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Timp de cîteva săptămîni, în cursul 
lunilor iulie și august, am fost mar
torii unor importante acțiuni în ca
drul democratismului socialist al 
vieții noastre sociale și econo
mice : adunările generale ale sa
lariaților sau ale reprezentanților 
acestora din întreprinderile industria
le, de construcții, transporturi și 
comerciale, din institutele de cercetări 
și proiectări. Pe ordinea de zi a re
centelor adunări generale s-au aflat 
două probleme esențiale pentru acti
vitatea curentă și de perspectivă a 
unităților economice : analiza înde
plinirii sarcinilor de plan, a angaja
mentelor asumate și a prevederilor 
din contractul colectiv pe acest prim 
an al actualului cincinal, precum și 
dezbaterea sarcinilor de plan pe a- 
nul 1972 și stabilirea măsurilor pen
tru pregătirea condițiilor de reali
zare a acestora.

Constituind un moment de mare 
însemnătate in viața politică și eco
nomică a tuturor colectivelor de în
treprinderi, recentele adunări generale 
ale (salariaților au avut o semnifi
cație aparte, intrucit ele S-au desfă- 
șural intr-o perioadă in care intre-

gul nostru popor și-a exprimat de
plina adeziune și a trecut la aplica
rea programului elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pentru îmbu
nătățirea activității politico-ideolo- 
gice. de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii. De aceea, adunările 
generale au constituit, mai mult ca 
oricind, un mijloc eficace de ridi
care a conștiinței și responsabi
lității fiecărui salariat pentru ac
tivitatea colectivului din care face 
parte, un bun prilej de intensificare 
a procesului de educare a salariați- 
lor in spiritul atitudinii conștiente de 
producător și proprietar al mijloace
lor de producție, de sporire a vigilen
ței politice și combativității revolu
ționare față de neajunsuri, împotriva 
atitudinilor necorespunzătoare fată 
de muncă și avutul obștesc, de culti
vare a simțului de răspundere, a da
toriei de a munci cu toată capacita
tea și inițiativa in slujba patriei, a 
poporului, a societății noastre socia
liste.

Desfășurate in spiritul înțelegerii 
mai profunde a acestor îndatoriri 
și răspunderi, adunările generale 
din majoritatea covirșitoare a în
treprinderilor și unităților econo
mice au făcut o analiză pro
fundă și exigentă a problemelor 
de bază ale activității economice, au 
exercitat efectiv un larg control 
muncitoresc asupra întregii activități 
de conducere și gestiune economică, 
cit și in legătură cu modul in care au 
fost aplicate hotăririle și și-au găsit 
rezolvarea propunerile din prece
denta adunare generală ; dezbaterile 
s-au desfășurat in spiritul exigenței 
partinice, de critică curajoasă, prin
cipială, constructivă, vădind respon
sabilitatea și hotărirea fermă a sala- 
riaților de a asigura înlăturarea ne
ajunsurilor, perfecționarea întregii 
activități economice.

Este de remarcat, de asemenea, 
faptul că participanții la dezbateri 
au apreciat că organele de conducere 
colectivă a întreprinderilor și-au îm
bunătățit simțitor stilul și metodele 
de muncă. Acestea sint in măsură 
să rezolve cu mai multă operativi
tate și competență problemele esen
țiale ale vieții și activității între
prinderilor, să mobilizeze colectivele 
de salariați la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. Atunci 
cind împrejurările au impus-o, adu
nările generale ale salariaților au 
criticat deschis manifestările de for
malism și rutină care se mai fac 
simțite in activitatea unor comitete 
de direcție. Unei asemenea critici a 
fost supus, bunăoară, comitetul de 
direcție al întreprinderii de produse

ceramice din Iași. Adunarea 
rală a salariaților din întreprindere 
și-a manifestat dezacordul față de 
modul in care și-au exercitat atribu
țiile unii membri ai comitetului de 
direcție, act ce a impus remanierea 
acestui organ de conducere colectivă. 
Este incă un aspect care de
monstrează rolul activ și prestigiul 
in continuă creștere al adunării ge
nerale a salariaților — această insti
tuție democratică a societății noas
tre. care, in concepția partidului nos
tru, constituie forul muncitoresc su
prem de conducere a întreprinderilor 
și organizațiilor economice.

Trăsătura dominantă a recentelor 
adunări generale ale salariaților a 
constituit-o profundul lor caracter 
de lucru ; exercitarea efectivă a con
trolului muncitoresc asupra activită
ții comitetelor de direcție a fost a- 
dinc grefată pe fondul examinării 
profunde a rezultatelor obținute in 
primul semestru, al cerinței mobili
zării susținute și cuprinzătoare a re
zervelor interne existente in fiecare 
unitate in vederea creșterii eficienței 
economice și realizării exemplare a 
planului și angajamentelor suplimen
tare asumate ca răspuns la chemarea 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Cei aproape 60 000 
de salariați care au luat cuvintul — 
din care majoritatea au fost munci
tori direct productivi — s-au referit 
la căile și mijloacele de natură să 
determine reducerea mai substanția
lă a cheltuielilor materiale de pro
ducție, folosirea superioară a capaci
tăților de producție și a timpului de 
lucru, creșterea mai intensă a pro
ductivității muncii, îmbunătățirea in 
continuare a calității produselor, in
tensificarea acțiunii de autoutilare, 
lărgirea producției pentru export și 
reducerea efortului valutar al sta
tului prin diminuarea importuri
lor de materii prime și utilaje, 
realizarea și punerea in funcțiune la 
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Peste douâ zile începe școala. în cadrul „săptămînii muncii patriotice", 
pionierii și școlarii și-au pregătit, cu dragoste și șirguinjă, sălile de clasă. 
„Școala poate să înceapă". Așa spuneau ieri pionierii și școlarii de la 
Școala nr. 11, din Capitală, pe care obiectivul aparatului i-a surprins în- 

tr-un moment de terminare a pregătirilor
Foto : M. Cioc

PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

Cartea de vizită 
a localității
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MMAE CEAESESCE 
locuitorilor orașului Corabia
Dragi tovarăși,
Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc în mod cordial pen

tru scrisoarea plină de căldură tovărășească pe care mi-ați tri
mis-o și pentru invitația de a lua parte la sărbătorirea împlinirii 
a 100 de ani de la înființarea localității dumneavoastră.

împărtășind din toată inin\a bucuria și entuziasmul cu care 
participați la această aniversare, doresc să vă adresez, dragi locui
tori ai orașului Corabia, cu prilejul acestui important eveniment 
din viața localității dumneavoastră, cele mai calde felicitări.

Mă bucură că orașul Corabia — asemeni tuturor orașelor și 
comunelor patriei noastre — a cunoscut in anii socialismului o 
continuă și rapidă dezvoltare ; numai în ultimul timp s-au con
struit aici douâ mari și moderne întreprinderi industriale — fabrica 
de zahăr și tăbăcăria minerală — care au sporit cu mult poten
țialul economic al orașului. Aceasta este rezultatul transpunerii 
în viață de către întregul nostru popor a politicii partidului și sta
tului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe terito
riul țării, de dezvoltare economică și socială a tuturor zonelor, 
de ridicare pe această bază a nivelului de trai, material și spiri
tual, al oamenilor muncii de la orașe și sate.

îmi exprim convingerea că sărbătorirea împlinirii unui secol 
de existență a localității dumneavoastră, bilanțul rodnic pe care 
il faceți cu acest prilej, vor constitui pentru comitetul orășenesc 
de partid și consiliul popular, pentru comuniștii .și pentru 
toți oamenii muncii din Corabia un puternic imbold de a munci 
cu și mai multă energie pentru indeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan, dezvoltarea producției industriale și agri
cole, ridicarea nivelului muncii culturale și a activității politico- 
educative, adueîndu-și astfel contribuția, alături de întregul popor, 
la transpunerea in viață a programului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Sint încredințat, dragi tovarăși, că veți face totul pentru ca ora
șul dumneavoastră să devină un oraș tot mai înfloritor, tot mai bine 
gospodărit, la înălțimea marilor cerințe pe care le pune astăzi dez
voltarea generală a patriei noastre socialiste.

Vă doresc noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire.

CORA
la anul o sută

...„Se spune că niște ciobani, co- 
borind de la munte să-și adăpos
tească oile in bălțile Dunării, au gă
sit o corabie sfârimată, din scindu- 
rile căreia și-au construit locuințe...".

Așa începe legenda despre Cora
bia, port mărunt la Dunăre in tre
cut, răspintie a atitor drumuri izvo- 
rite din grinarele Olteniei cu punct 
terminus aici, in schelele de lemn, 
unde așteptau barcazurile. Așa în
cepe legenda orașului de la Dunăre 
care, in aceste zile, a trăit clipele 
emoționante ale sărbătoririi unui 
secol de existență urbană. Manifestă
rile prilejuite au evocat toate mo
mentele esențiale din istoria de un 
veac a localității pitorești de pe ma
lul Dunării, au trecut in revistă 
împlinirile din ultimele decenii, în 
care orașul, asemenea tuturor ora
șelor țării, a fost sincronizat la rit
murile trepidante de dezvoltare so
cialistă.

Manifestările din cadrul centena
rului au culminat ieri. Dimineața a 
avut loc sesiunea jubiliară a consi
liului popular orășenesc. Alături de 
deputați, cetățeni ai orașului, in sala 
casei de cultură au fost prezenți 
invitați ai consiliilor populare, oră
șenești din județul Olt și din țară.

In atmosfera solemnă a sesiunii 
jubiliare, tovarășul Iuliu Curta, 
membru al biroului comitetului jude
țean de partid, dă citire Mesaju
lui adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, locuitorilor orașului Corabia. 
Mesajul a fost primit cu vie însu
flețire, cei prezenți manifestindu-și 
recunoștința față de conducerea par
tidului și statului, față de politica 
consecventă de dezvoltare armonioa
să a tuturor orașelor și județelor 
țării. La sesiune, primarul orașului, 
tovarășul Florea Mircea a evocat 
pagini din trecutul istoric al Coră
biei, momentele principale ale dez
voltării in anii socialismului.

Numeroase sint dovezile care ates
tă că aceste meleaguri au fost lo
cuite din cele mai vechi timpuri — 
triburile geto-dacice au ridicat aici 
Sucidava — puternic centru econo
mic și social-politic dunărean. De-a 
lungul timpului, Corabia devine un 
puternic centru al mișcărilor de masă. 
In 1821, clăcașii de pe aceste me
leaguri erau „gata de răzvrătire îm
potriva boierilor și a mănăstirilor", 
participind la răscoala condusă de 
Tudor Vladimir eseu, iar în 1843, Radu 
Popa Șapcă asigura de aici pe mem
brii comitetului revoluționar din 
București că „tot norodul de pe aces
te meleaguri se va ridica la luptă, 
la prima chemare".

Aceste tradiții — evocate pe larg 
in sesiunea jubiliară — au fost ridi
cate pe o treaptă, superioară sub in
fluența ideilor și luptei partidului 
in anii premergători celui de-al doi
lea război mondial. Intr-un docu
ment publicat în 1932, in Buletinul 
Comitetului de acțiune împotriva 
războiului care se pregătea, se spu
ne : „Subsemnații, țărani muncitori 
din Corabia, luind cunoștință de 
apelul publicat în ziare pentru îm
piedicarea războiului ce se pregăteș
te, apel iscălit de cetățeni conștienți, 
aderăm și noi, cu toată însuflețirea, 
la această mișcare, mai cu seamă că 
mulți dintre noi am fost părăsiți în 
prima linie, indurind grozăviile tre
cutului război". Toate aceste mărtu
rii din trecutul de luptă al orașului 
alcătuiesc astăzi argumente cu adinei

rezonanțe în procesul muncii educa* 
tive a generației tinere.

Oraș de provincie mic, prin exce
lență agrar, cu oameni harnici, cu 500 
de „suflete" în anul înființării sale, 
Corabia a făcut in deceniile de exis
tenta socialistă un uriaș salt in timp. 
Din cei peste 22 000 locuitori, pe care 
ii numără in prezent, aproximativ 
6 000 — jumătate din populația acti
vă — lucrează in industrie și con
strucții, pe modernul șantier de iri
gație Terasa Corabia. Și aici, ca m 
toate orașdl'e de provincie revitali- 
zate in anii socialismului, oamenii 
au ctitorii'șl ctitoresc' cu rigla și cu 
mistria. La Corabia prinde tot mai 
puternic relief ceea ce in limbajul 
diurn numim platforma industrială. 
Deja cîteva unități moderne,- de în
semnătate republicană, au intrat in 
funcțiune. în replică la înapoierea 
economică a trecutului, cind „indus
tria" orașului era reprezentată de 
morile țărănești și atelierele mește
șugărești, Corabia intră azi in fluxul 
de valori al țării cu producția sa de 
zahar, cu producția de drojdie fura
jeră și piei prelucrate la tăbăcăria 
minerală, cu producția dată de in
dustria locală, cooperația meșteșugă
rească etc. După cum se sublinia și 
la sesiunea jubiliară a consiliului 
popular, Corabia iși prefigurează tot 
mai trainic perspectiva de așezare 
industrial-agrară. 700 de apartamente 
construite de stat in ultimii ani, 30 
noi săli de clasă destinate setei de 
învățătură a celor peste 3 000 de elevi 
ai școlilor generale, profesionale si 
liceelor, grija sporită pentru îmbună
tățirea asistenței sanitare conferă a- 
șezării de pe malul Dunării atribu
tele unui oraș in plin avint.

în încheierea sesiunii jubiliare, in
tr-o atmosferă străbătută de entu
ziasm, participanții au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care, printre altele, se spune : 
„In aceste momente solemne, gindu- 
rile noastre se îndreaptă cu pro
fundă prețuire și recunoștință către 
conducerea partidului nostru, către 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al 
clasei muncitoare, purtătorul idealu
rilor celor mai nobile ale poporului 
român. Deși orașul dunărean sărbă
torește 100 de ani de viață și înscrie 
in cartea istoriei române o veche 
tradiție, plină de lupte pentru liber
tate și progres, Corabia este astăzi 
mai tinără ca oricind, / racordată la 
ritmul impetuos de înflorire a între
gii țări. Acum, cind pășim in cel 
de-al doilea secol de existență a ora
șului, ne angajăm in fața partidului, 
a dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe secretar general, să antre
năm toate energiile cetățenilor, pa
siunea și inițiativa lor gospodăreas
că, hotărirea fermă de muncă însu
flețită pentru înfrumusețarea și dez
voltarea continuă a orașului, în con
sens unanim cu toate așezările ur
bane ale țării, chemate la o nouă 
existență în anii socialismului".

Manifestările consacrate sărbători
rii centenarului orașului Corabia tr 
continuat, după încheierea sesv 
jubiliare, cu vizitarea expoziț . 
închinate acestui eveniment, a \ 
nelor cetății Sucidava și a prii \ 
lelor obiective industriale, cu \ 
festări cultural-sportive. \

Ilie TANASZ \
Emilian RO' v

muncii din municipiul 
Hunedoara au ieșit in 
parcuri, pe străzi, in 
jurul blocurilor și la 
pădurea Chizidului, 
unde au efectuat nu
meroase lucrări cu ca
racter obștesc, privind 
curățenia orașului, în
treținerea și dezvol
tarea punctelor de a- 

. grement. Mulți dintre 
aceștia au lucrat la 
punctul de agrement 
nou ce s-a conturat 
deja pe liziera pădurii 
Chizidului (jocuri dis
tractive --- *
trenuleț 
unități 
decvate, 
logică), 
menajărilor de aici, in 
valoare de peste 8 
milioane lei, fiind în
cheiată. De altfel, in 
anul acțiunilor patrio
tice, încheiat la 1 sep
tembrie a.c., pe an
samblul municipiului 
Hunedoara au fost e- 
fectuate, prin muncă 
patriotică, lucrări gos
podărești in valoare 
de peste 50 milioane 
lei. Lucrări de mare 
amploare s-au efectuat 
și in celelalte locali
tăți ale județului. Par- 
ticipînd in masă la 
acțiunile de construcții 
de străzi și trotuare, 
reparații și întreținere, 
la extinderea zonelor 
verzi — și a plantații
lor de pomi, locuitorii 
din Petroșani au efec
tuat in același timp 
lucrări în valoare de 
26 617 000 lei, iar cei 
din municipiul Deva 
— de peste 22 mili
oane lei.

