
fanfara sat- 
măreană...Tare mîndri sînt sătenii din comuna Beltiug (Satu-Mare) de fanfara lor. Au și de ce. Este cea mai veche din județ : împlinește in aceste zile 145 de ani de la înființare. Si tot de la înființare se mai păstrează și astăzi cîteva instrumente încă faine și de folos. Ținuți la mare cinstire, coi 25 de instrumentiști — români, maghiari și germani din fanfară — au făgăduit că încă din zorii zilei de azi, 9 martie, încep un „marș-tur- neu", prin' toate satele- comunei (Giungi, Bolda. Ghirișa. Ră- tești, Șandra). vestind din alămuri bucuria votului, așa cum unul din localnici și-a spus-o în stihuri : „Trece fanfara săt- măreană / în frunte c-un frumos fecior / Și-n urma ei o ca-^ ravană / Pornește către viitor". O precizare : „frumosul fecior" este Vasilică. elev în clasa a Vl-a, care a venit în fanfară printr-o filieră familială încă de la. ctitorie, de... 5 generații 1

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" I

1
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VOTĂM pentru al partidului Program, 
VOTĂM pentru a țării înflorire!

Cincinalul îndeplinit

în peste 300 de unități

la începutul fabricației pînă în 1969, adică in 20 de ani de producție. Demn de subliniat este și faptul că prevederile cincinalului (la zi) au fost depășite cu 800 000 menți. Numărul total al tipurilor de menți fabricați, la Brașov ajunge azi circa 350. rul- rul- la
economice Ciment peste plan pentruChemarea „Cincinalul înainte de termen" — devenită angajament de onoare al întregului popor — a mobilizat energiile, talentele și puterea de muncă ale oamenilor muncii din întreaga țară. Și iată roadele. în ultima lună am primit zilnic la redacție știri în care s-a anunțat înfăptuirea prevederilor cincinalului actual. Pînă ieri, 8 martie, acest succes în bătălia cu timpul l-au înregistrat peste 300 de unități economice. Felicitînd aceste harnice colective, așteptăm să consemnăm alte a- semenea dovezi ale priceperii și entuziasmului.Iată o secvență dintr-o întreprindere care 

a realizat ieri sarcinile cincinalului actual.8, martie 1975. Cele 3 000 de femei muncitoare de la întreprinderea de confecții „Mondiala" Satu-Mare au îndeplinit planul cincinal in 4 ani, 2 luni și 8 zile.— Ce înseamnă acest succes in perspectiva perioadei calendaristice care a mai rămas din cincinal ? — am întrebat-o pe tovarășa inginer Otilia Indre, directorul întreprinderii.— O producție suplimentară în valoare de peste 650 milioane lei. Dar rețineți că producția suplimentară o vom realiza în condițiile diversificării tot mai accentuate a confecțiilor. Amintesc, în acest sens, că de la începutul cincinalului și pînă la încheierea sa calendaristică vor fi înregistrate circa 5 000 modele noi lansate in producție. Deci o medie anuală de circa 1 000 modele. Este deosebit de semnificativă creșterea ponderii exportului în structura producției : de la 47 la sută în 1971 la aproape 80 la sută în 1975.

5 000 de apartamente

Cu 1 000 de zile în urmă, harnicul colectiv al cimentiștilor din Bicaz a lansat inițiativa muncitorească „Productivitate orară maximă cu cheltuieli minime". In această perioadă S-au obținut rezultate remarcabile, pe linia creșterii producției -și productivității muncii, a reducerii consumurilor de materii prime și materiale, de energie

Cu-nțelepciunea munților bătrîni, 
Și limpezi ca izvorul de cleștar,

VOTĂM răspunzători ca buni stăpîni, 
VOTĂM ca făurari și gospodari!

saturarea navei cit ultimele instalații, astfel încît la 1 Mai ea să fie gata de marș, conform angajamentului pe care ni l-am luat.— Ce ne. puteți spune despre celelalte premiere ale acestui an 1— Se lucrează de zor la montajul in doc 
al ultimelor două bloc-secții de la cel de-al

8, abatajul 20 este noul loc., de muncă al ortacilor conduși de Petru Moraru, brigadă vestită intre minerii Sucevei, care anul trecut Ia 22 august raporta îndeplinirea prevederilor cincinalului. De aici, după minuțioase pregătiri, după rambleerea feliei de bază și urcarea la următoarea felie, primele tone de minereu au pornit spre flota-

mantelor construite în ultimii 5 ani în localitățile județului Maramureș este echivalent cu necesarul de locuințe pentru un in- treg oraș cu peste 40 000 de locuri, adică peste 10 000 de apartamente. Alte aproape 10 000 de locuințe au fost construite îh a- ceastă perioadă din fondurile populației.
PITEȘTI : 30 000 ! Cifra reprezintă numărul de apartamente- construite și puse la dispoziția oamenilor muncii din Argeș între anii 1960—1975. Cartiere moderne au fost construite la Pitești, Cimpulung și Curtea de Argeș.
BUCUREȘTI : în primele două luni sie anului, stațiile de betoane ale Centralei de construcții-montaj din Capitală, lucrînd zi și noapte, au reușit să toarne un volum de betoane similar cu cel realizat în lunile de vară. Drept rezultat, în aceste zile, pe șantierele de locuințe din cartierele bucureș- tene Pantelimon, Colentina, Giurgiului-Vi- forniței. Armata Poporului și Drumul Ta-

«tudențești și o cantină «1,8 000 de locuri, precum și noi clădiri pentru spațiile de în- vățămînt și laboratoare, pentru ateliere- școală necesare facultăților de chimie, de construcții și arhitectură, de mecanică, de hidrotehnică ; există, totpdată, moderne a- teliere de mecanică și construcții, un sistem complet de irigații etc., unde studenții nu.numai că învață meseria ingineriei, dar se și specializează. S-au extins mult și laboratoarele și alte spații productive puse la dispoziție de unele întreprinderi, ca țe~ sătoria de mătase „Victoria", de tricotaje „Moldova", mecanică „Nicotină" și. altele pentru practica productivă a studenților politehniști.
Uzine de lumină

pe Valea Sebeșului

CINSTIM SI ÎNTĂRIM PRIN MUNCĂ
VOTUL NOSTRU DE AZI

Luna ianuarie s-a soldat cu un record de avansament pe întreaga Vale a Sebeșu
lui de 108 ml înaintare ia aducțiunea Tău- Șugag. Autorii acestui record — brigada condusă de Constantin Beșliu din detașamentul constructorilor hidrocentralelor de la Șugag și Gîlceag.— Recordul acesta nu va avea viață lungă. îl vom doborî în februarie pentru ca Ia alegeri să ne prezentăm cu rezultate proaspete.Ascultam acest angajament și mă gindeam că februarie are mai puține zile, că va fi greu. Dar iată că zilele trecute tovarășul Gheorghe Ilisiu, secretarul comitetului de partid de la grupul de șantiere Valea Sebeșului, ne-a comunicat emoționant : „Recordul a fost doborît și angajamentul îndeplinit. Brigada lui Constantin Beșliu a realizat 110 ml de galerie și se menține în frunte, depășind cu 20 ml planul lunar. Dar s-a apropiat foarte mult și brigada lui Constantin Antonoaia, care a realizat 104 ml de galerie. în. martie întrecerea va fi și mai aspră".Pe cele două luni, puternic angajați în întrecerea socialistă, constructorii de pe Va-

Este gîndul sub semnul căruia oamenii muncii din întreaga 
țară raportează cu mindrie partidului, întregului popor, astăzi, 
în ziua alegerilor, că își onorează exemplar îndatoririle în cinci
nal. Veștile cuprinse în această pagină — doar cîteva crîmpeie 
din pasionanta întrecere socialistă — oferă imaginea trainică a 
unei realități la dimensiunile întregii țări.

