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PARTIDUL 
ȘI POPORUL 

Izvorul vitalității

ININTREAGA ȚARĂ, O LARGĂ ACTIVITATE POLITICĂ,

VOINȚA DE A DĂRUI MAI MULT
PENTRU PROGRESUL ȘTIINȚEI 
Șl AL ECONOMIEI NAȚIONALE

de acad. Cristofor SIMIONESCU
președintele filialei din lași a Academiei f

și dinamismului 
societății noastre

Niciodată nu a apărut atît de preg
nant ca în aceste zile de intensă viață 
politică, de puternic avtnt în muncă 
cu care este întîmpinat Congresul al 
X-lea al P.C.R., una din trăsăturile 
caracteristice ale orînduirii noastre, 
izvorul forței și trăiniciei de nezdrun
cinat a acesteia — unitatea și coezi
unea întregului popor în jurul parti
dului, al conducerii sale.

Nestăvilita revărsare de entuziasm 
popular prilejuită de vizitele de lu- 
cftLrale conducătorilor de partid și 
de stat în județele țării, puternicul 
interes manifestat de opinia publică 
față de lucrările conferințelor organi
zațiilor județene de partid, sentimen
tele de profundă bucurie cu care toți 
cetățenii țării au salutat hotărîrile 
unanime ale acestora de a propune 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului — 
arată limpede ce legături trainice u- 
nesc partidul de cele mai largi mase 
ale poporului.

O ilustrare concludentă a acestor 
legături, marea autoritate de care se 
bucură partidul o constituie însuși 
faptul că numărul membrilor săi este 
azi mai mare de 1 900 000. unul din 
șapte cetățeni majori făcînd parte 
din rîndurile partidului. Cei mai îna
intați oameni ai societății consideră 
drept cea mai înaltă cinste si, tot
odată. o nobilă îndatorire patriotică 
de a-și aduce aportul la construirea 
socialismului înrolați sub steagul 
Partidului Comunist Român.

Principalii factori care- generează 
această sudură organică, legătura in
disolubilă dintre partid și popor, 
sînt : generalizarea relațiilor socia
liste în economie ; închegarea alian
ței dintre clasa muncitoare, țărăni
me, intelectualitate ; consolidarea pe 
toate planurile a noii orînduiri ; 
triumful ideologiei marxist-leniniste> 
continua întărire a rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
vieții sociale.

întreaga evoluție istorică a Româ
niei în ultimul sfert de veac confirmă 
însemnătatea corelației dialectice, a 
interdependenței dintre succesele 
poporului și cele ale partidului. 
Cu atît mai mari sînt realizările po
porului în opera de făurire a noii o- 
rînduiri, cu atît mai trainice sînt cu
ceririle sale revoluționare cu cît el își 
unește mai strîns rîndurile în jurul 
partidului. Pe de altă parte, partidul 
este cu atît mai puternic. își exer
cită cu atît mai viguros și eficient 
rolul de forță conducătoare a socie
tății cu cît cuvîntul lui găsește un 
ecou mai profund în rîndurile ma
selor, cu cît la înfăptuirea politicii 
sale participă întregul popor.

Unitatea clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile în ju
rul partidului reprezintă un fenomen 
firesc, intrucît politica partidu
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lui exprimă interesele vitale ale 
poporului. Această' *s'e vădește deo
potrivă în modalitatea de elaborare 
a politicii partidului — prin aplicarea 
creatoare a adevărurilor universale 
ale marxism-leninismului, a legilor 
generale ale revoluției și construcției 
socialiste în funcție de condițiile spe
cifice, particularitățile istorice, sociale 
și naționale distinctive, stadiul dez
voltării economice și sociale a țării 
— ca și în țelurile spre care este ea' 
îndreptată, slujirea necondiționată, 
plină de devotament, a celor mai 
scumpe năzuințe ale maselor popu
lare, a cauzei propășirii și înfloririi 
patriei socialiste.

Practica socială este principalul cri
teriu de apreciere a felului în care 
un partid îndreptățește încrederea 
clasei muncitoare, a poporului din 
rîndurile căruia s-a născut și care i-a 
încredințat destinele sale. Iar practica, 
marile transformări înnoitoare care 
au schimbat din temelii înfățișarea 
țării și viața oamenilor — lichidarea 
exploatării și a claselor exploatatoa
re, victoria deplină a socialismului 
pe pămîntul românesc, dinamismul 
imprimat economiei naționale de vas
ta operă de industrializare socialistă, 
realizarea unei producții industriale 
de 14 ori mai mare decît în cel mai 
prosper an al vechii Românii și spo
rirea de peste 5 ori a venitului na
țional, marele prestigiu internațional 
al țării, prețuirea și stima de care se 
bucură peste hotare — toate aceste 
realități de necontestat, dovedind 
justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului, stau la temelia profundei 
încrederi și adeziuni a poporului față 
de politica partidului, a elanului pa
triotic cu care o înfăptuiește. Aceas
ta reprezintă principala forță motrice 
a progresului societății noastre

Coeziunea întregului popor în ju
rul partidului reflectă unul dintre 
cele mai semnificative procese pro
prii orînduirii noastre — păstrîndu-și 
rolul de avangardă marxist-leninistă 
a clasei muncitoare, partidul acțio
nează, pe măsură ce urcăm oe trepte 
tot mai înalte ale construcției socia
liste, ca exponent al intereselor fun
damentale și conducător recunoscut 
al întregii noastre națiuni.