Iad, salariații institu
țiilor și întreprinderi
lor, muncitorii de la 
fabrica de rulmenți, 
pionieri și liceeni au 
prestat mii de ore de 
muncă pentru con
struirea modernei baze 
sportive „Rulmentul1*, 
pentru amenajarea 
parcului natural și a 
lacului Prodana, la lu
crări de fundații, de
secări de bălți, pentru 
ridicarea digului de-a 
lungul apei Birladului, 
pe o lungime de a- 
proape 2,5 km. Cine 
descinde in Huși va fi 
plăcut surprins de pe
luzele de flori, multe 
la număr, de curățe
nia orașului. Prin a- 
semenea acțiuni, fie
care localitate iși fău
rește o nouă carte 
vizită.

VASLUI (Vasilc Ian- 
cu — corespondentul 
„Scînteii*). Ieri, in 
toate orașele și comu
nele județului Vaslui, 
pe șantierele muncii 
patriotice au fost 
prezenți, ca și în du
minicile precedente, 
mii de cetățeni. Au 
participat la amenaja
rea și extinderea spa
țiilor și zonelor verzi, 
construirea unor obiec
tive social-culturale, 
lucrări de întrețineri și 
reparații, la plantarea 
de pomi fructiferi, lu
crări de împădurire și 
îmbunătățiri funciare, 
la recoltarea produse
lor agricole. Pină în 
prezent, suma echiva
lentă a acestor lucrări 
atinge 145 milioane lei. 
In procente, aceasta 
înseamnă o depășire a 
angajamentului anual, 
incă de acum, cu de 
două ori și jumătate. 
Pe întreg județul s-au 
construit și întreținut 
19 200 mp de străzi, 
457 de km de drumuri, 
peste 32 000 mp de tro
tuare din beton, s-au 
amenajat și extins 78 
ha de spații și zone 
verzi, s-au plantat pes
te 230 000 pomi și ar
bori, aproape 8 000 de 
fintini construite și 
reparate, 132 km de 
dig de-a lungul piraie- 
lor, 743 000 mp de tala
zuri, milioane de flori, 
alte lucrări de îmbu
nătățiri funciare. Pe 
raza municipiului Bir-

atică întreprinse 
itățeni, sub indru-

Ioan ERHAN

(Continuare în pag. a Il-a)

De strajă bunurilor poporului

ZIUA POMPIERILOR Ma
de 
in

pentru copii, 
și cartinguri, 
comerciale a- 
grădină zoo- 

etapa î a a-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

cunoscut că 
și poporul 
aniversează 

momentele de

Io- 
mdentul 

toate 
județului 
acțiunile

de

Pompierii Io— lnâlîimo

termenele planificate a noilor 
biective de investiții, ridicarea 
lificării cadrelor și folosirea 
mai rațională. S-a vădit prin 
ceasta o creștere a răspunde
rilor colective a salariaților atit pen
tru rezultatele întreprinderii in care 
lucrează, cit și pentru progresul con
tinuu al întregii noastre economii.

Tocmai acest sentiment atit de 
fertil al participării la decizie, toc
mai această conștiință a răs
punderii pentru perfecționarea gene
rală și permanentă a activității eco
nomice a întreprinderilor in care Iu-

Gospodarii 
hunedoreni 

la lucru

DEVA — (Savin 
nescu, corespoi 
„Scinteii"). In 
localitățile 
Hunedoara 
patriotică 
de ceti’,__  ___
marea deputaților, 
pentru mai buna gos
podărire și înfrumuse
țare a comunelor și o- 
rașelor, cunosc o deo
sebită amploare. Nu
mai in cursul zilelor de 
simbătă și duminică 
peste 20 000 de siderur- 
giști, constructori, mi
neri și alți oameni ai

B9^
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„Este 
partidul 
nostru 
toate -------------
seamă din trecutul de 
luptă și de muncă al 
poporului nostru, ce
lebrează cu venerație 
toate paginile de glo
rie și eroism înscrise 
de-a lungul istoriei de 
masele populare din 
țara noastră, in apăra
rea gliei strămoșești, 
in bătăliile pentru li
bertate, demnitate na
țională și o viață mai 
bună" — arata tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la 
marea adunare popu
lară din Capitală, con
sacrată împlinirii a 150 
de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă 
de Tudor Vladimi- 
rescu.

Faptele de arme să
virșite acum 123 de 
ani, in Dealul Spirii, 
de către ostașii com
paniei de pompieri co
mandate de căpitanul 
Pavel Zăgănescu. care 
s-au ridicat vitejește 
împotriva oștilor co
tropitoare otomane vot 
rămine pentru totdea
una înscrise in paginile 
de glorie ale luptei 
duse de poporul ro
mân pentru indepen-

dența națională, pen
tru libertate și drep
tate socială. Ele con
stituie pentru pompie
rii zilelor noastre o 
tradiție de inaltă și 
nobilă semnificație 
care înflăcărează și, 
totodată, obligă.

In această zi de săr
bătoare, pompierii ra
portează conducerii de 
partid și de stat, po
porului. că și-au înde
plinit cu cinste, hotă- 
rire și abnegație misi
unile încredințate, că 
muncesc cu elan pen
tru obținerea de re
zultate superioare în 
pregătirea lor politi
că, militară și profe
sională, că învață să 
folosească cu maxi
mum de eficiență mij
loacele de prevenire 
a incendiilor și să mî- 
nuiască 
tehnica 
modern 
pentru 
tărire 
de

tot mai bine 
și utilajul 

încredințat, 
continua în- 

a capacității 
acțiune a uni

tăților și subunităților. 
Sentimentul dragos

tei fierbinți față de 
patrie, convingerea 
fermă că apără pro
prietatea socialistă, 
bunurile celor ce mun
cesc, că slujesc intere
sele poporului, fac din

fiecare pompier un 
luptător hotărit, dis
ciplinat, gata ori
cind de orice sacrifi
ciu. Nenumărate sint 
faptele de indrăzneală 
și abnegație săvirșite 
de pompieri în lupta 
dură cu focul in con
diții deosebit de grele 
— fum, gaze toxice,

pericol de explozie și 
prăbușire. Le slujește 
drept exemplu erois
mul și înaltul spirit de 
jertfă dovedite de lt. 
maj. postmortem Mar- 
tac loan, serg maj. 
postmortem Ivașcu 
Victor, serg. maj. post
mortem Amaximoaie 
Ilie, de sergenții post
mortem Suciu Virgil, 
Iancu Marin, Coezco 
Ernest, Iancu Ionel, 
Țepeș Dumitru, Crăiuț 
Ion și Faur Marin 
care, jertfindu-și viața 
in lupta cu flăcările, 
au salvat zeci de vieți 
de la moarte, au apă-

rat de distrugere im
portante valori mate
riale.

La 18 decembrie 
1970, acționînd cu cu
raj și bărbăție la stin
gerea incendiului iz
bucnit la Combinatul 
de industrializare a 
lemnului din Bacău, 
militarii companiei

din localitate au sal
vat bunuri de mare 
valoare. în această 
luptă a căzut, indepli- 
nindu-și eroic datoria 
față de patrie, sergen
tul postmortem Maf- 
tei Constantin.

Eroică a fost și in
tervenția pompierilor 
din Galați la stingerea 
unui incendiu izbucnit 
la bordul unui vapor 
încărcat cu azotat de 
amoniu. Riscîndu-și 
viața, secundă cu se
cundă, timp de peste 
52 de ore, militarii 
pompieri, conduși cu 
pricepere de colonelul

Costea loan, au reușit 
să evacueze vasul din 
port și să stingă incen
diul care, datorită în
cărcăturii de la bord, 
amenința să provoace 
o explozie deosebit de 
periculoasă in portul 
orașului Galați.

De o deosebită am
ploare a fost interven
ția pompierilor din 
București la zădărni
cirea consecințelor u- 
nui accident și sal
varea termocentralei 
București-Sud. 
■rea cantitate 
forțe angajate 
luptă, priceperea oa
menilor au eviden
țiat și de această dată 
devotamentul, curajul, 
spiritul de sacrificiu 
care-i animă pe vaj
nicii combatanți împo
triva incendiilor, in 
lupta pentru apărarea 
oricăruia din obiecti
vele economiei națio
nale.

In îndeplinirea misi
unii lor, militarii pom
pieri primesc un per
manent și prețios aju
tor de la masele largi 
de oameni ai muncii 
care, conduși și edu
cați de organizațiile 
de partid, dovedesc o 
profundă înțelege 
sensului patriotic

activității de preveni
re și stingere a incen
diilor. Cei peste 250 000 
de cetățeni care acțio
nează voluntar în for
mațiile de pompieri, 
comisiile tehnice P.C.I. 
din întreprinderi, co
misiile din localități, 
veghează zi de zi, la 
locurile lor de muncă, 
întărind măsurile de 
autoapărare împotriva 
incendiilor.

In acțiunea de pre
venire și combatere a 
incendiilor, unitățile 
de pompieri folosesc 
mijloace tot mai per
fecționate, cu care au 
fost dotate datorită 
grijii și preocupării 
constante a partidului 
și statului nostru. Și 
mai departe, acțiunea 
de pază contra incen
diilor cere sporirea 
nivelului tehnic atit 
in prevenirea cit și in 
combaterea focului, 
cerc optimizarea acti
vității noastre. Aportul

General- 
locotenent 
Pamfil TATU 
comandantul 
pompierilor
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COMBATIVITATEA PARTINICĂ - actualitatea culturală
trăsătură esențială a activității

:>

politico ■ educative
Plenara lărgită cu activul comite

tului de partid de la Fabrica de 
stofe de mobilă din Capitală, la ale 
cărei lucrări a participat tovarășul 
Dumitru Coliu, membru al C.C. nl 
P.C.R.. vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, a ofe
rit un cadru prielnic pentru o dez
batere de inaltă principialitate co
munistă. pentru o analiză combativă 
a modului de desfășurare a activității 
de educare comunistă din Întreprin
dere. La aceasta a contribuit, in 
mare măsură, informarea prezentată 
de secretara comitetului de partid din 
fabrică, tovarășa Maria Dânciulcscu, 
care a întreprins o analiză critică, la 
obiect, solid argumentată și convingă
tor exemplificată, a diferitelor laturi 
ale activității politico-educative, re- 
ferindu-sc. in acest cadru, la felul 
cum și-au îndeplinit sarcinile încre
dințate comuniștii din fabrică, ince- 
pind cu muncitori, maiștri, ingineri 
și terminînd cu membrii comitetului 
de direcție, cu directorul întreprin
derii.

Fără a minimaliza rezultatele obți
nute in domeniul muncii politico- 
educative, plenara a acordat o deo
sebită atenție deficiențelor semna
late in activitatea comitetului de 
partid, a comuniștilor cu munci de 
răspundere, a fiecărui membru de 
partid, supunind unei critici princi
piali pe cei care nu și-au îndeplinit 
sarcinile ce le-au revenit pe linia 
muncii ideologice și cultural-edu
cative. In acest fel, plenara lărgită 
de la Fabrica de stofe de mobilă s-a 
constituit intr-un veritabil forum al 
comuniștilor, in care s-a evaluat cu 
competență și discemămint munca 
educativă desfășurată de organizația 
de partid, s-a analizat eficacitatea 
formelor și metodelor folosite și s-au 
stabilit măsurile concrete ce vor tre
bui aplicate pentru a înlătura nea
junsurile existente și a ridica întrea
ga activitate ideologică la nivelul 
exigențelor actuale.

Pe bună dreptate s-a insistat !n 
adunare asupra necesității ca toate 
formele muncii politice să conveargă 
spre un unic scop : formarea unei 
conștiințe înaintate, a unei atitudini 
responsabile ,in activitatea de zi cu 
zi. care să se materializeze in acțiu
nile concrete ale muncitorilor din ca
drul procesului de producție și din 
afara sa. De aceea, vorbindu-se des
pre slaba eficiență a muncii de edu
cație comunistă, a fost semnalată 
persistența unor acte de indisciplină 
in producție. Regretabil este faptul 
— au arătat ing. Silviu Dan. șeful 
serviciului C.T.C., și Maria Doicin, 
muncitoare — că asemenea încălcări 
ale disciplinei muncii sint comise de 
nu puțini salariați, intre care și 
membri de partid.

— De fapt, una din cauzele lipsu
rilor pe care Ie dezbatem azi este 
aceea că noi toți, comuniștii din Fa
brica de stofe de mobilă, nu am ac
ționat întotdeauna prompt și comba
tiv. am privit cu îngăduință aseme
nea gen de abateri, crezind că dacă 
am discutat aceste probleme in ca
drul adunărilor generale de partid, 
sindicat și U.T.C., asemenea lipsuri

dispar de la sine — spunea Petre Pi- 
clișan, șeful serviciului personal.

In această ordine de idei, unii vor
bitori — printre care muncitoarele 
Marla Neagu și Ana Olaru — au 
criticat modul tehnicist in care s-au 
desfășurat unele adunări de partid, 
limitarea discuțiilor din cadrul aces
tora la diferite probleme mărunte, 
administrative, combătind. in același 
timp, fetișizarea acestor forme orga
nizatorice ca unice modalități de a 
acționa în direcția educării comu
niste a salariaților. Accentuarea ni 
s-a părut demnă de atenție deoarece 
tendința unilateralizării acțiunii edu
cative. in sensul neglijării altor mij
loace atit de eficiente, pare a caracte
riza stilul de muncă al acestei organi
zații de partid. Chiar in cadrul discu
țiilor din plenară, la unii vor
bitori, s-a făcut simțit un ase
menea mod îngust de a privi lucru
rile. Am ascultat astfel luări de cu-

șoară activitatea, s-au enunțat o se
ric dc teme care ar merita să fie 
abordate in adunările de partid, s-au 
exprimat angajamente privind revi- 
talizarca brigăzii artistice dc agita
ție, a stației de radioamplificare, 
găsirea posibilităților adecvate pen
tru mai buna desfășurare a activi
tății cultural-artisticc. Reprezen
tativ pentru întreaga orientare 
a lucrărilor plenarei de la Fa
brica de stofe de mobilă ni s-a pă
rut cuvintul directorului întreprin
derii, Gheorghc Barna, care, după ce 
a accentuat că discuțiile au relevat 
existența unor substanțiale rezerve 
pentru îmbunătățirea activității poli
tico-educative, a dovedit, in mod con
vingător, printr-o minuțioasă analiză 
a propunerilor făcute în acest sens 
in cadrul plenarei, că există toate 
premisele necesare, toate posibilită
țile practice spre a le traduce in 
viață. Același lucru l-a subliniat, în

VIAȚA DE PARTID
vint — cum ar fi cele ale tovarășelor 
Elena Ghcnea. secretara comitetului 
U.T.C., Viorica Ichim, secretara co
mitetului de sindicat — in care, rele- 
vindu-se că ședințele sindicale sau 
ale organizației de tineret reprezintă 
forma de bază a muncii educative, 
s-a accentuat exclusiv asupra aspec
telor strict organizatorice ale aces
tora. Pe bună dreptate, in acest con
text, secretarei organizației U.T.C. 
i-au fost adresate întrebări cu pri
vire la alte metode educative fo
losite. A reieșit, astfel, că o la
tură deficitară a activității de edu
care comunistă din întreprindere 
constă in neglijarea muncii politice 
de la om la om, cu muncitorii, cu ti
nerii, in abandonarea nejustificată a 
unor inițiative valoroase (este vorba 
de emisiunea de la stația de radio
amplificare „Cu microfonul printre 
intirziați**, de surprinderea pe peli
culă a unor instantanee critice și de 
afișarea lor la gazetele de perete 
etc.), că înșiși unii membri de partid 
au trecut nepăsători pe lingă aba
teri ce ar fi reclamat din partea lor 
o intervenție fermă și promptă.