VOTĂM pentru-al urmașilor curat destin!
VOTĂM pentru-mplinirea viselor străbune,

Cifre-jubileu

Care-au doinit prin veacuri sub mindra țării stea:

VOTĂM să urce-n soare cetățile puterii,

VOTĂM să fie holda ca aurul de grea!
■■

VOTĂM să fie țara tărîm al omeniei,

Recent au fost centralizate datele 
statistice privind realizarea planu
lui la producția fizică pc primele 
două luni din acest an. ÎN ACEAS
TA PERIOADĂ, ECONOMIA NA
ȚIONALĂ A PRIMIT SUPLI
MENTAR :200 000 tone cărbune25 000 tone oțel23 000 tone fontă.30 000 tone laminate finite pline și țevi435 autovehicule1 800 tone fire și fibre sintetice.Acestora li se adăugă însemnate cantități de confecții^ țesături, tricotaje, produsă alihient'are.

0 singură ființă-întreaga națiune,
4

Un singur țel sub arcul carpatin:

Purtînd în conștiințe caratele tăriei

De comunist —ca miezul de forță din atom,

VOTĂM să fie omul mai bun, mai drept, mai OM!

lea Sebeșului au depășit planul în proporție de 108,8 Ia sută. Fiecare record, fiecare succes înregistrat este subordonat unui o- .' biepțiv central angaj.amentri); construct;rilof de a da in funcțiune cu 3 și f> ki mai devreme cele două uzine de '' ' ~
De 12 ani, lună de lună,

planul este depășit

to- .. _ luni lumină de
{

® Vagonul 40 000. La tnfreprh» 
dorea de vagoane din Drobeta Turnu-Se- 
verin de pe linia de fabricație apare vagonul cu nr. 40.000. Un pasionat al calculelor a avut ideea să vadă cam cît ar totaliza. puse cap la, cap, toate vagoanele realizate în cei 15 ani de existență a întreprinderii. Cifră impresionantă : o garnitură de tren cu o lungime de aproape 600 de kilometri, adică de aproape, două ori distanța Drobeta Turnu-Severin — București. Să mai reținem că pină 4a această dată, adică în cei 15 ani, 20 000 de vagoane 
au fost livrate la export.

® Strungul 54 000. De pe banda 
de montaj a întreprinderii de strunguri 
din Arad, de la înființarea întreprinderii și pînă în prezent, au ieșit 54 000 de strunguri. Strungurile realizate la Arad — intr-un număr de 12 familii, cu o bogată gamă de tipodimensiuni, ce se apropie de cifra 100 — au fost livrate în ultimii 25 de ani atît în țară, cît și în circa 60 de state ale lumii. în prezent se află în curs de asimilare încă două tipuri de strunguri.

• în 10 ani, de peste 10 ori 
’ ttiai mult ^nul acesta, Combinatul chi

mic din Craiova împlinește un deceniu de activitate. Cîteva date „biografice" Sînt concludente pentru a scoate în evidență spectaculoasa evoluție a acestei cetăți a chimiei românești. Aici se' produc anual un milion tone îngrășăminte chimice, ce sînt cunoscute în 43 de state de pe toate meridianele globului. întreaga producție a a- nului 1965 se realizează în prezent în numai 25 de zile. €u alte cuvinte, producția Combinatului chimic Craiova a crescut in 10 ani de peste 10 ori.. Pe primele două luni din acest an — ne spunea tovarășul ing. Gheorghe Gheban, directorul combinatului — entuziastul nostru colectiv de muncă, care a lansat chemarea la întrecere către toate unitățile de îngrășăminte din țară, a înregistrat cele mai înalte ritmuri de producție, obținînd peste plan o producție in valoare de 14 milioane lei.

și combustibil. De Ia lansarea inițiativei ți pină în prezent productivitatea orară pe fiecare agregat a crescut cu 0,400—0,700 tone. Ca- urmare s-au realizat 75 000 tone ciment peste prevederile planului, din care se pot construi — suplimentar — circa 5 000 de apartamente convenționale.
doilea mineralier, de același tip, care va fi lansat la 23 August a.c.;. Totodată, se confecționează și asamblează secțiile a încă două nave de aceeași capacitate. în a doua parte a anului vor începe debitarea tablelor pentru mineralierele 5 și 6 și pregătirea producției pentru primul petrolier de 150 000 tdw.

Venim la vot cu-un cintec crescut de toți oierii

întreprinderea mecanică Timișoara, cea mai mare unitate de construcții de mașini din județul Timiș, lucrează. incepînd de astăzi, in contul zilei de 20 octombrie a.c. Aceasta inseamnă .— ne spune ing. Ioniță Bagiu, directorul întreprinderii, că muncitorii și specialiștii noștri își vor respecta întocmai angajamentul solemn luat în fața " secretarului general al partidului de a realiza prevederile actualului cincinal în 4 ani și 4 luni. Acum, în pragul marelui e- vemment de la 9 martie, bilanțul realizărilor acestui colectiv este deosebit de bogat. La 1 martie a început cea de-a 145-a lună de cind întreprinderea își îndeplinește și depășește cu regularitate sarcinile de plan m continuă creștere. Și tot la acest început de lună a fost finalizată seria zero a celui mai complex utilaj de ridicat și transportat creat pînă acum în uzină : automacaraua de 6—8 tone forță. Automacaraua este echipată cu un motor de antrena- ,re CP și poate ridica sarcini de pinăla 8 000 kg la înălțimea de 14 metri.
Scrisoare deschisă

„Tom îs “ — gigantul Se întrec minerii

de 55000 tdw

gata de lansare

© 800 000 rulmenți peste 
plan cursu' z^e' de ieri, la întreprin
derea „Rulmentul" din Brașov s-a realizat cel de-al 105-lea milion rulment produs aici de la începutul actualului cincinal. Această cifră este cu 5 milioane rulmenți superioară numărului de rulmenți realizați de întreprinderea brașoveană de