Unitatea poporului în jurul parti
dului, al conducerii sale și-a găsit 
o ilustrare grăitoare în sentimentele 
de profundă aprobare și satisfacție 
cu care a fost primită nu numai 
de comuniști, dar de toți cetățenii 
tării, hotărîrea unanimă a confe
rințelor județene de partid de a 
pronune Congresului realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in func
ția de secretar general al C.C. al 
P.C.R. Manifestîndu-si prețuirea pen
tru remarcabila sa contribuție la ela
borarea și aplicarea politicii interne 
și externe a partidului, la fundamen

tarea programului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, la asigurarea 
muncii colective în organele de 
conducere ale partidului, la pro
movarea unei înalte responsa
bilități și exigente în activita
tea de conducere a partidului și 
statului — comuniștii, întregul popor 
și-au exprimat convingerea că pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului va chezășui și în 
viitor consecvența politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, fermi
tatea cu care ea slujește interesele 
fundamentale ale poporului român, 
interesele generale ale cauzei socia
lismului și păcii. De aportul său în
semnat este legată imprimarea în ul
timii ani a unui spirit novator în 
toate domeniile vieții sociale, crește
rea combativității față de factorii de 
stagnare, rutină și conservatorism, 
manifestarea unei perseverențe nea
bătute în sprijinirea noului. Pe a- 
dresa Comitetului Central al parti
dului sosesc în aceste zile mii de 
scrisori prin care colective ale oa
menilor muncii din mari întreprin
deri. instituții, așezăminte de cultură, 
comuniști, ca și cetățeni care nu fac 
parte din rîndurile partidului își ex
primă în cuvinte calde, emoționante, 
sprijinul față de propunerea pe care 
o califică drept „cea mai bună ale
gere". în felul acesta, Congresul va 
ratifica prin votul său privind desem
narea secretarului general al Comite
tului Central o alegere efectuată ne
mijlocit de masa comuniștilor, de 
partid în întregul său, susținută de 
voința unanimă a poporului

Continua întărire a unității între
gului popor în jurul partidului se re- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Alte colective de muncă raportează 

îndeplinirea planului și angajamentelor
Porțile de Fier

A început umplerea sasului aval al ecluzei

(De la trimisul nostru, Nistor Țuicu). 27 iulie 1969. Pe platforma 
capului aval al ecluzei, inginerul Nicolae Decuseară, șeful șantierului 
energo-montaj din cadrul sistemului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, dă ultimele indicații înaintea începerii probelor cu 
apă la ecluză. Pe lîngă inginerul șef al șantierului se mai află aici 
maiștrii Vasile Gheorghiță, Mihai Filimon, Matei Dumitru, Ion Dodon, 
șefii de echipă Nicolae Cioban și Gheorghe Andriță, care, împreună 
cu formațiile de lucru pe care Ie conduc, au adus o deosebită con
tribuție la urgentarea lucrărilor.

La ora 16,30 se dă dispoziție de lansare la apă a grindei macaralei 
portabile de 63 tone pentru a deschide supapa de egalizare de la batar- 
doul galeriilor capului aval al ecluzei. După opt minute începe ridi
carea supapei : primele cantități de apă din Dunăre pătrund în galerii 
și astfel începe inundarea ecluzei.

Realizarea acestei lucrări dovedește că muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii de la Porțile de Fier își respectă cuvîntul dat, de a crea 
toate premisele ca. în cinstea Congresului partidului, primul vas să 
treacă prin ecluza de pe malul românesc.

Minerii Văii Jiului
Exploatările miniere din Petroșani 

împreună cu. celelalte întreprin
deri din acest centru indus
trial au realizat de la începutul 
anului și pînă acum o producție 
globală valorică mai mare cu 
aproape 23 milioane lei decit cea 
planificată.

Unitățile industriale din Valea 
Jiului au produs peste sarcinile 
stabilite 42 000 tone de cărbune, 
aproape 12 000 000 kWh energie

Documentele pregătitoare ale Con
gresului al X-lea al P.C.R., supuse 
spre dezbatere organizațiilor de 
partid și întregului popor, formulea
ză, pe temeiul concepției marxist-le
niniste cu privire la căile progresu
lui unei societăți socialiste și a cu
noașterii exacte a condițiilor materi
ale și spirituale ale țării, obiectivele 
cantitative și calitative ale dezvoltării 
.României în perioada 1970—1975. Par
tidul nostru are o vastă experiență în 
evaluarea posipiljtăț.il.or reale „ale „ță
rii, orientarea precisă a mijloa
celor de care dispunem spre a atinge 
la timpul și în ritmul prevăzut țeluri
le propuse. îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor planurilor de pînă 
acum dovedește capacitatea par
tidului atît de a stabili realist, 
în deplină concordanță cu in
teresele supreme ale poporului, obiec
tive de lungă durată, cît și de a ob
ține adeziunea conștientă a tuturor 
membrilor societății, de a-i mobiliza 
și organiza pentru a traduce în fapt 
avîntatele prevederi ale documente
lor succesive de genul celor pe care 
le dezbatem în prezent.

Știm că. în trecut, neprieteni dina
fară și dinlăuntru au privit cu scep
ticism planurile noastre ; ei nu voiau 
să creadă că un partid care în mo
mentul eliberării țării era lipsit de 
experiență de guvernare ar putea pla
nifica corect și realiza întocmai, la 
scara unei țări, dezvoltarea economi
ei și culturii pe perioade atît de 
lungi Ritmul prevăzut de industriali
zare a României li se părea unor ex- 
perți cu renume de domeniul fantas
ticului, ridicarea în masă a nivelului 
cultural al poporului la treapta fixa
tă de documentele partidului — o 
utopie. Faptele au arătat însă că s-au 
înșelat ei, și nu noi. S-au înșelat pen
tru că nu includeau în calculele lor 
nici analiza științifică a datelor ini
țiale, nici forța ideilor revoluționare, 
nici puterile reale ale poporului, atîta 
vreme înăbușite.

