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ÎN ZIARUL DE AZI:
PE OGOARE, OBIECTIVE DE MAXIMĂ STRINGENȚĂ: 

NICI O ÎNTÎRZIERE LA ARĂTURI, 
SĂMÎNȚĂ DE CALITATE 
ÎN FIECARE BRAZDĂ!

• 125 de ani de la luptele din Dealul • A șasea ediție a Festivalului internațio- 

Spirii: Adunarea festivă din Capitală nai „George Enescu"

Ambianta constructivă, de înțelegere și respect reciproc în care se desfășoară Pe șantierele de investiții, 
un imperativ la ordinea zilei:

RITM SUSIIIIIUT

LARG DE LUCRU PENTRU MONTORI • INTRAREA ÎN 
FUNCȚIUNE A NOILOR CAPACITĂȚI LA TERMENUL 
PREVĂZUT - MĂSURA PRICEPERII SI DĂRUIRII FIECĂ

RUI CONSTRUCTOR

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN COLUMBIA 
ilustrare concludentă a consecvenței în înfăptuirea unei 

cerințe fundamentale a contemporaneității — cooperarea 

între națiunile lumii, indiferent de orînduirea lor socială

„Considerăm că putem 
să punem baza unor 
relații care să constituie 
un exemplu de felul 
eum două țări cu orîn- 
duire socială diferită, 
care au și multe lucruri 
comune - inclusiv ace

leași culori în drape

lele lor, numai că sînt 
altfel așezate — care 
sînt animate de aceeași 
dorință de a-și asigură 
independența și suve

ranitatea, de a făuri o 
yiață mai bună po

poarelor lor, pot cola

bora și pot să-și înde

plinească în bune con

diții rolul lor față de 
propria națiune și față 
de comunitatea inter

națională."

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din cuvintarea la întil- 
nirea de lucru cu președin
tele Congresului Național 
columbian, care se publică 
in pagina a IT-a)

• Cuvîntările rostite la întîlnirea 
de lucru cu președintele Congre
sului Național columbian

• La „SENA66 - important centru 
de pregătire profesională și 
tehnică

• Oaspete de onoare al capitalei 
columbiene

• Primirea unor personalități poli
tice columbiene

• Recepție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu

(in paginile II—III)

Aspect de la convorbirile oficiale dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Misaei Pastrana Borrero

La Medellin, cel mai mare centru 
economic al țării gazdă

ÎNTÎLNIRE LA ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INDUSTRIAȘILOR
Miercuri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au sosit la Medellin, capitala provinciei Antioquia, al doilea oraș 

ca mărime al Columbiei, și, totodată, cel mai mare centru economic al țării.Aici se află întreprinderi metalurgice, chimice, textile, alimentare. Medellinul fiind în a- celași timp sediul marilor între

Tovarășa Elena Ceaușescu vizitînd „Institutul columbian de bunăstare a familiei"

prinderi de export al cafelei. Pe aeroportul orașului, oaspeții români au fost salutați de guvernatorul provinciei, A. Betancurt, de alte oficialități locale.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceaușescu au făcut o vizită la Asociația națională a industriașilor (A.N.D.I.) și la Compania columbiană de țesături Coltejer.La ora cînd închidem ediția, vizita în orașul Medellin continuă.

în aceste zile de septembrie, cînd pretutindeni, pe toate șantierele, se muncește cu stăruință pentru a se atinge ritmuri și mai înalte in execuția lucrărilor de investiții și pentru grăbirea punerii în funcțiune a noilor obiective productive, urgentarea montării utilajelor tehnologice este o sarcină prioritară. Ritmul intens de lucru pe care l-a marcat activitatea pe șantiere în ultimele săptămîni a permis crearea frontului de montaj pentru un volum important de utilaje, fapt reflectat în scăderea accentuată a stocului de utilaje nemontate. Se cuvine remarcat bunăoară că. prin mobilizarea forțelor pentru grăbirea montajului' utilajelor tehnologice. pe șantierele Ministerului Construcțiilor Industriale stocul de utilaje a fost redus qu circa 2 000 de tone față de cel existent la sfirșitul lunii iulie. Totuși, întru- cit volumul utilajelor ce își așteaptă rîndul pentru' a fi montate este încă destul de mare pe un șir de șantiere, trebuie să se acționeze în continuare mai energic și mai activ în vederea mobilizării constructorilor și beneficiarilor de investiții atît pentru implantarea stocurilor nemontate încă, cît și pentru începerea neîntîrziată a montajului utilajelor ce sosesc în aceste zile.Trebuie avută în vedere, în primul rînd, grabnica eliminare a cauzelor care împiedică montarea și crearea de fronturi de lucru corespunzătoare. O investigație succintă ne arată că importante cantități de utilaje nu au încă front de montaj pe șantiere cum sînt cel al Combinatului siderurgic din Galați, cel al întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște sau de la Combinatul petrochimic Pitești. Centrala industrială de produse anorganice Rîmnicu-Vîlcea, Fabrica de rulmenți Bîrlad, Combinatul de celuloză și hirtie Drobeta Turnu-Severin. Pe aceste șantiere, ca și pe altele care nu au fost amintite, este mai mult ca oricînd necesară concentrarea eforturilor colectivelor de muncă pentru recuperarea restanțelor la lucrările de construcții, pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare începerii neîntîrziate a montajului, în acest sens, o deosebită preocupare trebuie să manifeste conducerile de Ia I.C.M.S. Galați, Grupul de șantiere de construcții industriale din Tîrgoviște. Trustul de construcții industriale Pitești, Trustul de construcții industriale Iași, Trustul de construcții industriale Craiova ; de măsurile hotărîte pe care trebuie să le ia în aceste zile depinde începerea lucrărilor de montaj al unor utilaje-cheie.Desigur, o mare răspundere re
LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ AIUD

Angajamentul a fost respectat: 
noi capacități produc cu 4 luni 

mai devremeALBA IULIA (Corespondentul „Scinteii", Ștefan Dinică). — In urmă cu trei săptămini .consemnam vești bune de pe șantierul unor noi capacități de producție de la întreprinderea metalurgică din Aiud. E- chipele. de. constructori din cadrul întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara, întărite cu noi forțe, realizau pe șantier ritmuri zilnice de execuție superioare prevederilor. Zilele acestea, șantierul arată altfel. Halele de prelucrări mecanice, construcții metalice și turnătoria de oțel nu mai sînt acum obiective în construcție, ci spații de producție. Utilajele principale, cuptoarele electrice și de tratamente termice, mașinile-unelte au fost montate. Pe șantier s-a muncit în ultima perioadă în ritm intens, uneori și în două schimburi, pentru ca noile capacități de producție de la I. M. Aiud să intre în funcțiune înainte de termen, așa cum s-au angajat constructorii și beneficiarul.Efețtele pozitive ale acestei concentrări de forțe, ale bunei organizări a muncii n-au întîrziat să apară. în cadrul lucrărilor de dezvoltare și modernizare a întreprinderii au fost puse în funcțiune o turnătorie de piese din oțet și o 

vine beneficiarilor de investiții, ca și furnizorilor de utilaje ; ei au obligația primordială de a asigura utilajele în set complet, cu toate accesoriile și instalațiile aferente, in ordinea stabilită prin tehnologia de montaj. Subliniem aceasta deoarece, la ora actuală, pe o serie de șantiere — cum sînt cele ale întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște, Combinatului siderurgic din Galați, Combinatului petrochimic Borzești, Combinatului de fire sintetice Iași, întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante din București, Fabricii de ciment și var Fieni — se află încă un volum important de utilaje dezasortate sau achiziționate mai devreme decît era necesar. Iată de ce problema unei colaborări mai strînse între furnizorii de utilaje și beneficiarii de investiții se pune cu acuitate. în momentul de față trebuie livrate, în primă urgență, utilajele sau părțile de utilaje care condiționează începerea sau grăbirea lucrărilor de montaj.în „bătălia" cu timpul, cuvîntul hotărîtor îl are, ca și pină acum, organizarea rațională a activității de montaj, pe baza căreia să se valorifice la maximum posibilitățile tehnice și umane ale șantierelor. în foarte multe locuri s-a dovedit necesară organizarea lucrului în trei schimburi în scopul intensificării ritmului de montaj. Dar pentru aceasta trebuie să se acționeze cu mai multă perseverență și răspundere pentru completarea efectivelor de montori. Un sprijin în acest sens pot și trebuie să-l acorde beneficiarii de investiții, prin participarea cu echipe proprii de muncitori calificați la montajul utilajelor tehnologice. Bunăoară, pe șantierele chimiei și metalurgiei au fost constituite de către "unitățile beneficiare echipe de montori și instalatori din care fac parte peste 3 000 de muncitori, care au preluat executarea unor importante și complexe lucrări de montaj. Pentru montarea utilajelor de la obiectivele in construcție din industria ușoară, au fost organizate și repartizate pe șantiere 06 echipe de montori din intreprinderile beneficiare. Această sarcină expresă trasată de conducerea partidului trebuie însă înțeleasă- și. de conducerile Combinatului petrochimic din Pitești și Centralei industriale de produse anorganice Rîmnicu-Vîlcea, care, deși s-au angajat să participe cu un mare număr de cadre calificate la montaj, nu și-au respectat decît în parte cuvîntul dat. Și aceasta, în pofida faptului că grăbi-
Corneliu CÂRLAN

(Continuare in pag. a V-a)_ _ _ _ _ _ _ _ >

hală de construcții metalice, precum și alte instalații aferente, o- biective prevăzute a intra in producție la finele anului. Racordarea, cu patru luni înainte de termen, la circuitul productiv a noilor capacități este deosebit de importantă, dacă se are în vedere că ele produc anual 4 800 tone piese de schimb și 3150 tone mașini și utilaje destinate industriei metalurgice,în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către conducerea întreprinderii metalurgice Aiud și cea a întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara, se spune între altele : Pătrunși de responsabilitatea sarcinilor ce ne revin, sintem hotăriți să ne mobilizăm, în continuare, întreaga noastră capacitate pentru realizarea cincinalului mai devreme. Vom face totul pentru traducerea in fapt a chemării conducerii partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca luna septembrie și trimestrul IV din acest an să constituie pentru noi o perioadă intensă de activitate in realizarea investițiilor.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Columbia
LA iNTlLNIREA DE LUCRU CU PREȘEDINTELE CONGRESULUI NATIONAL COLUMBIAN

Cuvintarea președintelui
Congresului,

Hugo Escobar Sierra
în numele poporului columbian șl al Congresului Național, vă urăm un cordial bun venit. Ne manifestăm cu acest prilej profunda satisfacție pentru împrejurarea fericită pe care o avem de a vă transmite urările noastre sincere ca relațiile dintre țările noastre să se afirme tot mai mult în spiritul sentimentelor de prietenie și fraternitate, care inspiră comunitatea Internațională. Vizita unui șef de stat ca dumneavoastră, domnule Nicolae Ceaușescu, nu este doar un eveniment; ea ne oferă ocazia să na cunoaștem mai bine țările noastre, In așa fel îneît să devină actuală înțelegerea între două popoare atît de îndepărtate, dar a- propiate prin spiritul latin care le leagă strîns.Admirăm în dumneavoastră — a continuat Hugo Escobar Sierra — personalitatea fermă a luptătorului, convingerea în ideile pe care le promovați și loialitatea cu care le-ați apărat în întreaga dv. viață de luptă și eforturi, de slujire eficientă a comunității, ceea ce vă îndreptățește să ocupați cele mai înalte demnități în statul român și în ierarhia partidului dumneavoastră. în Europa, ca și la noi,

conducătorii care interpretează sentimentele generale ce urmăresc binele tuturor ajung să se bucure de onorurile pe care le acordă poporul reprezentanților săi autentici.După ce s-a referit la caracterul instituțiilor de stat, președintele Congresului a relevat că țara sa rămîne fidelă politicii de neintervenție, care îi permite să respecte libera determinare a popoarelor. El a arătat apoi că semnul epocii noastre, în cadrul idealului pentru o pace universală, este înțelegerea sinceră între guverne, dacă acestea se supun normelor comune ale demnității și egalității. Columbia a dezvoltat relațiile comerciale în domeniul în care a fost posibil, în- țelegînd că schimburile și cooperarea dintre diferite economii este o experiență binevenită care se traduce într-un beneficiu pentru societatea internațională.Salutăm în dumneavoastră pe reprezentantul unui popor admirabil, de o deosebită sensibilitate socială și de promițătoare perspective de progres, un popor entuziast care, sub conducerea dumneavoastră, s-a făcut cunoscut, în diferite părți ale lumii.

Cuvintarea președintelui
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,Domnilor membri ai Congresului columbian,Aș dori să exprim bucuria noastră că ne găsim astăzi în mijlocul reprezentanților poporului columbian, că putem să discutăm preună despre căile dezvoltării laborării dintre țările noastre.De asemenea, doresc ca, în mele Marii Adunări Naționale, al poporului român, să vă adresez dumneavoastră și, prin voastră, întregului popor bian un călduros salut.într-adevăr, popoarele sînt astăzi angajate într-o activitate intensă în vederea dezvoltării lor economico-sociale, participă activ la soluționarea marilor probleme internaționale, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și colaborării.Poporul român — care construiește astăzi o orînduire nouă — a pornit de la un nivel de dezvoltare înapoiat. Am obținut rezultate mari în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei datorită faptului că toate bogățiile naționale sînt în mîna întregului popor, că ele sînt folosite în scopul dezvoltării țării, bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc. Fără îndoială că ceea ce am realizat pînă acum demonstrează puterea și forța creatoare a unui popor stă- pîn pe destinele sale, care se străduiește să-și făurească o viață li-

îm-co-nu-
dumnea- colum-noastre

La „SENA" - important centru de pregătire
profesională și tehnică

beră, independentă, menită să-i a- sigure un loc demn în rîndul națiunilor lumii.Știm că și poporul columbian depune eforturi susținute în dezvoltarea sa economico-socială, că este preocupat de a prelua în propriile mtini bogățiile naționale și de a le folosi în scopul fericirii și bunăstării întregului popor. Știm că aceste preocupări cer eforturi serioase, deoarece însuși poporul român a trecut printr-o perioadă asemănătoare; și dacă toate forțele democratice, întregul popor este strîns unit, poate fi sigur de victorie, așa cumTrăim formări țional, cît și pe plan Internațional. Popoarele sînt tot mai mult angajate într-o muncă susținută în vederea unor transformări democratice în propria țară. în același timp, ele acționează unite pentru a asigura triumful unor relații noi în viața internațională.După cum cred că cunoașteți, România a acționat întotdeauna pentru a așeza la baza relațiilor dintre toate statele, fără deosebire de orînduire socială, principiile egalității între toate națiunile, ale respectului, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Avem satisfacția că astăzi aceste principii se afirmă cu putere pe plan internațional, sînt recunoscute de aproape toata statele și se înțelege tot mai mult că numai pe această bază se poate asigura triumful în lume al păcii și colaborării internaționale.Desigur, nu sîntem chiar atît de idealiști, înțelegem realitățile, știm că dezvoltarea colaborării Internaționale, , accentuarea cursului destinderii* nu se înfăptuiesc de la sine, că mai sînt forțe care se opun acestui proces, că mai sînt popoare care se află încă sub a- suprirea străină, care luptă pentou eliberarea națională, că politica imperialistă, colonialistă și neoco- lonialistă mai provoacă suferințe popoarelor. De aceea, considerăm că trebuie depuse eforturi susținute din partea tuturor popoarelor pentru a pune cu desăvîrșire capăt vechii politici și România sprijină activ lupta tuturor popoarelor pentru independență națională, colaborează activ cu toate statele care au trecut pe calea dezvoltării sociale, re este . este șineral, al păcii în lume.Mai mult ca oricînd, marile probleme care preocupă astăzi o- menirea nu pot fi soluționate de cîteva state, la soluționarea aces- trebuie să participe toate

cu cu în
își poate făuri Viitorul el îl dorește.o perioadă de mari trans- sociale, atît pe plan na-

independente economico- Știm că această colabora- în folosul fiecărei țări, dar în folosul progresului ge-