Lung cît două terenuri de fotbal și înalt cit un bloc cu 6 etaje, „Tomis", primul cargou de 55 000 tdw șl capul de serie al navelor românești de mare tonaj care se execută la Constanța, este gata de lansare, în sala mașinilor, uriașul motor este gata pentru a fi conectat la tabloul principal. La corpul navei, vopsitorii fac ultimele retușuri. Se apropie de încheiere amenajările din cabine și de pe punți.— Pe cind lansarea ? — îl întrebăm pe directorul tehnic al Șantierului naval Constanța, ing. Gheorghe Dimoiu.— Peste cîteva zile. în prealabil însă, vom executa probele de basculare la cea de-a doua poartă a docului, care protejează camera în care se află primul mine-’ ralier, în vederea inundării incintei și lan- sării navei pentru probe în doc. După lansare, care înseamnă botezul apei pentru primul mineralier, vor continuă probele pentru centrarea motorului și, în paralel,

© în Valea Motruluî. Baz!nul carbonifer al Văii Motrului — leagăn al. vestitelor recorduri miniere. Numai în lunile ianuarie și februarie minerii de aici au extras suplimentar o cantitate de lignit de peste 25 000 tone. în această săptă- mînă, în toate cele 5 exploatări se desfășoară o adevărată bătălie pentru producții zilnice record. Brigada lui Filip Traian de la Mina Ploștina a extras în ziua de 5 martie o cantitate de 3 300 tone cărbune. Replica minerilor de la Horăști nu întirzie să. se arate.: ortacii lui Pavel Lazăr din aba-

Bătrîni albiți, sau tineri din ev de libertate, 
Români sau de-alte nații —același dor ne leagă:

VOTĂM pentru a României demnitate, 
VOTĂM pentru prestigiul ei în lumea-ntreagă!

------
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- X».tajul 6/7r reușind să taie in aceeași zi 10 felii de cărbune, realizează o producție de peste 2 700 tone.încă un fapt semnificativ : la primirea sa in partid, într-o adunare generală din luna ianuarie, ing. Victor Mazurencu. șeful sectorului electromecanic, s-a angajat să depășească sarcinile zilnice, de livrări cu peste 1 500 tone cărbune. Angajamentul tinărului comunist a fost punctul de plecare a unei valoroase inițiative, lansată la nivelul întregului bazin. Dacă in urmă cu 4—5 luni se realizau livrări zilnice de 13 000—14 000 tone cărbune, acestea au a- juns in lunile ianuarie și februarie la 20 000—21 000 tone.
• La Leșu Ursului. La?u Ursu-lui, sectorul II producție, orizontul minus

ție în ziua de II ianuarie a.c. „Urcarea" constituie ea însăși un record, căci ceea ce, conform hormativelor, se realiza în 3 zile și 3 nopți, brigada lui Moraru realizează în numai 24 de ore.Acum, in noaptea de 8 spre 9 martie, cind aceste rînduri se pregătesc pentru tipar, corespondentul nostru ne transmite o informație de ultimă oră : schimbul III dă un nou „atac", iar de aici, din abatajul de Ia orizontul minus 3, pleacă cea de-a 31 000-a tonă de minereu în plus, adică peste prevederile cincinalului.dimineață, la ora șase, la ieșirea Vasile Moraru și ortacii săi se spre Stupicani ca să voteze, mindria celor 3100 vagoane trimis în avans furnalelor cu

berei s-au dat la recepție ultimele apartamente din cele 2 000 construite în luna februarie. De Ia începutul anului și pină în prezent, constructorii au raportat predarea a 3 800 de apartamente. Totodată.
din Hunedoara

vederileMîine din șut, îndrepta vota cu minereu continuu și în suflet cu bucuria datoriei plinite.
Carusel-2000 la Roman

vor Vor de foc îm-
La numai un an și două luni după introducerea în fabricație, cu bune rezultate, a strungurilor carusel cu diametrul de prelucrare de 1 250 și, respectiv, de 1 600 mm, harnicul colectiv al întreprinderii mecanice din Roman a început asimilarea unui nou produs din această categorie de mașini- unelte. Este vorba de strungul carusel de 2 000 mm. „Acest nou și modern utilaj — ne spunea ing. Vasile Gogu, directorul întreprinderii — însumează peste 5 000 de repere și este caracterizat printr-o înaltă tehnicitate, dispunînd de 16 trepte de a- vans comandate electric, de 3 -trepte ale turației cutiei de viteză. Pentru anul 1975 ne-am și propus să realizăm 5 strunguri carusel — 2 000". “

în această perioadă, a tost efectuat un important volum de lucrări la cele 3 375 a- partamente, prevăzute să fie terminate în cursul lunii martie și aflate acum în fază avansată de execuție, asigurîndu-se astfel condiții ca in trimestrul I al anului să fie predate bucureștenilor — conform programului stabilit de’ comitetul municipal de partid — aproape 7 200 de apartamente, din cele 34 000 ce se vor construi în acest an în București. Ele se vor adăuga astfel celor aproape 90 000 de apartamente date în folosință în primii patru ani ai actualului cifccinal.
Pentru studenții ieșeni

în ultima vreme, la Iași a început să vorbească tot mai mult de un al doilea centru universitar, situat în zona Bahluiu- lui, în apropierea platformei industriale. Sînt deja date in folosință aici 10 cămine
se

Daca ar fi să luăm un interviu colectiv celor peste 19 000 de siderurgiști din Hunedoara, am nota un răspuns bogat în date și cifre, In semnificații și fapte, pe care l-am putea sintetiza în cîteva cuvinte: „Avem peste 1 400 de beneficiari. Efortul nostru se regăsește în mii și mii de produse ale economiei naționale, aproape in tot ceea ce se făurește din metal în România. Ne prezentăm la alegeri cu un puternic suport material al- întrecerii : 7 000 tone fontă, 11 000 tdne oțel, .16 000 tone laminate — realizate în plus față de planul primelor două luni. în dialogul nostru zilnic cu țara ne întrebăm : tovarăși de la întreprinderea de țevi din Roman, de la întreprinderea „23 August“-București, întreprinderea de aprovizionare și construcții București, „Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii, întreprinderea de utilai petrolier Tîrgoviște. întreprinderile „Tractorul“-Brașov. „Rul- mentuI“-Bîrlad, de ce mai aveți nevoie ? Ce sprijin tovărășesc să vă dăm ? Ce cantitate și calitate de metal așteptați în plus de la noi pentru ca angajamentul inițial de a îndeplini cincinalul înainte de termen să se îndeplinească pretutindeni ?încercînd un calcul de muncă — nu contabilicesc — rezultă că din 1971 și pînă acum noi.am livrat suplimentar pe fluxul de metal al țării 260 000 tone fontă, 425 000 otel. 80 000 tone laminate. în răstimpul care ne-a mai rămas pînă la finele acestui cinai sin tem pe recepție lâ cerințele neficiarilor. hotăriți să le onorăm prompt, cu metal de calitatea cea mai bună".
tonecin- be-