Triumfători de-a lungul unui sfert 
de secol, putem avea certitudinea că 
și actualul proiect de Directive este 
profund ancorat în realitate, alcătuit 
pe măsura aspirațiilor și posibilită
ților noastre. Această certitudine se 
impune cu atît mai mult astăzi, cînd 

electrică, 3 000 kg fibre șî fire de 
mătase artificială, 4 000 mc bușteni 
și alte produse. In aspirația lor de a 
adăuga noi succese la cele de pînă 
acum, minerii și lucrătorii celor
lalte unități din bazinul Văii Jiu
lui și-au majorat angajamentele, 
hotărînd să realizeze, peste angaja
mentele inițiale, o producție su
plimentară de cel puțin 6 mili
oane lei
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experiența partidului este mal bo
gată ca oricind, cînd poporul trăiește 
din plin binefacerile socialismului, a 
atins cea mai înaltă treaptă de con
știință din istoria sa și muncește li
ber, într-o țară stăpînă pe propriul 
ei destin.

Fiecare dintre noi regăsește în a- 
ceste documente grija permanentă a 
partidului pentru bunăstarea poporu
lui, pentru dezvoltarea economiei. 
Aș dori să stărui îndeosebi asupra 
faptului că documentele scot fn evi
dență aspectele fundamentale ale 
transformărilor materiale și spiritu
ale legate de revoluția științifică și 
tehnică contemporană și promovează 
pătrunderea spiritului și metodelor 
științifice în cele mai diferite forme 
de activitate. Știința este concepută 
ca o pîrghie deosebit de importantă 
a dezvoltării economiei și i se cere 
să-și sporească rolul în cadrul for
țelor de producție. Ca om de știință, 
subscriu deci întru totul prevederilor 
din Teze și proiectul de Directive

Subliniez însă că îndeplinirea ce
rințelor obiective pe care le impli
că rolul științei în ansamblul pro
gresului nostru social înseamnă nu 
numai eforturi deosebite pentru oa
menii de știință, ci și înțelegerea 
ponderii și funcției pe care partidul 
le-o acordă în dezvoltarea societății

încerc să explic
Toată lumea este de acord, cel pu

țin în vorbe, că știința (respectiv 
slujitorii ei) reprezintă o importan
ță premisă a mersului nostru înainte, 
în ritmul dorit și necesar, spre a a- 
șeza cît mai repede cu putință Româ
nia în rîndul țărilor cu cea mai a- 
vansată civilizație și cultură Dar. 
în ciuda acestei recunoașteri verba
le sau formale, persistă la diferite 
organe și nivele înțelegeri greșite, 
derivate dintr-o veche mentalitate și, 
bineînțeles, generatoare de practici 
producătoare de daune. Așa. spre pil
dă, unora știința le apare ca ceva dat. 
preexistent și autoaplicabil în produc
ție, în administrație etc. Or, știința 
nu e niciodată terminată, e în perpe
tuă dezvoltare, iar de îndată ce s-a 
consolidat ceva nou, e nevoie de un 
complicat proces de transformare a 
cuceririlor în forță de producție

(Continuare in pag. a Il-a)

întreprinderile 
din Sighișoara

întreprinderile industriale din 
municipiul Sighișoara și-au depășit 
obiectivele înscrise în angajamen
tele luate în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 23 August. 
Ele au realizat o producție globală 
suplimentară de 6,1 milioane lei. 
Pe baza valorificării unor noi re
zerve interne, colectivele industria
le din Sighișoara și-au suplimen
tat angajamentul, urmînd ca pînă 
la finele anului să realizeze o pro
ducție globală — peste angajamen
tul iniția] — de 4,4 milioane lei.

Constructorii 
de autoturisme

Colectivul Uzinei de autoturisme 
Pitești a depășit cu peste 14 mili
oane lei angajamentul inițial la 
producția globală, iar la producția 
marfă cu peste 6 700 000 lei. Luîn- 
du-se în considerare posibilitățile 
existente, colectivul întreprinderii 
și-a sporit angajamentele la pro
ducția marfă cu 13 milioane lei, 
iar la producția destinată exportu
lui de la 1 500 000 lei, la 10 500 000 
lei. Aceste realizări situează Uzina 
de autoturisme din Pitești printre' 
întreprinderile cu cea mai ridicată 
rentabilitate din județ

Legămînt de credință 

patriei socialiste
Cei mai tineri os

tași ai țării au depus 
ieri jurămintul de cre
dință patriei, poporu
lui și conducerii de 
stat a Republicii So
cialiste România într-o 
solemnă și fierbinte 
manifestare a înaltelor 
simțăminte patrioti
ce. Vibrantul legămînt 
ostășesc a răsunat pre
tutindeni in unități
le noastre militare in 
atmosfera acestei veri 
deosebite, dominată 
de cele două mari e- 
venimente din viața 
poporului nostru : Con
gresul al X-lea al 
Partidului Comunist 
Român și jubileul a- 
nului XXV al Elibe
rării.

In acest moment so
lemn, cu ochii ațintiți 
la drapelul patriei, 
ostașii au fost însufle
țiți de deplina aaezi- 
une a tuturor oameni
lor muncii față de pto- 
gramul de înflorire 
a României socialis
te, față de politica 
internă și externă 
marxist-leninistă a 
partidului. Luindu-și 
sacrul angajament, de 
a fi devotați patriei și 
poporului, cei mai ti
neri ostași ai țării și- 
au îndreptat ginduri- 
le cu profundă recu
noștință spre partid, 
spre conducerea sa in 
frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu
vintele secretarului 
general al partidului 
sînt mereu vii în me
moria ostașilor: „A-
vem un tineret mi
nunat, care face în

permanență dovada 
multiplelor sale cali
tăți, capacității de a 
se dărui, de a săvirși 
fapte eroice, atît în 
munca de construcție 
socialistă, cît și în pre
gătirea pentru a servi 
cauza poporului și a- 
părării patriei".