— Fiecare dintre noi trebuie să ne 
reproșăm faptul că, deși am obser
vat la unii tovarăși de muncă aba
teri de natura celor arătate, nu am 
luat întotdeauna o poziție principială, 
combativă, ne-am purtat cu duhul 
blindeții pentru a nu ne supăra prie
tenii — afirma Andrei Nicola. Or, 
după cum pe drept cuvînt sublinia 
tovarășul Ceaușescu, a nu critica, a 
nu „supăra" pe nimeni, a umbla in 
orice prilej cu duhul blindeții, nu 
înseamnă automat că știi să lucrezi 
cu oamenii.

S-au făcut, în plenară, numeroase 
sugestii in vederea unei mai strinse 
legări a activității agitatorilor de 
sarcinile curente aflate în fața co
lectivului in sinul căruia iși desfă

cuvintul său, șt tovarășul Ștefan 
Cenușă, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6.

(n încheierea dezbaterilor a luat cu
vintul tovarășul DUMITRU COLIU, 
care, relevind excepționala însemnă
tate a programului de măsuri elaborat 
de conducerea partidului in scopul 
îmbunătățirii activității de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, a 
subliniat că aceste măsuri — decur- 
gind din hotăririle Congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale P.C.R. — re
flectă consecvența neabătută cu care 
partidul nostru acționează pentru 
perfecționarea întregii activități poli- 
tico-ideologice și dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor.

Viața confirmă adevărul exprimat 
cu atita forță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și tre
cerea la construirea societății comu
niste presupun atit crearea unei pu
ternice baze tehnico-materiale a noii 
orinduiri, modernizarea tuturor ra
murilor economiei naționale, ridi
carea bunăstării celor ce muncesc, cit 
și crearea unui om nou, cu o inaltă 
conștiință socialistă, afirmarea ple
nară a personalității umane.

Ideea fundamentală, care străbate 
asemenea unui fir roșu prevederile 
programului de educație comunistă 
elaborat de secretarul general al 
partidului, constă in necesitatea ridi
cării continue a rolului conducător 
al organizațiilor de partid in condu
cerea intregii activități politico-ideolo- 
gice și educative spre a promova larg 
in rindul maselor ideologia partidului 
nostru, politica sa marxist-leninistă, 
spre a asigura creșterea combativită
ții în lupta împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, a mentalităților și 
deprinderilor înapoiate, retrograde.

Relevind că realizarea idealurilor

do Înflorire a Romftniol socialiste, 
pentru care și-au dat viața nenumă- 
rați militanți revoluționari, este con
diționată in mod hotăritor dc capaci
tatea de influențare a fiecărei orga
nizații de partid, de forța mobiliza
toare a exemplului personal al comu
nistului, tovarășul Dumitru Coliu s-a 
referit la necesitatea ca, prin întreaga 
lor activitate și comportare, fiecare 
dintre membrii partidului să con
tribuie efectiv la însușirea de către 
masele de milioane ale populației a 
trăsăturiloi moral-politice proprii co
munistului, ia dezvoltarea atitudinii 
înaintate față de muncă și îndatoririle 
sociale, la cultivarea abnegației și 
spiritului de sacrificiu pentru inte
resele obștești, a combativității față 
de neajunsuri, a intransigenței față 
de orice ilegalități sau încălcări ale 
normelor de conviețuire socială.

Este, de aceea, o înaltă îndatorire a 
fiecărui comunist, la locul său de 
muncă, să se afirme nu numai ca un 
om harnic, priceput, ci și ca un mili
tant activ, pătruns de o inaltă com
bativitate revoluționară. Spiritul exi
gent, perseverența cu care partidul 
pune in fața membrilor săi, a între
gului popor, necesitatea dezvoltării 
conștiinței socialiste nu constituie o 
problemă de conjunctură, o ,,campa
nie'* oarecare ; ele derivă in mod or
ganic din obiectivele sale, din caracte
rul său de detașament revoluționar de 
avangardă al clasei muncitoare, care 
continuă azi eroicele sale tradiții din 
anii de adincă ilegalitate.

După cum știți, și atunci, în condi
țiile terorii și represiunilor la care 
erau supuși, comuniștii făceau e- 
forturi neobosite pentru dezvoltarea 
pregătirii lor politice și ideologice, 
desfășurau o intensă activitate e- 
ducativă prin care cultivau în 
rindul maselor profunde sentimente 
patriotice și internaționaliste, desfă
șurau o luptă intransigentă împotriva 
naționalismului, ca și împotriva cos
mopolitismului, a tuturor influențe
lor nefaste ale ideologiei și moralei 
burgheze. Aceste tradiții sintem 
chemați să le continuăm și să le 
ridicăm, flecare dintre noi, pe un 
plan superior, activind fără preget 
pentru însușirea unor convingeri co
muniste ferme de către masele largi 
ale poporului și, îndeosebi, de către 
noile generații.

Am convingerea — a spus în înche
iere vorbitorul — că exigența și ma
turitatea partinică cu care plenara 
comitetului de partid de la fabrica 
dv. a abordat această dezbatere, a- 
plicarea riguroasă a măsurilor stabi
lite in urma discuțiilor vor crea con
dițiile necesare pentru perfecționarea 
calitativă a intregii activități ideo
logice și politico-educative desfășu
rate de comitetul de partid al fa
bricii, ceea ce se va răsfrînge în 
mod pozitiv in dezvoltarea conștiin
ței revoluționare a colectivului, in 
rodnicia eforturilor sale pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de partid.

Ioan VLANGA
Radu CONSTANTINESCU

SCENA
• Teatrul radiofonic ne invită să 

ascultăm in această săptămină :
— „Paznici do noapte" de Stratls 

Karras. Regia acestei premiere : 
Cristian Munteanu. Interpreți : Mi
hai Heroveanu. Sandu Sticlaru, Ma
riana Mihuț și Nineta Guști (azi, 
luni, 13 septembrie, ora 20,30, pro
gramul 1).

— „Don Juan" de Molterc. Regia : 
Paul Stratilat. In distribuție : Nico
lae Brancomir, Tudorel Popa, Dem 
Savu, Al. Ciprian, Marieta Dccules- 
cu, Aurel Athanasescu, Ion Ciprian 
(miine, marți, 14 septembrie, ora 
20,25, programul 3).

— In ciclul Figura comunistului 
in dramaturgia contemporană : 
„Steaua polară*' de Sergiu Fărcășan. 
Regia : Elena Ncgreanu. Interpreți : 
Victor Rcbengiuc, Adela Mărculescu, 
Eugenia Popovici, Costache Antoniu, 
George Măruță, Emil Liptac, Tudorel 
Popa, Ion Marinescu, Stela Popescu, 
Paul Sava (miercuri, 15 septembrie, 
ora 20,15, programul 2).

— „Iubire" de Barta Lajos. Regia : 
Mihai Zirra. In distribuție : Ion 
Gheorghiu. Silvia Dumitrescu-Timi- 
că, Clody Berthola, Tatiana Iekel, 
Doina Șerban, N. Gărdescu, Radu 
Beligan, Mihai Fotino, Victor Mol
dovan. ș.a., (vineri, 17 septembrie, 
ora 9,50, programul 2).

• Vom putea urmări, de asemenea, 
pe micul ecran spectacolul cu „Ciu
ta" de Victor Ion Popa, in regia lui 
Gco Saizescu, prezentat in reluare, 
la cererea telespectatorilor. „Ciuta" 
ne va prilejui reintilnirea cu : Ma
riana Mihuț, Eugenia Bădulescu, 
Ninetta Guști, Fory Etterle, Ion Be- 
soiu. St. Mihăilescu-Brăila, Emil 
Hossu, Mariela Petrescu. (Miine, 
marți, 14 septembrie, ora 20,10, pro
gramul 1).

Premiere 
cinematografice
• Așteptarea, producție a studiou

lui cinematografic București, in regia 
lui Șerban Creangă, după scenariul 
lui Horia Pătrașcu. In rolul princi
pal al filmului apare regretatul actor 
Ștefan Ciubotărașu.

• încrederea. O dezbatere pe pro
bleme de etică, realizată in studiou
rile bulgare.

• Boxerul. Producție a studiourilor 
poloneze, distinsă cu Marele premiu 
la Festivalul internațional al filmu
lui pentru copii și tineret — Vene
ția 1967.

• După vulpe. Coproducție italo- 
americană, divertisment satirico-po- 
lițist, recurgind adesea la un comic 
chapiinian. Regia aparține lui Vitto
rio de Sica, iar distribuția include pe 
celebrul actor Peter Sellers.

• Start la moștenire. Comedie a 
studiourilor engleze.

ZECI DE MII DE PROPUNERI
ÎN AȘTEPTAREA APLICĂRII

(Urmare din pag. I)

crează au determinat investigarea mai 
adincă a rezervelor și posibilităților 
interne susceptibile de valorificare. 
Este de relevat că, pe această 
bază, un mare număr de unități eco
nomice din județele Botoșani, Cluj, 
Prahova, Neamț, Galați, Dolj, Mehe
dinți și municipiul București și-au 
majorat substanțial angajamentele 
asumate pe 1971. In cadrul adunării 
generale a reprezentanților salariați
lor de la Combinatul siderurgic de la 
Galați, bunăoară, s-a hotărit supli
mentarea angajamentului pe acest 
an cu 10 000 tone fontă. 6 500 tone oțel 
și 12 milioane lei la beneficii. Sala- 
riații de la Fabrica de confecții și 
tricotaje din Capitală s-au angajat 
să realizeze planul din acest an cu 
o lună inainte de termen și să ob
țină o producție suplimentară in va
loare de 200 milioane lei. In alt colț 
de țară, la Roman, colectivul uzinei 
de țevi, după o temeinică analiză, a 
ajuns la concluzia că este posibil ca 
noua secție de fabricare a țevilor să 
fie pusă in funcțiune inainte de ter
men cu 30 de zile, iar laminorul de 
6 țoii să atingă parametrii proiec
tați cu 6 luni mai devreme.

Eficiența și reușita dezbaterilor din 
recentele adunări generale ale sala
riaților și-au găsit concretizarea și 
in faptul că in numeroase întreprin
deri industriale au fost identificate 
importante căi și posibilități pentru 
îmbunătățirea indicatorilor de plan 
prevăzuți pe anul 1972. Numai in u- 
nitățile industriale din județul Galați 
s-au evidențiat posibilități pentru 
majorarea nivelului indicatorului 
producției marfă cu 100 milioane lei. 
O majorare de aproape 70 milioane 
lei și-au propus, la același indicator, 
unele unități industriale din județul 
Brașov. Colectivele de salariați din 
cadrul Grupului de uzine pentru a- 
oarataj și mașini electrice Craiova 
u hotărit să realizeze anul viitor in 
us o producție marfă in valoare de 

te 70 milioane lei. prin generali- 
a schimbului II și extinderea 
nbului III. Harnicul colectiv al 

’ „Danubiana" din Capitală a 
majorarea producției de an- 
a anului viitor cu 32 milioa- 
iin care 18 milioane lei re- 

cota pentru export
or asemenea exemple, care 
'a înțelegere de către oa- 
Peii a intereselor dezvol- 
PJfpide a economiei națio- 
fi jpnțelor puse de partid 
Piaj e\rirea cit mai bună a 
rit docare dispun, ar putea 
exDPr.-.Sluneit Chiar și nu-
CaPaci/3/ i care ne-am refe- 
Uvi s~^e^ cu prisosință că 

^argi a salariaților, 
cxfstaf fen/c/ui lor de iniția-
ao,l mu . ''cu am pun cu ?n- 

reriărări generale. A 
1 rie/jj i climat favo- 

îe a democra- 
economice,

particlpării largi la dezbateri a sa
lariaților din toate compartimentele 
întreprinderilor.

Concomitent cu dezbaterea pro
blemelor economice majore ale ac
tivității curente și de perspectivă, a- 
dunările generale ale salariaților au 
acordat o deosebită atenție și aspec
telor sociale. S-a subliniat, cu acest 
prilej, necesitatea ca in viitor foru
rile de resort, comitetele de direcție 
și sindicale să se ocupe in mai 
mare măsură de Îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale sa
lariaților, mai ales pe linia micro
climatului la locurile de muncă, de 
asigurarea echipamentului și mate
rialelor de protecție a muncii și a 
transportului in comun, de construi
rea de grupuri sociale, cantine, creșe, 
cămine, locuințe, precum și de apli
carea corectă, in spiritul hotăririlor 
partidului și guvernului, a noului 
sistem de salarizare aflat in expe
rimentare.

Comitetele de direcție din între
prinderi sint acum in posesia unor 
portofolii consistente de propuneri și 
sugestii reieșite din adunările gene
rale ale salariaților. în cele aproaoe 
3 440 de adunări generale ținute la 
nivelul întreprinderilor și organiza
țiilor economice au fost făcute circa 
49 000 de propuneri. Acest larg efort 
de gindire și participare a zeci și zeci 
de mii de salariați la identificarea 
mijloacelor și căilor menite să asi
gure lărgirea orizontului de progres 
economic al întreprinderilor iși va 
dovedi insă eficacitatea numai in mă
sura in care vor fi aplicate cit mai 
judicios propunerile făcute in adună
rile generale ale salariaților. Este 
lesne de înțeles că acum, după în
cheierea adunărilor generale ale sa
lariaților, comitetele de direcție au 
datoria să treacă cu maximă operati
vitate la fructificarea „tezaurului" 
de propuneri formulate. Aceasta este, 
in momentul de față, o obligație ma
joră a comitetelor dc direcție din în
treprinderi. Trebuie să subliniem că 
și din acest punct de vedere s-a în
registrat un progres sensibil compa
rativ cu perioada precedentă. Tot 
mai puține au fost cazurile in care 
s-a constatat că rezolvarea propu
nerilor oamenilor muncii a fost a- 
minată sau minimalizată. Desigur, 
normal este ca asemenea manifes
tări să dispară cu desăvirșire din 
munca comitetelor de direcție de 
pretutindeni. Tocmai de aceea, par
ticipant» la dezbaterile din aduna
rea generală a salariaților de la Uzi
na de produse sodice din Ocna Mu
reș au supus unei critici aspre ati
tudinea președintelui comitetului de 
direcție și a altor membri ai acestui 
organism de conducere colectivă, care 
și-au permis să nesocotească multe 
din propunerile făcute cu prilejul 
precedentei adunări. Ei le-au rea
mintit din nou, cerind ferm, intran
sigent, celor care au răspunderea ac
tului de conducere a întreprinderii 
să le aplice neintîrziat.

Deși, de astă dată, ministerele,

centralele industriale și celelalte or
gane economice centrale au acordat 
un sprijin mai concret în pregătirea 
adunărilor generale ale salariaților 
și in soluționarea problemelor legate 
de activitatea economico-financiară a 
întreprinderilor, totuși s-a dovedit 
că nu in toate împrejurările a fost 
manifestată promptitudine in re
zolvarea unor observații sau pro
puneri ce le vizau direct. Ase
menea situații au făcut, cu de
plină îndreptățire, obiectul critici
lor in unele adunări generale ale sa
lariaților. De aceea, este nevoie incă 
de pe acum de un sprijin nemijlo
cit și eficace din partea centralelor 
industriale și organelor ministerelor 
de resort în aplicarea măsurilor care 
depășesc posibilitățile proprii ale co
mitetelor de direcție din fabrici și 
uzine.