statele, fie ele mari sau mici. Numai așa problemele se pot soluționa în interesul tuturor națiunilor, se poate asigura dezvoltarea independentă a fiecărui stat. Acordăm cea mai mare atenție participării mai active a țărilor mici și mijlocii, așa cum sînt și România și Columbia, la viața internațională. Considerăm că trebuie întărită solidaritatea acestor state. Accentuarea cursului nou în America Latină, ca și în alte continente, cere solidaritatea tuturor țărilor și popoarelor de pe a- ceste continente.înfăptuirea unor transformări și a unor înnoiri democratice, economice și politice cere unitate, colaborare între toate forțele care doresc ca popoarele să trăiască libere, să aibă asigurată o viață mai bună, care doresc ca fiecare națiune să se poată dezvolta corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.România colaborează larg toate statele. Colaborează și țările socialiste, și cu țărilecurs de dezvoltare, și cu țările dezvoltate, dar la baza acestei colaborări așezăm principiile egalității și respectului reciproc.Deci, luptînd pentru o dezvoltare independentă, pentru a fi stăpîni pe destinele poporului nostru, noi șîntem pentru o largă colaborare internațională, dar a- ceastă colaborare să fie realmente colaborare, nu subordonare, nu dominația unora asupra altora.Sîntem conștienți că fără o largă colaborare internațională nici un popor nu poate progresa ; dar sîntem, de asemenea, conștienți că un popor dacă va fi sub dominația străină nu va progresa, nu va fi liber, după cum nici acel popor care admite să stăpînească alte popoare nu va fi la rîndul său liber. Deci, noi concepem relațiile dintre popoare ca relații între popoare libere, egale, care își unesc efortul pentru triumful progresului și păcii.în acest spirit întreprindem vizita noastră în America Latină, în Columbia, și sperăm că convorbirile cu președintele țării dumneavoastră, cu miniștri, cu conducătorii unor întreprinderi și oameni de afaceri din Columbia, ca și cu dumneavoastră ne vor ajuta să i- dentificăm noi posibilități de extindere a colaborării în multe domenii de activitate, colaborare a- șezată pe principiile despre care am vorbit.Considerăm că putem să punem baza unor relații care să constituie un exemplu de felul cum două țări cu orînduire socială diferită, care au șl multe lucruri comune — Inclusiv aceleași culori în drapelele lor, numai că sînt altfel așezate — care sînt animate de aceeași dorință de a-și asigura independența și suveranitatea, de a făuri o viață mai bună popoarelor lor, pot colabora și pot să-și îndeplinească în bune condiții rolul lor față de propria națiune și față de comunitatea internațională.Iată în ce spirit am dori să dezvoltăm colaborarea dintre țările și popoarele noastre, cu ce rezultate sftm dori să încheiem vizita în Columbia.Aș dori să urez poporului columbian noi și noi succese în dezvoltarea sa economico-socială, . multe succese pe calea dezvoltării sale independente, multă fericire și multă sănătate.

La solemnitatea depunerii unei coroane de flori la monumentul lui 
Simon Bolivar

ÎNTÎLNIRI DE LUCRUTovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a avut la Bogota întîlniri succesive cu ministrul afacerilor externe, Alfredo Vasquez Carrlzosa, ministrul agriculturii, Hernan Vallejo Mejia, ministrul ad-interim al dezvoltării, cu președintele Federației naționale a cafelei, conducerea Institutului de comerț exterior și Junta directivă a Camerei de comerț.Au fost discutate probleme legate de sesiunea Comisiei mixte de colaborare economică româno—colum- biană în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniile abordate.
★în dimineața zilei de marți, tovarășul Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, însoțit de experți. a avut întîlniri cu conducători și specialiști din institu-

țiile columbiene „Ingeominas", „Eco- minas" și „Ecopetrol".în după-amiaza aceleiași zile, ministrul român s-a întîlnit cu ministrul minelor și petrolului din Columbia, Gerardo Silva, cu care a avut convorbiri privind cooperarea în domeniile petrolului, cărbunilor cocsi- ficabili și fosfaților.Au fost discutate probleme privind cercetarea geologică și tehnologică, elaborarea de studii și asistența tehnică în vederea valorificării resurselor din domeniile menționate.
★Tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al României, a avut, miercuri, convorbiri cu omologul său columbian, Alfredo Vasquez Carrizosa. Au fost abordate probleme ale relațiilor politice dintre cele două țări și ale conlucrării lor pe plan internațional.

în timpul vizitei la centrul de tnvâțâmlnt profesional „SENA"

Marți la amiază, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat „Serviciul național de învățămînt profesional" („SENA") de pe lingă Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale.Această modernă și complexă școală de meserii a fost creată în 1967, printr-un decret prezidențial, avlrtd menirea de a promova formarea profesională a tinerilor columbieni, de a asigura cadre bine pregătite, în conformitate cu cerințele impuse de dezvoltarea e- oonomi^ă și socială a țării.Centrul de educație profesională „SENA" de clase gătește domenii agrotehnică, chimie, comerț, servicii sanitare, hoteliere, de cosmetică, administrație, contabilitate.La sosire, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întâmpinați de directorul complexului școlar, Rodolfo Martinez Tono, cu care se întrețin cordial cîteva momente.După ce semnează în cartea de onoare a școlii, oaspeții vizitează 
o expoziție ce oferă o imagine sintetică a diverselor activități desfășurate de elevi.în continuare are loc un dejun oferit în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de către conducerea „Serviciului național de învățămînt profesional".în oursul dejunului, directorul complexului școlar, Rodolfo Martinez Tono, a rostit un scurt cu- vînt in care și-a exprimat adînca mulțumire de a avea ca oaspeți pe președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Cunoaștem viața dumneavoastră dedicată luptei pentru justiție și

posedă un mare număr de elevi, pe care îi pre- pentru cele mai variate de activitate — mecanică,

pace, a spus directorul ..SENA". Prezența dumneavoastră aici ne face plăcere pentru că la această întreprindere milităm pentru justi- ție, egalitate și pace.După ce a arătat că școala a pregătit, din punct de vedere profesional, un mare număr de tineri columbieni în toate sectoarele, directorul 'SENA" a menționat că direcția școlii a elaborat un plan de 5 ani pentru pregătirea profesională a tinerei generații. El a relevat, de asemenea, că îndeplinirea acestui obiectiv beneficiază de cooperarea unor organizații internaționale, printre care O.I.M. și F.A.O., precum și a guvernelor din unele țări prietene.în continuare, Rodolfo Martinez Tono a spus :Aș vrea să folosesc prezența domnului președinte al României pentru a mărturisi dorința noastră de a prezenta o cerere de cooperare tehnică în domeniul industriei chimice și al petrochimiei. Ne aflăm astăzi sub semnul cooperării tehnice între toate țările lumii. Fără îndoială, cooperarea tehnică și socială contribuie în mod eficace nu numai la propășirea țărilor în curs de dezvoltare, dar și la consolidarea operei de justiție și pace — uinul din idealurile pentru care militează domnul ședințe al Republicii România.Răspunzînd, tovarășul 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să exprim 
noastră pentru faptul că, în cursul 
vizitei pe care o efectuăm în Co
lumbia, am putut vizitași „SENA", 
acest centru puternic de pregătire 
profesională și tehnică a populației 
din Columbia.

într-adevăr, dezvoltarea econo
mico-socială este condiționată în 
mod nemijlocit de ridicarea cunoș
tințelor profesionale și tehnice, a 
nivelului de cunoștințe generale ai

pre-Socialiste
NICOLAE

satisfacția

muncitorilor și țăranilor, al tutu
ror celor ce sînt chemați să asigu
re dezvoltarea materială și spiri
tuală a țării.

România a acordat și acordă o 
mare atenție pregătirii cadrelor, 
dezvoltării învățămîntului. științei, 
culturii, ridicării nivelului gene
ral de cunoștințe al muncitorimii și 
țărănimii, al întregului popor, de
oarece astăzi nici un progres nu 
se poate realiza fără a asigura oa
meni cu înalte cunoștințe în toate 
domeniile de activitate.

Popoarele au de străbătut un 
drum lung în dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială, au de făcut mult, 
în primul rînd în direcția pregă
tirii profesionale a maselor popu
lare. Iată de ce apreciez în mod 
deosebit activitatea desfășurată de 
„SENA“ și doresc să-i urez succe
se tot mai mari în ridicarea nive
lului de pregătire profesională a 
maselor populare din Columbia, de
oarece aceasta este, poate, cea mai 
importantă contribuție la dezvolta
rea economico-socială, la întărirea 
independenței sale naționale, la 
dezvoltarea generală a Columbiei.

Sînt în întregime de acord să 
dezvoltăm colaborarea în acele do
menii în care dumneavoastră con
siderați că este util și sper că in
tre centrul dumneavoastră și insti
tuțiile corespunzătoare din Româ
nia se vor stabili relații de colabo
rare cu rezultate bune.

Încă o dată, doresc să 
succese tot mai mari în 
dumneavoastră activitate,
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualilor să-și unească eforturile 
pentru a asigura înflorirea și 
bunăstarea patriei lor — Columbia. 
(Aplauze).

vă urez 
Întreaga 
să urez

★După dejun, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de directorul „SENA", au vizitat unele secții ale complexului școlar.

Președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au primit, marți seara, la reședința lor din Bogota, o delegație a municipalității capitalei columbiene, în frunte cu primarul general, Anibal Fernandez de Soto. Din delegație au mai făcut parte președintele consiliului municipal, Fernando Inostroza, și alți membri ai consiliului.
Cu acest prilej, s-a dat citire 

decretului solemn al Consiliului 
municipal al Bogotei prin care 
s-a conferit președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, titlul de „Oaspete de 
onoare" al capitalei columbiene. Primarul general al capitalei a e- logiat personalitatea președintelui Consiliului de Stat al României, relevînd înalta sa contribuție la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele columbian și român, la opera de colaborare și destindere internațională.Primarul general a exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu dorința de a se statornici legături strînse între capitalele celor două țări — Bogota și București — în cadrul bunelor relații dintre Columbia și România, cărora vizita președintelui Ceaușescu le dă o înaltă și semnificativă expresie.„Nutrim o profundă admirație pentru capitala țării dumneavoastră, orașul București Fernandez de îmbină în mod țea arhitecturii locuitorilor săi europene. Capitalei noastre, numită de poeți și scriitori „Atena sud- americană", i-ar fi foarte plăcut să se statornicească legături strînse între cele două orașe, și cu prilejul vizitei dumneavoastră la Bogota, care ne onorează în mod deosebit, facem primul pas spre a- ceastă apropiere și prietenie'*.

Primarul generai al Bogotei a 
inmînat apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu cheia orașului, în timp 
ce soția sa, Melba de Soto, a ofe
rit tovarășei Elena Ceaușescu Me
dalia jubiliară a capitalei colum
biene.

a declarat Soto — unde se minunat frumuse- sale, ospitalitatea cu tradițiile sale
Râspunzînd, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU a spus :
Doresc să vă mulțumesc pentru 

hotărîrea pe care ați luat-o de 
a-mi acorda titlul de „oaspete de 
onoare" al frumosului dumnea
voastră oraș. Doresc, de asemenea, 
să vă mulțumesc pentru că mi-ați 
inmînat cheia orașului, pe care o 
consider ca un simbol al priete
niei dintre capitalele țărilor 
noastre.

într-adevăr, intre popoarele 
noastre există relații de colaborare 
în multe domenii dc activitate. 
Există afinități de limbă, cultură, 
dar aș dori să subliniez mai cu 
seamă că popoarele noastre sint 
angajate pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale, calea indepen-

denței și suveranității lor. Toate 
acestea fac necesară o colaborare 
activă intre popoarele noastre. Vi
zita pe care o întreprindem în 
țara dumneavoastră, în capitala 
țării, în orașul Bogota, este tocmai 
expresia dorinței poporului nostru 
de a extinde colaborarea cu po
porul columbian în toate dome
niile.

Sper că între orașul București și 
orașul Bogota se vor dezvolta re
lații de colaborare și prietenie. Aș 
dori să exprim speranța că o de
legație a orașului dumneavoastră, 
în frunte, desigur, cu primarul 
său, va face o vizită in România 
și va pune în felul acesta o bază 
trainică de colaborare între cele 
două capitale ale țărilor noastre.

, Doresc încă o dată să exprim 
satisfacția noastră pentru rezulta
tele pe care le avem în dezvol
tarea relațiilor de colaborare, să 
urez tuturor locuitorilor orașului 
Bogota, ca și intregului popor co
lumbian, să obțină succese tot 
mai mari în dezvoltarea țării, 
multă fericire și prosperitate. (A- 
plauze).La solemnitate au participat tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Almășan, Mircea Malița, Dumitru Mo- ianu, ambasadorul României la Bogota, alte persoane oficiale care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat al României în vizita sa în Columbia.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Columbia
PRIMIREA UNOR PERSONALITĂȚI POLITICE COLUMBIENE

GILBERTO VIEIRA,
secretarul general al C. C. al P. C. din ColumbiaMiercuri, 12 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, l-a primit, la reședința sa din Bogota, pe Gilberto Vieira, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia.La primire a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Gilberto Vieira și-a exprimat marea bucurie de a-1 putea saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pămîntul Columbiei. El a subliniat că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu — prima vizită a unui șef de stat socialist în Columbia — are o mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări și popoare. Secretarul general al C.C., al P.C.C. a subliniat că dezvoltarea relațiilor columbiano- române este în interesul oamenilor muncii, al poporului columbian ; de aceea. Partidul Comunist din Columbia salută vizita, rezultatele ei șl sprijină transpunerea în viață a înțelegerilor convenite.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat . importanța deosebită a convorbirilor avute cu președintele Pastrana Borrero, iden

ALVARO GOMEZ HURTADO, 
, candidatul la președinție 

din partea partidului conservator

titatea de păreri în ce privește dezvoltarea colaborării dintre România și Columbia, dintre popoarele român și columbian.
Au fost relevate relațiile bune dintre cele două partide și a fost exprimată dorința de a le dezvolta în continuare în interesul extinde

rii, în general, a relațiilor dintre cele două țări și popoare, al tuturor forțelor socialismului, păcii, independenței și progresului social.