Legămintul de ieri, 
al celor mai tineri os
tași ai țării, s-a unit 
firesc cu marele flux 
afectiv al poporului 
român, constructor al 
socialismului, neclin
tit in hotărîrea sa de 
a-și consacra impetu
osul efort al forței 
constructive apărării 
cuceririlor revoluțio
nare, îndeplinirii cu 
răspundere patriotici 
a vastului program e- 
laborat de partid pen

ii

Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, în 
ziua de 27 iulie, cel 
mai tînăr contingent 
de ostași ai trupelor 
Consiliului Securității 
Statului a depus ju- 
rămîntul militar. La 
festivitatea prilejuită 
de acest eveniment in 
viața militarilor din u- 
nitățile din Capitală au 
luat parte tovarășii Ion 
Stănescu, președintele 
Consiliului Securității 
Statului, general-loco- 
tenent Grigore Ră- 
duică, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului 
Securității Statului, 
Dan Marțian, se
cretar al Comitetului 
municipal București al 
P.C.R., general-maior

PREMIILE CONCURSULUI
„MAMAIA ’69“

Duminică seara s-a încheiat ediția 
1969 a Concursului național de crea
ție și interpretare de muzică ușoară 
românească

Dăm mai jos lista premiaților la 
această ediție a concursului :

1. LA CONCURSUL DE INTER
PRETARE :

Premiul 1 : DAN SPĂTARU și DO
RIN ANASTASIU.

Premiul II : ANCA AGEMOLU și 
AURA URZICEANU.

Premiul III : SERGIU CIOIU.
Mențiuni : OCTAVIAN CADIA, 

GABRIELA TEODORESCU, AQUI- 
LINA SEVERIN, DOINA SPATARU 
și VALENTINA POPESCU

2. LA CONCURSUL DE CREAȚIE 
PENTRU LUCRĂRILE INEDITE :

Premiul I : Cîntecului „Nu se poa
te" pe muzica și versurile lui HENRI 
MALINEANU.

Premiul II : Cîntecului „Vechiul 
pian" de VASILE VA.SILACHE-ju- 
nior pe versuri de GEORGE MIHA- 
LACHE.

Premiul III : Cîntecelor „Știu" de 
NICOLAE KIRCULESCU oe versuri 
de FRED FIREA și „Pi-am știut" de 
MIȘU IANCU pe versuri de ALE
XANDRU MANDI.

Mențiuni : Cîntecelor „Mîinile tale" 
de GELU SOLOMONESCU pe ver
suri de CIUPI RADULESCU, „La 
vîrsta întrebărilor" de GEORGE 
GRIGORIU pe versuri de ANGEL 
GRIGORIU și ROMEO IORGULES- 
CU și „Cu ochii închiși" de SERGIU 
MALAGAMBA pe versuri de AUREL 
FELEA

3. LA CONCURSUL DE CREAȚIE, 
PENTRIJ LUCRĂRILE CREATE ȘI 
DIFUZĂTE\TN PERIOADA APRILIE 
1968—APRILIE 1969 : 

Telegramă
/

Excelenței Sale Domnului general de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru
LIMA

Tn numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, vă adresez, Excelență, cu prilejul aniversării zilei naționale 
a Republicii Peru, felicitări cordiale și urări pentru prosperitatea po
porului peruvian, pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, 
în folosul păcii și colaborării internaționale.

tru înflorirea Români
ei socialiste.

La solemnitățile ca
re au avut loc în di
ferite localități din 
țară au luat parte 
membri ai colegiului 
Ministerului Forțelor 
Armate, comandanți de 
armate și arme, re
prezentanți ai organe
lor județene de par
tid și de stat, ai Uniu
nii Tineretului Comu
nist, generali și ofițeri 
superiori. De aseme
nea, au fost prezenți 
veterani din războiul 
antihitlerist, tineri 
din întreprinderi și 
instituții,- studenți și 
elevi.

maior
Eugen VLADIMIR

★

Paul Marinescu, Du
mitru Gherghișan, 
prim-secretar al Co
mitetului municipal 
București al U.T.C.

Depunînd jurămân
tul, ostașii trupelor 
de securitate și-au ex
primat adeziunea de
plină față de politica 
partidului și statului 
nostru, față de docu
mentele pregătitoare 
ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., an- 
gajîndu-se să nu pre
cupețească nici un e- 
fort pentru însușirea 
măiestriei militare, 
astfel incit să poată 
îndeplini întocmai ori
ce misiune încredin
țată de partid și pu
nem.

Marele premiu : Cîntecului „Din 
totdeauna pe acest pămînt" de TE- 
MISTOCLE POPA pe versuri de 
MIRCEA BLOC.

Premiul II ; Cîntecelor „Ora cîn
tecului" de FLORIN BOGARDO pe 
versuri de IOANA DIACONESCU și 
„Să nu uităm trandafirii" de FLORIN 
BOGARDO pe versuri de OVIDIU 
DUMITRU.

Premiul III : cîntecelor „De ieri 
pînă azi" de LAURENȚIU PROFETA 
pe versuri de MIHAI DUMBRAVĂ 
și „Of inimioară" de EDMOND DEDA 
pe versuri de HARY NEGRIN.