Succesul finalizării neîntîrziate în 
practică a propunerilor salariaților 
depinde, în egală măsură, de modul 
in care organizațiile de partid din 
întreprinderi iși îndeplinesc obliga
ția de a conduce, îndruma și con
trola intreaga aativitate economică a 
întreprinderii. Nici un moment nu 
trebuie să se creadă că reușita adu
nărilor generale ale salariaților s-ar 
rezuma numai la buna lor desfășu
rare. Acum, după ce aceste adunări 
au avut loc. organizațiilor de partid 
le revine datoria de mare răspundere 
de a întreține în continuare un cli
mat favorabil fructificării propuneri
lor valoroase făcute de salariați. de 
a combate orice tendință de tergiver
sare a valorificării rezervelor interne, 
de a stimula permanent interesul și 
spiritul de inițiativă ale marii mase a 
salariaților, participarea lor la apli
carea măsurilor stabilite, la solu
ționarea tuturor problemelor care 
privesc perfecționarea activității 
întreprinderilor. Este un fapt dovedit 
de viață că. acolo unde propunerile se 
aplică prompt și se obțin rezultatele 
scontate, salariații sînt îndemnați să 
contribuie și mai activ, zi de zi — 
și nu numai cu prilejul adunărilor 
generale — la buna gospodărire a 
treburilor întreprinderilor. O mare 
răspundere in materializarea inves
tiției dc gindire și de inteligență a 
oamenilor muncii revine sindicatelor 
din întreprinderi, care au un rol șl 
atribuții sporite în rezolvarea pro
blemelor care se ridică in activita
tea economică și socială a întreprin
derilor.

Spiritul de inaltă exigență șl res
ponsabilitate in care s-au desfășurat 
majoritatea covîrșitoare a adunărilor 
generale ale salariaților au demon
strat incă o dată hotărirea fer
mă a oamenilor muncii din Între
prinderile și organizațiile economice 
de a nu precupeți eforturile pentru 
a realiza și depăși sarcinile de plan, 
pentru a asigura o eficiență sporită 
intregii activități in sfera producției 
materiale — in lumina sarcinilor deo
sebit de importante stabilite pentru 
actualul cincinal de Congresul al 
X-lea al partidului.

Filme de scurt metraj pe ecranele Capitalei
PRODUCȚII ALE STUDIOULUI 

AL. SAH1A $1 AN1MAF1LM

Luceafărul : Numai o dată ; Scala : 
Cetăți feudale pe teritoriul patriei 
noastre ; Modern : Lampa ; Dacia : 
Trei greșeli ; Capitol : Vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in județul Harghita ; Festival și Fe
roviar : 23 August 1971 ; Grivița :
Peștera ; înfrățirea : Micromilițienii ; 
Bucegi : Muzeul pompierilor ; Uni
rea : Să visăm aripi ; Laromct : Ra
liul morții ; Victoria : Pulovărul ; 
Central : Catalizatorii ; Lira : Inte
ligență cifrată ; Drumul Sării : 
Sportul în școală ; Ferentari: Insula; 
Giulcști : Andreescu ; Pacea : Orizont 
științific nr. 6.71 ; Cringași : Dănilă 
Prepeleac ; Melodia și Tomis : Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in R.D. Vietnam ; 
Volga : Săriți, foc ! ; Viitorul : E mai 
bine așa ; Aurora : Sugestie și psi
hoterapie ; Miorița și Arta : Orizont

științific nr. 7 971 ; Moșilor : Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in R.P.D. Co
reeană : Popular : Orizont științific 
nr. 5/971 ; Flacăra : Printre tineri ; 
Rahova : Privind prin ferestrele 
timpului ; Flamura : Gimnastică și 
fantezie ; Doina : Aventurile șuru
bului, Prizonierul planetei albastre, 
Aventură in pădure ; Timpuri Noi : 
Visele copilăriei, Culturismul, Vină- 
toarea. Pulberea riului, Omagiu, 
Orizont științific 8/971.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI

Favorit : Stele pe gheață (U.R.S.S.); 
Floreasca : Motet pentru primăria 
din Torun (R.P.P.) ; Munca : Buhara 
(U.R.S.S.) ; Cosmos : Ispahan
(R.P.B.) ; Vitan : Patria (R.S.C.).

I

9;

• Așteptarea : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 3 773) — 17,15; 
(3 774) - 20.15, CAPITOL — 9.15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, GRADINA 
DOINA — 19,15.
• Boxerul : LUCEAFĂRUL — 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• încrederea : VICTORIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• După vulpe : BUCUREȘTI 
9; 11,15: 13.30; 16,30; 18,45; 21.
• Marele premiu : PATRIA — 13;
16,30; 20. ,
O Cromwell : SCALA — 10; 12,30; 
17; 20.30, CENTRAL — 10; 13, 
16,45; 20, FAVORIT — 9,15; 12, 
16; 19,30, GRADINA SELECT
19.30, GRADINA CAPITOL — 19.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Parada circului : FESTIVAL 
9; 11,15;
DOINA
20.30.
• Asediul : MELODIA 9;
13.30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS — 10; 
12,30; 15; 17,30, la grădină — 20.
• Visele copilăriei ; Culturismul ; 
Vinătoarea ; Orizont științific nr. 
8 1971 ; Pulberea răului ; Omagiu : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 in con
tinuare.
• Articolul 420 : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16,30, 20,15, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — 9; 12,30; 
16; 20, la grădină — 19.
© Fata de pe muntele de diamant: 
MOȘILOR - 20, la grădină — 20.
• Haiducii : MOȘILOR — 15,30;
17,45.
O Simon Bolivar : GRIVIȚA — 
9,15; 11,45; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Hai Franța : CINEMATECA
(sala Union) — 9; 10,45; 12,30;
14,15: 16.
• Clntărețul buclucaș : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• Omul orchestră : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, la gră
dină — 19.

• Brigada Diverse In alertă 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.15.
O Hello Dolly : FEROVIAR — 9; 
12,30; 16,30; 20, GRADINA FESTI
VAL - 19,30.
• Cortul roșu : VITAN 
grădină - 19,30.
• O floare șl doi grădinari : LU
MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• lliscul : PACEA - 15,45; 18; 20.
• Sunetul muzicii : DACIA — 
8,30—18,45 în continuare, VIITO
RUL — 16; 19,30.
O Direcția. Berlin : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
e Tick, Tick, Tick : BUCEGI — 
15,30; 17.45, la grădină — 20, VOL
GA — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20 30, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30.
® II cunoașteți pe Urban ? : BU- 

15,30; 18, la grădină

18,00 Deschiderea emisiunii 
Ansamblul „Mugurelul1' 
Craiova pe scena tradiționa
lului Festival de folclor din 
Belgia.

18.15 Ecranul — emisiune de infor
mație șl critică cinematogra
fică.

18,45 Stop-cadru. Redactor Ionel 
Cristea.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Mlcroavanpremieră.
20.20 Roman foileton : „Aghiotan

tul excelenței sale" (episodul 
I) — O producție a studiou
rilor sovietice.

21,05 Prlm-plan : Cornellu Cazan — 
Erou al Muncii Socialiste. 
Emisiune de Alexandru Stark.

21.35 Steaua fără nume : „Floare 
din grădină". Transmisiune 
din Tg. Jiu.

22.35 Din țările socialiste.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

„DANUBIUS 71"
sub semnul valorificării 

unor nestemate folclorice
Intre 3 și 5 septembrie s-a des

fășurat la Tr. Măgurele, judelui 
Teleorman, ediția a patra a festi
valului folcloric al județelor dună
rene, „Danubius ’71“, manifestare 
cultural-artistică menită să valori
fice frumusețea și vitalitatea fol
clorului de pe malul românesc al 
Dunării.

Pornind de la acest obiectiv al 
festivalului, „Danubius ’71“, prin ca
litatea celor mai multe spectacole, 
dar mai ales prin efortul de a va
lorifica, de a transmite ceea ce are 
mai durabil si mai semnificativ fol
clorul dunărean, a constituit o vie 
manifestare artistică. Cintece și 
dansuri, datini și obiceiuri, neatinse 
încă de paupertatea imaginației 
unor „profesioniști" ai artei ama
toare, au demonstrat unitatea și 
diversitatea folclorului dunărean in 
ce are el mai autentic, mai expre
siv pentru sensibilitatea locuitorilor 
de pe aceste străvechi meleaguri 
lomânești. Tocmai de aceea, ni se 
pare semnificativă primirea căldu
roasă pe care publicul din mai 
multe localități cu puternice tradi
ții folclorice din județ a făcut-o 
artiștilor amatori. S-au bucurat de 
o unanimă apreciere baladele și 
cintecele prezentate de Ioana Cio-

banu și Nicolae Radu (județul Ilfov), 
Maria Mltea, Ioana Gurgui și Fira 
Dinulescu (județul Dolj), Dobrila 
Stancovicl (Caraș-Sevcrin) sau cele 
interpretate la caval, fluier, fara- 
got, țibulcă, țiteră sau solz de 
pește, de către rapsozi prezenți la 
festival din mai toate județele, dan
surile bătrinilor din Tamaș (Ilfov) 
și Amara (Ialomița) etc. O fru
moasă impresie a lăsat aducerea pe 
scenă a unor străvechi obiceiuri 
cum ar fi „Lăsatul arețului", „Drâ- 
gaicele" și „Lăzărițele" prezentate 
de artiștii amatori din județele 
Mehedinți și Teleorman, varian
tele Călușului, interpretat de for
mațiile căminelor culturale Bă
noasa (Ilfov) și Bragadiru-Conțești 
(Teleorman), dansurile cu temă 
sirbești și macedonene, prezentate 
de artiștii din județele Caraș-Se- 
verln și Tulcea.

Evidențiind caracterul de masă 
al festivalului, largul interes cu 
care a fost primit de public, sub
liniem, totodată, faptul că o ase
menea orientare ar trebui cu con- . 
secvență urmată și de alte manifes- ț 
țări similare.

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii*

încheierea festivalului
„CIBINIUM ’71“

SIBIU. — (Corespondentul „Scin- 
teii", N. Brujan) : După o săptămină 
de interesante manifestări cultural- 
artistice, prezentate in forme consi
derabil îmbogățite și îmbunătățite 
față de precedentele ediții, ieri seara 
in parcul din Dumbrava Sibiului, in- 
tr-o atmosferă de sărbătoare s-a în
cheiat cea de-a patra ediție a festi
valului „Cibinium ’71“. Un numeros 
public, printre care invitați veniți din 
mai toate județele țării, au avut pri
lejul să urmărească un reușit spec

tacol folcloric susținut de formația 
de dansuri a Uzinei de piese auto Si
biu. laureată al celui de-al X-lea 
concurs republican al formațiilor de 
amatori, ca și de formațiile cămine
lor culturale din județ.

în cursul dimineții aceleiași zile 
au avut loc la Avrig inaugurarea mu
zeului comunal, iar la Sibiu o mare 
paradă a portului popular și a obice
iurilor, desfășurată pe străzile cen
trale ale orașului.

Pictori polonezi 
contemporani
Am avut nu de mult 

prilejul să văd citeva 
orașe poloneze, cu 
muzeele și expozițiile 
lor, adăugind astfel 
noi impresii la ceea ce 
cunoșteam despre arta 
acestei țări, in urma 
celor citeva manifes
tări găzduite la Bucu
rești. In toamna tre
cută, la Varșovia, in 
confruntarea artei mi
litante a țărilor socia
liste, artă inspirată 
din lupta împotriva 
fascismului, am desco
perit, incă o dată, ca
racterul novator al 
multora dintre lucră
rile poloneze expuse, 
vădind îndrăzneală in 
concepție, o febră a 
căutărilor, pentru a 
spori forța de sugestie 
a operei de artă.

Și iată că un grup 
de pictori, toți tineri, 
abia trecuți de 30 de 
ani, au expus la Ate
neul Român. oferin- 
du-ne fiecare cite un 
ciclu de tablouri, in 
genere de ample di
mensiuni, din care se 
desprind preocupările 
lor actuale, foarte va
riate, integrindu-se in 
cadrele așa-numitului 
neofigurativ modern. 
Așa cum se precizează 
în prefața catalogului, 
expoziția reflectă doar 
o anumită latură a 
tendințelor tinerei ge
nerații, fenomenul ar
tistic postbelic fiind 
mult mai complex. To
tuși, lucrările selecțio
nate, aparținind unor 
artiști remarcabili, pot 
fi socotite reprezenta
tive pentru una din 
principalele orientări 
ale artei contemporane 
din Polonia. Ele contu
rează curentul amin
tit, cu diferențierile si 
nuanțele determinate 
de sensibilitatea și ex
periența personalității 
respective ; aparținind 
unor individualități 
distincte au, in bună 
parte, ca punct comun 
o anumită atitudine

față de realitate, pre
cum și opțiunea pentru 
o modalitate artistică 
in care imaginea este 
chemată să comunice 
o stare afectivă. Se 
îmbină aici cuceririle 
artei contemporane cu 
tradițiile mai vechi ale 
picturii poloneze; vioi
ciunea cromatică, un 
elan juvenil, seriozita
tea meșteșugului și a 
culturii plastice — iată 
trăsăturile acestei sin
teze, la care se adau-

carnet
plastic

gă investigarea unor 
zone inedite ale reali
tății.

în compozițiile rațio
nal organizate ale lui 
Maciej Bieniasz, cu 
teme inspirate din via
ța muncitorilor, ca șl 
in scenele de război cu 
forme precis caligra
fiate, intilnim o notă 
patetică, in buna tra
diție a artei militante ; 
pe cind Wieslaw Szam- 
borski, narind pe am
ple suprafețe, egal co
lorate, introduce anu
mite semnale optice, 
„indicatoare de circula
ție", pentru a sugera 
sensul concret al com
pozițiilor sale, nelipsi
te de o tensiune inte
rioară. Preocupat de e- 
vocarea istorică, Wies
law Markovski fo
losește inscripții, a- 
mintiri, montate în 
narațiuni printr-o pas
tă pregnantă. O at
mosferă fantastică, de 
basm. uneori gro
tesc, dar de un deco- 
rativism rafinat, con
feră Hugon Lasecki ta
blourilor sale, în care 
personajele, conturate

cu un desen sigur, plu
tesc ingenuu, chagal- 
lian. Portrete expresi
ve, realizate in tonuri 
subtile, amintind pe 
postimpresioniști, ex
pune Krzysztof Bucki ; 
tot portretist, Slavo- 
mir Chudzie deformea
ză pină la șarjă figuri 
construite prin tușe 
energice, Andrzei Lu
kaszewski aduce in 
peisajele sale, une
ori nocturne, o vegeta
ție abundentă, tene
broasă, pe cind lucră
rile lui Aleksander 
Kozyrski, de același 
gen, infățișind prive
liști cu case de țară 
sau aspecte industria
le, sint mai liniștite, 
au o notă calmă, vă
dind un temperament 
delicat, meditativ, care 
caută să transmită e- 
moții poetice prin ar
monii cromatice dis
crete. Limbaj sensibil 
intilnim și in naturile 
statice și interioarele 
lui Kiejstut Breznicki, / 
dar ele sugerează o \ 
atmosferă stranie, a- 
jungind la un ade
vărat strigăt plastic, 
prin care Sygmunt Lis 
vrea să ne avertizeze 
de gravitatea primej
diei nucleare ce pîn- 
dește ființa umană ; 
formele hibride, mon
struoase (de fapt : in
formate) ale Păsărilor 
sate de oțel, ale Capu
lui plutitor, evoluind 
amenințător, într-o at
mosferă fantastă, sînt 
adevărate imagini de 
coșmar, voind să ex
prime un avertisment 
adresat contempora
neității.

Interesantă manife
stare de grup, unind 
metafora, simbolul și 
alegoria, cu peisajul 
liric și experimentul 
insolit, expoziția picto
rilor din țara prietenă 
a adincit cunoașterea 
artei poloneze actuale.

Marin 
MIHALACHE

Pregătiri pentru aniversarea 
poetului Bacovia

BACAU (Gh. Baltă, coresp. „Scîn
teii**) Orașul lui Bacovia se pregă
tește pentru sărbătorirea a 90 de ani 
de la nașterea poetului. în centrul 
orașului, lingă biblioteca municipală, 
pe un soclu de o remarcabilă origi
nalitate, a fost ridicată statuia de 
bronz inaltă de 4 m a marelui poet 
— realizată de sculptorul Constantin 
Popovici. în altă parte a localității, 
în parcul Gherăești, s-a deschis un 
adevărat șantier de sculptură, unde 
un grup de meșteri în piatră, printre 
care Dan Covătaru, Gheorghe Turcu, 
Alina Enache, realizează o seamă de 
lucrări inspirate din opera bacovia- 
nă. Ele vor împodobi parcul din fața

c sei memoriale „G. Bacovia" și gră
dina publică a municipiului.