JULIO CESAR TURBAY,
directorul general al partidului liberal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai- general al Partidului Comunist Român, președintele Consulului de Stat al Republicii Socialiste RomâĂîa, a' primit, marți după-amiază. la reședința sa din Bogota, pe Julio Cesar Turbay, director general al Partidului liberal din Columbia.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Liderul partidului liberal a mulțumit șefului statului român pentru onoarea de a fi fost primit, ^.preciind rezultatele obținute de România în industrializarea sa, în general în dezvoltarea economiei naționale,, el a subliniat că aceasta oferă o bază largă pentru intensificarea colaborării bilaterale. El s-a pronunțat pentru dezvoltarea legăturilor economice și tehnico- științifice dintre cele două țări și și-a exprimat speranța că vizita șefului statului român în Columbia va duce la extinderea schimburilor dintre cele două popoare.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele de pînă acum, precum și încrederea că acordurile și înțelegerile convenite vor des chide noi posibilități conlucrării poare pe baza egalității în drepturilargi dintre cele două țări și po- și avantajului reciproc. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie.
CARLOS LLERAS RESTREPO,

fostul președinte al republicii

Marți seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, l-a primit la reședința sa din Bogota pe Alvaro Gomez Hurtado, candidat la președinție din partea partidului conservator. Acesta și-a exprimat recunoștința pentru faptul că, în pofida programului dens al președintelui Ceaușescu, a fost primit de șeful statului român pentru a-1 saluta cu cordialitate și a avea un schimb de păreri.Alvaro Gomez Hurtado a evocat

apoi afinitățile de limbă și cultură dintre Columbia și România șl a subliniat faptul că dezvoltarea economică a celor două țări creează premise bune pentru evoluția favorabilă a raporturilor columbia- no-române.El a arătat că în prezent, ca și în cazul în care va deveni președinte, va acționa pentru o cît mai largă dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu a evocat rezultatele bune ale vizitei și a subliniat că discuțiile avute cu

conducătorii columbieni, documentele și acprdurile care vor fi semnate pot asigura o puternică dezvoltare a legăturilor economice, politice, tehnico-științifice și cul- tural-artlstice dintre România ți Columbia, ceea ce este în interesul celor două popoare, al cauzei înțelegerii, păcii și securității din întreaga lume.La întîlnire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească.
—— . .---------------------------...........r, - „i I,; i  —,------------------------------------------------------------ --------------------—   

RECEPJIE 1N ONOAREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCUPreședintele Republicii Columbia, Misael Pastrana Borrero, șl doamna Cristina de Pastrana au oferit, marți seara, o recepție în saloanele Palatului prezidențial „Casa Bolivar“, în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La recepție au luat parte membrii guvernului columbian, depu- tați și senatori, .personalități ale

vieții culturale și științifice, conducători ai unor mari societăți economice.Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa în Columbia.Cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentați șefii misiunilor diplomatice a- creditați la Bogota.în timpul recepției a fost pre

zentat un spectacol folcloric. Dansuri și cîntece, executate în acompaniamentul unor instrumente muzicale tradiționale, au evocat, prin limbajul expresiv al artei populare, momente din viața națiunii columbiene, obiceiuri, datini.Cei doi președinți au felicitat călduros pe artiști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.
Contacte largi, fructuoase

Marți seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, l-a primit pe Carlos Lleras Restrepo, fost președinte al Republicii Columbia, conducător al partidului liberal.Lleras Restrepo a arătat că a ținut foarte mult să-l salute pe șeful statului român la Bogota. El a subliniat că își amintește cu plăcere de vizita sa la București, de convorbirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu.Conducătorul partidului liberal a relevat și cu acest prilej succesele dobîndite de România în dezvoltarea agriculturii, în alte sectoare de activitate.Evocînd rolul pe care partidul său și el personal l-au avut în prima fază a relațiilor diplomatice dintre Columbia și România, Lleras Restrepo a declarat că salută cu multă căldură vizita președintelui Ceaușescu în Columbia, acordurile realizate cu acest prilej, menite să ducă la extinderea colaborării dintre cele două țări, să contribuie la consolidarea relațiilor columbiano- române.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la discuțiile avute cu președintele Republicii, la întrevederile dintre miniștrii celor două țări, la înțelegerile convenite, care au evidențiat dorința comună de a dezvolta relațiile între cele două țări și popoare și oferă chezășia extinderii și intensi ficării relațiilor româno-colum- biene pe diverse planuri.La primire, desfășurată într-o ambianță cordială, a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. aț P.C.R.

„Vizita dumneavoastră în patria noastră constituie un motiv de bucurie și satisfacție pentru clasa muncitoare11. Sînt cuvinte cuprinse în mesajul de salut adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu de una din organizațiile muncitorești venezuele- ne, ca mărturie a afecțiunii și prieteniei față de poporul român și conducătorul său.Multe asemenea mesaje au fost adresate, in aceste zile, conducătorului partidului și statului nostru.Vizita tovarășului Ceaușescu în țările A- mericii Latine evidențiază ca una din caracteristicile sale tocmai adeziunea largă a reprezentanților celor mai diverse pături ale populației la obiectivele acestei misiuni de prietenie și colaborare. Convorbirilor cordiale, deosebit de fructuoase purtate de șeful statului român cu președinții Rafael Caldera, în Venezuela, și Misael Pastrana Borrero, în Columbia, li s-au adăugat un larg evantai de contacte cu exponenți ai celor mai diferite mișcări politice și de masă din cele două țări. Și-au exprimat dorința de a avea întîlniri cu conducătorul partidului și statului nostru lideri ai

cvasitotalității partidelor politice, reprezentanți ai organizațiilor de masă, de tineret și studențești, reprezentanți ai cercurilor economice și culturale. în Venezuela, întîlnirii cu candidatul la președinție din partea partidului de guvernămînt C.O.P.E.I., Lorenzo Fernandez, i-au urmat convorbiri cu candidații la președinție din partea partidelor „Noii forțe", Jesus Angel Paz Galarraga, și „Acțiunea democratică" . Carlos Andreas Perez ; cu secretarul general al P.C. din Venezuela, Jesus Faria, și cu secretarul general al Mișcării pentru socialism. Pompeyo Marquez; cu președintele Centralei Unitare a muncitorilor din Venezuela, Cruz Villegas, și alți conducători ai centralei ; cu delegația tineretului și studenților din Venezuela.Întîlnirii de lucru cu președintele Congresului Național columbian, Hugo Escobăr Sierra, i-au urmai primirile de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a directorului general al partidului liberal, Julio Cesar Turbay, a candidatului la președinție din partea partidului conservator, Alvaro Gomez Hurtado, a fostului președinte al

republicii, Carlos Lleras Restrepo, a "secretarului general al C.C. al P.C. din Columbia, Gilberto Vieira. în cadrul convorbirii, Carlos Lleras Restrepo, de pildă, după ce a evocat rolul pe care partidul său și el personal l-au avut în prima fază a relațiilor diplomatice cu România. a declarat că saluită cu multă căldură vizita președintelui Ceaușescu in Columbia, acordurile realizate cu acest prilej, menite să ducă la extinderea colaborării dintre cele două țări și popoare, idee prezentă, de altfel. în toate îintîl- nirile din aceste zile ale șefului statului român cu personalitățile din țările vizitate.Contactele președintelui Consiliului de Stat al României cu exponenți ai unor categorii sociale și partide atît de diferite sub raportul convingerilor și orienta-, rilor politice atestă de la sine ecoul larg, pozitiv al vizitei, sentimentele de înaltă prețuire de care se bucură poporul român, reprezentantul său cel mai de seamă pentru activitatea neobosită pusă în slujba progresului și păcii. Dorința manifestată de un număr a-- tît de mare de personalități ale vieții politice și obștești de a-1 întîlni

și a-1 saluta pe președintele României este o vie mărturie a faptului că vizita, rezultatele ei pozitive corespund pe deplin intereselor popoarelor venezuelean și columbian de a vedea dezvoltîndu-se relații bune, reciproc avantajoase, cu poporul român, cu România socialistă.Firește, această năzuință este întru totul împărtășită de opinia publică din țara noastră. Este, de asemenea, semnificativ că cu prilejul întrevederilor și convorbirilor avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezentanții tuturor cercurilor opiniei publice venezuelene și columbiene și-au afirmat ho- tărîrea de a face totul pentru înfăptuirea acordurilor și înțelegerilor realizate în cursul vizitei.S-au creat astfel premise solide pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor de colaborare ale României socialiste cu statele vizitate, între popoarele noastre, spre binele lor. în interesul destinderii, păcii și progresului în lume. Este sensul profund sub semnul căruia se înscrie vizita istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu în America Latină.
Ion CÂRJE

i
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Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii" I

DIVERS
Cerbi
carpatini 
la Porțile 
de Fier

Marginea lacului de acumu
lare de la Porțile de Fier va de
veni un vast parc de vinătoare 
în care își vor da întilnire cele 
mai de preț specii faunistice ale 
țării. Intr-un țarc special 
amenajat in rezervația Mra- 

și sosit din dife- 
'.J țării

conia au j 
rite părți ale , ____ _ ____,
Maramureș, Argeș, Neamț, Si
biu și Harghita) zece pui de 
cerb care urmează să se aco
modeze noilor condiții de viață. 
Este vorba de un prim lot, ac
țiunea urmînd să continue in 
anii următori, pină Ia realiza
rea unui efectiv optim de ani
male in această zonă a țării, 
care va dobindi, astfel, un plus 
de atractivitate pentru vizita
tori.

(Suceava,

Atentie, 
gîște!Autoturismul 1—PH—447, condus de Petre Save, circula prin comuna Brebeni, județul Olt. La un moment dat, dintr-un stol de glște zburătoare, două au nimerit în parbrizul mașinii. Și n-a lipsit mult ca accidentul să se soldeze cu consecințe grave. Noroc că mașina n-a avut viteză mare. Dar nici așa n-a fost simplu. Pentru că, în urma Impactului cu cele două giște, parbrizul autoturismului a fost spart, iar șoferul și un pasager aflat lingă el — răniți ușor. O dată — după cum se știe — gîștele au făcut o gălăgie salvatoare. Cine ar putea spune însă că, astăzi, prezența lor ar îndeplini vreun rol asemănător pe șosele 7
Pedagogia... 
mușețelului» »

Școala profesională de con
strucții Tg. Jiu. La secretariat, 
lume multă. Se fac înscrieri 
pentru anul școlar 1973—1974. 
Mai precis, ar trebui să se facă 
înscrieri. Pentru că, în realita
te, cererile rămin în suspensie 
datorită unei dispoziții date de 
conducerea școlii, care suni așa : 
„Elevii care nu aduc 2 kg 
(două) de plante medicinale nu 
au ce căuta la Școală* I De unde 
să procure elevii sau părinții 
lor — pe loc — plante medici
nale 7 Desigur, școlarii n-ar a- 
vea nimic de pierdut stringind 
mușețel, flori de tei sau de su
nătoare. Ba. dimpotrivă. Între
barea este însă : nu s-ar putea 
găsi și metode mai... pedagogi
ce, pentru a-i convinge să par
ticipe la această acțiune 7

„Radiogra
fia" cinstei

a-

des-

Mergind Ia spitalul „Dr. Can- tacuzino" din Capitală pentru a-și face o radiografie, Gh. P. și-a. uitat într-unul din vestiare portmoneul cu actele și o importantă sumă de bani. își luase orice speranță privind recuperarea sumei. Citeva ore mai tîrziu însă păgubașul reintra în posesia actelor și a banilor. Portmoneul fusese descoperit de sora Elena Iliescu, din cadrul secției amintite, care, imediat, l-a anunțat pe pacient să nu-și facă nici o grijă. Un gest firesc dintr-o „radiografie" vind înscrisă pe ea cinstea !/ 
în loc de 
ploaie — 
„furtună"

Un tren internațional cu
tinația București oprise la un 
punct de frontieră pentru obiș
nuitul control vamal înainte de 
intrarea în țară. La un moment 
dat, unul din lucrătorii vamalț 
a urcat pe locomotivă. Neaștep- 
tindu-se la o asemenea vizită, 
mecanicul Ion Crișan a început 
să facă fețe-fețe. După citeva 
minute, controlorul vamal a 
descoperit, ascunse sub cazone
le de energie, 357 de umbrele 
pliante și 40 de bluze din fire 
sintetice, în valoare de circa 
S0 000 lei. Mecanicul le primise 
de la doi cetățeni străini, care 
încercaseră să le introducă Pvin 
intermediul său in țară. Erau, 
se vede, siguri dumnealor de 
ploaie. Dar, cum informațiile 
for meteorologice erau complet 
eronate, dintr-o dată s-a declan
șat o adevărată... furtună !

Cine intră 
„pe fir"?în urmă cu aproape 5 luni, in imobilul de pe strada Rezervorului nr. prezentat la I.R.E.p] rică« _ __prezenta pericol de incendiu, între timp, ea a fost refăcută, In conformitate cu normele in vigoare, dar locatarii continuă să-și lumineze încăperile tot cu luminarea. Pentru că I.R.E. Suceava refuză să facă legătura la curent pină cînd „specialiștii" exploatării de gospodărie electrică și construcții nu zintă dosarul de recepție, intră „pe fir" 7

Rubrica redactata de
Dumitru TtRCOB

10 din Suceava s-a o echipă de control de și a întrerupt lumina Motivul 7 Instalația

pre- Cine

Două sute de muncitori, maiștri, ingineri, economiști de la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia au participat la o inedită acțiune politică de masă. Este vorba de un proces al risipitorilor care a adus în atenția celor prezenți următorul fapt : de la începutul anului au fost înregistrate rebuturi echivalente cu salariul pe o lună a 500 de muncitori, irosindu-se astfel mii de kilograme de metal, zeci de mii de kilowați-oră energie electrică, sute de ore din timpul de producție. Organizat după toate regulile judecătorești, procesul s-a dovedit o modalitate vie, interesantă, de desfășurare a unor convorbiri și dezbateri cu un mare număr de salariat!, în scopul dezvoltării responsabilității comuniste față de muncă, față de avuția socialistă și creșterii eficienței economice la fiecare loc de producție.Dar să derulăm citeva din secvențele dezbaterii. „Acuzarea" a cerut înscrierea pe rol a 12 „dosare" care conțineau probe și date despre pagubele aduse întreprinderii de strungarii Ion Buligă, Gheorghe Bădoi și Ion Micu, care au rebutat 6 829 pistonașe element ; strungarul Nicolae Neguțoiu — 1 250 piesepentru pulverizator ; rectificatorul Constantin Ber- teanu și mortezorul Gheorghe David — 64 piese pentru sistemul de distribuție. După citirea „rechizitoriului", rînd pe rînd compar în fața instanței martorii care susțin că cei 12 nu au acordat suficientă atenție regimului tehnologic prescris și folosirii sculelor și dispozitivelor corespunzătoare, au lipsit de la serviciu și la sfîrșit de lună lucrau în asalt pentru recuperarea răminerilor în urmă, fără să urmărească respectarea calității produselor. Luînd cuvîn- tul. „acuzații" își recunosc vina, se declară de acord cu plata daunelor stabilite anterior de conducerea întreprinderii și promit celor de față să realizeze în viitor piese de bună calitate.Totul părea încheiat. Iată, însă, că cineva din sală cere cuvîntul :— De acord cu martorii, cu explicațiile lor (în marea lor majoritate maiștri

din întreprindere n.n.). Dar mi se pare că ei au omis un lucru important : mai exact, să recunoască că de ceea ce s-a intîmplat în secții, de rebuturi se fac și ei vinovați. Să ne amintim că, de multe ori, maiștrii îi îndrumă insuficient pe muncitori să folosească SDV-urile, nu iau atitudine împotriva manifestărilor de indisciplină in producție. Nu sînt oare și acestea cauze care duc la rebuturi, la risipă 7

timp de producție. Nu in- timplător, deci, procesul a avut un puternic ecou în rindul salariaților întreprinderii. El a constituit un moment important in activitatea colectivului de aici pentru că a fost urmat de un ansamblu de măsuri organizatorice și politice care vizează deopotrivă întărirea asistenței tehnice, creșterea rolului maistrului în procesul de producție, ridicarea calificării muncitorilor șl inten-

In fața 
colectivului uzinei: 

RISIPITORII
însemnări despre o interesanta ini
țiativa ÎN MUNCA POLITICĂ DE MASA 
A ORGANIZAȚIEI DE PARTID DE LA ÎNTRE

PRINDEREA DE MECANICA FINA-SINAIA
- •

Au urmat noi și noi intervenții neprevăzute. Numeroși participanți la „proces" au cintărit exact valoarea pagubelor pricinuite de cei în cauză și, totodată, au subliniat cerința organizării unei munci politico-educative mai susținute și mai concrete pentru dezvoltarea răspunderii comuniste în muncă. în gospodărirea resurselor materiale, pentru înțelegerea faptului că, în condițiile societății noastre, risipa bunurilor colectivității este, implicit, risipă din buzunarul propriu.Desigur, spațiul nu ne îngăduie să reproducem aici întreaga dezbatere. Dar ceea ce am reținut este confruntarea deschisă a părerilor, dorința limpede exprimată de participanți de a stăvili risipa de metal, energie electrică și

sificarea muncii politice de masă pentru dezvoltarea responsabilității comuniste față de bunul mers al producției. *— In toată întreprinderea — spunea tovarășul Constantin Neagoe, secretarul comitetului de partid, a pornit o largă acțiune de combatere a risipei, pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc. Agitația vizuală, agitatorii, gazetele de perete, stația de radioamplificare, brigăzile artistice de agitație popularizează acum concret, convingător, sarcinile colectivului, relevă experiența înaintată, iau atitudine împotriva manifestărilor de risipă.Si. într-adevăr. așa se petrec lucrurile. Iată. de pildă, în secția prelucrări mecanice, față în față, două panouri. Pe primul.