Mențiuni : cîntecelor „Te string la 
piept, dragostea mea" de ELLY RO
MAN pe versuri de VICTOR EFTI- 
MIU, „N-ar trebui" de CONSTAN
TIN DRĂGHICI pe versuri de AU
REL FELEA și „Ai plecat rîzînd" 
de PETRE MIHAIESCU pe versuri de 
ANGEL GRIGORIU și ROMEO IOH- 
GULESCU

Compozitorului TEMISTOCLE PO
PA i s-a acordat, de asemenea, o 
mențiune de popularitate pentru cîn- 
tecul „Fanfara militară".

Artistului emerit. GICA PETRES
CU i s-a geordat premiul discului 
pe anul 1968.

Concursul național de creație și in
terpretare de muzică ușoară româ
nească — ediția 1969 s-a încheiat cu 
un concert al laureaților.

(Agerpres)

In pag. a Il-a — corespondența i 
CONCURSUL „MAMAIA’69" — 
ETAPĂ SEMNIFICATIVA PEN
TRU MUZICA UȘOARA ROMA

NEASCĂ

NICOLAE CEAUȘESCU l
Președintele Consiliului de Sfat 
al Republicii Socialiste România
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actualitatea culturală
Comemorarea poetului

Petofi
„CÎNTARE

ROMÂNIEI SOCIALISTE"

Moderna iihdiistrie

a lemnului

TG. MUREȘ (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Ieri au continuat in județul 
Mureș festivitățile prilejuite de îm
plinirea a 120 de ani de la moartea 
poetului revoluționar Petofi Săndor. 
Au luat parte Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, M6- 
liusz Jdzsef. vicepreședinte al Consi
liului național al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, re
prezentanți ai unor instituții de cul
tură și artă. A fost de față delegația 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară, 
condusă de Darvas Jdzsef, care se 
află în vizită în țara noastră. A par
ticipat, de asemenea, Jâzsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

în cursul dimineții la monumentul 
Eroilor de la 1848 din Albești, în ca
drul unei solemnități, au fost depuse 
coroane de flori din partea organe
lor locale de partid și de stat, a Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a Uniunii Scriitorilor, a 
Consiliului național al oameni
lor muncii de naționalitate maghia-

ră și a altor instituții. Au fost depuse, 
de asemenea, coroane din partea Uni
unii Scriitorilor din R. P. Ungară și 
a Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești. A urmat apoi solemnitatea dez
velirii unei plăci comemorative pe 
locul unde a căzut poetul, placa a- 
vînd următoarea inscripție : „Aici a 
căzut, la 31 iulie 1849, marele poet 
revoluționar Petofi Săndor, erou al 
luptei pentru libertatea popoarelor".

în Piața cetății din Sighișoara, in 
prezența a peste 4 000 de cetățeni, s-a 
desfășurat o adunare populară la 
care au luat cuvîntul Pompiliu Ma- 
covei, acad Zaharia Stancu, Darvas 
Jozsef, președintele Uniunii Scriito
rilor din R. P. Ungară, și scriitorul 
Meliusz Jdzsef. Vorbitorii au reliefat 
figura tnflăcăratului luptător și poet 
revoluționar maghiar, dragostea de 
popor, încrederea lui în progres, fap
tul că întreaga sa activitate și operă 
literară este un imn închinat liber
tății poporului său. S-a relevat tot
odată că opera lui Petofi s-a înscris 
nu numai în istoria literaturii ma
ghiare, ci și în cea a literaturii uni
versale, precum șd prețuirea de care 
se bucură opera poetului în România.

Cu același prilej în Piața cetății 
din Sighișoara s-a prezentat un bo
gat program artistic.

Joi 31 iulie va avea 
loc in sala Ateneului 
român festivalul lite- 
rar-muzical intitulat 
„Cîntare României so
cialiste", organizat sub 
egida Frontului Unității 
Socialiste Cuvîntul de 
deschidere al manifes
tării va fi rostit de 
poetul Eugen Jebelea- 
nu, membru corespon
dent al Academiei, fi 
de acad. Zaharia Stan
cu, președintele Uniu
nii Scriitorilor. Vor citi

din operele lor poeții: 
Alexandru Andrițoiu, 
Theodor Balș, Cezar 
Baltag, Ion Bănuță, 
Mihai Beniuc, Ana 
Blandiana, Demostene 
Botez, Radu Boureanu, 
Franz Bulhardt, Dumi
tru Corbea, Ben Corla- 
ciu, George Dan, Geo 
Dumitrescu, Eugen 
Frunză, Emil Giurgiu- 
ca, Grigore Hagiu, Ion 
Horea, Majteny Erick, 
Jozsef Meliusz, Con
stantin Nisipeanu, Mi-

ron Radu Paraschives- 
cu, Adrian Păunescu, 
Veronica Porumbacu, 
Marin Sorescu, Nichita 
Stănescu, Nicolae Sto- 
ian, Szasz Janos, Tra
ian lancu, Szemler Fe
renc, Nicolae Tăutu, 
Virgil Teodorescu, Ci
cerone Theodorescu și 
Victor Tulbure.

La Festival îșî dau 
concursul soliști ai O- 
perei Române, precum 
și soliști și corul Fi
larmonicii.

etapă semnificativă pentrn
muzica ușoară romanească■

FESTIVALUL SLĂNICULUI

pe meleaguri gorjene

Conceput ca o manifestare în spri
jinul afirmării unor noi valori din 
mișcarea artistică de amatori, Festi
valul Slănicului — organizat de Co
mitetul județean pentru cultură și 
artă Bacău și aflat la cea de-a doua 
ediție a sa — este dedicat celor două 
mari evenimente pe care le întîm- 
pină poporul nostru în luna august: 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și 
cea de a 25-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist. Festi
valul a debutat printr-o pitorească 
paradă a portului și datinilor, susți
nută ds aproape 700 artiști amatori, 
•din această bogată zonă folclorică, 
prin vernisajul expoziției de artă 
populară „Din comoara strămoșeas
că* șl prin vernisajul expoziției de 
pictură, grafică, sculptură „Peisaje

socialiste", realizată de cenaclul 
U.A.P. „Nicu Enea“ din Bacău.