Manifestările bacoviene se vor des
fășura între 30 septembrie și 3 oc
tombrie. Cu acest prilej vor avea loc 
un festival literar-artistic, o sesiune 
de comunicări științifice despre via
ța și opera lui Bacovia, recitaluri de 
poezie, șezători literare, un specta
col omagial incluzpid versuri reci
tate de actori cu renume, muzică pe 
versuri de Bacovia șl balet inspirat 
din opera poetului. Printre celelalte 
acțiuni mai notăm deschiderea casei 
memoriale „George Bacovia". verni
sajul unei expoziții de artă plastică, 
decernarea unor premii pentru lite
ratură, muzică, pictură, sculptură.
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FOTBAL

Noul lider se cheamă U. T.A
• PATRU LOVITURI DE PEDEAPSĂ ÎNTR-UN SINGUR MECI!

REZULTATE TEHNICE
• F. C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ : 2—1 (0—1). Au marcat : Petre Gheor- 

ghe (min. 10) pentru clujeni și Marian Popescu (min. 65). Jercan 
(min. 77) pentru echipa gazdă.

• RAPID — DINAMO : 2—1 (2—0). Au marcat : Neagu (min. 31 și
43) pentru Rapid și Sătmăreanu II (min. 65) pentru Dinamo.

• JIUL — STEAUA : 1—1 (1—0). A marcat Dodu (min. 8 pentru Jiul 
și tot el a înscris in proprie poartă — min. 70 — pentru Steaua).

• U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ : 5—1 (4—1). Au marcat : Hajnal
(min. 20) pentru oaspeți și Sima (min. 26 și 53). Domide (min. 41),
Petescu (min. 43), Popovici (min. 45) pentru

A.S.A.

aradeni.

• PETROLUL — S. C. BACĂU : 2—1 (2—1). Au marcat ; Bădin
16). Moldovan (min. 18) pentru echipa gazdă, și Dembrowski 
32), pentru oaspeți.

(min. 
(min.

CLASAMENTUL

Cînd se întîlnesc rugbiștii de la Steaua cu cei de la Dinamo...
Foto : M. Cioc

U.T.A. 
,.U“ C 
Dinamo
Steagul roșu 
Rapid 
Steaua
Jiul
S. C. Bacău 
„U“ Craiova 
Farul
F. C. Argeș 
Petrolul 
A.S.A. 
Politehnica 
C.F.R. Cluj 
Crișul

..U- CRAIOVA — POLITEHNICA : 5—0 (4—0). Au marcat :
(min. 14). Oblemenco (min. 21, 38, 40 — din lovituri de la 11 
54). Cuperman a ratat un penalti.

Pîrvu 
m —,

ETAPA VIITOARE
26 septembrie

• FARUL — STEAGUL ROȘU : 2—0 (0—0). Au marcat : Tufan 
47), Mustață (min. 80).

(min.

,.U“ CLUJ — CRIȘUL : 4—0 (2—0). Au marcat : Mihăilă (min. 39), 
Lică (min. 45), Anca (min. 50), Iordache (min. 86).

Crișul — A.S.A. Tg. Mureș, Po
litehnica — Petrolul, Steaua — 
F. C. Argeș. Steagul roșu — „U“ 
Cluj, Jiul — U.T.A., S. C. Ba
cău — Farul, C.F.R. Cluj — 
Rapid, Dinamo — „U“ Craiova.

Rezultate
din divizia B
Seria I : Știința-Poiana 2—1 : Spor

tul Studențesc-Portul 2—1 : Metalul 
Plopeni-C.F.R. 2—1.

Seria a Il-a: Olimpia Oradea-Mine- 
rul Anina 2—0 : Minerul Baia Mare- 
C.S.M. Sibiu 2—0 : Olimpia Satu- 

Arad 1—0 : Gloria- 
2—1 ; Politehnica- 

Corvinul-Chimia
Mare-C.F.R.
C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan 3—0 ; 
1—0.

Pină la» ora cind 
ediție nu ne-au 
meciurilor incluse 
Pronosport.

închidem această 
sosit rezultatele 

in programul

HANDBAL

TURNEUL DE SALA
DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (prin telefon). Din nou 
sala „Olimpia- din Timișoara s-a do
vedit gazdă primitoare pentru unul 
din sporturile preferate ale localni
cilor: handbalul. începind de dumi
nică s-a dat startul in cel de-al doi
lea turneu de sală — respectiv eta
pele a IV-a. a V-a și a Vl-a — al 
actualei ediții a campionatului na
țional masculin. Echipele au prezen
tat in general formațiile lor forte, 
astfel că iubitorii handbalului timi
șoreni au avut prilejul să-i revadă 
din nou la lucru și pe aproape toți 
membrii echipei României. campi
oană mondială. în prima zi au fost 
partide in general disputate, pline 
de elan și vigoare. Debutul l-au fă
cut formațiile Dinamo Brașov și Uni
versitatea Cluj. Beneficiind de la 
început de o serie de trei lovituri de 
la 7 metri, brașovenii se distanțează 
conducind la un moment dat cu 4—1. 
Universitarii insă iși revin, jucind mai 
calm, și reușesc ca in min. 12 să ega
leze și să nu mai cedeze tfetec ini
țiativa pină la fluierul final al ar
bitrilor. Scor final: „U“ Cluj — Di
namo Brașov 19—17 (9—7). O remar
că pentru acest meci se cuvine să 
facem in legătură cu jocul dur prac
ticat uneori de componenții celor 
două formații, dar, in special, de că
tre dinamoviștii brașoveni, care, in 
două rinduri din această cauză, 
au fost nevoiți să joace numai 
in patru oameni !

Așteptată cu viu interes, cea de-a 
doua partidă, dintre Politehnica Ga
lați și Dinamo București, a reușit să 
ridice in picioare galeria timișorea
nă prin evoluția scorului, dar, 
mai ales, prin finalul său dramatic. 
La inceput au condus elevii lui Cezar 
Nica — ex-dinamovistul a devenit 
antrenor al Politehnicii — pină la 
scorul de 7—7. în continuare, dina
moviștii preiau inițiativa, terminind 
prima repriză cu un avantaj relativ 
substanțial : 11—8. Această diferență 
de scor se menține și după pauză, 
pină aproape de sfirșitul partidei, 
cind gălățenii, incurajați frenetic de 
publicul spectator, se apropie de va
loroșii lor adversari pină la un sin
gur punct. Cu șase minute înainte 
de fluierul final, scorul era de 17—16 
pentru dinamoviști. Și așa a și ră
mas, grație experienței de joc a a- 
cestora, care au știut „țină" min
gea. temperind eforturile uneori dis
perate ale studenților, dornici de a 
produce o mare surpriză. Deci, scor 
final : Dinamo București—Politehnica 
Galați 17—15 (11—8).

Cezar IOANA

S A H
în localitatea iugoslavă Pola au 

continuat întrecerile uneia din semi
finalele campionatului european de 
șah pe echipe. In runda a treia, echi
pa Iugoslaviei a învins cu 7—0 for
mația Turciei, o partidă fiind între
ruptă. Marii maeștri Gligorici, Ivkov 
și Matanovici au obținut victorii scon
tate la Kuzman, Erezbek și Onat. 
într-un alt meci, reprezentativa Un
gariei a dispus cu 6.5—0,5 (o partidă 
întreruptă) de selecționata Greciei. 
Portisch a ciștigat la Siaperas și Fo- 
rintos la Skalkotas. Partida Bilek- 
Vizantiadis s-a încheiat remiză.

în clesament conduce Iugoslavia cu 
17,5 puncte (1), urmată de Ungaria 
— 17 puncte (1). Grecia — 9 puncte 
(1) și Turcia — 2,5 puncte (1).

Pe scurt.
despre cele patru
Exact la jumătatea lunii 

brie competițiile europene ... 
buri apar in sfera interesului fotba
listic prin disputarea meciurilor din 
primele ture. Marți și miercuri, patru 
echipe românești — Dinamo, Steaua, 
U.T.A. și Rapid — vor intra in luptă 
și iși vor jupa șansele in funcție atit 
de valoarea proprie, cit și, firește, de 
calitatea adversarelor. Dintre aceste 
patru echipe, singura care debutează 
marți este Steaua, in „Cupa Cupelor", 
contra echipei malteze F. C. Hiber
nians. După cum se poate aprecia cu 
ușurință, perspectivele de calificare 
a Stelei in turul următor sint foarte 
mari. De altfel, simbătă, la Petroșani
— conform relatării colaboratorului 
nostru Nicolae Lobonț de la ziarul 
local „Steagul roșu" — Steaua a 
practicat un joc de bună factură teh
nică și tactică. Bucureștenii s-au a- 
părat precis și au contraatacat peri
culos in prima parte a meciului, iar 
după pauză și-au dominat cu clari
tate adversarii. Așa cum a jucat sim
bătâ, Stelei ii era in putință nu nu
mai să obțină un rezultat de egalita
te, ci chiar să ciștige meciul. Dar 
Năstase, Iordănescu, Naom au ratat 
pe rind ocazii foarte prielnice de gol. 
Dintre jucătorii bucureșteni s-au re
marcat. prin formă sportivă, ambii 
fundași centrali. Negrea și foarte ti- 
nărul Smarandache.

De la Arad, corespondentul „Scîn- 
teii“ Gabriel Goia ne-a relatat că 
U.T.A. pare pusă la punct cu pregă
tirile atit ca ansamblu, cit și in ceea 
ce privește condiția personală a ma
jorității jucătorilor arădeni. Atacul
— bine dirijat de către
mide și in cadrul căruia 
evidențiază creșterea aportului lui 
Brosowski dovedit simbătă o

septem- 
interclu-

Do
se

s • •
vervă extraordinară, fapt confirmat, 
de altfel, și de proporțiile scorului. 
Totuși. Austria din Salzburg, echipă 
cu care U.T.A. se va confrunta 
miercuri, este o adversară suficient 
de experimentată in meciuri interna
ționale și, fără îndoială, va pune 
formației arădene probleme mai greu 
de rezolvat decit acelea ridicate sim- 
bătă de către A.S.A. Tg. Mureș.

Despre Rapid și Dinamo, o comple
tare, in puține cuvinte, a cronicii de 
ieri. îmbucurătoare se prezintă creș
terea capacității de joc a echipei fe
roviare, din rindurile căreia s-au evi
dențiat, pe lingă Dumitru și Neagu, 
apărătorii Pop — Boc — Lupescu, 
precum și Marin Stelian. Cu sigu
ranță, pentru meciul de la Neapole, 
apărarea rapidistă va trebui să se ex
prime cit mai bine posibil. In această 
ordine de idei, observăm că Răducanu 
ar trebui să se concentreze mai mult, 
să fie mai atent pe întreg parcursul 
meciului, spre a nu permite înscrie
rea unor goluri datorate neglijențelor 
proprii.

Hotărit lucru, Dinamo, fără Dumi- 
trache, in plus cu o halfie și unii din
tre apărători in formă mediocră, nu 
ne pare încă pregătită pentru meciuri 
internaționale grele. îngrijorătoare 
este și lipsa de jucători de rezervă 
valoroși la formația noastră campi
oană. Din fericire pentru Dinamo, 
nici Spartak Trnava nu strălucește 
in campionatul cehoslovac, aflindu-se 
undeva, in subsolul clasamentului. Să 
sperăm că miercuri dinamoviștii — 
jucători și antrenori — iși vor mobi
liza toate putințele de care dispun 
spre a disputa întrecerea cu campi
oana cehoslovacă la un nivel de joc 
cit mai satisfăcător.

Un adevărat derbi rugbistic
O dată cu etapa de ieri a campio

natului național de rugbi se poate 
spune că acesta a intrat ' '
„fierbinte" a sezonului de 
Preocuparea pentru un loc cit __
bun in clasament, încă de pe acum, 
dă partidelor un plus de dirzenie și 
spectaculozitate. Capul de afiș al 
intrecerilor de duminică l-a consti
tuit, fără îndoială, partida dintre 
Steaua, actuala campioană a țării, și 
Dinamo, una dintre marile favorite 
ale ediției trecute. Și cei prezenți 
ieri pe stadionul Dinamo n-au avut 
ce regreta. Cele două echipe au ofe
rit un spectacol de rugbi complet, in 
care valoarea de ansamblu și teh
nica individuală a jucătorilor au per
mis elaborarea unor faze excelente 
de joc. Steliștii încep puternic și ob
țin o lovitură de pedeapsă intr-o po
ziție favorabilă, dar Durbac ratează. 
Dinamoviștii contraatacă, angrenajul 
lor incepe să funcționeze tot mai 
bine. Nica ratează de puțin o lovitură 
dc pedeapsă de la 50 m. Dăiciulescu, 
ieri foarte inspirat, Mihai Niculescu, 
Florescu și Nica devin tot mai insis- 
tenți. Citeva lovituri in tușă, bine 
executate, ii aduc pe dinamoviști in 
apropierea buturilor Stelei. Fără re
zultat insă pe tabela de marcaj. Ste
liștii se regrupează pe liniile de îna
intare, incearcă să echilibreze jocul 
printr-o puternică angajare fizică, in 
care Ciornei. Postolache, Șerban, 
Gh. Mircea și Bucur sint cei mai o- 
porluni. Dinamo reacționează, des
chizând jocul pe treisferturi și prin 
mingi lungi, dc urmărire. La o ase
menea acțiune obțin o lovitură de 
pedeapsă. Florescu execută sigur, și 
3—0, in min. 26. Steaua forțează ega- 
Iarea. în min. 29. R. Durbac execută 
o lovitură de pedeapsă, dar mingea 
lovește bara și revine in teren. Di-

in faza 
toamnă, 

mai

namoviștii iși revin repede după a- 
cest mic șoc. Roman obține o nouă 
tușă, din nou lingă buturile steliști- 
lor și din nou fără rezultat, astfel că 
repriza se încheie cu 3—0. După 
pauză. Steaua incearcă să întoarcă 
cursul jocului in favoarea sa. Jocul 
se indirjește, se mărește frecvența 
faulturilor și lovirilor reciproce. Au 
loc dese întreruperi. în min. 16 al 
reprizei secunde arbitrul îi elimină de 
pe teren pe Șerban de la Steaua și 
pe dinamovistul Daraban. Meciul 
pare a decurge in favoarea lui Di
namo, mai ales că in min. 79 Flo
rescu execută o lovitură de pedeapsă 
și ridică scorul la 6—0. Totuși ste- 
liștii nu se vor împăca cu situația de 
învinși. Ei atacă susținut, cu mingea 
„la mină". Obțin o lovitură de pe
deapsă, bate Durbac și 6—3 în ulti
mul minut al meciului ! Mai departe, 
insă, arbitrul Witting a dictat pre
lungirea jocului pentru recuperarea 
minutelor pierdute din cauza întreru
perilor. Un fault comis de un jucă
tor dinamovist și lovitură de pe
deapsă in favoarea echipei Steaua. 
Durbac iși așază mingea, execută și 
6—6 ! Meciul ia sfirșit abia acum. 
Steliștii, bucuroși, părăsesc terenul, 
in timp ce dinamoviștii mai intirzie 
pe gazon citeva minute, nedumeriți 
parcă de întorsătura meciului. 1

Pe terenul din Parcul copilului cea
laltă fruntașă a rugbiului nostru, 
Grivița Roșie, a învins la scor pe Fa
rul Constanța, 42—6, după un joc in
tr-un singur sens : spre buturile con- 
stănțene. Alte rezultate: Agronomia 
Cluj — Universitatea Timișoara 
0—9, Gloria — Rulmentul Birlad 
14—10, Politehnica Iași — C.S.M. Si
biu 16—6.