în casă nouă

Din bogatul bilanț al constructorilor de locuințe din întreaga tară consemnăm :
BAIA MARE : Respectîndu-și angajamentele asumate în întrecerea socialistă de a preda beneficiarilor cu un. avans de 30—40 de zile noile locuințe, constructorii maramureșeni au atins cotele finale ale finisajului la primele 5 blocuri, cu 288 de apartamente, situate in cartierul Gării din municipiul Baia Mare. Numărul aparta-

Deprinși cu dulcea sevă din rodul biruinței 
Și cu al muncii freamăt pe-al patriei cuprins,

VOTĂM să crească spornic șuvoaiele științei, 
VOTĂM să fie zborul spre Mîine mai întins!
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Președintele Turdei l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României 

înaltă prețuire față de contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la instaurarea unui climat de pace 

și bună vecinătate în Balcani

CAMBODGIA CARACAS

Noi infringeri suferite de trupele lonnoliste Convorbiri româno-venezuelene DI PRETUTINDENI

ANKARA 8 (Agerpres). — Președintele Republicii Turcia. Fahri Koriitiirk, l-a primit, vineri, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Ma- covescu, aflat la Ankara într-o vizită neoficială de lucru. Ministrul român i-a înmîhat tin mesaj din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, transmitted șefului statului turc cele mai calde urări de sănătate și fericire personală. Președintele României a transmis, totodată, în numele său și al întregului popor român, cele mai sincere urări de pace, progres și prosperitate poporului turc prieten.Mulțumind cordial pentru mesajul primit, președintele Republicii Turcia 
a transmis președintelui Republicii 
Socialiste România sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres poporului român prieten. El a 
apreciat personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa 
personală și interesul pe care il ma
nifestă pentru instaurarea unui cli
mat de pace și bună vecinătate in 
zona Balcanilor, precum și activita
tea sa constantă pentru găsirea unor 
soluții politice problemelor specifice 
din această regiune.în cursul întrevederii a fost afirmat interesul de a avea contacte cît mai strînse, la toate nivelurile, între cele două țări, de a extinde și diversifica colaborarea bilaterală, precum și dorința de a acționa împreună pentru soluționarea unor probleme de interes comun.La Ministerul Afacerilor Externe au avut loc, vineri și sîmbătă, convorbiri neoficiale de lucru între ministrul de externe al României și ministrul de externe al Turciei, Melih Esenbel, în cadrul cărora au fost abordate unele aspecte ale si

tuației internaționale actuale pre- zentind interes pentru ambele țări. Ei au examinat, de asemenea, evoluția din ultimul timp a evenimentelor referitoare.la. Cipru, căile și modalitățile de a acționa in căutarea unor soluții politice durabile ale problemelor existente,' de natură să asigure menținerea unui stat cipriot independent, suveran și nealiniat, în interesul păcii și colaborării în zonă și in lume. Totodată, au fost abordate posibilitățile de'intensificare a bunelor relații de colaborare prietenească și bună vecinătate dintre România și Turcia, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.La convorbiri au participat Sukru Elekdag, secretar general, Nekdet Tezei, director general, directori din Ministerul Afacerilor Externe al Turciei. Din partea română au fost prezențl ambasadorul român la Ankara, George Marin, Constantin Oancea, director, și Aurel Sanislav, consilier in Ministerul Afacerilor Externe..Ministrul turc al afacerilor externe 
a oferit, vineri, un deiun de lucru, iar în seara aceleiași zile, ministrul român al afacerilor externe a oferit un dineu, la care au participat membrii celor două delegații.*Sîmbătă. ministrul afacerilor externe al României s-a înapoiat în Capitală. Pe aeroport a fost întîmpinat de Vasile Gliga. adjunct al ministrului. precum si de alti membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe. Au fost prezenți. de asemenea, ambasadorul Turciei la București. Osman Derinsu. și membri ai ambasadei.

PNOM PENli 8 (Agerpres). — Forțele patriotice de eliberare cambodgiene au continuat să supună unul violent bombardament cu rachete perimetrul aeroportului Pochentong al orașului Pnom Penh. făcînd. practic, imposibilă o funcționare eficientă a „podului aerian" menit să aprovizioneze garnizoana lonnolistă asediată în capitală. Pe de altă parte, eforturile trupelor lonnoliste de a recuceri pozițiile de pe care patriotii khmeri efectuează bombardamentele asupra aeroportului au continuat să rămînă zadarnice.O dureroasă înfrîngere au suferit trupele lonnoliste pe cursul inferior al fluviului Mekong, unde eu fost nevoite să părăsească, vineri, o importantă poziție fortificată. Efective to- talizînd aproximativ 1 000 de oameni s-au retras de aici pe o distantă de 15 kilometri în susul fluviului, adă- postindu-se în interiorul bazei navale de la Neak Luong, care este, de asemenea, supusă, de mai multă vreme, unor puternice atacuri de către forțele patrioticeȘl pe alte fronturi de luptă trupele lonnoliste înregistrează eșecuri continue. Astfel. In zona orașului Longvek, situat la circa 40 de kilometri nord de Pnom Penh. patriotii khmeri au străpuns perimetrul defensiv al localității, situația garni-

zoanel lonnoliste de aproximativ 2 000 de militari devenind aici extrem de critică. Și mai aproape de capitală, în sectorul Prek Phneu. situat la numai 13 kilometri de Pnom Penh. forțele de eliberare au realizat o altă străpungere care face să încline și mai mult balanța In favoarea lor.în acest context militar, atmosfera politică de la Pnom Penh devine tot mai confuză și în cercurile informate din capitala khmeră a fost frecvent evocată in ultima vreme posibilitatea unei retrageri din scenă a șefului regimului. Lon Noi.