Au urmat în zilele următoare mai 
multe spectacole prezentate de an
samblurile folclorice din județele 
Bacău. Neamț, Suceava, un intere
sant festival de muzică corală „Ga- 
vril Galinescu’ ajuns de acum la cea 
de a treia ediție a sa, precum și 
colocviul „Creația populară româ
nească și coordonatele contempora
neității". La această ultimă manifes
tare au participat etnografi și folclo
riști din București și Iași, precum și 
din județul gazdă.

Ultimele 
nicului au 
recitatori, 
moașă ești 
un concurs
de muzică populară.

Festivalului Slă- 
un concurs de 
intitulat „Fru-

zile ale
găzduit 

sugestiv 
patria mea", precum și
deschis soliștilor amatori

Pentru muzica ușoară româneas
că, ediția 1969 a concursului de la 
Mamaia marchează o etapă semnifi
cativă. Efectiv s-au găsit drumuri, 
s-au cristalizat stiluri, s-au contu
rat noi genuri. în creație, de 
exemplu, Laurențiu Profeta contu
rează în noile sale melodii genul 
poem, bine definit. („După mine po
topul", „De ieri pînă azi"). Apoi 
Alexandru Mandy, mereu prezent 
în repertoriul concurenților, con
cepe versuri și muzică cu adinei 
semnificații, gîndite profund, cu 
iz de baladă, cerînd de la in
terpret înțelegere, trăire ; și nu 
întîmplător premiile festivalului la 
concursul de interpretare (Sergiu 
Cioiu, Dorin Anastasiu, Doina Spă- 
taru) au apreciat o bună tălmăcire 
a paginilor sale vizibil dificile. De 
asemenea. Vasile Vasilache-junior. 
Florin Bogardo propun mai mult 
decît simpla melodie, găsesc vii re
zonanțe apelînd la texte în care ima
ginea poetică caută sensibile nuanțe. 
„Vechiul pian" (V. Vasilache-junior) 
și „Ora cîntecului" (Florin Bogardo) 
din punct de vedere poetic-muzical 
s-au impus prin noutatea tratării, 
prin rezolvarea complexă a unor 
idei originale. Alături de ele, abor- 
dînd linia simplă, inspirată, s-au re
marcat și alte cîntece bune; conții-

Apariții noi in colecția
„Scriitori români”

f

res
ale 

clasici

O colecție de prestigiu, cu un sus
ținut ritm de apariție și cu o rigu
roasă preocupare de a 
titui operele de bază 
marilor noștri scriitori
și contemporani, precum și lucrările 
acelor autori care au contribuit din 
diferite unghiuri de vedere la defi
nirea peisajului literar și cultural 
al epocii s-a îmbogățit recent cu 
patru noi apariții. Două din ele 
marchează deschiderea unor noi ci
cluri de opere care ne va permite 
să avem imaginea a două remarcabile 
personalități ale culturii noastre con
temporane. Este vorba mai intîi de 
seria SCRIERILOR lui ION MA
RIN SADOVEANU. Romancier de 
mare talent (autorul unuia din cele 
mai puternice romane sociale ale 
literaturii române — „Sfîrșit de veac 
în București"), erudit și fin istoric 
și critic de teatru căruia îi datorăm 
contribuții teoretice și interpretări 
fundamentale pe acest tărîm, 
eseist, poet, dramaturg, Ion 
Marin Sadoveanu a lăsat o operă 
bogată, diversă și substanțială, care 
merită să fie cunoscută la ade
vărata ei valoare. Primul volum 
din seria operelor lui Ion Ma
rin Sadoveanu cuprinde aspecte mai 
puțin cunoscute publicului și anume 
versurile (atît antume cît și postume), 
piesele sale de teatru (Metamorfoze, 
Anno Domini, Molima, Pelican-Bar). 
Viitoarele volume vor cuprinde ro
manele „Sfîrșit de veac în Bucu
rești" „Ion Sîntu", „Taurul mării", 
eseurile, conferințele, articolele des
pre teatru, traducerile și corespon
dența. Vom avea astfel prilejul să 
cunoaștem opera unuia din presti
gioșii oameni de cultură ai țării noas
tre. Se remarcă ținuta științifică a 
ediției. Tînărul cercetător I. Oprișan 
a redactat un amplu și documentat 
studiu Introductiv în care sînt defi
nite trăsăturile esențiale ale persona
lității și operei lui Ion Marin Sado
veanu și a însoțit textul ștabilit și

îngrijit cu multă acuratețe cu un 
bogat aparat de note și comentarii.

O altă serie care a fost inaugurată 
de curînd este aceea a scrierilor lui 
N. D. COCEA. Maestru al pamfletu
lui, romancier, cronicar dramatic, 
memorialist, N.D. Cocea este una din 
prezențele cele mai vii și mai di
namice ale ziaristicii noastre. Conce
pută în trei volume, ediția operelor 
sale îngrijite de Virgiliu Ene — care 
semnează și un studiu introductiv 
ce descrie cu minuțiozitate viața și 
opera scriitorului — cuprinde în pri
mul volum lucrări literare, memoria-

NOTE
BIBLIOGRAFICE

listice — note de drum, numeroase 
pagini publicate aici fiind inedite. 
Cel de al doilea volum va fi dedicat 
romanului „Fecior de slugă" și ulti
mul va cuprinde publicistica acestui 
strălucit ziarist și o amplă bibliogra
fie a scrierilor lui Cocea ca și a 
celor dedicate lui.