cel al fruntașilor, se află înscrise numele muncitpri- lor Ion Matache, Constantin Coman, Vasile Ciucu ș.a., care în acest an n-au dat nici un rebut ; pe cel de-al doilea, al muncitorului loan Marina, care, din cauza neatenției, a rebutat 600 piese. în același mod se procedează și la secția automate. Agitatorii din a- ceastă secție acordă o a- tenție deosebită popularizării rezultatelor dobindite in luna august, cînd față de luna iulie rebuturile au fost reduse la jumătate, și demonstrează căile concrete ale înlăturării lor definitive. Totodată, ei prezintă consecințele favorabile pe care le au aceste realizări asupra veniturilor muncitorilor din secție și în general pentru întreprindere.La rindul lor, cele trei brigăzi artistice de agitație și-au creat programe noi care aduc în atenție probleme concrete ale combaterii risipei de materiale și energie electrică. Săptă- minal, în pauzele de masă, ele prezintă spectacole inspirate din fapte semnificative petrecute recent în secții.După cum am fost informați, organizația de partid de aici și-a propus să inițieze, în cadrul acțiunilor de muncă politică de masă în sprijinul producției, „procese" similare și pe alte teme ; de pildă : risipa de materiale, energie electrică și combustibil, calitatea produselor pe faze de fabricație, a celor finite ș.a.în încheiere, o cifră de „ultimă oră" comunicată cu puțină vreme înainte de trimiterea la tipar a rîn- durilor de față : In prima decadă a lunii septembrie, ca rezultat al acțiunilor organizatorice și politice care au fost întreprinse în spiritul celor relatate mai sus, rebuturile au scăzut față de aceeași perioadă din luna precedentă cu 50 la sută. Iată, deci, primele rezultate ale unei fertile acțiuni a muncii politice de masă desfășurată în sprijinul producției. O modalitate de prezentare concretă a problemelor fundamentale ale producției și de mobilizare a colectivului la rezolvarea acestor probleme, in spiritul răspunderii comuniste.
Vasile MIHA1

A ȘASEA EDIȚIE A FESTIVALULUI 

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU" 

„Particip la un festival 
de mare tradiție"

Convorbire cu dirijorul iugoslav SAMO HUBAD

Samo Hubad — dirijor al orchestrei Operei din Zagreb — este o cunoștință mai veche a publicului românesc. A întreprins pină acum cinci turnee în țara noastră, a dirijat Filarmonica „George Enescu", orchestra Radioteleviziunii. orchestrele simfonice de la Arad. Timișoara, Iași, Cluj. L-am întîlnit ieri dimineața repetînd cu orchestra simfonică a Radioteleviziunii pentru concertul care urma să aibă loc seara, la Studioul de concerte. I-am solicitat o convorbire pe care ne-a acordat-o cu multă amabilitate.
— Știu că aveți in bogatul dv. 

repertoriu rapsodiile lui Geor
ge Enescu. La început ați vrut 
să dirijați în concertul din ca
drul festivalului Rapsodia L 
apoi v-ați decis asupra celei 
de-a Il-a.— Cunosc bine rapsodiile lui E- nescu. Mă incintă prin colorit, verva orchestrației. Enescu a reușit în aceste pagini opere de mare profesionalism. Am ascultat și Simfonia I și într-adevăr claritatea discursului, dinamismul, clocotul ei imnresio- nează. M-a interesat, îndeosebi, școala românească de compoziție. Lucrări de Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Anatol Vieru, Cornel Țăranu îți pot arăta liniile de dezvoltare ale creației, românești. Cei mai tineri compozitori posedă o înaltă tehnică componistică, inteligență, aduc prin creațiile lor un important cuvint in peisajul creației contemporane.

— Sinteți pentru prima oară 
oaspete al Festivalului „George 
Enescu". Cunoașteți programul 
manifestărilor. Cum îl apre- 
ciați 7— Publicul poate absorbi într-o săptămînă o cantitate impresionantă de muzică ! Se ascultă și muzică veche, și muzică clasică, și romantică, și muzică modernă. Deci, programul este variat, poate fi pe placul celor mai exigenți melomani. Este un festival de mare ținută.

— Afi dirijat marile orches
tre europene. Ați fost prezent 
la manifestările muzicale de la 
Pariș, Neapole, Helsinki, Mos
cova, Atena... Aveți o mare ex
periență in privința colaborării 
cu diferitele orchestre. Care 
este părerea dv. despre nivelul 
orchestrei simfonice a Radiote-

MEMENTO
• Asfă-seară, ora 20, la 

Studioul de concerte al Radio
televiziunii, concertează or
chestra simfonică a Radiotele
viziunii sovietice. Dirijor: Ghen- 
nadi Roidestvenski. In pro
gram : Enescu, Scedrin, Ceai- 
kovski.

• Pianistul francez Philippe 
Entremont susține un recital 
extraordinar la Ateneul Român 
— ora 17.

• Pe scena Operei române 
se va prezenta la ora 20 ba
letul „Primăvara" de Cornel 
Trăilescu. Coregrafia : Vasile 
Marcu. Scenografia : Hristofe- 
nia Cazacu. In rolurile princi
pale : Magdalena Popa, Petre 
Ciortea.

leviziunii, orchestră cu car» 
ați concertat 7— Sînt pentru a doua oară în compania acestui ansamblu simfonic. Este o orchestră bună, maleabilă, un ansamblu omogen și, ce este foarte important, răspunde prompt cerințelor dirijorului. Spre exemplu în Rapsodia a Il-a am dorit o accentuare a unui anumit colorit, imprimarea unei anumite tensiuni. Am fost înțeles imediat.

— Cu ani in urmă, afișele or
chestrei simfonice din Ljublja
na vă anunțau ca dirijor 
al unui- concert la care 
își dădea concursul violo

nistul romin Ion Voicu. A- 
tunci ați cintat împreună Lalo. 
Astăzi, în festivalul românesc, 
oferiți iubitorilor muzicii Con
certul nr. 1 pentru vioară și or
chestră de Paganini.— Ion Voicu este solistul acestui concert. Cintă fantastic, este un mare muzician. Arcușul său ara o deosebită strălucire.

— Într-adevăr, această pagi
nă celebră cere o mare virtuo
zitate instrumentală. O pagină 
romantică, plină de spontanei
tate, de viață. Trece de la can
țoneta simplă, la teme capri
cioase, la cadențe foarte difi
cile : după o serenadă aduce 
un stacatto spiritual...— Este un concert pe cit de cunoscut pe atît de dificil. Ion Voicu îl cîntă extraordinar !

— Incheiați concertul cu Sim
fonia a IV-a de Brahms, cea 
mai profundă și patetică sim
fonie brahmsiană, împletire de 
largi cantilene, de teme pasio
nante ; o clipă de optimism și 
apoi se clădește acea passaca- 
glie emoționantă...— Brahms este unul dintre compozitorii mei preferați. Am dirijat, am imprimat toate simfoniile lui. Cel mai mult mă impresionează însă această a IV-a Simfonie în mi Wi- nor. Ați văzut că am cerut orchestrei detalii, accentuarea contrastelor, a dramatismului discursului... în orice caz, am căutat să alcătuiesc prin lucrări de Enescu, Paganini, 

Brahms, un program echilibrat, să construiesc cu lucrări de referință un concert de interes în cadrul a- cestui festival. Particip la un festival de mare tradiție.I-am mulțumit dirijorului Samo Hubad. urmînd ca în după-amiaza zilei de ieri să participăm la trei manifestări de deosebit interes : recitalul lui Leonid Kogan, concertul de cvărtete românești, concertul simfonic al orchestrei Radioteleviziunii dirijat de Samo Hubad.
Smaranda OȚEANU

PE OGOARE, OBIECTIVE DE MAXIMĂ STRINGENȚĂ:

• NIMIC NU POATE JUSTIFICA RĂMÎNERILE IN URMĂ
• FIECĂRUI TRACTOR - UTILIZARE MAXIMĂ • SĂ- 
MINȚA „CURATĂ" - GARANȚIE A BELȘUGULUI DE LA

ANUL

Raidul nostru în județele 
Dîmbovița, Maramureș și Brașov
Marți, la Ministerul Agriculturii au fost centralizate date noi cu privire la desfășurarea lucrărilor de sezon. Pină la 11 septembrie, au fost executate arături pentru insămin- țări de toamnă pe o suprafață de 1 753 000 ha — 61 la sută din suprafețele prevăzute a se însămînța in Întreprinderile agricole de stat și 54 la sută în cooperativele agricole. Din această suprafață, 952 700 ha au și fost pregătite pentru semănat. în ce stadiu se află pregătirea terenului, asigurarea și condiționarea semințelor 7 Și, bineînțeles, care este situația arăturilor 7 La prima întrebare ne răspund azi județele Dîmbovița ,și Maramureș, iar la cea de-a doua, județul Brașov.Pentru suprafețele ce se vor cultiva cu cereale păioase în cooperativele agricole din județul Dîmbovița sînt necesare 10 052 tone griu, 600 tone orz și 600 tone secară. Din producția fermelor specializate în producerea semințelor s-au asigurat peste 6 000 tone griu. Alte 4 000 tone sint procurate din județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Brăila și Mehedinți. Zilnic, în mai multe baze de recepție din județul Dîmbovița, sosesc cite 100 și 150 tone griu. Laboratorul a primit și a analizat 4 800 tone de griu și orz ; 3 500 tone au primit buletine roșii, restul... Nu se poate spune că specialiștii și conducătorii unităților agricole n-au înțeles importanța urgentării pregătirilor pentru semănat. Dar între a ști ce-i de făcut și a acționa concret e o mare diferență. La cooperativa agricolă din Răcari, unitate care cultivă a- proape 1100 ha cu griu, orz și secară, președintele cooperativei, Ion Stan, și inginerul-șef, Claudiu Dra- gomir, ne-au informat că totul este pregătit: sămînța, terenul,

îngrășămintele. Numai că laboratorul a respins ca necorespunzătoare 114 tone griu și orz și conducătorii acestei unități întîrzie recondiționa- rea și schimbarea seminței. Și în alte unități se constată decalaje mari între necesarul de însămințat și probele trimise la laborator. Cooperativa agricolă din Corbii Mari are de însămințat 130 tone de griu, dar la laborator n-a trimis probe decît pentru 70 tone. în a- ceeași situație se află și cooperativele din Picior de Munte, Comi- șani, Șelaru, Petrești, Gura Ocni- ței, Aninoasa, Răscăeți și altele. Cooperativele din Băleni-Români, Bolovani, Conșteții Ghinești, Comi- șani și Răcari, pentru întreaga cantitate de orz trimisă la laborator au primit buletine negre și, cu toate că in baze se află sămință suficientă, nici una n-a operat pină în prezent schimbul.Pentru actuala campanie de~ în- sămințări, județului Maramureș i-au fost repartizate încă 900 tone de griu și secară din alte județe — Satu-Mare, Bihor, Bacău, Iași etc. Pină la data de 11 septembrie, numai județul Satu-Mare expediase, pe baza acestei repartiții, cantitatea de 231 tone de griu, iar județul Bacău — 13 tone secară. Să vedem în ce stare este sămînța produsă în județ. La cooperativa agricolă din Seini, întreaga cantitate — vreo 7 vagoane de griu — avea buletin roșu. Tehniciană Maria Fița, de la inspectoratul județean pentru controlul calității semințelor și al materialului săditor, prezentă în unitate, ne-a confirmat grija plină de răspundere a cooperatorilor din Seini față de pregătirea griului de sămînță. în alte unități, necondiționarea la timp a griului creează greutăți și altor cooperative agricole, care au obținut,

La ferma nr. 1 a întreprinderii agricole de stat Cătălina, județul Covasna, pentru recoltatul cartofilor sînt folosite utilaje de mare productivitateprin schimb, cantitățile necesare pentru semănat. Așa s-a întîmplat la Oarța de Sus (de unde se aprovizionează și cooperativa agricolă din Satu-Nou de Sus), la Bicaz. Vălenii Somcutei. în privința schimbului de semințe se manifestă și altfel de neglijențe. La bazele de recepție există un stoc de 266 tone griu, dar cooperativele agricole din Săsar Lăpușel, Coltău, Chechiș nil se grăbesc să-1 ridice. Trebuie luate măsuri ca sămința să ajungă în timpul' cel mai scurt în unitățile agricole pentru a se putea trece fără întîrziere la semănat și aceasta cu atît mai mult cu cit se știe că, în nordul țării, vremea ploioasă și friguroasă vine devreme.în județul Brașov, numeroase unități cooperatiste, profitind de timpul prielnic din ultima perioadă, au executat deja un volum important de arături, ceea ce le-a permis să treacă la semănatul orzului și chiar al griului. La Hălchiu, din cele 540 ha prevăzute a fi insâ- mințate au fost arate 340 ha. Bine se muncește și în cooperativele agricole din Măieruș, Prejmer și altele.Situația operativă din 10 septembrie, luată de direcția agricolă, reflectă insă o situație nesatisfăcătoare : in cooperativele agricole au fost arate doar 47 la sută din suprafețele prevăzute a se însămînța în această toamnă.

Cooperativa agricolă din Crisbav are de însămințat circa 500 hectare. Dar aici nu s-a arat nici un hectar. Tov. Victor Rădulescu, inginerul-șef al cooperativei, motivează că nici nu poate fi altfel, ' deoarece aproape întreaga suprafață este ocupată cu cartofi, sfeclă de zahăr, porumb furajer. Necazul este altul. în cele circa 400 hectare, recoltatul se desfășoară lent. în ziua de 11 septembrie, tractoarele ce nu puteau fi folosite la unele lucrări din cauza ploii nu au fost îndrumate să transporte îngrășăminte naturale, lucrare ce se putea efectua. Arăturile sînt intîr- ziate și la cooperativa din Feldioara. Ba mai mult, aci nu concordă datele din cooperativă cu cele de la direcția agricolă. în timp ce în ultima operativă aflată la județ se arată că cooperativa Feldioara nu a executat arături pentru însă- mlnțări decît pe 83 hectare din cele 320 hectare prevăzute, inginerul-șef susține că este vorba de un plan de arături pentru însă- mințări de numai 173 hectare. Situații similare am întîlnit și la cooperativele agrioole din Săcele, Cod- lea, Ghlmbav, Bod.
Nicolae MOCANU 
Constantin SOCI 
Gh. SUSA 
corespondenții „Scînteii"

SÎNTEM INFORMA ȚI CĂ..._ • O inițiativă bună își arată roadele ia cooperativa agricolă Bărbătești, județul Gorj. La brigada din satul Musculești au venit să dea ajutor toți ceilalți cooperatori, deși porumbul este dat în acord global. Oamenii se înțeleg intre ei și, pe măsură ce se termină recoltatul Ia o brigadă, cooperatorii trec la brigada următoare.• Cooperatorii din Furculești, județul Teleorman, au recoltat pînă acum 310 ha din cele 400 cultivate cu floarea-soarelui. Datorită bunei organizări a muncii, viteza de lucru la recoltat se depășește zilnic. S-a reușit să so pregătească 600 ha din cele 900, care urmează să fie semănatekin această toamnă cu griu.• Pentru diminuarea decalajului dintre recoltarea cartofilor și transport, organele locale din județul Suceava au solicitat ajutorul unor județe învecinate. în scurt timp au venit 4 coloane de autocamioane (în total 156) de la autobazele Baia Mare, Sighet, Tg. Lăpuș și Vișeu din județul Maramureș. Numai că unele din camioanele sosite in ajutor n-au putut fi folosite. La cooperativele agricole Pătrăuți, Șerbăuți, Ca- lafindești și Iacobești nu s-a organizat munca la încărcat, deși pe cimp se află. în continuare, sute șl mii de tone de cartofi. La cooperativele agricole din Chilișeni (10 autocamioane) și la Udești (5 autocamioane cu remorcă) n-au putut să efectueze nici un singur transport din cauza lipsei de carburanți.• La cooperativa agricolă din Luncani, județul Cluj, sint intimpi- nate greutăți în livrarea legumelor. Brigadierul loan Vaida declară : în Ioc de 4 camioane cit solicităm, C.L.F. Turda ne trimite doar unul. Avem recoltate 6 000—7 000 kg ardei și un vagon de varză. De ce nu se respectă graficele de livrare și de o parte și dc alta 7• In cooperativele agricole din județul Olt, semănatul rapiței s-a Încheiat pe toate cele 6 150 ha prevăzute, iar orzul a fost semănat pe 10 578 hectare din cele 12 000 planificate a se cultiva in cooperativele agricole. La Redea, Rodunda, Strejeștii de Jos. Giuvărăști, Potlogeni, Tia Mare etc. s-a încheiat semănatul orzului pe toate suprafețele planificate.

t V
Programul I

9,00 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (9).