CARACAS 8 (Agerpres). — Delegația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, condusă de tovarășul Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului, care efectuează o vizită în Venezuela, a fost primită de Carlos Canache Mata, secretarul general al partidului de guver- nămint, Acțiunea Democratică. în timpul întrevederii s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu. dezvoltarea agriculturii din cele două țări, s-a evidențiat interesul reciproc pentru promovarea unor acțiuni de cooperare. în acest domeniu.Delegația română a fost primită.

agențiile de presă

de asemenea, de ministrul agriculturii și creșterii animalelor din Venezuela, Carmelo Contreras, a purtat convorbiri cu conducerile Institutului agrar național, Asociației țăranilor din Venezuela, Asociației naționale a cultivatorilor de bumbac și ale altor organisme de stat și particulare din domeniul agricol, a vizitat obiective din acest sector.Cu prilejul convorbirilor, au fost evidențiate posibilități de dezvoltare a cooperării româno-venezuelene in domeniul agricol și a fost exprimată dorința reciprocă de a acționa pentru concretizarea lor.
■ ■ a' ■ ■ ■ ■
transmit:

Convorbiri intre președintele Sadat și H. KissingerCAIRO 8 (Agerpres). — Ieri au început, la Assuan, convorbirile dintre președintele R.A. Egipt, Anwar El Sadat, și secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, consacrate examinării posibilităților pentru realizarea unor noi progrese pe calea reglementării situației din Orientul Apropiat.Referindu-se la convorbirile de la Assuan, ziarul „Al Ahram“ scrie că poziția, egipteană, care va fi expusă

în cadrul discuțiilor, se referă, printre altele, la retragerea Israelului din trecătorile Mitla și Giddi și din zona petroliferă de Ia Abu Rodeiss din Sinai, acțiune ce ar trebui urmată de retragerea forțelor israelie- ne din. Golan. în continuare, se preconizează reluarea lucrărilor Conferinței de pace de la Geneva, unde va fi invitată ți Organizația pentru eliberarea Palestinei.

ATENA:

Reuniunea 
cabinetului grecATENA 8 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Constantin Ca- ramanlis, a prezidat vineri o reuniune a cabinetului, consacrată examinării problemei urmăririi în justiție 

a persoanelor implicate In organizarea loviturii de stat din Cipru, de la 15 iulie 1974 — informează agenția A.N.A.Un comunicat oficial precizează că, la' propunerea comună a. miniștrilor7 apărării naționale și justiției, s-a hotărit amînarea inițierii acestei proceduri judiciare. Comunicatul subliniază că „această decizie a fost adoptată pentru a permite abordarea fără obstacole a problemelor privind situația din insulă și pentru a evita o deteriorare a relațiilor internaționale ale Greciei".După reuniunea cabinetului. Constantin Caramanlis i-a informat a- supra desfășurării acestei reuniuni pe liderii tuturor partidelor politice reprezentate în parlament, care s-au declarat de acord cu hotărârea guvernului.

Președintele Iosip Broz 
Tito va efectua, începînd de la 10 martie, o vizită de prietenie în R.P. Polonă, la invitația lui Edward Gie- rek, prim-secretar al. C.C. al P.M.U.P., s-a anunțat la Belgrad.

Parlamentul Republicii 
CoSta RiCU 3 adoPtat hotărirea de a anula, într-un viitor apropiat, așa- numitele ,,contracte-Iegi“ și de a nu mai admite încheierea, în viitor, a unor astfel de contracte'care le oferă societăților străine privilegii însemnate.

Japonia va deschide o 
ambasadă Ia Hanoi, începînd cu 1 aprilie — a anunțat Ministerul de Externe japonez. Se reamintește că între Japonia si R. D. Vietnam au fost stabilite relații diplomatice la 21 septembrie 1973.

Sub deviza „împotriva 
scumpetei și inflației",Partl* dul Elvețian al Muncii a organizat o campanie în rândul populației. în vederea lichidării tendințelor de criză din economia tării. împotriva creșterii preturilor și șomajului. Comuniștii elvețieni propun, in acest sens, instituirea controlului statului asupra prețurilor, veniturilor, investițiilor de capital si cer să se îngrădească puterea monopolurilor.

Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului 8 trimis 0 telegramă guvernului britanic, în care îi cere să ia măsuri pentru eliberarea imediată a liderului populației africane din Rhodesia, Ndabi- ningi Sithole, arestat marțea trecută

în mod abuziv de autoritățile rasiste 
de la Salisbury.

Balanța comerciala a 
R. F. Germania 8 ’^egistrat în 
1974 un excedent-record de 50,8 mi
liarde mărci, adică o creștere de 
peste 50 la sută în raport cu 1973.

Posțul național peruan de te
leviziune a dedicat României o 
amplă emisiune : timp de o oră, 
pe mictll ecran au fost prezen
tate imagini din București și 
din tară, secvențe despre mari 
cântre industriale si de cultură. 
Comentariile au relevat marile 
succese obținute de poporul nos
tru pe calea dezvoltării econo
miei socialiste, subliniindu-se 
că România se află printre ta
rile cu cele mai dinamice rit
muri ale progresului economie.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
La Casa de cultură „Ochota" 
din Varșovia a avut loc o „Sea
ră românească" dedicată împli
nirii a 30 de ani de I<j instau
rarea primului guvern revolu
ționar democratic și alegerilor 
de la 9 martie. Despre semni
ficația celor două evenimente au 
vorbit istoricul Mieczpslaw Ja- 
tborowski și publicistul Przemy- 
slaw Burchard. Au fost prezen
tate o expoziție, filme și muzică 
românească.

Comisia C.E.E. V8 propun8 
miniștrilor de finanțe din țările 
membre, care ee vor reunî, la 18 
martie, la Bruxelles, crearea unor 
noi unități de cont bazate te exclu

sivitate pe paritatea monedelor, comunitare.
Grupul de tineri români 

„Ambasadori ai prieteniei" și-a început vizita în Statele Unite, la invitația Fundației „Friendship Ambassadors". Formația corală „Gaudeamus" a Conservatorului „Ci- prian Porumbescu" din București și formația „Cununa Carpaților" a Ansamblului artistic al U.T.C. au prezentat cu succes un prim spectacol in centrul cultural al New Yorkului „Rockefeller Center". Un numeros public a aplaudat clntece și dansuri populare din diferite regiuni ale României.
La sesiunea Consiliului 

Național al Revoluției — instanța supremă a Partidului Democrat din Guineea — în cura de desfășurare actualmente la Conakry, 
a luat cuvîntul președintele Ahmed Sekou Toure, care a trecut în revistă realizările și perspectivele economiei guineeze.

Algeria și Portugalia au hotărit să stabilească relații diplomatice Ia nivel de ambasadă, a a- nunțat purtătorul de cuvînt al Ministerului algerian de Externe.
Producția industrială ita

liană 8 scăzut cu 18 ,n luna ianuarie, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut — anunță Institutul. de statistică al Italiei. Aceasta este cea mai mare «cădere înregistrată în ultimii zece ani.