Pavel DUMITRESCU

ciclism Djn nou întreceri
spectaculoase pe velodrom

Velodromul din parcul ,,Dinamo" a 
găzduit ieri o noua competiție ci- 
clistă pe pistă, tradiționala „Cupă Di
namo" pentru seniori și juniori, la 
care au participat peste 50 de aler
gători de la cluburile Dinamo, Steaua, 
Olimpia, Metalul Plopeni, S.S. 1, 
S.S. 2 și S.S. 3. Organizatorii au ales 
citeva dintre probele cele mai inte
resante : viteză, 1 000 m lansat cu 
adversar (in care s-a încercat și 
doborirea recordului la această pro
bă : 1 min. 2 sec.), 4 000 m pe echipe 
și cursa cu adițiune de puncte.

In proba de viteză pentru juniori 
mari, cel mai bun timp l-a înregis
trat A. Neagoe (Dinamo) 12 sec. 9/10Valerîu MIRONESCU

Duminica, alunecînd repede pe apele Herăstrâului („Cupa tineretului", la caiac-canoe)

(pe ultimii 200 m). La 1 000 m lan
sat cu adversar cel mai bun a fost 
cuplul P. Dolofan—FI. Negoescu 
(Steaua), care cu 1 min. 03 sec. 8 10 
s-a clasat pe primul loc. L-au urmat 
'in ordine : St. Laibner—A. Neagoe 
(Dinamo), cu 1 min. 4 sec. 1/10 și 
G. Negoescu—P. Soare (Steaua) cu
I min. 5 sec. 6/10. 4 000 m echipe :
1. Dinamo (T. Vasile, C. Grigore, St. 
Laibner, M. Ioniță) : 4 min. 52 sec. ;
2. Steaua : 4 min. 53 sec. ; 3. Dinamo
II : 5 min. 3 sec.

Interesantă și originală ni s-a pă
rut cursa cu adițiune de puncte re
zervată seniorilor. Aceștia au avut de 
parcurs 25 de ture de pistă cu sprint 
la un tur. O astfel de probă soli
cită foarte mult pe alergători, pen
tru ca ritmul de viteză este prelun
git față de cursele obișnuite cu 
sprint abia la trei ture. De aseme
nea, rezultatul sprintului este hotă- 
ritor pentru a putea participa la acu
mularea de puncte in serie. De alt
fel și punctele (locul 1 — 2 pct. ; lo
cul 2 — 1 pct.) au fost acordate nu
mai pentru primii doi care treceau 
linia de sosire. Aceste calități le-a 
dovedit dinamovistul T. Vasile, care 
la capătul celor 25 de ture a acu
mulat 15 pct., urmat de P. Dolofan 
(Steaua) cu 9 pct. și P. Soare (Steaua) 
cu 8 pct.

De subliniat hotărîrea justă a co
misiei de competiții și de arbitraj, care 
n-a permis participarea la această 
întrecere a alergătorului Al. Sofro- 
nie (Dinamo), component al lotului... 
național ! El 
„Cupa Steaua", 
trecută, datorită 
sportive.

fusese eliminat din 
disputată duminica 
unor atitudini ne-

M. BARBULESCU

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM : „Memorialul 

fraților Znamenski"

Suciu locul 5 la 110 m garduri, in 
14’ 2/10.

„0 vizită interesantă și utilă pentru 
perspectivele relațiilor economice 

româno -indiene4*
DECLARAȚIILE MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR 

AL INDIEI

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul comerțului exterior 
al Indiei, L. N. Mishra, care, Îm
preună cu alte persoane oficiale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Nicolae Cocoș, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, precum și de S. Than, am
basadorul Indiei la București.

★
A fost o vizită scurtă, dar foarte 

interesantă și utilă pentru perspecti
vele relațiilor economice româno- 
indiene — a declarat ministrul 
L.N. Mishra înainte de plecare re
dactorului Agenției române de presă 
— Agerpres Tudose Nițescu.

Am fost adine impresionat de în
trevederea acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, in cursul căreia 
au fost discutate, intr-o atmosferă 
cordială, o serie de probleme de im
portanță majoră pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și coope

rare economică dintre țârile noa 
tre. Mă simt fo&rte fericit și onoi 
de această . primire.

Referindu-se la rezultatele co 
vorbirilor pe care le-a avut cu om 
logul său român, ministrul Cori 
Burtică, oaspetele a relevat că 
fost analizat cu acest prilej mtx 
cum se materializează preveder 
acordului comercial de lungă duri 
încheiat anul trecut intre cele dc 
țâri, arătind că se constată progri 
vizibile in schimburile econom 
bilaterale. Noi am ajuns( de altfel, 
un volum de schimburi aproape c 
blu, in comparație cu 1969. Am cc 
venit, a subliniat ministrul L.N. M 
hra, că sint create condiții opti 
pentru intensificarea și lărgirea 
merțului, a colaborării și cooper; 
economice dintre țările noastre, 
acest sens fiind semnat un mec 
randum cu privire la dezvoltarea, 
continuare, a relațiilor româno-inc 
ne in aceste domenii care cupr 
prevederi concrete stimulatorii.

(Agerpi

j De strajă
; bunurilor poporului

(Urmare din pag. I)

i principal la satisface- 
i rea acestei importante 
' cerințe trebuie să-1 
1 aibă specialiștii din 

diversele ramuri de 
ț activitate, cercetători, 
i proiectanți, ingineri și 
' tehnicieni din comisiile 
ț tehnice care lucrează 
i la soluționarea nemij- 
1 locită a problemelor de 
l producție. Este nece- 

sar de accentuat asu- 
) pra acestui lucru pen- 
i tru că nu peste tot 
i problemele prevenirii 
i incendiilor au căpătat 

soluții la nivelul com- 
ț plexității tehnice a 
i locurilor respective de 
’ muncă, ceea ce di- 
( minueazâ nivelul de 

siguranță și lasă cimp 
) liber de acțiune unor 
l factori accidentali, ce 
’ puteau fi preintimpi- 
) nați. Trebuie înțeles 
i cu claritate că lup- 
' ta împotriva incen- 
l diilor — mai ales 
ț activitatea pentru pre- 
< intimpinarea lor — nu 
1 este numai o „proble- 
l mă de specialitate" a 
' noastră, a pompieri- 
1 lor, ci o chestiune ce 
i privește direct toate 
1 forurile care au răs-

care trebuie să ne în
dreptăm atenția este 
aceea a creșterii gra
dului de instruire a 
tuturor cetățenilor. A- 
părarea vieții oameni
lor și a bunurilor pro
duse de ei este o sar
cină a cărei îndepli
nire cere din partea 
fiecăruia convingerea 
că evitarea incendii
lor poate și trebuie 
obținută printr-o înțe
legere majoră a în
semnătății acestei sar
cini, printr-o atitu
dine mai înaintată și 
o creștere a spiritului 
de responsabilitate so
cială. care să ducă la 
inlăturarea neglijențe
lor, întărirea discipli
nei, respectarea cu 
strictețe a instrucțiuni
lor tehnice și tehnolo
gice, vigilență și gri
jă in apărarea bunului 
obștesc. Pornind de 
la excepționala în
semnătate a documen
telor privind activi
tatea ideologică-edu- 
cativă adoptate de 
conducerea de partid și 
de la atenția ce se a- 
cordă in aceste docu
mente grijii pentru 
apărarea avutului ob- 
ștesct rezultă că avem 
datoria să ne sporim 
eforturile pentru găsi
rea celor mai potrivite 
și adecvate mijloace de

★

mobilizare a masei 
de cetățeni in lup 
pentru prevenirea 
combaterea incend: 
lor. In acest sens, tr 
buie să se folosea 
că prilejuri prii 
nice pentru popula 
zarea in mase tot n 
largi a regulilor 
trebuie respectate, c 
să se și combată i 
transigent orice cazi 
de neglijență la loi 
de muncă, ca și in pi 
pria gospodărie.
Perfecționindu-și cc 

tinuu nivelul de p: 
gătire politică și id< 
logică, culturală 
profesională, mul 
mind din toată ini 
conducerii partidu 
și statului nostru pi 
tru condițiile cr 
te, mobilizați de mii 
natele perspective 
care Ie deschid in f 
întregii țări docum 
tele Congresului 
X-lea al P.C.R., pc 
pierii României soc 
liste, la această 
sărbătorească a 
iși reînnoiesc an 
jamentul față de p 
tid și de patrie — 
a-și îndeplini cu 
înaltă răspundere 
munistă misiunea' 
a apăra în orice r 
ment bunurile cre 
de harnicul nostru 
por.

| punderi în apărarea 
i avutului obștesc.
’ O altă direcție către

i
i La București s-a desfășurat, in 
’ zilele de 11 și 12 septembrie, finala 
l celei de-a 18-a ediții a Concursu- 
i rilor profesionale ale pompierilor.
1 Startul competiției, organizată in 
i cinstea zilei de 13 septembrie — 
’ Ziua pompierilor din Republica So- 
\ cialistă România — a reunit pe 
i fruntași ai acestui gen de intreceri 
) din județele Argeș. Botoșani, Cluj, 
| Constanța, Dîmbovița, Dolj, Iași, 
< Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, 
' Teleorman, Tulcea, Vaslui, precum 
| și din municipiul București. Cele 
1 nouă probe au demonstrat înalta 
' pregătire a pompierilor militari, mă-

*

iestria lor in minuirea tehnicii i 
derne de luptă contra incendi 
De remarcat că, la majoritatea ] 
belor, ciștigătorii au stabilit noi 
corduri.

în clasamentul general, pe 
mele trei locuri s-au situat e 
pele reprezentative ale munici 
lui București, județelor Dolj și 
biu.

După concurs a avut loc o fi 
vitate, în prezența generalului- 
ior Ionel Gal, adjunct al minis 
lui afacerilor interne. Cuvintui 
închidere a fost rostit de gene 
locotenent Pamfil Tatu.

(Ageri

IN UNITĂȚILE T.A.P.L. DIN BAIA MARE

Grija și corectitudine 
fată de cumpărători

Tradiționalul concurs atletic „Me
morialul fraților Znamenski" a în
ceput la Moscova, reunind la startul 
probelor sportivi de valoare din mai 
multe țări ale lumii. Probele dispu
tate in prima zi s-au încheiat toate 
cu victoria reprezentanților U.R.S.S. 
Iată rezultatele : masculin : 100 m 
plat : Korneliuk 10”2 10 ; 110 m gar
duri : Mo.șiașvili 13”7/10 ; 400 m plat: 
Kocer 46”4 10 ; triplu salt : Bessonov 
16,40 m ; săritura in înălțime : Tar- 
mak 2,16 m; 10 000 m: Andreev 23'25” 
6/10 ; suliță : Grebnev 82,14 m ; femi
nin : 100 m : Bezfamilnaia ll”4/10 ; 
lungime : Smirnova 6.32 m : 800 m
plat : Kazacikova 2’03”2/10 ; (nou re
cord al U.R.S.S.) ; 400 m : Kolesni
kova 53”7/10 ; suliță : Ebert 53,28 m ; 
1 500 m : Panghelova 4'12”4/10.

Cei trei sportivi români prezenți la 
concurs au obținut următoarele re
zultate: Viorica Viscopolcanu locul 3 
la lungime, cu 6.28 m: Mariana Goth 
locul 3 la 100 m cu ll”7/10 și Viorel

Pe stadionul Vallehermoso din Ma
drid a început concursul atletic stu
dențesc organizat sub egida Federa
ției internaționale a sportului univer
sitar. In prima zi a acestei competiții, 
atleta româncă Elena Vintllă a cîști- 
gat proba de săritură in lungime cu 
rezultatul de 6,33 m, fiind urmată de 
Ludmila Garșkova (U.R.S.S.) 6,33 nți 
și Valeria Bufanu (România) 6,28 m. 
Performanțe excelente s-au înregis
trat in proba de triplu salt, ciștigata 
de campionul olimpic Viktor Saneev 
— 17,29 m (record mondial universi
tar), secundat de românul Carol 
Corbu — 17,08 m. în proba de sări
tură in înălțime, pe primul loc s-a 
clasat Serghei Budalov (U.R.S.S.) — 
2,18 m, urmat de Erminio Azzaro 
(Italia) 2,18 rn și Csaba Dozsa (Roma
nia) 2,16 m.

rest Hills au fost ncvoiți să suspende 
toate partidele 
astfel că, dacă 
întrecerile vor 
cind vor fi cunoscuți cîștigătorii celor 
5 probe.

programate simbătă, 
timpul va permite, 

continua pînă luni.

NATAȚIE : Rezultate excep
ționale în piscina de la 

Minsk
în

TENIS
Din cauza ploii persistente, orga

nizatorii turneului de tenis de la Fo-

Desfășurată timp de trei zile 
piscina olimpică din Minsk, inlilnirea 
triunghiulară de înot dintre selec
ționatele masculine și feminine ale 
Angliei, S.U.A. și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu victoria sportivilor ameri
cani. care au totalizat 342 puncte, ur
mați de U.R.S.S. — 205 puncte și An
glia — 141 puncte.

Bilanțul celor trei zile de întreceri 
este remarcabil : au fost stabilite pa
tru noi recorduri mondiale, două re
corduri ale U.R.S.S., două recorduri 
ale Angliei și unul al S.U.A. De 
asemenea, au fost egalate un record 
mondial și unul european*

Performera ultimei zile a competi
ției a fost sportiva americană Anne 
Simmons (in virstă de 18 ani), autoa
rea unui nou record al lumii în proba 
de 800 m liber, cu performanța de 
8'59”4/10, ea fiind prima femeie din 
lume care coboară sub nouă minute 
pe această distanță. Vechiul record 
era de 9'02”4/10 și aparținea austra- 
liencei Karen Moras. Cu un nou re
cord mondial s-a încheiat și proba 
feminină de ștafetă 4x100 m mixt 
in care echipa S.U.A. (Sue Atwood, 
Claudia Clevenger, Ellie Daniel, Lin
da Johnson) a fost cronometrată cu 
timpul de 4'27’’3/10. Un rezultat valo
ros a obținut și cunoscutul campion 
american Mark Spitz, învingător in 
proba de 100 m fluture cu 55"9/10. 
Pe locul secund s-a clasat compa
triotul său John Tremblay —-58”4/10> 
urmat de sovieticul Vladimir Nemși- 
lov — 58”6/10. Proba masculină de 
200 m liber a revenit lui Jerry Hel- 
denrich (S.U.A.) cu timpul de 
l’55”9/10, secundat de Vladimir Bure 
(U.R.S.S.) — l’58’’3/10 și Leonid Ili- 
cev (U.R.S.S.) - ro9”7/10.

Municipiul Baia Mare a cu
noscut în anii construcției so
cialiste o puternică dezvoltare e- 
conomică, social^culturală și ur
banistică. S-a amplificat an de 
an și rețeaua comercială și de 
alimentație publică. în oraș 
funcționează, de exemplu, pes
te 110 unități de alimentație 
publică. O preocupare perma
nentă pentru conducerea 
T.A.P.L.-ului din oraș constă in 
studierea — prin sondaj — a 
cererilor și preferințelor mani
festate de cetățenii, de consu
matorii produselor desfăcute 
prin unitățile acestei rețele. în 
acest scop, sint organizate con
sfătuiri cu diferite categorii de 
cetățeni. Ei sint invitați să-și 
spună părerile asupra unor ex
poziții cu meniuri specifice a- 
cestei zone etnografice. Sint în
treprinse și alte acțiuni meni
te să îmbunătățească activitatea 
acestui important sector legat 
de buna servire a populației.