9,30 Prietenii lui Așchiuță.
10,00 Telex.
10,05 Tehnlc-club.
10,25 Al VI-lea Festival internațio

nal „George Enescu". Selec- 
țlunl din recitalul violonistu
lui Leonid Kogan.

11,00 Bucureștlul necunoscut : Ca
lea Rahovei, străvechi pod 
al Bucureștilor.

11,20 Telecinemateca : Ciclul John 
Ford : „Diligenta" cu John 
Wayne, Thomas Mitchel, 
Claire Trevor.

12.50 Teleobiectiv.
13,10 Telejurnal.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
13.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18,40 Reporterii noștri la festival. 

Reportaj realizat cu parti

cipant! la al vi-lea Festival 
internațional „George Enes
cu".

19,20 1001 de seri : Pățaniile Iul 
Lambsy (V).

19.30 Telejurnal a Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

20,00 Al VI-lea Festival internațio
nal „George Enescu" : Con
certul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovieti
ce. Dirijor Ghennadl Rojdest- 
venschi. în program : «i 
George Enescu — Uvertură 
de concert.

20,10 Seară pentru tineret.
22,00 24 de ore a Din țările so

cialiste.
Prorramul II

17.30 Telecinemateca pentru ti
neret : „Poveste singeroasă". 
O producție a studiourilor 
cinematografice iugoslave.

18,50 Desene animate.
19,00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
19,20 1001 de seri : Pățaniile lui 

Lambsy (V).
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Al VI-lea Festival interna
țional „George Enescu". Con
certul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii sovietice. 
Dirijor Ghennadl Rojdest- 
venskl. în program : a Geor
ge Enescu — Uvertură de 
concert • Rodion Scedrin — 
Muzică romantică la „Anna 
Karenina" a P. I. Cealkovski 
— Simfonia „Manfred". 
(Transmisiune directă din 
Studioul de concerte al Ra
dioteleviziunii).

22.00 Roman foileton „Vinul roșu" 
(II) — producție a studiou
rilor cehoslovace după ro
manul lui Frantlșek Hecko.

cinema
• Fata care vinde flori : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.

• Afecțiune : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — 4716);
20.15 (seria de bilete — 4717), PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, GRĂDINA CAPITOL — 19; 
21.
• O afacere pe cinste : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, Ia grădină — 19,30, 
STADIONUL DINAMO — 19,45.
• Parașuttștii : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, la gră
dină — 19,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
a Dreptul de a iubi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
ARENELE ROMANE — 19,30.
a Departe de Tipperary : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Perechile î FESTIVAL — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20.30, la grădi
nă — 19,15, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
• Conspirația t GRIVIȚA — 9;

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, Ia grădină — 19,30.
a Polițistul : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,13 ;Ti0,30, 
la grădină — 19.30.
a Made in Italy — 10; 12; 14;
16,30; 18,30, Al treilea om — 20,36: 
CINEMATECA (sala Union).
a Aventura Iui Poseidon : BU- 
CEGI — 15,30; 18 : 20,30, la grădi
nă — 19,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45. ARTA —
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19,30. 
a Tu, eu șl micul Paris : FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.
a Monte Carlo : GRĂDINA VI- 
TAN — 19.30.
a Lumea se distrează : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
a Adio, Petersburg : TIMPURI
NOI — 9,15—20,15 In continuare.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUMINA — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Fellaga : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.

a Program de desena animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Aladln șl lampa fermecată : 
DOINA — 11; 13,15; 15,36; 17,30;
20.
• Cutezanța : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 19,30.
a Un om In sălbăticie : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Dragostea Începe vineri : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
19,30.
a Infailibilul Raffles : FLORE A S- 
CA — 15,30; 18; 20.30.
o Clprian Porumbescu : FEREN
TARI — 15,30; 19.
a Urmărire la Amsterdam s VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
a Valter apără Sarajevo : CIU
LEȘTI — 15,30; 19.
a Distratul : MOȘILOR — 18,30; 
18; 20,15, la grădină — 19.30.
a Eva șl Adam : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
a Fluturii sint liberi t PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș i CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.

a Cartea junglei : VIITORUL — 
lfl; 15,30; 18; 20,15.
a Aventuri la Marea Neagră : 
MUNCA — 16; 19.
a La răscruce de vtpturi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
a Autostop : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Neamul Șoimăreștilor : RAHO
VA — 15,30; 19. llg 
teatre

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dona Dia
na — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20. 
a Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 20, (grădina Boema) : 
Estival Boema — 20.
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125 DE ANI DE LA LUPTELE DIN DEALUL SPIRII7
Adunarea festivă din CapitalăLa Casa de cultură a Ministerului de Interne a avut loc, miercuri după-amiază, o adunare festivă organizată cu prilejul aniversării a 125 de ani de la eroicele lupte ale pompierilor din Dealul Spirii și al Zilei de 13 Septembrie — Ziua pompierilor din Republica Socialistă România.La festivitate au participat Emil Bobu, ministru de interne, generali șl ofițeri, activiști de partid și de stat și membri al unor comisii de prevenire și stingere a incendiilor și al unor formații civile de pompieri.Cuvlntul de deschidere a adunării a fost rostit de general-Iocotenent Grigore Răduică, prim-adjunct al ministrului de interne.A luat apoi cuvlntul general-loco- tenent Pamfil Tatu, comandantul pompierilor. După ce a evocat glorioasele tradiții de luptă ale pompierilor români, vitejia și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă In timpul eroicelor evenimente pe care poporul nostru le-a scris In urmă cu cinci pătrare de veac in cartea de aur a neamului, vorbitorul a relevat contribuția unităților de pompieri la apărarea proprietății socialiste, a vieții oamenilor și bunurilor cetățenilor împotriva incendiilor și altor calamități.In încheiere. Intr-o atmosferă de puternică'însuflețire, participanții la adunare au adaptat o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune :Cu prilejul „Zilei pompierilor din Republica Socialistă România'*, care, anul acesta, coincide cu aniversarea a 125 de ani de la luptele pompierilor din Dealul Spirii, întregul personal ai trupelor si formațiilor civile de pompieri, aducind un călduros omagiu trecutului de luptă al înaintașilor, memoriei celor căzuți in marile bătălii pentru libertate, dreptate socială și independență națională, iși

Cinstirea
Sărbătorim anul acesta Ziua pompierilor din Republica Socialistă România pe fondul general al aniversării a 125 de ani de la revoluția burghezo-democratică din 1848, moment de răscruce în Istoria patriei, omagiat cu vie emoție și mlndrie patriotică de întreeul nostru popor.în urmă cu 125 de ani, cînd flăcările revoluției au cuprins Întreaga tară, pompierii militari din Capitală, devotați idealurilor de libertate și dreptate socială, s-au alăturat trup și suflet luptei maselor populare și însuflețiți de dragoste fierbinte față de țară și popor, de sentimentul urii nemărginite față de cotropitorii străini veniți să înăbușe revoluția, au săvîrșit adevărate fapte de vitejie și eroism. In acel memorabil 13 septembrie 1848, adînc întipărit In conștiința poporului român, au căzut vitejește la datorie mai bine de jumătate din efectivul companiei de pompieri și multi ostași din regimentul 3 infanteriaEvocînd la marea adunare populară din Capitală, desfășurată în iunie, eroicele evenimente pe care poporul român le-a înscris eu cinci pătrare de veac în urmă în cartea de aur a neamului, comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Neșterse vor Cămine in amintirea poporului actele de vitejie săvîrșite de detașamentele de nom- pteri conduse de căpitanul Pavel Zăgănescu, de ostasii regimentului 3. care s-au Jertfit într-o confruntare inegală, copleșiți de superioritatea invadatorilor, pentru salvarea cauzei sfinte a revoluție’, pentru apărarea pămîntului patriei".Vitejia și eroismul do care nu dat dovadă pompierii la 13 sentemhrie 1848 au avut răsunet șî fn afara granițelor țării. Apreciind dlrzPnin și spiritul de sacrificiu al» românilor. Karl Marx a denumit bătălia din Dealul Soirii ..Baia de singe de la București", subliniind că deși pompierii au fost atacați mișelește si au avut In fată un inamic cu o covirsi- toare sunerioritate numerică, au dat dovadă de un înalt exemnlu patriotic, de dragoste pentru cauza poporului.Faptele de arme a!» ostașilor pompieri. săvîrșite cu 1’5 de ani In urroiT s-au bucurat de adeziunea si aprecierea unanimă a poporului noș.- tru, care Ie-a menținut vii în memoria sa, manifestîndu-si mereu recunoștința fată de bravii săi eroi.Idealurile pentru care au luntat st s-au Jertfit generațiile de la 1848 s-au realizat în decursul unui amnlu proces Istoric de transformări revoluționare. marcat de evenimente de seamă, la care, snre mîndria noastră, militarii pompieri au participat, cu însuflețire. Pildele nemuritoare ale înaintașilor i-au însuflețit ne pompierii români în războiul «te independență de la 1877—1878. în timpul insurecției național» antifasciste armate din august 1944. c’nd militarii unităților si subunităților de pompieri an participat activ la multe acțiuni de lubtă.Conducerea partidului și statului, dînd o înaltă apreciere tradițiilor eroice ale pompierilor, precum și activității lor consacrate apărării a- vutiei naționale împotriva incendiilor. a hotărît ca în fiecare an, la 13 sentetnbrie. să f’» sărbătorită Ziua pompierilor din Republica Socialistă România și a instituit medalia „Pentru. para contra incendiilor".în anii socialismului s-au Produs schimbări calitative și In activitatea de oază contra incendiilor. în condițiile dezvoltării impetuoase a economiei naționale, ale creșterii numărului de obiective industrial», a«*ri- cole și social-culturale. a’» diversificării proceselor tehnologice, ale acțiunii de sistematizare a localităților rurale a fost intensificată munca de prevenire și s-a lăreit participarea maselor la nobila activitate de ană- rare a avuției naționale împotriva incendiilor și altor calamități.în fabrici șl uzine, In I.A.S.-uri si C.A.P.-uri, in celelalțe sectoare ale economiei, oamenii muncii acordă o atenție tot mai mare respectării regulilor de prevenire și înlăturării cauzelor de incendii, participă cu hotărîre la acțiunile de stingere, săvîr- șind de multe ori acte impresionante de eroism.
vremea
Ieri în tară : Vremea a fost răcoroasă. cu cerul variabil. Innorări mai accentuate s-au produs îndeosebi în prima parte a zilei în Oltenia si vestul Munteniei, unde izolat s-au șemnalat ploi slabe. Vîntul a 

reafirmă profundul lor atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, dragostea și devotamentul nețărmurit față de patria noastră socialistă și hotă- rtrea nestrămutată de a depune toate eforturile pentru traducerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972, de a îndeplini în mod Ireproșabil ordinele dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, tovarășe secretar generai. că, alături de întregul nostru popor, angajat să Îndeplinească actualul cincinal Înainte de termen, pompierii militari șl civili, cu sprijinul larg al maselor de oameni ai
Solemnitatea înmînării 
unor ordine

Cu prilejul Zilei pompierilor șl al aniversării a 125 de ani de la eroicele lupte ale pompierilor din Dealul Spirii, prin decret al Consiliului de Stat au fost conferite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din unitățile de pompieri ale Ministerului de Interne, precum și unor activiști voluntari ai formațiilor civile de pază contra incendiilor, pentru rezultate deosebite obținute în apărarea proprietății socialiste și a bunurilor proprietate personală împotriva incendiilor.Distincțiile au fost înmînate de către tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, care i-a felicitat pe cei decorați In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con-
unei nobile profesii
General-Iocotenent PAMFIL TATU, 

Erou al Muncii Socialiste, 
comandantul pompierilor

în contextul efortului comun pentru apărarea avuției naționale împotriva incendiilor, o importantă contribuție este adusă de către comisiile tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Tehnicienii și inginerii care compun aceste comisii depun interes deosebit în controalele pe care le execută, Inlăturînd la timp unele cauze care ar putea pune în pericol bunurile materiale create de harnicul nostru popor.Un însemnat rol în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor îl au formațiile civile de pompieri, care cuprind peste 250 000 membri, marea lor majoritate fiind voluntari, în Întrecerea patriotică desfășurată In cinstea zilei de 13 septembrie au participat anul acesta peste 2 500 de formații civile din obiective și circa
ZIUA

POMPIERILOR
4 500 formații din localități. Pe locuri fruntașe în întrecerea patriotică pe țară s-au situat formațiile civile de nomnleri ale orașului Zîat- na. județul Alba docul I), orașului Codlea. județul Brașov (locul II), orașului Tg. Frumos, județul Iași, comunelor Romano, județul Brăila, și Ținea, județul Bihor (locul III).Educați și îndrumați permanent de către partid. Înconjurați cu dragoste d» către oamenii muncii, pompierii tării noastre se integrează în eforturile constructive ale ponorului, intervenind prompt si salvlnd in nenumărate cazuri vieți omenești și importante bunuri materiale amenințate de flăcări. Astfel, prin intervenția rapidă si eficientă a companiei de pompieri, la depozitul d» cărbuni al unei întreprinderi din Buzău au fost salvațe bunuri materiale în valoare de neste 3 milioane lei, iar compania I Ploiești. în cooperare cu formația civilă a Combinatului petrochimic Brazi a reușit să localizeze și să lichideze un incendiu deosebit de periculos. Merită scoasă In evidență si acțiunea reușită a companiei de pompieri Tg. Jiu, care, actionînd în timpul inundațiilor din primăvara acestui an. a salvat 12 persoane de la înec și a acordat un prețios sorilin cetățenilor In evacuarea bunurilor din calea anelor. Cu prilejul intervenției sale la un incendiu izbucnit în spitalul din localitate. s-a ev’dentiat și compania d° pomnierj Miercurea Ciuc. Dar cite exemple n-ar putea fi date !