• „BIG BAZAR". Este denumirea unui ansamblu francez de estradă condus de Michel Fugain, care aduce un element insolit in peisajul teatral. occidental, fiind1 alcătuit pe baze cooperatiste. Beneficiile sînt repartizate în mod egal între cei 35 de membri. ai ansamblului — actori, muzicieni, tehnicieni etc. Interesant este mai ales faptul că. „Big Bazar" este un ansamblu puternic ancorat în realitățile, politice. .„Doresc să fiu un martor al timpului meu", își formulează .Fugain crezul său artistic. „Actualul teatru de estradă mă exasperează pentru că promotorii lui se inchid într-un tufil de fildeș". Și tocmai angajarea politică a ansamblului explică. succesul: la,primul spectacol, pe o scenă din Lyon, a- plauzele spectatorilor au durat nu mai puțin de 45 de minute. Fugain a turnat și un „musical" politic — o satiră la adresa speculanților cu terenuri imobiliare.
• LA TOKIO, CERUL 

A DEVENIT MAI AL
BASTRU. Deasupra capitaleijapoheze — orașul considerat a avea atmosfera cea mai poluată din lume — cerul a' devenit mai albastru. După cum a comunicat institutul meteorologic local, anul trecut s-au înregistrat 178 de zile în, care vizibilitatea. depășit 10 'km. Numărul „zilele.. cu cer senin" este de patru ori mai mare decît in 1959 — anul cu atmosfera cea mai poluată, îmbunătățirea condițiilor atmosferice la Tokio constituie un rezultat al măsurilor întreprinse de '■ autorități, cu Concursul populației, pentru protecția mediului înconjurător.

CAIRO

„Apreciem

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

sprijinul prietenesc

Industries Co", care ambele părți se apre- relevă înalta calitate ciază astfel ca încura- a utilajului livrat de .țara noastră, pricepe-
al poporului român"

Aniversarea de la „El Mex"Uzina de produse sodice de la „El Mex" (Alexandria), cea mai mare întreprindere de acest gen din Africa și Orientul Apropiat, realizată în cooperare cu țara noastră, a aniversat, Ia 7 martie, împlinirea unui an de Ia intrarea ei in funcțiune.Ridicată în apropierea unor bogate resurse de calcar, de pe țărmul Mediteranei, uzina a depășit parametrii proiectați încă la sfîrșitul anului 1974, furnizînd în prezent importante cantități de sodă caustică, sodă calcinată și.. bicarbonat de sodiu industriei egiptene. Specialiștii egipteni, presa din Cairo arată că uzina de la El Mex are un rol esențial în dezvoltarea industriei chimice, care se profilează ca o ramură de bază a economiei țării.In același timp, autoritățile egiptene dau o înalță apreciere contribuției României la ridicarea acestui o- biectiv, evidențiind rodnicia colaborării româno-egiptene. în acest sens, directorul general al uzinei,

Hussein Aly Badavy, 
declara: „Sîntem foar
te mulțumiți de cola
borarea cu specialiș
tii români. Apreciem 
sprijinul prietenesc a- 
cordat de România, 
pentru care sîntem re
cunoscători". „Uzina 
de sodă «EI Mex» 
— scrie «JOURNAL 
D’EGYPTE» — consti
tuie o expresie eloc
ventă a colaborării 
fructuoase dintre

TOKIO

Egipt și România» A- 
cest complex magnific 
aa.iuns să dea o pro
ducție maximă intr-un 
timp record, realizind 
apreciabile economii 
in devize". Ziarul reproduce. ca si cotidia- nele „AL AKHBAR" și „AL MISSAA", declarațiile făcute de. dr. Farouk Gar rana, președintele consiliului de direcție al companiei „Misr Chemical

rea si abnegația dovedite de grupul de specialiști români în tot cursul lucrărilor de construcție și în perioada de testare a uzinei.în contextul bunelor relații statornicite între România și Egipt — relații puternic stimulate de întâlnirile și . convorbirile purtate, atît la Cairo cît șl la București, de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar Sadat — uzina de la „El Mex" apare ca un adevărat simbol al prieteniei și cooperării.
Nicolae N. LUPU

Rodnicia relațiilor de tip nou 
pentru care militează
In Japonia, unde este așteptată cu viu interes vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, se bucură de o, deosebită considerație activitatea dinamică și constructivă pe care o desfășoară România socialistă pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, pe baza principiilor noi, ale

independenței și suveranității . naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. în cercurile largi ale opiniei publice japoneze se apreciază că aceste principii, răs- punzlnd întru totul cerințelor coexistenței pașnice, favorizează buna înțelegere și în-

România
crederea între state — oricit ăr fi de deosebite prin sistemul orînduirii sociale, sau de ; îndepărtate din punct de vedere geografic — permiț o conlucrare rodnică, spre folosul reciproc.Aceasta iși găsește expresie in continua adincire și diversifica, re a colaborării ro- mâno-jâponeze. De

jatoare rezultatele ^conlucrării., de pină acum, concretizate în construirea a două fabrici de rulmenți în țara noastră, la Alexandria și Bîrlad, în colaborare cu firma „Koyo Seiko", plata urmînd a fi efectuată în rulmenți produși cu instalațiile respective, în achiziționarea a șase instalații chimice și petrochimice de la firmele „Mitsui and Co" și „Sumitomo Sho- ji Kaisha", cu plata parțială în produse românești. Se știe, de asemenea, că la șantierele navale japoneze de la Aioi au fost Construite, cu asistența unei echipe de specialiști români, patru nave petroliere de mare capacitate, avînd fiecare cîte un deplasament de 85 250 de tone, care au intrat în dotarea flotei românești. Recent a fost înființată prima societate mixtă româ- no-japoneză de producere și comercializare a furajelor proteice rezultate prin biosinteză din petrol — „Roniprot" — o u- nitate de acest fel urmînd a fi amplasată la Curtea de Argeș. Sînt, totodată. în curs de definitivare noi acțiuni de cooperare privind construirea în România a unor obiective industriale sub formă de societăți mixte de producție și desfacere, acțiuni de cooperare în producție

sub forma importului de tehnologie și echipamente din - Japonia, cu plata, parțial în produse românești, precum și Înființarea de societăți mixte ds comercializare pe piața japoneză a unor produse românești.Personalități ale vieții economice din Japonia și-au exprimat in diverse ocazii interesul pentru progresele realizate de România în dezvoltarea e- conomică. dorința de a extinde cooperarea cU țara noastră. „Am un 
marc respect și admi
rație pentru remarca
bilele realizări ale țării 
dumneavoastră, atît pe 
plan intern, cît și in
ternațional, sub con
ducerea fermă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu" — declara Shunji Uyeda, vicepreședinte al firmei „Nichi.men Co. LTD". 
Deși distanța geogra
fică dintre țările noas
tre este mare, cred cu 
tărie că relațiile reci
proc avantajoase vor 
continua să se dez
volte". „în calitatea 
mea de președinte al 
uneia dintre cele mal 
importante firme co
merciale din Japonia, — declara, la rindu) său, Yukio Shibayama, președintele companiei „Sumitomo Shojl Kaisha LTD" — sper 
sincer că legăturile e- 
conomice dintre cele 
două țări se vor întări 
din ce in ce mai mult 
in viitor, pe baza res
pectului și încrederii 
reciproce".