— Unitățile noastre — ne re
lata tovarășul Vasile Strîmbu, 
directorul T.A.P.L. Baia Mare 
— au realizat în acest an mai 
bine de 50 de sortimente culi
nare tradiționale. La unele res
taurante, de pildă, se găsește nu 
numai „vinul casei", dar și „pli
nea casei". Dorim ca fiecare 
consumator, vizitator, turist, ori
cine va apela la serviciile u- 
nităților noastre, să fie cit mai 
corespunzător servit, să apre
cieze comportarea lucrătorilor 
din rețeaua noastră, să se sim
tă — cum se spune — ca la el 
acasă. Recomandăm cu încre
dere, in această ordine de idei, 
unitățile „Mara-Parc", „Fami
lial", „Lacto-vegetarian", bra
seria „Transilvania", hanul

„Dealul Florilor", unde con 
matorii vor găsi o tradition 
ospitalitate maramureșeană, p 
cum și o bucătărie după gus 
rile oricui, inclusiv apreci 
„bucătărie țărănească" loc; 
Se poate arăta în această j 
vință, ca un argument conv 
gător, că la restaurantul „Lac 
vegetarian" se asigură zilnic 
proape 50 de preparate.

Mergînd în intimpinarea 
rințelor exprimate de consul 
torii de toate vîrstele, unită 
T.A.P.L. din Baia Mare stai 
continuu in vederea im 
nătățirii nivelului de deserv 
pentru crearea unei ambia 
cit mai plăcute in interioa 
acestor unități. De asemene; 
dată cu noul an școlar, un 
tea „Pietrosul" pune la dif 
ziția elevilor o pensiune, u 
aceștia pot servi masa. Tof 
vederea asigurării unei de 
viri cit mai civilizate, în 
tățile T.A.P.L. din Baia M 
se vor deschide, in curînd, 
multe cursuri de îmbogățire 
cunoștințelor profesionale, 
vorba, în primul rind, de o 
rie de prelegeri urmate de 
minării, vizind comportarea 
co-profesională a oamei 
care iși desfășoară munca î 
cest sector, de dezvoltarea 
atitudini pline de politețe și 
pect față de consumatori, 
combaterea necruțătoare a 
tare ce s-au manifestat pin 
cum în atitudinea unor sala 
din unități, de dezvăluire ci 
raj a oricăror fenomene ne 
ve care există în acest se

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scîi



viața internațională
Sărbătoarea ziarului

'SCPoporul unit și guvernul vor învinge"
PREȘEDINTELE ALLENDE:

Modrid. Râspuniind unui apel al comisiilor muncitorești și ol P.C. din Spa
nia, tineri muncitori madrileni demonstrează pentru drepturi și libertăți 

democratice

Criza monetară
• SUPRATAXA DE IO LA 

SUTA ASUPRA IMPORTU
RILOR ÎN S.U.A. VA ÎNRE
GISTRA UN EȘEC — DE
CLARA PREȘEDINTELE CO
MISIEI ECONOMICE A CON
GRESULUI AMERICAN

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele Comisiei economice a 
Congresului S.U.A., Henry Reuss, 
care a întreprins un turneu prin mai 
multe țări din Europa occidentală, a 
apreciat la întoarcere că măsurile 
economice luate de președintele 
N'ixon și in primul rind introducerea 
suprataxei de 10 la sută asupra im
porturilor vor înregistra un eșec. 
Reuss a adăugat că măsurile restric- 
îve vor fi un exemplu rău și pentru 
Lite țâri, iar adevărata valoare a do-

încheierea convorbirilor
bulgaro - franceze

europene pentru secu- 
situația din Orientul A-

SOFIA 12 (Agerpres). — în comu- 
icatul cu privire la convorbirile 
are au avut loc la Sofia intre mi- 
istrul de externe al Franței, Mau- 
ice Schumann, și ministrul de ex- 
:rne al Bulgariei. Ivan Bașev, se 
îlevă că a avut loc un schimb de 
ăreri in legătură cu problemele con- 
■rinței —-------- — *
tate, 
ropiat și din Asia de sud-esL Par
ia bulgară și-a expus punctul de 
edere in ceea ce privește evoluția 
tuației din Balcani. Aceste convor- 
iri, se arată in document, care au 
icurs în spiritul respectului și ințe- 
gerii reciproce, au demonstrat hotă-

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANA
INSTRUMENT DE EDIFICARE

A SECURITĂȚII PE CONTINENT
Interviu cu Jerzy Morawsky

director adjunct al Institutului de relații internaționale din Varșovia

Ideea securității și colaborării in Europa a cuprins cercuri și pături 
din cele mai largi ale opiniei publice, devenind o cauză a tuturor po
poarelor continentului, care se impune cu deosebită forță la ordincn 
de zi. De rezolvarea problemelor de edificare a unui sistem de secu
ritate europeană se preocupă astăzi tot mai intens conducători de state, 
guverne, parlamentari, reprezentanți ai vieții publice și obștești, oa
meni politici, specialiști in dreptul internațional etc.

Nu de mult, oaspete al tării noastre. Jerzy Morawsky, director ad
junct al Institutului de relații internaționale din Varșovia, a răspuns 
cu amabilitate solicitării dc a acorda un interviu pe această temă zia
rului „Scînteia".

— Cum priviți problema secu
rități’ europene in contextul 
actualelor evoluții din viața po
litică a continentului nostru ?

Este un adevăr unanim recu- 
:ut că problema securității eu- 
»ne a devenit o componentă esen- 
i a climatului politic de pe con- 
nt. Și aș vrea să subliniez, de la 
început, sensul actualului concept 
lecuritate. care presupune concre- 
■ea celor mai importante coman- 
ente ale coexistenței pașnice prin 
novarca largă a contactelor in- 
aționale, stimularea normalizării 
lultiplicăni. pe toate planurile, a 
jiilor dintre toate statele conti- 
ului, indiferent de orinduirea so- 
pohtică. pe baza respectării prin- 
îor suveranității și independenței 
male, egalității in drepturi, nea- 
.ecului in treburile interne, avan
ul reciproc. Vechea concepție des- 
securitate. izvorită din existența 

două blocuri militare, nu mai 
valabilitate in epoca noastră.
eia încrederii intre popoare, a 
nderii și consolidării păcii o ofe- 
u confruntarea forțelor, ci dez- 
rea cooperării și înțelegeri! intre 
le din estul și vestul continen- 
. Or. din acest punct de vedere, 
că in curentele de opinie dm 
Europei s-au cristalizat citeva 

nțe pozitive. Națiunile mici și 
icii se afirmă tot mai viguros pe 
i internațională. Marile puteri 
:ai pot să decidă singure in pro- 
:■ care interesează deopotrivă 
le globului.
asemenea s-a realizat un pro- 
real in ceea ce privește recu- 
c-rea frontierelor, a actualei con- 
iții politice a continentului. în 
sens se observă in politica ță- 
occ;dentale o doză sporită de 
m. In sfirșit, ideea de securitate 

interoccidentală
larului va fi camuflată, ceea ce va în
semna in continuare un pericol pen
tru economia S.U.A.

guverna
și marți. 

’ i la

TORONTO. — Ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, Takeo Fukuda, 
și alți șase membri ai cabinetului ni
pon au sosit simbătă la Toronto, ve
nind de la Washington, unde au avut 
convorbiri cu oficialități 
mentale americane. Luni v. 
miniștrii japonezi vor participa 
cea de-a 6-a conferință ministerială 
nipono-canadiană. în timpul întreve
derilor. interlocutorii vor evoca cu 
precădere actuala criză prin care 
trece sistemul monetar intcrocciden- 
tal. Vor fi examinate, de asemenea, 
relațiile comerciale dintre cele două 
țări, precum și un număr de pro
bleme internaționale.

rirea celor două țări de a acționa în 
numele întăririi securității și dezvol
tării colaborării în Europa și, de a- 
semenca. al păcii in intreaga lume. 
O atenție deosebită a fost acordată 
examinării evoluției relațiilor bilate
rale. Părțile au căzut de acord să ex
tindă și să adincească colaborarea in 
domeniul politic, al econoniei, cultu
rii. științei, progresului tehnic, exa- 
minind, in acest sens, măsuri cores
punzătoare. Cei doi miniștri au sem
nat un acord cu privire la colabora
rea în domeniul cinematografiei. S-a 
căzut de acord să fie semnat, in
tr-un viitor apropiat, un acord cu 
privire la navigație.

europeană s-a maturizat — dacă ne 
putem exprima astfel — Europa fiind 
concepută ca un ansamblu, ca un în
treg, curățat tot mai mult de reziduu
rile „războiului rece". Vechea menta
litate de bloc trebuie să dispară. Prin 
aceasta nu înțeleg că se va estompa 
competiția dintre state și dintre cele 
două sisteme politice, ci că se vor 
reliefa tot mai multe căi și mijloace 
de cooperare în atingerea unor obiec
tive și interese comune. Așadar, 
securitatea europeană reprezintă un 
proces care se realizează treptat, pe 
etape, de la rezolvarea problemelor 
mai simple pină la a celor mai com
plexe.

— Ce rol ar avea, in această 
direcție, convocarea conferinței 
general-europene ?

— Concretizarea dezideratului de 
securitate in Europa este in strînsă 
legătură cu convocarea unei confe
rințe internaționale pe această temă, 
idee sprijinită de multe țări, de cea 
mai mare parte a opiniei publice de 
pe continent. O asemenea conferință 
va constitui un important pas pe 
drumul făuririi unui sistem real de 
securitate.

Conferinței europene — concepută 
ca o serie de reuniuni succesive — 
i se atribuie rolul complex de fo
rum, ca și de instrument in miinile 
națiunilor continentului, menit să re
zolve pe rind problemele securității 
și cooperării in Europa. De pildă, 
virtualitatea ajungerii la un acord — 
în cadrul conferinței — cu privire la 
renunțarea la folosirea forței și ame
nințarea cu forța in relațiile dintre 
state va crea premise pozitive pentru 
trecerea la măsuri substanțiale in do
meniul dezarmării ș.a.m.d. După pă
rerea mea, un rezultat practic, deo- 

de activiști ai P.C.B 
in Cuba

HAVANA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : De
legația P.C.R., condusă de Iosif 
Uglar, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Satu-Mare al P.C.R.. care 
se află in Cuba intr-o vizită in 
schimb de experiență la invitația 
C.C. al P.C. din Cuba, a vizitat in 
ultimele zile, in orașul și provincia
Havana, diferite obiective economice, 
printre care uzina metalurgică „An- 
tillana de Acero", Centrul regional 
de dirijare a agriculturii și portul 
pescăresc Havana — cel mai mare 
port de acest fel din America La
tină. Oaspeții au fost însoțiți de Ani- 
bal Velaz Suarez, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, vicepreședinte al In
stitutului national de piscicultura.

Membrii delegației au avut, tot
odată. o intilnire cu comandantul Jose 
R. Machado Ventura, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-secretar al 
Comitetului de partid al provinciei 
Havana, și cu membri ai biroului 
provincial ; au fost abordate pro
bleme de interes comun privind mun
ca de partid in domeniul economiei 
și construcției socialiste.

agențiile de presă transmit
Todor Jivkov, prim-se

cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit delegația parlamentară ceho
slovacă, condusă de Dalibor Hanes, 
președintele Adunării Federale, care 
se află intr-o vizită in Bulgaria.

Primul ministru al Iranu- 
Jjjj Amir Abbas Hoveida, a pre
zentat șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi demisia guvernului său, in 
conformitate cu prevederile constitu
ției, care stipulează formarea unui 
nou cabinet după desfășurarea de 
alegeri generale. Recentul scrutin 
s-a încheiat, după cum s-a anunțat, 
cu victoria partidului actualului pre
mier, Iran Novin.

Delegația guvernamen
tală economică a R.P. Chi- 
neZ6 condusă de Cien Ci-kuan, 
ministrul industriei ușoare, a vizitat 
șantierul naval și fabrica de mo
toare Diesel ,.3 Mai" din Rieka. Cu 
acest prilej, delegația a avut convor
biri cu conducătorii întreprinderilor 
economice ale orașului, in cursul 
cărora s-a exprimat interesul reci
proc pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării economice dintre cele 
două țări. Prin deschiderea unei linii 
maritime intre portul Rieka și por
turile chineze, menționează agenția 
Taniug, au fost create condiții pen
tru intensificarea schimbului de 
mărfuri dintre Iugoslavia și R. P. 
Chineză.

sebit de important al primei confe
rințe general-europene ar fi institu- 
ționalizarea acesteia, adică crearea 
unui organism permanent al statelor 
europene, menit să asigure cadrul 
favorabil și continuitatea dezbaterilor 
și negocierilor. Reglementarea ches
tiunilor privind securitatea, care, fără 
îndoială, va necesita timp, va de
termina ameliorarea considerabilă și 
consolidarea relațiilor intereuropene.

— Cum apreciațl stadiul actual 
de pregătire a conferinței asu
pra securității ?

— Cred că astăzi sintem mai aproa
pe ca oricind de momentul convo
cării conferinței europene. Discuțiile 
pe plan bilateral au influențat favo
rabil climatul politic general. Se știe 
că unele țări membre ale N.A.T.O. 
au incercat prin diverse condiționări 
să amine discuțiile pregătitoare, insă, 
in ultima vreme, se observă schim
bări vizibile in poziția acestor țări, 
creindu-se premise pentru trecerea la 
faza convorbirilor pregătitoare in ca
dru multilateral. Firește, orice în
cercări de a pune condiții prealabile 
reprezintă o manevră de a tergiversa 
convocarea conferinței și nu 
cauzei securității.

slujesc

care îl 
specia-

— Care este rolul pe 
atribuiți dialogului intre . 
liștii in domeniul științei poli
tice ?

— Intilnirile dintre cei care acti
vează in domeniul științelor politice 
pot aduce, după părerea mea, o con
tribuție importantă la opera securită
ții europene. Schimbul de opinii in
tre reprezentanții din diferite țări 
exercită o funcție creativă. Reuniu
nile științifice avind ca temă cola
borarea și securitatea pe continent 
facilitează o înțelegere mai profundă 
a problemelor respective, oferă o 
bază folositoare pentru politica gu
vernelor și atitudinea opiniei publice. 
Modelele de securitate propuse de 
știință, analiza științifică a fenomene
lor politice au un rol însemnat in 
procesul de edificare a unui sistem 
real de securitate, în general, in pre
gătirea și convocarea conferinței eu
ropene. in special. în discuțiile avute 
cu colegii români am putut constata 
convergența punctelor noastre de ve
dere, dorința comună de a face tot 
ce este posibil pentru cauza păcii și 
securității pe continent.

Viorel POPESCU

SANTIAGO DE CHILE 12 (Aw 
pres). — Evoclnd realizările obținute 
de guvernul Unității Populare in 
Chile, președintele Salvador Allende 
a subliniat, in cadrul unui interviu 
acordat agenției Prensa Latina, fap
tul că ..în acest an au fost naționali
zate cuprul, salpetrul, fierul, oțelul 
și cărbunele, expropriate 1 400 de la-

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
KABUL 12 (Agerpres). — Ambasa

dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Afganistan. Alexandru Boabă, a pre
zentat scrisorile de acreditare rege
lui Mohammed Zahir Khan Shah. 
Au fost dc față Aii Mohammad, mi
nistrul Curții Regale, și Mohammad 
Musa, ministrul afacerilor externe. 
După această ceremonie, regele Af
ganistanului a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul român.

Primii-miniștri ai Marii 
Britanii, Irlandei și Ulsieru- 
lui vor participa la o reuniune con
sacrată analizării situației din Irlan
da de Nord, s-a anunțat oficial la 
Londra și Dublin. Deși nu s-a fixat 
o dată precisă, la Londra, sediul vii
toarelor convorbiri la nivel înalt, se 
apreciază că reuniunea ar putea avea 
loc inaintea ședinței extraordinare a 
Camerei Comunelor din 22 și 23 sep
tembrie.

Intre Italia și Republica 
San Marino “ fost incheiat “ 
act adițional la convenția de priete
nie și bună vecinătate prin care sint 
modificate o serie de prevederi ale 
acesteia. Documentul a fost semnat 
de ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro. și de secretarul de 
stat al Republicii San Marino, Fe
derico Bigi.

Primul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Etiopiei in Republica Populară 
Chineză, Makonnen Kebret, a sosit 
la Pekin — informează agenția Chi
na Nouă.