13 Septembrie 1848. Un aspect din eroica bătălie a pompierilor cu oști
rea otomană în Dealul Spirii

suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 11 grade la Polovraci și 22 grade la Chișineu-Criș. în București : Vremea a fost răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 18 grade.Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 septembrie. In țară : Vreme răcoroasă la început, apoi în curs de încălzire. Cerul va fi tempo

muncii, Iși vor consacra șl în viilor întreaga lor energie, pricepere și abnegație apărării cu orice sacrificiu a marilor înfăptuiri ale poporului, a avuției naționale împotriva incendiilor. angajindu-se să pășească cu și mai multă hotărîre și fermitate, alături de toți cetățenii patriei, pentru înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumna noastră patrie — Republica Socialistă România.
★Cu același prilej, în holul Casei de cultură a Ministerului de Interne a fost deschisă o expoziție de fotografii Infătisind imagini din viata și activitatea pompierilor. (Agerpres)

$/ medaliisiliulul de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.A mulțumit pentru înaltele distincții acordate colonelul Constantin Guțu, care a asigurat conducerea de partid și de stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că unitățile de pompieri vor face și de acum Înainte totul pentru a îndeplini cu cinste misiunea de înaltă răspundere și plină de umanism de a apăra împotriva incendiilor viețile omenești, proprietatea socialistă și bunurile cetățenilor.La solemnitatea decorării au participat tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Emil Bobu, ministrul de interne, și Grigore Răduică, prim-adjunct al ministrului de interne. (Agerpres)

De multe ori. condițiile de lucru la incendii, gazele toxice, temperatura ridicată, intemperiile sînt înfruntate cu eroism de către ser- vanții pompieri, care nu precupețesc nici un efort, sint gata să-și dea si viața pentru îndeplinirea misiunilor încredințate. Vor rămine nemuritoare numele locotenentului maior, post-mortem, Martac loan, sergenților majori, post-mortem, Suebi Virgil. Iancu Marin, Amaximoa- iei Ilie. Ivașcu Victor. Crăiuț loan, Faur loan. Maftei Constantin si a altor militari care, resnectîndu-și cu sfințenie jurămlntul de credință dat patriei, ponorului, si-au jertfit viața în lunta grea cu flăcările, neutru îndeplinirea misiunilor de luotă.La această sărbătoare, cu o semnificație d»osebită. nomnierii militari si civili se prezintă cu un bilanț rodnic, ranortînd partid”l”i si guvernului că și-au îndeplinit, cu succes mi'’uniie. reușind să determine, cu sprijinul larg al maselor, scăderea nurtiărului de irtrend'i și a'pierderilor materiale provocat» de acestea. Astfel. în nrfm»le 7 luni ale anul"! curent, numărul incendiilor a scăzut cu 32 la sută, iar pagube’» provocate s-au redus cu 38 la sută fată de perioada corespunzătoare a am’Iui trecut.Cu nrileiul sărbătorii lor. odată cu bilanțul făcut activității de anărare a avuției naționale împotriva incendiilor. nomnierii patriei noastre lsi r»înnoiesc angajamentul fată de na- tri» si partid do a-si intensifica activitatea lor viitoare.în aceste momente, cînd întregul nostru popor este angajat eu toate forțele în măreața onoră de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. în realizarea cincinalului înainte do termen, sarcini’e pompierilor cresc continuu, desfln mai complexe, imnim optimizarea »i perfecționarea întregii lor munci. în pas cu transformările social-econo- mioe care se pet”»o în tara ndastră. trebui» șă-si găsească reflectarea mutatii calitativ» corespunzătoare si în activitatea de anărare îmnotr’va inoondiilor a avut’»! naționale si a v’otii oamenilor. înfăptuirea mii't'- p’elor si comn’exeior sar»j"t care stau în fata pompierilor tării noastre este posibilă numai nrin eforturi asidu», printr-n nr»»»l-are judl- cîossă » munc'i. r»e»»ctar»n eu consecventă a lecalitâ+il socialist» si goner»iizaraa un»- forme si metode gUlefiSi—» d» mvr*»s.La cea de-a 125-a aniversare a luptei din Dealul Spirii, pompierii militari și civili, avînd în frunte pe comuniști, iși exprimă cu fermitate hotărîrea de a pune Întreaga lor pricepere, energie și abnegație, profundul lor devotament în slujba apărării înfăptuirilor revoluționare ale poporului nostru, adueîndu-și prin aceasta contribuția la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră — Republica Socialistă România.

rar noros. Se vor semnala ploi izolate. mai frecvente la Începutul intervalului in estul tării si zonele de deal și de munte. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar maximele între 16 și 26 grade, pe alocuri mai ridicate. în București : Vreme răcoroasă la început, apoi în încălzire. Cerul temporar noros. fa- * vorabil ploii de scurtă durată, la începutul intervalului. Vînt slab, pînă la potrivit.

Tovarășului GEMAE BIEDICI,
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialista Federative Iugoslavia BELGRADAflînd cu adîncă întristare vestea despre prăbușirea unui avion în apropiere de localitatea Kolașin, care a provocat pierderea a numeroase vieți omenești, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțele noastre cele mai sincere familiilor îndoliate.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Deschiderea expoziției 
„Realismul rus in a doua 

jumătate a secolului al XlX-lea"La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România publicul bucu- reștean are prilejul să viziteze, in- cepînd de miercuri, o expoziție deosebit de valoroasă, întitulată „Realismul rus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea“. Organizată sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, expoziția cuprinde aproape 100 de lucrări de pictură provenind, în cea mai mare parte, din colecțiile Galeriei Tretiakqv din Moscova și Muzeului rus din Leningrad. Portretele, peisajele, compozițiile prezentate pun în lumină meritele și calitățile artiștilor care au creat în cea de-a doua jumătate a veacului trecut, exponenți ai realismului rus, avind aceleași convingeri și idealuri sociale, estetice și artistice. Sînt prezentate opere ale unor personalități care au ilustrat această epocă de la Fedotov și Perov la Kranskoi, Repin, Surikov și Serov, de la Kasatkin, Ghe și Ve- reșciaghin la Arhipov, Makovski și Meșkov.La festivitatea de deschidere a acestei reprezentative expoziții au asistat Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii U-
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în BulgariaCu prilejul celei de-a 29-a aniversări a victoriei revoluției socialiste In Bulgaria, la clubul „Progresul" din Brăila a avut loc o adunare festivă la care au participat oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului, activiști de partid și de stat, membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria. /Despre însemnătatea acestui eveniment din viața poporului prieten bulgar a vorbit Marcel Andreescu, prim-secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal. în continuare a
Cronica zileiCu prilejul apropiatei aniversări a Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, miercuri, In Capitală o seară culturală. Au participat loan Petru Botar, secretar general al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură șl artă, ziariști, un numeros public.A luat parte, de asemenea, Ricardo Calderon Villaverde, însărcinat cu afaceri ad-interim al Mexicului în România.Ziarista Venera Anghel de la A- genția română de presă — Agerpres a prezentat conferința „Secvențe mexicane". Asistența a vizionat apoi filmul artistic mexican „Juana Gallo".

★Miercuri, 12 septembrie a.c., a părăsit definitiv țara noastră Ahmed Ghaith Abdullah, ambasadorul Kuweitului în Republica Socialistă România. \
★Delegația Comitetului național pentru UNICEF din R. F. Germania, alcătuită din contesa Etta Waldersse, președinte, și Erlcka Schulenburg, secretar general, a făcut miercuri o vizită in municipiul Brașov.Oaspeții, însoțiți de Virgiliu Radu- lian, președintele Comitetului național român pentru UNICEF, au vizitat cercurile casei pionierilor, monumente istorice și de artă din orașul de la poalele Tîmpei, noi cartiere de locuințe și au asistat la un spectacol oferit de formații artistice ale pionierilor.

• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE MONDIALE | 
DE EUPIE GRECO-ROMANECampionatele mondiale de lupte greco-romane. competiție care a început marți la Teheran, au oferit o- cazia și altor sportivi români să treacă ușor de partidele din primul tur. Astfel, au obținut victorii prin tuș Nicolae Martinescu (categoria 100 kg) la finlandezul Markuu Virtanen, Nicolae Neguț (categoria 90 kg) la japonezul Fujita și Victor Dolipschi (categoria peste 100 kg) in fața elvețianului Cari Buchmann. La categoria 68 kg, Eugen Hupcă l-a Întrecut la puncte pe Oktay (Turcia). în limitele categoriei 82 kg însă S. Ol- teanu a pierdut prin tuș in fața bulgarului Dimitr Ivanov.Miercuri, după-amiază, îrr turul II, Ion Păun (cat. 62 kg) a dispus prin tuș de algerianul Jamma Morad, Popa Adrian (cat. 74 kg) a cîștigat, de asemenea, prin tuș, meciul cu italianul Carlo Shartos. iar in limitele cat. 52 kg, N. Gingă l-a învins, tot prin tuș, pe americanul Bruce Thompson. La categoria 48 kg, Al. Constantin (care il înlocuiește pe campionul mondial Gh. Berceanu, bolnav) și bulgarul Anghelov, au ter- t minat la egalitate. N. Martinescu și V. Dolipschi au pierdut în turul doi I intilnirile cu bulgarii Lozanov și, I respectiv, Tomov. | 

niunii artiștilor plastici, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului General A.R.L.U.S., Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice In țara noastră, au rostit alocuțiuni. Menționînd faptul că această expoziție se înscrie în cadrul schimburilor culturale devenite tradiționale dintre Republica Socialistă România șl Uniunea Sovietică, vorbitorii au relevat contribuția pe care manifestarea o aduce la cunoașterea mereu mai bună a creației spirituale a popoarelor celor două țări. Ca și cuprinzătoarea expoziție a operei lui Theodor Pallady, deschisă in prezent la Moscova, actuala expoziție a realismului rus constituie un mesaj vibrant, prilej de afirmare a prieteniei și prețuirii reciproce. (Agerpres)

luat cuvlntul Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, care a subliniat succesele oamenilor muncii bulgari in opera de construire a societății socialiste, legăturile tradiționale ale mișcării muncitorești bulgare cu orașul Brăila, prietenia și colaborarea in continuă dezvoltare dintre popoarele celor două țări.în încheierea manifestării, orchestra de muzică populară „Pandelașul" a consiliului județean al sindicatelor a prezentat un program artistic.(Agerpres)
La București s-a deschis un curs de perfecționare In domeniul industriei petrochimice, la care participă ingineri din Bolivia, Irak, Iran, India, Iugoslavia, Kuweit, Mexic, Pakistan, Peru, Trinidad-Tobago și Turcia.Cursul, organizat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), în colaborare cu Oficiul Centrului Comun O.N.U.D.I. — România și Centrul de perfecționare al Ministerului Industriei Chimice, pe o durată de 10 săptămîni, cuprinde expuneri teoretice și o practică în uzinele petrochimice din țara noastră. Cursurile au loc în baza prevederilor programului O.N.U.D.I. de specializare a cadrelor din industria chimică a țărilor în curs de dezvoltare pe care România il sprijină prin activitatea de cooperare pe care o desfășoară.

★în Capitală _ au început miercuri după-amiază lucrările unei sesiuni de comunicări tehnico-științifice a Institutului de cercetări metalurgice (ICEM) dedicată „Zilei metalurgistului".în cuvîntul său, Ștefan Constanti- nescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, a relevat contribuția acestei unităti la lărgirea și diversificarea producției industriei metalurgice, la ridicarea calității produselor. sarcinile ce-i revin pentru aplicarea grabnică în producție a rezultatelor cercetărilor științifice.(Agerpres)

A

In cîteva rînduii• HANDBAL. — Ieri după-amiază a avut loc în Capitală meciul internațional masculin de handbal dintre echipele Dinamo București și Dynamo Berlin. Hand- baliștii români au obținut victoria cu scorul de 15—14 (9—5).• ȘAH. — în turneul internațional de șah de la Soci, după consumarea a 8 runde, lider al clasamentului se menține fostul campion mondial, Mihail Tal. cu 6 puncte, urmat de Boris Spasski (5,5 puncte). în runda a 8-a, Spasski l-a invins pe iugoslavul Rukavina, în timp ce Tal (cu negrele) a remizat cu Krogius.• TENIS. — în primul tur al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Aptos (California), americanul Tom Leonard l-a învins cu 6—3. 6—4 pe suedezul Bjorn Borg. Marea surpriză a furnizat-o însă tinărul jucător american Dick Bohmstedt, care l-a învins în două seturi (6—4. 6—3) pe campionul cehoslovac, Jan Kodes, finalist, cum se știe, în recentul turneu de la Forest Hills. Alte rezultate : Haroon Rahim (Pakistan) — Patrice Dominguez (Franța) 6—2, 6—3 ; McNair (S.U.A.) — Gerken (S.U.A.) 6—3, 7—5 ; Hrebec (Cehoslovacia) — Kamakana (S.U.A.) 7—6, 6—3 ; Van Dillen (S.U.A.) — N’Godrella(Franța) 7—6, 6—1.

R. P. POLONĂ

Opțiuni pentru modernizarea 
învățămîntuluiîn actual* etapă de dezvoltare «ocial-eco- nomică a Poloniei, problemele invățămin- tulul se află fn centrul atenției partidului și guvernului, care au adoptat o serie de măsuri in vederea modernizării acestui sector de o deosebită importanță, atit pentru prezentul, cît și pentru viitorul tării. Atenția principală este îndreptată spre ancorarea mai pregnantă a învățământului în realitățile vieții, armonizarea sa cît mai perfectă cu preocupările actuale în construcția socialistă și eu necesitățile de perspectivă ale dezvoltării R.P. Polone.Ca urmare, a fost înființat un comitet de experți alcătuit din personalități ale vieții culturale — academicieni, profesori universitari, sociologi — care, după un studiu detaliat, și-au prezentat concluziile celor mai înalte instanțe de partid și de stat. Continuată cu un amplu rar» ort. activitatea comitetului s-a materializat în propuneri privind modul de organizare a invățămîntu- Iui, etanele acestuia și nrevăzind, în acest s»ns, modificărilestructurale corespunzătoare. După cum relevă presa poloneză, care a publicat acest ran»rt. în ce priveai» învătămîntul general, comitetul a pronus cî- teva variante privind organizarea Iul viitoare, toate preconiztnd extinderea duratei studiilor.Pe marginea raportului a avut loc o

dezbatere publică la care, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul învătămîntului șl Educației, au luat parte 200 000 de persoane— in primul rind profesori și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. Participanții au adus o contribuție de seamă la discuții, venind cu sugestii și propuneri dintre cele mai variate. Din a- ceastă consultare, ne-a declarat Marek Nowakowski, director în Ministerul învățămin- tului și Educației, a reieșit că varianta optimă a formei de bază a organizării învătămtntu- lui ar fi școala generală de 10 ani, urmînd apoi — potrivit opțiunilor — doi ani liceali pentru viitorii candidați la studiile universitare, sau doi ani de școală tehnică pentru viitorii specialiști cu pregătire medie. De asemenea, unii absolvenți al ciclului de 10 ani vor mai putea să urmeze— la alegere. — școli de trei luni, șase luni sau de un an pentru a putea deveni muncitori calificați. După părerea lui Marek Nowakowski, aceasta este formula cea mai adecvată necesităților și. probabil, ea va fi adoptată la reuniunea din luna octombrie a Seimului R.P. Polone.Indiferent de hotă- rîrea ce va fi luată în octombrie — ne-a declarat ministrul invă- țămîntulul și educației, Jerzy Kuberski — am și luat măsuri pentru pregătirea condițiilor In vederea extinderii învătămîntu
| La 18 septembrie 

i PRIMA TRAGERE 
i EXTRAORDINARA LOTO

I lNTR-0 NOUA FORMULĂ 
} TEHNICAAdministrația de Stat Loto- i Pronosport organizează în ziua 1 de 18 septembrie 1973 prima l tragere extraordinară LOTO, într-o nouă formulă tehnică. La ) această tragere se acordă cîști- l guri fixe în numerar, in valoa- * re de cite 100 000 lei, 25 000 lei și 5 000 lei.l Se vor efectua două extrageri i cu premii suportate din FOND 1 SPECIAL. De menționat că în <’ cadrul valorilor unitare ale ciș- J iigurilor în numerar de la toate i cele trei faze se acordă autotu- ' risme „DACIA 1300". Ca o nou- l tate importantă pentru partici- . panți este și faptul că se vor 1 efectua șase extrageri care to- i talizează 52 de numere, față de 42 de numere extrase la trage- ț rile speciale și 29 de numere ex- i trase la tragerile excepționale 1 anterioare. De asemenea, parti- l cipanții pot beneficia de avan- / tajul că se acordă cîștiguri cu j 3 numere din 20 și din 24 extra- l se, față de 3 din 18 de la tra- 1 gerile anterioare. Luni, 17 sep- l tembrie 1973. este ultima zi pen- 
i tru procurarea biletelor. Mai J multe bilete la această primă i tragere extraordinară intr-o ’ nouă formulă tehnică înseamnă \ mai multe șanse <Je ciștig.

i*

*

• HOCHEI PE GHEAȚA. — Clte-va rezultate din etapa a 2-a a campionatului cehoslovac : echipa Tesla Pardubice a întrecut cu 3—2 (0—0,0—1, 3—1) formația VTJ Homutov ; Dukla Jihlava a dispus cu 5—3 (0—2, 3—0, 2—1) de Vjkg Ostrava ; Slovan Bratislava — Motor Ceske Budejovice 3—3 ; Sparta Praga — VSJ Kosice 2—0.• MOTOCICLISM. — Duminică 16 septembrie, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Metalul" din Capitală se va desfășura un concurs internațional de dirt-track. La întreceri, alături de cei mai buni alergători români, și-au anunțat participarea sportivi din Austria, Elveția și Italia.• VOLEI. — Campionatele europene de volei rezervate echipelor de juniori continuă în diferite orașe din Olanda. în competiția feminină (turneul pentru locurile 7—12) : România — Iugoslavia 3—0 (15—13, 15—12, 15—7) ; Bulgaria — Belgia 3—0 ; Italia — R. D. Germană 3—1. Pentru locurile 1—6 : Cehoslovacia — Polonia 3—0 ; R. F. Germania - Olanda 3—2 ; U.R.S.S. — Ungaria 3—0 ; masculin (locurile 1—6) : Polonia — Olanda 3—0 ; Cehoslovacia — Bulgaria 3—0 ; U.R.S.S. — Italia 3—0 ; locurile 7—12 : Iugoslavia — Franța 3—0 ; R. D. Germană — România 3—1 (15—11, 13—15, 15—11, 15—5) j Grecia — Israel 3—♦. 

lui general. Una din problemele principale, a relevat el, este cea a cadrelor care vor trebui să se adapteze noilor cerințe. Avînd în vedere că din cele 400 000 de cadre didactice existente, un procent numeros are numai studii medii, s-a organizat un sistem de completare treptată * pregătirii lor, prin continuarea studiilor la cursurile fără frecventă ale diferitelor facultăți sau școli superioare. în cadrul universităților, precum și in școlile superioare pedagogice și de Învățători a început o primă sesiune pentru învățătorii recomandați de Ministerul învățămîntului și Educației, numărul lor cifrîndu-se la 18 000. Ei formează un prim lot al celor 150 000 de învățători care iși vor ridica calificarea profesională, obținînd. în decursul a patru ani de studii, diplome universitare.Atenția deosebită pe care organele de partid și de stat o acordă lnvățămintuilui are drept țel continua dezvoltare a școlii poloneze ca factor primordial pentru progresul culturii In ansamblu, sporirea contribuției ei la formarea cadrelor în strîn- să conexiune cu cerințele economiei naționale. Sint obiective care vizează o cit mai bună pregătire și educație a tineretului — schimbul de mîine al Poloniei socialiste.
Gheorqhe 
CIOBANU

RIIM SUSȚINUT 
LUCRĂRILOR 
DE MONTAJ!