Paul DIACONU

lima Expresii concrete ale 
contribuției românești la cauza 

independenței popoarelorIeri, ministrul peruan al energiei și minelor, general Jorge Fernandez Maldonado, a prezentat la postu- • rile de radio și televiziune o expunere despre, progresele - obținute în dezvoltarea acestei- ramuri importante a economiei țâr rii. Cifrele și datele expuse au conturat un tablou caracteristic, pentru transformările ce au loc în prezent în Peru. Cele 10 mări obiective din sectorul- energie și mine, aflate în construcție, sint o expresie a preocupării guvernului peruan pentru valorificarea u- nora din cele mai importante resurse naturale ale țării, In folosul progresului economic, al ridicării generale a țării.Relațiile, de prietenie și solidaritate dintre România și Peru, colaborarea statornicită intre cele două țări și, . în acest cadru, cooperarea tehnică- dintre specialiștii români și oamenii muncii din Peru sînt a- preciate aci ca un spri- |in efectiv acordat străduințelor poporului peruan in vederea împlinirii aspirațiilor sale de a fi deplin sțăpin pe bogățiile naționale, de a înainta pe calea dezvoltării independente.

Un șir de fapte Ia sare s-a referit în 
cursul expunerii ministrul peruan al energiei și minelor este edificator în această privință. După cum se* știe, la sfirșitul anului trecut s-a constituit întreprinderea minieră ..Antamina", prin asociere între întreprinderea de stat oeruană' „Minero Peru" ti . întreprinderea de stat română ..Gepmin". Despre cooperarea ro- mâno-peruană în acest cadru ne-a vorbit, recent.- directorul acestei întreprinderi. Rodolfo Parc.ia. care ne-a de
clarat : „Sîntem foarte 
mulțumiți de colabora
rea cu România. Spe
cialiștii români au o 
foarte bună pregătire 
si o bogată experiență, 
care ne sint de mare 
folos. împreună cu co
lectivul românesc rea
lizăm. cu bune rezul
tate. lucrări importante 
ta ..Antamina". Nu pot 
avea decît cele mal 
bune cuvinte despre 
cooperarea noastră. As 
vrea să subliniez, in a- 
eelasi timp, că apro
pierea umană dintre 
români si peruani se 
realizează aici in con
lucrarea noastră, fiind 
favorizată de originea 
comună, de bunele re
lații existente Intre

România si Pern. Prin 
munca specialiștilor 
dv„ prin succesele ob
ținute pe planul con
strucției interne, prin 
politica desfășurată de 
statul român pe arena 
internațională. Româ
nia se bucură de un 
binemeritat prestigiu".în baza, acordurilor semnate în toamna finului 1973. cu ocazia vizitei în Peru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se dezvoltă cooperarea si, în domeniul energeticii. Astfel, un grup de experți români acordă. asistență de specialitate Institutului de cercetări energetice din Lima. Au fost inițiate, de . asemenea, primele acțiuni de cooperare în domeniul construcțiilor de mașini, un rol important în acest sens revenind societății mixte peruano-române „Andină". care va Produce mașini-unelte.în vederea diversificării colaborării si cooperării în producție, cele două părți studiază posibilitățile de multiplicare a acestor relații, cu1 convirigerea că aceasta slujește ambelor popoare. înaintării lor pe calea progresului.

Eugen POP

t V
PROGRAMELE I și n

8,30 Telejurnal a Cetățenii țării 
in fața urnelor de vot.

8,50 Să votăm ai noștri deputat!! 
Program de cîntece interpre
tate de corul Ansamblului ar
tistic „Doina" al Armatei. Di
rijor : Dinu Stelian.

9,05 Cravatele roșii. .
9,35 Să-nflorească România! Cîn

tece și dansuri în interpreta
rea formației artistice „Cio- 
cirlia" șl a echipei de dansuri 
„Miorița".

10,00 Ediție specială ■ Vot una
nim pentru înfăptuirea pro
gramului partidului.

10,15 Viața sștului.
11,00 Ediție specială a Votul na

țiunii pentru viitorul comu
nist al patriei.

11.10 Bucuriile muzicii. Succese 
ale culturii muzicale roma- 
nești.

12,00 Ediție specială • Votul tă
rii, voința țării ! _

12.10 Inscripții pe celuloid : a Oa
meni de milioane a începu
turi. _ . ,

U,30 De . strajă patriei. Emisiune

consacrată evenimentului a- 
legerilor.

13,00 Telejurnal a Alegerile — ex
presie a unității Intre partid 
și popor.

13.15 Album duminical.
14,00 Ediție specială a Votul de 

astăzi pentru viitorul comu
nist al patriei.

14.15 Arta de a fi gazdă — repor
taj.

14,27 Muzică și poezie.
15,00 Edjție specială a In întrea

ga țară — masivă și entu
ziastă participare la vot.

15,10 Cintă azi întreaga tară! Con- 
cert-spectacol susținut de ti
neri interpret! de muzică 
populară.

16,00 Telejurnal a Alegerile, pu
ternică manifestare a con
științei civice.

16.15 Film serial „Ruinele împuș
că" — ultimul episod.

17.30 Finalele Camntonatelor eu
ropene de atletism pe teren 
acoperit. Transmisiune direc
tă de la Katowice.

18,00 Ediție specială n în fața ur
nelor, milioane de cetățeni ai 
tării

18.15 Drumuri tn istorie. Aminti
rile și izbînzlle Teleormanu
lui.

18.30 Pe fiii țării cei mai buni. 
Program de muzică ușoară.

18,40 „Inima cu drag îmi cintă".
18,50 Arhitectura populară tradi

țională (documentar-artistic).
10.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Votul de azi

— angajament solemn pen
tru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea.

20,00 Pe cărarea cu flori multe — 
melodii populare.

20.15 Cu aur viitorul țării scris...
— emisiune de versuri.

20,25 Primul ghiocel — spectacol 
de varietăți cu public (I).

21,00 Ediție specială a La ora în
chiderii votării.

21,10-Primul ghiocel —. spectacol 
de varietăți cu public (II).

22,00 Telejurnal a Vot unanim 
pentru viitorul comunist al 
patriei.

22.15 Finalele Campionatelor eu
ropene de atîetlsm pe teren 
acoperit, Selecțiuni înregis
trate de la Katowice.

22.30 Ediție specială a Ziua ale
gerilor — puternică manifes
tare a democratismului so
cialist. .

cinema
o Muntele ascuns : SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30,

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Martorul trebuie sâ tacă : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, BUCUREȘTI — 9; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45.
• Un general pentru victorie :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii : VICTO
RIA — 9,15; 12,15; 16; 19, DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30; 19, GIULEȘTI
— 10,30; 16; 19.
a Șapte mirese pentru șapte 
frați : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
• Filip cel bun : CENTRAL -
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16: 
18,15; 20,30.
o PIîngeți, chitare !: FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15- 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Spartacus (ambele serii) — 10. 
Lia și datorie și sacrificiu — 18.30, 
Valurile Dunării — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Tatăl risipitor : LUMINA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20-
a Scufundarea Japoniei : MELO
DIA — B,45; 11; 13.15; 16; 18.30;
20,45, MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.

a Ulzana — căpetenia apașilor : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30. TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
A Timpuri noi : DOINA — 14; 16; 
18; 20.
A Program de desene animate î 
DOINA — 9,45; 11; 12,30.
a Nemuritorii î DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Luminile rampei : CASA FIL
MULUI — 10; 13; 16; 19, VOLGA
— 9; 12,15; 15,45; 19. BUZEȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,30.
A Răzbunarea lui Dani : UNIREA
— 16; 18; 20.
a Permisul de conducere : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
A Ilustrate cu flori de cîmp ; CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20. ARTA 
- 15,30; 17,45; 20.
a Jerry traficantul : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15.
a îndrăgostiți! anului unusCRÎN- 
GAȘI — 16; 18,15.
A A început la Neapole FLA
CĂRA - 15,30; 18; 20,15,.
A Zidul : FLOREASCA - 15,30; 
18;. 20,15.
A Moulin Rouge : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Caut o nevastă : VIITORUL — 
16; 18; 20.