Deosebit de interesant este volu
mul cinci al OPERELOR lui DELA- 
VRANCEA ce se tipărește sub îngri
jirea Emiliei Milicescu. Este reunită 
în cele peste 700 de pagini ale 
cărții publicistica literar-culturală a 
marelui scriitor: cronici literare, 
dramatice, de artă plastică (de re
marcat paginile dedicate lui Ion 
Andreescu), muzicale, articole și por
trete închinate marilor scriitori 
(Hașdeu, Asachî, Grigore Alexan- 
drescu, Vasile Alecsandri), rapoarte 
academice pentru premierea unor o- 
pere de Vlahuță, D.D. Pătrășcanu, 
Gala Galaction, Eugen Lovinescu etc. 
precum și un excepțional de intere
sant curs de folclor și o culegere de 
folclor. Cele mai multe din aceste 
pagini sînt puțin cunoscute publicu-

lut larg, ca șî specialiștilor, 
reunite pentru prima oară în 
Excepționala însemnătate a __
volum pentru cunoașterea activității 
multilaterale a unuia din cei mai 
mari scriitori ai literaturii române, 
consecvența principiilor sale este
tice izvorăsc dintr-o profundă cu
noaștere a literaturii populare. In 
același timp el constituie un indis
pensabil instrument de lucru pentru 
cei ce vor să înțeleagă în adevărata 
lumină mișcarea de idei a epocii, 
peisajul literar, artistic, muzical și 
plastic, viața academică etc. Un a- 
devărat fapt de cultură, cel de al 
cincilea tom al ediției Delavrancea 
este însoțit de note bibliografice și 
explicative 
cescu.

Continuă
de mare prestigiu a colecției „Scri
itori români" : OPERELE LUI A- 
LEXANDRU MACEDONSKI. Volu
mul cinci este dedicat prozei și cu
prinde romanul „Le calvaire de feu" 
și versiunea sa românească „Thalas- 
sa“, aceasta apărînd pentru prima 
dată în volum.

Înaltul nivel științific .realizat prin 
bogatul material de note, comentarii 
și variante datorate lui Adrian Ma
rino ne dă posibilitatea să avem o 
imagine complexă asupra operei ex
cepționalului scriitor. De la un vo
lum la altul, ediția Macedonski păs
trează și sporește ținuta sa erudită, 
înscriindu-se deci printre cele mai 
de seamă realizări ale operei ști
ințifice de restituire a tezaurului 
nostru clasic. Cu volumul recent 
apărut, colecția „Scriitori români" 
continuă o serie dedicată unuia din 
clasicii literaturii noastre, marele 
poet și prozator Alexandru Mace
donski ce ne va fi astfel restituit 
într-o perspectivă de o remarcabilă, 
de o covîrșitoare importanță în 
erudiție la dimensiunile operei sale 
în istoria literaturii române.

Valeriu RÂPEANU

fiind 
volum, 
acestui

datorate Emiliei Mili-

publicarea unei serii

rîndu-se in primul rînd înclinația 
certă a compozitorilor noștri de a 
aborda texte interesante, cu un oa
recare conținut de idei. S-a cîntat 
fierbinte. („Din totdeauna" de Te- 
mistocle Popa, pe versurile lui 
Mircea Bloc ; „După noapte vine zi" 
de Aurel Giroveanu, versurile apar- 
ținînd lui Tudor Mușatescu), s-a scris 
cu emoție despre sentimente nobile 
(„Mîinile tale" de Gelu Solomonescu, 
pe versurile lui C. Rădulescu), des
pre eterna dragoste („Cu ochii în
chiși" de Sergiu Malagamba, ver
suri Aurel Felea șl „E vîrsta între
bărilor" de George Grigoriu, pe ver
surile lui Angel Grigoriu și Romeo 
Iorgulescu), despre durere și mîn- 
drie („Nu se poate" versuri și mu
zică de H. Mălineanu)... Lărgirea 
gamei, înnoirea mijloacelor de ex
presie sînt evidente ; într-un cuvînt. 
lirismul predominant fiind de bună 
calitate.

Am ascultat în trei dimineți de 
repetiții și trei seri de spectacole 
cîntece românești dintre cele mai 
bune și se poate conchide că multe 
dintre ele pot fi competitive cu cele 
mai renumite șlagăre din alte țări.

Cea mai tînără suită de cîntăreți 
dovedește certe calități, o maturizare a 
gîndirii, o poziție intelectuală în fața 
cîntecului'? rUșor sesizabile deosebiri-, 
aproape imperceptibile, 'ău despărțit 
unul dintre premiății cu mențiuni de 
cîțiva’ tineri rămași fără ’ nici o dis
tincție. Alături de Doina Spătaru și 
Acvilina Severin, de exemplu, cuplul 
Daniela Gheorghiu — Angela Similea 
se aflau la o foarte mică distanță — 
cele din urmă avînd mai puțin ex
periența podiumului de concert O 
surpriză a fost Dorin Anastasiu, 
foarte sensibil și cu o reală putere de 
transmitere. Alături de el Dan Spă
taru, Anca Agemolu, concurenți doar 
pentru o proprie verificare, au fost 
unanim apreciați, glasul, maniera lor 
de a cînta fiind de mult familiară 
publicului : și, în sfîrșit, Sergiu Cioiu 
cu dorința de a îmbogăți cîntecul, cu 
un joc scenic expresiv, dar și foarte 
aproape de a depăși limita firescu
lui în căutări teatrale, exagerate. 
O singură solistă, Aura Urziceanu. 
a cerut cu totul alte repere de apre
ciere, de clasare în palmares. Ea 
improvizează cu multă fantezie, este 
dotată nu numai cu glas, dar și cu 
multă muzicalitate, iar un premiu 
special ar fi oglindit și calitățile 
vocale ale acestei soliste.