(Urmare din pag. I)rea montajului, intrarea cît mal rapidă în funcțiune a unor obiective productive este atit in interesul economiei naționale, cft și al însuși beneficiarului de investiții.Dacă insistăm în mod deosebit asupra organizării cit mai judicioase a montajului, o facem și dintr-un alt motiv — și anume, pentru că, adesea, ore și chiar zile în șir se pot pierde din cauza lipsei unui material, a unor scule sau a unor utilaje de construcții. La instalația de acid azotic de la Combinatul de îngrășăminte cu azot Slobozia, de pildă, ritmul firesc de montaj a fost încetinit din cauză că nu s-a putut procura la vreme o banală macara pentru a ridica un suban- samblu în greutate de 6 tone. La fel. pe șantierul unde se construiește țesătoria de Ia Gheorghieni, lipsa unui cablu de forță a împiedicat terminarea instalațiilor la utilajele montate în hala vopsitoriei. Sint neaiunsuri ce pot fi cu siguranță evitate atunci cînd se dovedește spirit de prevedere, de bun organizator.Să grăbim montajul ! Spre acest obiectiv major se impune orientată activitatea colectivelor șantierelor în aceste zile cînd trebuie să se lucreze la cota maximă a graficelor. Desigur, intensificarea ritmului de montare a utilajelor tehnologice trebuie îmbinată cu grija pentru o înaltă calitate a acestor lucrări, care să normită funcționarea în bune condiții. încă de la început, a noilor obiective productive. De aceea, ritmul înalt de montaj solicită din plin priceperea și spiritul organizatoric ale celor care răspund de montarea utilajelor, pentru alegerea tehnologiilor de montaj adecvate și acordarea asistenței tehnice necesare. Un lucru este cert : montarea neîntîrziată a utilajelor, în scopul aprecierii cît mai mult a datei intrării în funcțiune a noilor obiective productive, stă în puterea constructorilor, mentorilor. a colectivelor din unitățile beneficiare de investiții. Important este ca acest imens potențial creator să fie puternic mobilizat de organizațiile de partid jși pus în întregime în slujba realizării obiectivului major urmărit — și anume ca, printr-o activitate bine organizată, însuflețită, rodnică să se lucreze pe toate șantierele în ritm susținut la montaj. Prin prisma acestui obiectiv esențial trebuie acționat perseverent, în septembrie *și în lunile următoare, In vederea îndeplinirii la toate prevederile a planului de investiții pe acest an hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 SEPTEMBRIE 1973 :Extragerea I : 25 43 5 36 26 35.Extragerea a Il-a : 17 6 19 16 41.FOND GENERAL DE PREMII : 1 457 939 lei, din care : 523 802 lei RE

PORT.



Exista motive 
să fim optimiști
asupra succesului

conferinței europene
Interviu al ministrului 
de externe al Turciei laATENA 12 (Corespondentă de I. Badea) : Expunîndu-și opinia asupra Conferinței europene pentru securitate și cooperare, ministrul de externe al Turciei, Haluk Bayulken, a arătat, printre altele, într-un interviu acordat ziarului grec „Elefteros Kos- mos" : „în convorbirile preliminare multilaterale s-a observai că țările participante erau pregătite să dovedească suplețe și dorință de colaborare, ceea ce a contribuit mult la a- jungerea la un numitor comun. La sfirșitul discuțiilor am constatat că este posibil să se obțină rezultate concrete, dacă există dorința de a întări pacea și securitatea în Europa. Prin urmare, înainte de orice se află răspunderea noastră, ca state participante, față de asigurarea succesului conferinței. în acest context, cu condiția ca, pe parcursul celei de-a doua faze a conferinței, care va a- vea' loc luna aceasta, țările participante să fie animate de același spirit și să acționeze pe aceeași linie a apropierii, nu există motive să nu, fim optimiști asupra succesului conferinței europene".„Recunoaștem că existenta unor sisteme, politice diferite constituie o realitate în Europa contemporană. Dar considerăm, de asemenea, că contactele și negocierile care se realizează cu prilejul unor întilniri cum este conferința europeană vor folosi drept punți între țările avind sisteme diferite", a spus, în continuare, Haluk Bayulken.„Experiența a dovedit că pacea, încrederea reciprocă se întăresc prin rezultatele pozitive ale unor schimburi mai largi, ale colaborării și contactelor intense între națiuni", a a- rătat, în încheiere, ministrul de externe al Turciei.

Președintele Mao Tzedun l-a primit 

pe președintele Georges PompidouPEKIN 12 (Agerpres). — Președintele Mao Tzedun l-a primit miercuri pe Georges Pompidou, președintele Franței, aflat la Pekin într-o vizită oficială. Cu acest prilej, a avut loc, într-o atmosferă destinsă — după cum precizează agenția China Nouă — un cuprinzător schimb de păreri asupra problemelor de interes comun. Au fost prezenți premierul Ciu En-lai și alte persoane oficiale chineze, precum și Jean de Lipkowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței. în cursul convorbirii, președintele Mao Tzedun a subliniat faptul că, în urmă cu zece ani, Franța a fost prima țară din Europa occidentală care a stabilit relații diplomatice cu R.P. Chineză. Președintele Pompidou și-a exprimat satisfacția pentru posibilitatea ce a avut-o de a se întîlni cu președintele Mao Tzedun.Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Georges Pompidou, președintele Franței, au început, miercuri, convorbiri oficiale. Au participat Ci Pîn-fei, ministrul chinez al afacerilor externe, și Jean de Lipkowski, secretar de stat la M.A.E. al Franței, alte persoane oficiale chineze și franceze.în cadrul unei recepții oferite în cinstea oaspetelui francez, Ciu En- lai a relevat că vizita oficială a președintelui Pompidou în China reprezintă un eveniment important în relațiile bilaterale, subliniind, în context, semnificația stabilirii, în 1964, a relațiilor diplomatice între China și Franța pentru dezvoltarea prieteniei dintre cele două popoare. Premierul chinez a relevat dezvoltarea continuă a schimburilor comerciale, tehnico-științifice și culturale, arătând că, deși China și Franța au sisteme sociale diferite, amîndouă doresc să-și dezvolte relațiile pe baza principiilor respectului reciproc față de suveranitatea și integritatea teritorială, neagresiunii, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc și coexistenței pașnice.în răspunsul său, președintele Pompidou a relevat dorința celor două părți de a se întâlni, subliniind

necesitatea respingeTii amestecului străin în treburile altor țări. El a evidențiat, totodată, principiul cooperării între popoare în dezvoltării economice stării.Referindu-se Ia unele vieții internaționale, Pompidou a evocat poziția două țări în ce privește situația din Vietnam și Cambodgia, între altele, necesitatea juste a Acordului de la vind Vietnamul.Continuînd, președintele arătat că, deși cele două despărțite de mii de avind orînduiri și structuri diferite, Franța s-a orientat cu prietenie spre China și intenționează să-și exprime convingerea că planeta noastră este populată de una și aceeași umanitate, și care poate fi reunită prin dorința comună de pace, muncă și fericire.

slujba păcii, și a bună-aspecte ale președintele celorsubliniind, aplicării Paris pri-Franței a țări sînt kilometri,

Convorbiri româno - iugoslaveBEtGRAD 12 (Corespondență de la S. Morcovescu). La invitația Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei. ministrul industriei construcțiilor de mașini grele al Republicii Socialiste România. loan Avram, a sosit miercuri la Belgrad. Oaspetele a fost întîmpinat de Bosko Dimitrie- vici, membru al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru economie, și de alte persoane oficiale. A fost, de asemenea, prezent amba-

sadorul României la Belgrad, Vasile Șandru.în aceeași zi, ministrul român a avut convorbiri cu secretarul federal pentru economie, în cadrul cărora au fost abordate probleme privind borarea economică dintre cele țări și, îndeosebi, dezvoltarea borării și cooperării pe termenîn domeniile construcțiilor de mașini și al industriei electrotehnice.
ROMANIA

LA T1RGURI
CONFLICTUL CODULUI

INTERNATIONALE

BRNO : Medalia de aur 
pentru o instalație de foraj 

româneascăPRAGA 12 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — Instalația românească de foraj „F 320—3 DH“, realizare a constructorilor de mașini de la uzinele „1 Mai" Ploiești, a primit medalia de aur a celei de-a XV-a ediții a Tîrgului internațional de mașini de la Brno. în competiția pentru obținerea celor 35 de medalii, atribuite de ediția din a- ceastă toamnă a tîrgului, au concurat 23 de țări. Juriul, alcătuit din specialiști ai țării gazdă, a trebuit să selecționeze din 390 de produse pe a- celea care întrunesc în cel mai înalt grad exigențele contemporane. Ca și multe alte realizări ale tehnicii românești — autocamionul „Roman", autoturismul de teren, mașini de prelucrat metale și altele — instalația de foraj a stirnit un viu interes atît în rîndul specialiștilor, cît și al publicului larg.

REYKJAVIK 12 (Agerpres). vernul Islandei a anunțat că va rupe relațiile diplomatice cu Marea Bri- tanie dacă vasele de război engleze 'vor continua să abordeze navele de coastă ale țării în interiorul celor 50 de mile ale zonelor naționale de pescuit islandez, așa-numitul conflict al codului. Primul ministru, Olafur Johannesson, a precizat, la sfirșitul ședinței speciale a guvernului consacrate acestei probleme, că notificarea oficială în legătură cu a- ceastă decizie va fi adresată Angliei după aprobarea ei de către Comitetul pentru relații externe al parlamentului.

ALGER : „Ziua României"ALGER 12 (Corespondență de Ia Mircea S. Ionescu) : în cadrul Tîrgului internațional de la Alger, aflat la a zecea ediție, jubiliară, a fost sărbătorită ,,Ziua României". Pavilionul țării noastre a cunoscut, cu acest prilej, o mare afluență de vizitatori.Layaki Yaker, ministrul alge- rian al comerțului, și conducători ai societăților naționale algeriene cu care întreprinderile noastre de comerț exterior au relații s-au întreținut cu ministrul român al industriei metalurgice, Nicolae Agachi, prezent in aceste zile în Algeria, ca invitat al guvernului, cu ambasadorul român la Alger, Ștefan Mihai, cu directorul pavilionului românesc și cu ceilalți reprezentanți ai țării noastre la tîrg asupra posibilităților concrete oferite de exponatele românești pentru lărgirea și adin- cirea colaborării dintre cele două țări și a specializării in producție.Ambasadorul român a oferit apoi o recepție, la care au participat miniștrii Layaki Yaker și Nicolae Agachi,- alte personalități economice algeriene și române, precum și membri ai conducerii tirgului. conducători ai pavilioanelor altor țări, reprezentanți ai companiilor străine participante la această manifestare economică.'

DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 
A CUBEI A SOSIT LA HANOIHANOI 12 (Agerpres). — La invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului R. D. Vietnam, la Hanoi a sosit, într-o vizită oficială de prietenie, delegația de partid și guvernamentală a Cubei, în frunte cu Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Guvernului Revoluționar.La sosire, delegația a fost întîmpi- nată de Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, de primul ministru, Fam Van Dong, și de alte persoane oficiale.

★După cum s-a mai anunțat,drum spre Hanoi, delegația cubaneză a făcut o escală la Delhi.Luînd cuvîntul la dineul oferit în cinstea sa de guvernul indian, Fidel

Castro a relevat că țara sa dorește să aibă relații de sinceră prietenie cu India și este • solidară cu această țară în lupta pe care o duce pentru progres economic și social.La rîndul său, primul ministru, Indira Gandhi, a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute după revoluție de Republica Cuba. Indira Gandhi și-a exprimat încrederea că relațiile dintre cele două țări se vor dezvolta și întări.

în Deschiderea lucrărilor 
Conferinței ministeriale 

a G.A.T.T.

O declarație a M.A.E. al R.D. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest în legătură cu afirmațiile Statelor Unite în problema îndeplinirii articolului 8 (b) al Acordului de la Paris asupra Vietnamului, referitor la restituirea personalului militar și civil și la obținerea de informații cu privire la persoanele date dispărute.Guvernul R. D. Vietnam și Guver-

nul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — subliniază, între altele, declarația — animate de bunăvoință și umanism, au restituit înaintea termenului fixat întregul personal militar și civil al Statelor Unite și aliaților lor, în vreme ce administrația de la Saigon continuă să ridice tot felul de obstacole în calea restituirii persoanelor deținute încă în închisorile și lagărele saigoneze.
ACORDUL DE RESTABILIRE A PĂCII Șl REALIZARE

A--------------- ----------------------------------ÎNȚELEGERII NAȚIONALE ÎN LAOS

A FOST PARAFAT PROTOCOLUL ANEXAVIENTIANE 12 genția V.N.A. agenția Khaosan Pathet Lao, că la Vientiane a fost parafat, miercuri, protocolul anexă la Acordul de restabilire a păcii și realizare a înțelegerii naționale in Laos, după șapte luni de negocieri.Protocolul a fost parafat de Fumi Vongvicit, reprezentant țiar al forțelor Phoun Sipaseuth, forțelor patriotice

(Agerpres). — A- informează, citind

plenipoten- patriotice, și de șeful delegației laoțiene la nego-

cierile de la Vientiane — de o parte — și de Feng Fongsavan, reprezentant plenipotențiar al guvernului de la Vientiane, și Ngon Sananikone, șeful delegației părții de la Vientiane — de cealaltă parte.Protocolul definește concret modalitățile de aplicare a Acordului de la Vientiane, semnat de cele două părți la 21 februarie 1973.Cele două părți au convenit ca protocolul să fie semnat oficial în palatul prințului Suvanna Fuma, la 14 septembrie.