A Școala tinerilor căsătoriți: LI
RA — 15,30; 18; 20,15.
A RÎUI întunecat : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
A, Un gentleman în Vestul sălba
tic î FERENTARI — 15,30; 18:
20,15.
a ștefan cel-Mare — Vaslui 1475: 
COSMOS — 15,30: 19.
A Zapata : PACEA — 15,30; 18;
20,15.
A Cavalerii teutoni : POPULÂR 
— 15,30; 19.
A Vandana : MOȘILOR — 9; 12,30; 
16; 19.
A Păcală : RAHOVA — 10; 16;
19.
A Ancheta : PROGRESUL — 18;
20.
A Program de documentare: PRO
GRESUL — 16,30.
A Joe limonadă : VITAN — 15,30; 
18; 20.

teatre
a Teatru! Național București (sa
la mare) : Coana Chirlța — 10,30, 
Furtuna — Î9.30, (sala mică) : Cui

i-e frică de Virginia Woolf? —10,30, 
Dona Diana — 15.30, Take, lanke 
șl Cadir — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"* 
(Palatul Republicii Socialiste 
România, sala mică) : Ciclul 
„După-amlezile muzicale ale ti
neretului". Recital de pian : Ina 
Macarie — 13
a Opera Română : O noapte fur
tunoasă ; Rapsodiile române — 11, 
Tosca — 19.
a Teatrul de operetă : Răspîntla
10.30, Soarele Londrei — 19,30.
• Teatrul de comedie ": ' Nlcnic
— 10, O noapte furtunoasă — 15, 
Tovarășul feudal și tratele său —
19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10, 
Chițimia — 15, Intr-o singuri sea
ră — 19,30, (sala din str,. Alex 
Sahla) : A 12-a noapte — 10, Eli- 
sabeta I — 15. Tranzit — 19,30.
a Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 10,30, Vreți să jucați cu 
uof 7 — 15,30, Matca — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10,30, Lady X — 15. Ultima 
cursă — 19,30, (Sala Studio) : A 
opta zi dis-de-dimineață — 10, Pi
ticul din grădina* de vară — 15.30.
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• ARTIȘTII Șl ȘOMA
JUL. în domeniul artei situația este critică pentru cei ce cauță. de lucru. Aceasta este concluzia unui raport al Oficiului federal al'Muncii din Niirn- herg, din care reiese că în septembrie anul trecut. în R.F.G., 2 840 de persoane din diferite domenii ale artei au rămas fără posturi. Pe specialități, șomajul .cuprinsese 5.1 la sută dintre muzicieni, 9,9 la sută dintre actori și alte profesiuni legate de scenă și 12 .1a sută dintre artiștii. plastici în momentul cind au fost' culese aceste dațe statistice, procentul șomajului în Republica Federală era de 2,4 lâ sută din forța de muncă. Cine ar putea spune citi artiști sint fără . posturi în prezent, cind șomajul a cunoscut amploare în toate domeniile de activitate 7

• IN ATENTIE - DE- 
ȘEURILE. în R.D. Germană, recuperarea materialelor uzate' șf introducerea' lor în. circuitul economic nu:-devenit o preo'cu-; pare de prim ordin. Pe lingă; valorificarea fierului vechi, a hirtiei. sticlei, uleiului ars, în ultimii ani se acordă o mare, a- tenție și deșeurilor textile.. în 1974 au fost colectate 100 000tone de asemenea deșeuri, din care 66 la sută au fost prelucrate in industria ușoară, iar restul in industria chimică și Jn alte domenii.. în cadrul acestor preocupări, o întreprindere din Dresda a pus la punct un procedeu de prelucrare a deșeurilor de țesături din poliamid. Se obține o substanță denumită „Teplamid",: cu multiple între-; buințări la fabricarea mobilei, frigiderelor, in construcții.

• APĂ CARE ARDE, în apropierea, șoselei care leagă orașele bulgare Veliko Tirnovo. și Gurkovo există un izvor din care curge o apă care... arde. Dacă se apropie un chibrit a- prins de țeava prin care se scurge apa, se formează o mică flateără.. Explicația constă în a- ceeâ că, de la o adîncime de 1 000 metri țișnește împreună cu apa ‘minerală, care are 24 grade C, și o. cantitate, mică, dar continuă, de gaz metan.
• 500 DE ANI DE LA. 

NAȘTEREA LUI MICHEL
ANGELO. Cir prilejul împli-, nirii a 500 de ani de la nașterea lui Michelangelo Buonarroti — cel care a rămas nemuritor peste veacuri prin lucrările sale de sculptură, pictură și arhitectură — la Vatican a avut loc o ceremonie solemnă, în cadrul căreia a fost evocată figura acestui gigant al Renașterii italiene și universale. Ceremonii consacrate acestui eveniment au avut loc, de asemenea, la Caprese, un mic sat de lingă Arezzo, unde ^Michelangelo a. văzut lumina zilei la 6 martie 1475, și la Florența.

Trei inttlniri cu , tragi-comedla 
(premieră) — 20.
a_ Teatrul Gițileștl : Scufița ro
șie — 10, Pasărea Shakespeare — 
15, Steaua fără nume — 19.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
teC pentru sora soarelui — 11, Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19.30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars 
- 19.30.
• Teatrul de revistă ți comedie 
„I. Vasilescu" (sala din șos. Ște
fan cel Mare 34) : Eu sînt tatăl 
copiilor — 19,30, (sala din str. E- 
remia Grlgorescu 24) : La ora H 
și un sfert concert — 19.30Î
a Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 16. Nota zero 
la purtare — 19.30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Ileana Sinziana — 11. (sa
la ACademlei : De ce a furat 
zmeul mingea — 11.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Siinbătă la Veritas — 20.
a Circul de stat : Un șerif ta
cite — io: 16:19.30.

Din străinătate, abonamentele fac prin „ROMPRESFILATELIA* București — 
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