Mansfield la Rabat. Scnn- 
torul american Mike Mansfield, li
derul majorității democrate din Se
nat, a sosit inlr-o vizită oficială in 
Maroc. El urmează să fie primit de 
regele Hassan al II-lea, de premierul 
Karim Lamrani și de alte oficialități 
marocane.

Costul vieții în Argentina 
a sporit in cursul celui de-al doilea 
trimestru al anului cu 32,3 la sută — 
s-a anunțat oficial la Buenos Aires. 
Tn primele trei luni ale anului, creș
terea fusese de 30,7 la sută.

Banca națională a Brazi- 
Hoi 3 anuntat devalorizarea mone
dei țării — cruzeiroul — cu 1.86 la 
sută. Este cea de-a șasea măsură de 
acest gen adoptată de guvernul 
zilian de la începutul anului.

Puternice incidente 
SldlO, 8enerate 116 uciderea 
elev negru in virstă de 16 ani. 
produs in ultimele două zile in lo
calitatea americană Lubbock, statul 
Texas. în semn de protest, populația 
de culoare a organizat demonstrații 
în centrul orașului. Poliția a interve
nit cu brutalitate, 
Au fost instituite 
lație.

operînd arestări, 
restricții de circu

sute 
din 
si- 

malul

al tehnologiei in

RECORDURI.
P R ETU TINDE N I

depune in contul victimelor inunda
țiilor din valea Mekongului.

Anthony Wedgwood
Benn, ministru
fostul guvern laburist britanic, a so- 

de prietenie in

CENTRU METEOROLOGIC 
PENTRU PUBLIC

l-a Leningrad a fost creat un nou 
centru de informații meteorologice. 
Radiolocatoiul meteo al centrului 
permite detectarea pînă la o distan
ță de 300 kilometri a formării și 
dezlănțuirii furtunilor, ploilor, a 
unor puternice căderi de zăpadă. 
Leningrădenii se pot adresa centru
lui prin telefon, la orice oră din zi 
și din noapte, pentru a afla previ
ziunile meteorologice pe perioada 
imediat următoare.

SCLAVAGISM 
SUD-AFRICAN

Cit valorează in Republica Sud- 
Africană munca unui miner negru ? 
Regimul de apartheid, de cruntă 
discriminare rasială, a stabilit : a 
20-a parte din cea a unui miner 
alb. Recent, sub presiunea luptei 
revendicative a populației munci
toare negre, care se bucură de spri
jinul cercurilor progresiste din 
R.S.A și de cel al opiniei publice 
internaționale, această proporție a 
fost întrucitva corectată in favoa
rea muncitorilor de culoare. Acum 
minerul alb ciștigă, în medie, doar... 
de 10 ori mai mult decit colegul său 
negru Jn minele de aur și cărbune 
din R.S.A. lucrează in prezent peste 

Un tînăr tailandez in virstă de 21 
de ani a făcut un legământ prin care

MARATONUL BUCURIEI
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tifundii, etatizată Banca Centrală, Iar 
importurile și exporturile țării au 
fost trecute sub control de stat". A- 
ceste fapte, a menționat președintele 
chilian, au generat rezistența indir- 
jita a unor grupuri sociale din țară 
și din străinătate, lezate in interesele 
lor. „Dar poporul unit și guvernul, 
care contează pe sprijinul forțelor ar
mate ale țării, vor invinge", a 
spus el.

Refcrlndu-sc la vizitele întreprinse 
in o seric (le țări latino-anicricane, 
Salvador Allende a arătat că „numi
torul comun al actelor adoptate cu 
prilejul acestor vizite este respectul 
pentru liotăririle noastre suverane, 
dreptul dc a dispune dc bogățiile 
noastre dc bază fără să acceptăm nici 
un fel de presiuni, sublinierea nece
sității unei acțiuni comune care să 
ne permită să depășim stadiul de 
subdezvoltare și să ridicăm condițiile 
materiale de viață ale popoarelormateriale de viață __ ______
noastre. Nu putem privi impasibili 
drama milioanelor și milioanelor de 
latino-americani in fața lipsei de ali
mente, de educație, de locuințe, de 
muncă, de cultură și de sănătate". 
„Țările noastre au dreptul să-și a- 
pere economiile, să apărăm ceea ce 
este al nostru", a precizat in înche
iere Salvador Allende.

R. P. Chineză, la invitația Institutului 
pentru afacerile externe — anunță 
agenția China Nouă.

Președintele Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco,2 
anunțat, intr-un discurs radiotelevi
zat, că va prelua personal conduce
rea luptei împotriva organizației de 
guerilă urbană Tupamaros. Motivînd 
hotărirea sa prin climatul de tensiune 
existent in prezent in țară, el a făcut 
cunoscut că va lua „toate măsurile 
necesare în vederea restabilirii or
dinii".

Bugetul R.F.G. pe anul 
1972 se va ridica la 106,57 miliarde 
mărci vest-germane — a declarat 
Karl Schiller, ministrul economiei și 
finanțelor al R. F. a Germaniei. Cu 
același prilej, Karl Schiller a anun
țat că, anul viitor, vor fi majorate 
prețurile la tutun, alcool și benzină.

La invitația cancelarului
Bruno Kreisky,primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, 
prinde o vizită oficială in 
tre 26 și 29 octombrie.

va între- 
Austria în-

Un cutremur de pămînt, 
avind o intensitate de 4.5 grade pe 
scara Richter, a fost înregistrat sîm- 
bătă de Observatorul seismologie din 
Atena. Epicentrul mișcării seismice 
s-a aflat la 160 kilometri nord-vest 
de capitala Greciei. Cutremurul a fost 
puternic resimțit atit la Atena, cit și 
in orașele Voios și Lamia.

408 000 de muncitori de culoare. O 
mare parte dintre ei sint veniți din 
Malawi, Mozambic, Lesotho, Bots
wana.

LIDICE ASTĂZI
Cunoscut astăzi în lumea întrea

gă, satul martir cehoslovac Lidice, 
care a fost distrus de fas
ciști în cursul celui de al doi
lea război mondial, numără în pre
zent 503 locuitori, cifră egală cu 
cea pe care a avut-o în ziua tragică 
de 10 iunie 1942, cind intreaga popu
lație a fost exterminată mișelește. 
Locuitorii săi depun eforturi deose
bite pentru înfrumusețarea așeză
rii lor renăscute, spre care se în
dreaptă în fiecare an mii de vizita
tori. Printre altele, ei vor construi 
o școală nouă, un muzeu în care vor 
fi expuse tablourile donate comunei 
lor de către numeroși pictori ceho
slovaci și străini, o casă de cultură 
etc.

„l’Humanite
Simbătă șl duminică a avut loc la 

Coumeuvă, vast parc din apropierea 
Parisului, tradiționala sărbătoare a 
ziarului „l'Humanitâ". Cunoscută ca 
cea mai mare festivitate populară din 
Franța, sărbătoarea a atras și in acest 
an sute de mii de oameni ; membri 
ai P.C.F., simpatizanți, numeroși ce
tățeni ai Parisului și ai regiunii pa
riziene.

Pe frontispiciul imensei tribune a 
fostului hipodrom de la Coumeuve se 
putea citi o frază care a constituit 
deviza întregii manifestări : „împreu
nă cu partidul comunist, prin luptă 
și unire, pentru democrație și socia
lism !“

Intr-adevăr, această lozincă a con
centrat intreaga activitate și nume
roasele manifestări organizate in 
cursul celor două zile ale sărbătorii. 
Pe o suprafață de 47 hectare au fost 
amenajate aproximativ o mie de 
standuri grupate in mai multe oră
șele. De un mare succes s-a bucurat 
„orașul internațional" cuprinzind 
standurile a 36 de ziare, ale unor par
tide comuniste și muncitorești din 
cele cinci continente. Prezent ca și in 
anii precedenți, standul ziarului ..Scin
teia" a cuprins peisaje și imagini ale 
construcției socialismului in România, 
mostre ale presei contemporane ro
mânești, cărți și pliante documentare, 
o variată colecție de țesături popu
lare și obiecte de artizanat care au 
atras un numeros public.

Un alt punct de atracție al sărbă
torii l-a constituit „orașul cărții" ■ - 
vastă expoziție cu vinzare cuprinzind 
cele mai reprezentative lucrări in do
meniul politicii și filozofiei marxist- 
leniniste. noi apariții literare, sociale 
și științifice, enciclopedii și albume 
de artă. Standuri speciale ofereau 
lucrări, culegeri și albume închinate 
Comunei din Paris, al cărei centenar 
a fost sărbătorit in acest an.

Un adevărat nucleu spiritual și po
litic al festivității, care a concentrat 
atenția a zeci de mii de participanți, 
a fost „Standul C.C. al P.C.F.". In
tr-o vastă incintă acoperită, dotată 
cu ecran, camere de luat vederi și 
circuit închis de televiziune, s-au des
fășurat in cursul celor două zile in
teresante dezbateri pe teme politice 
la care au participat Georges Mar- 
chais, secretar general adjunct al 
P.C.F., Etiănne Fajon, Rene Piquet, 
Roland Leroy și alți membri ai Bi
roului Politic. Răspunzind întrebări
lor puse de participanți, vorbitorii au 
subliniat necesitatea unirii tuturor

ORIENTUL APROPIAT
REZULTATELE 

REFERENDUMULUI 
DIN REPUBLICA ARABA 

A EGIPTULUI

CAIRO 12 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor interne al Republicii Ara
be a Egiptului, Mamdouh Salem, a 
anunțat rezultatele referendumului 
popular asupra primei constituții 
permanente a țării, desfășurat sim- 
bătă, informează agențiile de presă. 
Ministrul egiptean a făcut cunoscut 
că in favoarea noii constituții au 
votat 7 867 620 de alegători, ceea ce 
reprezintă 99,98 la sută din totalul 
corpului electoral.

Trei mii dc case 
situate in partea de 
jos a orașului To
kio au fost înghi
țite duminică dimi
neața de mare din 
cauza unei maree 
neobișnuit de mari. 
Au fost inundate, 
de asemenea, 
de locuințe și 
alte localități 
luate la 
mării, al cărei flux 
a avut o înălțime 
mai mare cu 50 cm 
decit cea obișnuită. 
Oamenii de știință 
nu au găsit încă 
explicația fenome
nului. în fotogra
fie : aspect de la 

sinistrului.

s-a angajat să străbată, alergînd, 
distanța dintre Bangkok și Kolasin, 
578 km, dacă mama sa va supravie
țui unei boli de cancer. Și mama a 
învins boala Pornit în acest „ma
raton al bucuriei", tinărul a fost în- 
timpinat pe tot traseul cu multă 
simpatie de către locuitorii orașe
lor șl satelor prin care trecea, pri
mind multe daruri. In momentul so
sirii la Kolasin, el a declarat că 
toate donațiile ce i s-au oferit le va 

forțelor de stingă in vederea realiză
rii unei transformări profunde a so
cietății contemporane franceze.

Desfășurată de dimineață și pină 
seara, sărbătoarea ziarului „l'Huma- 
nite" a oferit un tablou plin de di
namism și culoare. Mii și mii de ti
neri și virstnici purtau la git eșarfa 
roșie a comunarzilor, panouri cu lo
zinci și imagini exprimau solidarita
tea comuniștilor cu lupta pentru eli
berare și independență națională a 
popoarelor din Indochina, cu lupta 
împotriva colonialismului șl a segre
gației rasiale in unele țări ale Africii.

Vignete, fluturași și stegulețe pur
tate de participanțl completau această 
diversă și ingenioasă propagandă vi
zuală menită să atragă noi aderenți 
la ideile și lupta comuniștilor.

Numeroși membri și simpatizanți ai 
Partidului Comunist din Spania, care 
trăiesc și muncesc in Franța, au or
ganizat standuri reprezentind organi
zații din diverse provincii ale Spaniei.

Un bogat program artistic și cul
tural, o expoziție de desene ilustrind 
evoluția graficii de-a lungul secole
lor de la Leonardo da Vinci la Hol
bein. la Brâncuși și Picasso, discoteci 
și formații teatrale au delectat pu
blicul de-a lungul celor două zile de 
festivitate.

O echipă de sportivi români a pre
zentat duminică dimineața pe scena 
centrală un program de gimnastică 
artistică, alături de formații din alte 
țări socialiste. Numeroși cîntăreți și 
orchestre au oferit concerte in fața 
a zeci de mii de spectatori. O atracție 
deosebită a constituit-o prezența pe 
scenele sărbătorii a cunoscutei cintă- 
rețe militante americane Joan Baez, 
a ansamblului de cîntece și dansuri al 
flotei sovietice, a unor patinatori ar
tistici de renume mondial.

La festivalul ziarului l’Humanite 
au luat parte reprezentanți a nu
meroase ziare comuniste din lumea 
întreagă. Ziarul „Scînteia" a fost re
prezentat de tovarășul Alexandru 
Ionescu, redactor-șef.

La a 36-a ediție a sa, sărbătoarea 
ziarului „l'Humanitd" s-a afirmat ca 
un eveniment de o largă semnifica
ție politică, care pune in evidență 
marea popularitate a partidului, a o- 
biectivelor de luptă care se înscriu 
în ampla activitate desfășurată de co
muniștii francezi pentru democrație 
și progresul societății franceze.

Paul DIACONESCU
Paris, 12 septembrie 1971.

BEIRUT — La Beirut s-a anunțat 
oficial că pomparea de petrol prin 
conducta .,Tapline", care a fost ava
riată miercuri seara, în urma unui 
act de' sabotaj, pe teritoriul iorda
nian, a fost reluată. După cum se 
știe, conducta „Tapline" transportă 
petrolul saudit spre porturile Medi- 
teranei, traversind Siria, Iordania și 
Libanul.
ACTIVITATE DIPLOMATICA
Hassan Sabry El Kholi, reprezen

tantul personal al președintelui An
war Sadat, s-a înapoiat la Cairo, 
după încheierea unei vizite oficiale 
de patru zile in Arabia Saudită. In 
cursul vizitei sale, Sabry El Kholi a 
transmit regelui Feisal un mesaj din 
partea președintelui Anwar Sadat. 
Diplomatul egiptean a avut, de ase
menea, convorbiri cu Omar Sakkaf, 
ministrul saudit al afacerilor exter
ne, asupra unor probleme legate de 
eforturile de mediere ale celor două 
țări pentru aplanarea conflictului 
dintre mișcarea de rezistență pales- 
tineană și autoritățile iordaniene.

Pe de altă parte, din capitala Ma
rocului se anunță că ministrul ma
rocan al afacerilor externe, Abellatif 
Filali, a părăsit simbătă Casablanca 
cu destinația Cairo, pentru a remite 
președintelui Anwar Sadat și secre
tarului general al Ligii Arabe, Ab- 
delkhalek Hossouna, mesaje din par
tea regelui Hassan al II-lea. La ple
care, ministrul a declarat că „mi
siunea sa se înscrie in cadrul normal 
al contactelor guvernului marocan 
cu Republica Arabă a Egiptului și 
Liga Arabă".

★

Delegația Partidului conservator 
britanic, condusă de Edward Brown, 
membru al Camerei Comunelor, și-a 
încheiat turneul intr-o serie de țări 
arabe, îndreptindu-se spre Londra — 
informează agenția M.E.N. în timpul 
turneului său, delegația a conferit 
cu oficialități guvernamentale pe 
marginea evoluției crizei din Orien
tul Apropiat.

In categoria concursurilor așa- 
zis originale trebuie inclus și cam
pionatul de... ședere pe stilpi, in mij
locul unei ape, organizat recent în- 
tr-o mică localitate din Olanda. La 
această competiție au luat parte 20 
de concurenți, dar numai 5 au fost 
capabili să depășească limita de 4S 
de ore proțăpifi in pari. Cel mai te
nace și mai rezistent s-a dovedit 
Hannes Yong, care nu s-a clintit din 
parul său timp de 85 de ore. Este $i 
acesta un... record.
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