TOKIO 12 (Agerpres). — în capitala Japoniei au început, miercuri, lucrările Conferinței ministeriale a Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). Participă peste 600 de delegați, reprezentând 101 țări și o serie de organizații internaționale. Dezbaterile au fost deschise de primul ministru nipon, Kakuei Tanaka. Delegația română este condusă de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior.Conferința este confruntată cu o problematică pe cît de complexă pe atît de urgentă, decurgând din necesitatea — reafirmată puternic de unii dintre vorbitorii primei zile — a înlăturării din comerțul mondial a practicilor discriminatorii și a celorlalte obstacole existente încă în calea dezvoltării unor schimburi libere, reciproc avantajoase. La sfîr- șitul dezbaterilor, care vor dura trei zile, participanții urmează să adopte textul unei declarații finale, al cărei proiect a fost redactat la ultima reuniune pregătitoare a conferinței, desfășurată in luna iulie, la Geneva.în cadrul ședinței au luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., Danemarcei, Japoniei, Canadei, Franței, R. F.ȘiGermania, Pakistanului, Mexicului Indoneziei.
PIAȚA COMUNĂ

ÎNCHEIEREA reuniunii

în legătură cu evenimentele
I din ChileSANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — După lovitura de stat mi-, literă din Chile, posturile locale de radio, aflate sub controlul armatei, au anunțat că junta militară care a preluat puterea va desemna un nou guvern. Junta este formată din co- mandantul-șef al armatei, generalul Augusto Pinochet, amiralul Toribio Medina, generalul de aviație Gustavo Leigh Guzman, și șeful politiei militare, generalul Cesar Mendoza.Postul de radio al forțelor armate, citat de agențiile internaționale de presă, a difuzat un comunicat al juntei militare care a anunțat oficial că președintele Allende s-a sinucis în timp ce palatul prezidențial „La Moneda" era bombardat. Potrivit a- celorași surse, președintele Allende a fost înhumat în cea mai strictă intimitate, miercuri, la Santiago, la funeralii asistînd numai membrii familiei. Agenția Inter-Press Service relatează că Clodomiro Almeyda, ministrul afacerilor externe, Orlando Letelier, ministrul apărării, și Jaime Toha, ministrul agriculturii, ar fi fost arestați.Junta militară a instituit legea marțială pe întreg teritoriul țării și a anunțat măsuri aspre împotriva persoanelor care s-ar opune noilor autorități. Un comunicat militar a a- nunțat, de asemenea, suspendarea activității celor două camere ale Congresului național. Totodată, sediile partidelor Unității Populare, intre oare ale partidelor comunist și socialist, au fost percheziționate, iar clădirile unde se află posturile de radio ale Unității Populare au fost bombardate.în urma ciocnirilor care au avut loc între susținătorii guvernului legal și unități militare, care s-au prelungit mațți pînă noaptea tîrzlu, s-au înregistrat morți și răniți. Numeroase persoane au fost arestate.în comunicatele transmise de pos-

turile de radio ale armatei, junta mi- litară afirmă că și-a instituit controlul deplin asupra situației din țară Agenția France Presse relevă ins; că nici o precizare nu a putut fi obținută în legătură cu evenimentele care s-ar putea desfășura la periferii capitalei, acolo unde se află centurile industriale muncitorești, considerate ca bastioane ale Unității Populare. în_ legătură cu aceasta, agen-1 că• ai întrelare. în legătură cu aceasta, țiile U.P.I. și T.A.S.S. relatează la periferiile capitalei chiliene continua să aibă loc ciocniri i susținătorii guvernului legal șl unități militare. Trei posturi de radio clandestine, care transmit știri de pe teritoriul chilian, au anunțat că la Santiago a sporit numărul ciocnirilor între armată și populație. Pe de alt: parte, după cum transmite agenția Inter-Press Service, se afirmă că in cursul zilei de roși mineri ar înfruntările mate, care nieră.în cursul municat al menținerea și faptul că școlile, _____„________industriale și comerciale, precum ș; transporturile publice nu vor funcționa. Interdicțiile de circulație în timpul nopții rămîn în vigoare și in noaptea de 13 spre 14 septembrie.Agenția U.P.I. relatează că. în cursul nopții de miercuri. în unel< din cartierele industriale ale orașulu Santiago de Chile, între muncitori ș soldați se desfășoară lupte .adevărate. Există morți și răniți, jo legătură cu intensificarea rezistenței armate, junta militară, instaurată dup; destituirea guvernului legal al Unității Populare, a lansat un ultimatum muncitorilor cerîndu-le să înceteze lupta în împrejurimile capita lei, miercuri la ora 22,00, ora locali: a anunțat postul de radio controla: de forțele militare chiliene.

cu au 12 septembrie nume fi căzut victime ir, efectivele forțelor ar- avut loc în zona mi-zilei de miercuri, un co- juntei militare a anunța1 interdicțiilor de circulați;întreprinderii.

Un protest al guvernului cubanez

cola- două cola- lung

Cambodgia. Soldați lonnoliști retrăgindu-se în derută din orașul Kompong 
Cham, în care au pătruns unități ale forțelor patriotice

agențiile de presă transmit

In capitala Maltei s-a 
anunțat oficial câ «“vemui maltez a recunoscut Guvernul Revo- Republiciiluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud.

dezvol- 
stat în

Proiecte vizînd 
tarea sectorului de
PerU Guvernul peruan va investi, in următorii doi ani, aproximativ 227 milioane dolari pentru crearea unor întreprinderi aparținînd sectorului de stat al economiei — a anunțat generalul Arturo Valdes, conducătorul comisiei care a elaborat proiectul Legii asupra proprietății sociale, supus în prezent dezbaterii publice. El a menționat că, prin dezvoltarea sectorului de stat, va fi sporită simțitor producția în diferite domenii și vor fi asigurate 50 000 de noi locuri de muncă.

Parlamentul Republicii 
San Marino * ad°ptet ° hotă- rire conform căreia femeile vor putea ocupa orice post guvernamental și vor avea dreptul să devină membre ale parlamentului. In 1959, femeile sanmarineze au dobîndit dreptul de vot.

împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a sosit la Bonn, unde va purta convorbiri cu oficialitățile vest-germane, în special cu privire la căile de amplificare a colaborării economice dintre cele două țări. După întrevederea cu președintele R.F.G., Gustav Heinemann, împăratul etiopian urmează să aibă convorbiri cu cancelarul Willy Brandt și cu vicecancelarul și ministrul vest-german de externe, Walter Scheel.

Ministrul elvețian de ex
terne, P*erre Graber, care se află într-o vizită oficială la Tel Aviv, a fost primit de premierul Golda Meir și a avut convorbiri cu omologul său israelian, Abba Eban. întrevederile dintre cele două părți sînt consacrate examinării unof aspecte ale relațiilor bilaterale, situației din Orientul Apropiat și altor probleme ale actualității internaționale.

MISIUNEA „SKYLAB"

MINIȘTRILOR DE EXTERNE
• Prevederile declarației de 

principiu privind desfășu
rarea dialogului cu S.V.A.COPENHAGA 12 (Agerpres). — în capitala Danemarcei a luat sfîrșit reuniunea de două zile a miniștrilor de externe ai statelor Pieței comune. Dezbaterile au fost consacrate, în esență, stabilirii unei poziții comune în ceea ce privește relațiile cu Statele Unite în diverse domenii, inclusiv cel politic. In declarația de principiu privind desfășurarea dialogului cu S.U.A. se arată, între altele, că țările Gj.E.E. și S.U.A. își vor intensifica cooperarea pe o bază de egalitate. Miniștrii de externe ai C.E.E. s-au pronunțat, totodată, pentru dezvoltarea comerțului internațional pe baza principiului reciprocității și pentru crearea unui sistem morietar durabil și echitabil. Ei au subscris, totodată, la ideea continuării politicii de cooperare și destindere cu țările socialiste din Europa.Cea de-a doua zi a lucrărilor a fost consacrată problemelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, a cărei a doua etapă se va desfășura de la 18 septembrie la Geneva.

HAVANA 12 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar al Republicii Cuba a dat publicității o notă de protest in care denunță atacarea Ambasadei cubaneze din Santiago de Chile de către membri ai forțelor armate chiliene, după instalarea la putere a juntei militare — relatează a- genția Prensa Latina.Intr-o altă notă de protest, guvernul Cubei denunță deschiderea focului de către aviația și unitățile de coastă ale armatei chiliene, in largul apelor internaționale, împotriva navei comerciale cubaneze „Plava Larga", care se îndrepta spre por-

tul Valparaiso, unde trebuia să descarce un transport de zahăr.Guvernul Republicii Cuba își rezervă dreptul de a cere convocare;’ unfi reuniuni urgente a Consiliului de Securitate în vederea examinării agresiunii comise de forțele armate chiliene, în largul apelor internaționale, împotriva navei comercial; „Playa Larga" — se arată într-o noti a Ministerului de Externe al Cube adresată președintelui Consiliului d< Securitate.O notă similară a fost adresată și lui Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.
ORIENTUL APROPIAT

• Comunicat comun cu privire la reuniunea tripartită la nivel 
înalt de Ia Cairo • Sesiunea Consiliului Ligii Arabe • Repre 
zentantii O.N.U. vor putea eiectua zboruri directe între Cairo

Si Tel AvlvCAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo a fost dat publicității, miercuri, comunicatul comun referitor la reuniunea de trei zile, la nivel înalt, la care au participat președintele egiptean, Anwar Sadat, șeful statului sirian, Hafez Assad, și regele Hussein al Iordaniei. Cei trei șefi de stat a- rabi s-au întrunit după ce anterior- se procedase la convorbiri separate între regele Hussein și președinții Egiptului și Siriei. întrevederile au fost consacrate, în principal, examinării aspectelor referitoare la actuala situație din zona arabă, precum și diverselor probleme de interes comun.
DUPĂ ÎNDELUNGATE CONTROVERSE

Se conturează proiectul tunelului

După cum precizează agențiile U.P.I. și France Presse, citind o informație oficială dată publicității la Cairo, președintele Sadat a informat, la încheierea reuniunii, că țara sa își va restabili relațiile diplomatice cu Iordania. După cum se știe, Egiptul și Siria au rupt relațiile diplomatice cu Iordania în aprilie 1972, după a- nunțarea programului inițiat de suveranul hașemit privind crearea „Regatului Arab Unit".Comunicatul comun în legătură cu concluziile reuniunii șefilor celor trei state arabe relevă că „Egiptul, Siria și Iordania sînt ferm hotărite să-și continue consultările". De asemenea, documentul precizează că „în cursul reuniunii la nivel jnalt au fost rezolvate toate problemele interested cele trei țări, ca și toate aspectele relative la conjunctura actuală din zona arabă".
sub Canalul MîneciiLONDRA 12 (Corespondență de la N. Plopeanu). — Ministrul britanic al transporturilor, John Peyton, a anunțat, miercuri, hotărîrea guvernelor Angliei și Franței de a se trece la construirea tunelului feroviar sub Canalul Mîneoii, care va lega teritoriul britanic de cel francez. O declarație asemănătoare — a anunțat el — a fost făcută la Paris, de ministrul francez al transporturilor, subliniindu-se în acest fel acordul intervenit intre cele două guverne.Hotărîrea privind construirea unui tunel sub Canalul Mînecii, lung de aproape 52 kilometri, are o impor-

(Agerpres). — La Cairo marți seara, cea de-a ordinară a Consiliului la care țările membre fi

HOUSTON 12 (A-
gerpres). — Experta 
centrului spatial de la 
Houston 
marți, 
cran, o premieră eu
ropeană transmisă di
rect de laboratorul spa
tial „Skylab". Trans
misia a durat doar 
13 minute, dar ima
ginile — înregistrate 
de la o altitudine de 
400 km — au acope
rit o suprafață de a- 
proximativ 5 000 kmp : 
zonele de coastă ale 
Portugaliei, Spaniei, 
Franței si Italiei. „Ne 
aflăm deasupra ora-

au urmărit 
pe micul e-

șului Lisabona, co
menta astronautul 
Jack Lousma. Privim 
acum cu teleobiecti
vul. Vedem aeropor
tul, putem repera un 
obiect mai mic de 500 
mp., un cimp, o mare 
construcție, un lac, un 
țărm. Traversăm con
tinentul european cu 
o viteză de 7 km pe 
secundă și putem ob
serva fără dificultate 
un mic lac in Spania".

Astronaufii au în
registrat, de aseme
nea, imagini reprezen- 
tind vîrfurile acope
rite de zăpadă ale

munților elvețieni, 
precum și alte forme 
de relief din țări ale 
Europei centrale.

Depășind continen
tul european, astro- 
nauții au luat imagini 
ale anumitor zone ale 
Africii, pentru a veni 
in ajutorul specialiști
lor care încearcă să 
depisteze noi surse de 
apă subterane.

Alan Bean, 
Lousma și Owen 
riott mai au încă 
săptămini de 
înainte de a reveni pe 
Pămînt. Misiunea lor 
va dura, după Cum se 
știe, 59 de zile.

două 
zbor,

tanță deosebită pentru dezvoltarea relațiilor economice și turistice dintre Marea Britanie și continent — s-a subliniat la Londra. Totodată, a- ceastă construcție reprezintă și o importantă cucerire tehnică. în cu- vîntarea rostită în fața reprezentanților presei, John Peyton a subliniat că în ruri sigure ani.Deși cele nunțat decizia, este încă prematur să se considere tunelul ca un fapt împlinit. Atît la Londra, cît și la Paris, realizarea unei asemenea căi de comunicație are adversari, ca urmare a prețului uriaș la care se vor ridica cheltuielile — circa un miliard de lire sterline. Abia după ce parlamentele celor două țări vor adopta legislația necesară, vor începe lucrările. Dar și atunci, potrivit „Cărții Albe", editate la Londra, oricare dintre părți se va putea retrage. în -cazul în care nu va interveni nici o piedică și totul se va desfășura așa cum au prevăzut cele două părți, tunelul urmează să fie gata în jurul anului 1980.

acest fel capătă contu- un vis vechi de 170 dedouă guverne și-au a-

CAIRO 12 s-a deschis, 60-a sesiune Ligii Arabe, sînt reprezentate de ambasadori de unii miniștri de externe.Luînd cuvîntul la inaugurarea lucrărilor, secretarul general al Organizației, Mahmud Riad, a subliniat necesitatea promovării și consolidării relațiilor dintre statele arabe și s-a referit la situația actuală din Orientul Apropiat. El s-a pronunțat, totodată, pentru modificarea unor prevederi ale Cartei Ligii Arabe, elaborată in anul 1945.
★Pe de altă parte, agenția Reuter, citind surse din apropierea Ligii Arabe, anunță că o reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor membre, care urma să îhceapă la 10 septembrie, a fost amînată pentru 17 noiembrie.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Națiunilor Unite a anunțat la New York că Egiptul a acceptat ca reprezentanții O.N.U. în Orientul Apropiat să poată efectua zboruri directe, cu a- vioanele aflate la dispoziția lor, între Cairo și Tel Aviv, fără a mal urma, ca în trecut, ruta prin Cipru.

Noile atentate cu 
bombe sâvîrșite 
de elementele ex
tremiste din Irlan
da de nord au 
provocat un pu
ternic incendiu în 
una din străzile 
din centrul 

fastului
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• 11 persoane au tost ucise și 9 rănite • Incidentele de Ia 
Carletonville — cele mai puternice după 1960JOHANNESBURG 12 (Agerpres).— Poliția regimului rasist din Republica Sud-Africană a deschis focul, marți seara, împotriva muncitorilor de la mina de aur „Western Deep Level" din localitatea Carletonville, situată la aproximativ 50 kilometri de Johannesburg, omorînd 11 persoane și rănind alte nouă — anunță ageri-, țiile Associated Press, Reuter și France Presse. Intervenția poliției a avut loc după ce muncitorii de la această mină, aparținînd unei compa-

nii anglo-americane, au cerut îmbu nătățirea salariilor și a condițiilor dc muncă.Potrivit agențiilor de presă citate incidentele de la Carletonville sin cele mai mari sud-africană a cele desfășurate 1960, cînd polițiamenea, focul împotriva muncitorilor, omorînd 70 de persoane și rănind alte două sute.
din istoria social' ultimilor ani, dup;' la Sharpeville, in a deschis, de ase-
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