Festivalul și concursul de Interpre
tare de la Constanța s-au încheiat 
mareînd un real succes pentru 
creația românească, un îndemn pen
tru școala de interpretare.

Smaranda OȚEANU

După ce scapă din 
chinga munților, a pădu
rilor — iar priveliștea, de 
pe înălțimile cu sentiment 
de abis a viaductelor, e 
fără termen de compara
ție în frumusețea ei — 
după ce gonește ore fi ore 
pe această nouă linie fe
rată creată de brigadierii 
Bumbești-Livezenilor, tre
nul face o scurtă haltă 
la Preajba, In spatele ver- 
nilului de pe masivele 
construcții, dincolo de șo
sea, chiar și neavizații și 
nespecialiștii ghicesc ime
diat prezența, în aceste 
gorjene locuri, a unei in
dustrii modeme, a pulsu
lui ei tonifiant care în anii 
din urmă, alături de alte 
activități economice au în
scris, cu majuscule, Tg. 
Jiul în efervescența împli
nirilor majore aureolate de 
destinul epocii socialiste.

Chemînd din memorie 
legende și balade în care 
se aud, parcă, foșnete fără 
hotar, cu secole multe de 
istorie, cu atîtea vise în 
stihurile 
galahilă 
creatorii 
rile din 
zîndu-se 
na-Jiu, 
parcă le 
în splendoarea lor de aur 
verde coboară aici, la 
Preajba, la marele combi
nat pentru industrializarea 
lemnului. La 1 octombrie 
a.c. se vor. împlini zece 
ani de cînd a început, pe 
6 suprafață de 44 hectare, 
construcția acestei mari 
unități. îmi aduc bine 
aminte cum arăta atunci 
șantierul și fac comparație 
cu prezentul. Probabil că, 
atunci, numai proiectanta 
erau Intr-adevăr în stare 
să distingă, în amănunt, 
din liniile trase pe hîrtia 
de calc adevăratul contur 
acoperit azi cu vernil, al 
celor cinci fabrici care, pe 
baza indicațiilor directive
lor Congresului al IX-lea 
al partidului, au cunoscut 
o permanentă dezvoltare a 
producției de plăci aglo
merate, placaj, mobilă,

mult parametrii tehnici 
proiectați. De exemplu, în 
acest an aici se realizează 
o producție globală și 
marfă cu 60 la sută mai 
mare față de perioada co
respunzătoare a anului 
1965. Pînă la finele 
1970 această creștere 
mează să ajungă la 
la sută.

Directorul adjunct,

lui
ur-

73,8

Directorul adjunct, to
varășul Nicolae Moraru, 
ne spunea :

— Zestrea tehnică care 
o avem este printre cele

Marca întreprinderii gor- socoti cea mai mare fa- 
jene este solicitată, toc
mai pentru calitățile sale, 
în multe țări cu o bo
gată tradiție în produc
ția de mobilă. întreprin
derea poate onora, la ce
rere, diferite loturi și ti
puri de scaune tapisate cu 
stofă șî P.V.C., sau neta
pisate, atît pentru piața 
internă, cit și pentru co
menzi din străinătate. Tre
buie reținut că, în acest 
an, valoaiea producției 
noastre de mobilier curbat

Reportaj de Sever UTAN

moderne din Europa,

cinema
• Contesa Cosei (ambele serii) : RE
PUBLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ; 20,15.
• O chestiune de onoare : PATRIA
— 13 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — S ;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45, la grădină —
20.30.
• Răutăciosul adolescent : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45, 
GRIVIȚA - 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Program pentru copii s DOINA — 
9—10.
o Căsătorie pripită : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
• Secretul cifruiut : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima tură i ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• SIngeroasa nuntă macedoneană t 
FLACĂRA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Preludiu > UNION — 15,30 ;
30.30.
• Dragoste la Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

18;

MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, GRADINA
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Golgota : GLORIA — 20,30.
• Creola, ochli-țl ard ca flacăra :
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,15.
• Crima din pădure : DACIA — 
8,45—21 în continuare.
• Paradisul îndrăgostlțllor : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Muzeul satului ; Tradiții maramu
reșene ; Cîntece în lemn ; Călușa
rii ; Tradiții ; Un dans în munții 
codrului : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Comisarul X și „Banda trei cîlnl
verzi" : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, ARTA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45, la grădină — 20,30, ------.........  .......................... 16,30 ;

13,30 ; 
ARE-

20.30,

MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18.45 ; 21, TOMIS — 9 ; 11,15 ;
15.45 ; 18,15, Ia grădină — 20,30, 
NELE LIBERTĂȚII — 20,15.
© Tn nmbra coltului : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,30.

• Prințul negru : CRlNGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Lovitură puternică : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină —
20.30, VITAN — 15,30 ; '* “
dină — 20,30.
• Contemporanul tău :
16 ; 19.
• încotro, omule 7 :
15,30 ; 19,30.
© Noaptea e făcută pentru a visa : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
o La dolce vita : MIORIȚA — 9.30 ; 
13 ; 16 ; 19.
• Neîmblînzlta Angelica : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS - 15,30 ;
18 ; 20,30. VIITORUL — 15,30 : 18 ;
20,30. '
• Operațiunea Crossbow : FLO-
REASCA - 9,15 ; 11,30 ; 15,30 ; 18.
O Diminețile unui băiat cuminte î 
FLOREASCA - 20,30.
© Noaptea generalilor : VOLGA — 
0—16,45 în continuare, RAHOVA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,30, AURORA
— 9 ; 12 ; 15 : 18 : 20,45, la grădină — 
20,30.
• Alexandru cel fericit : PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20.
• Străin tn casă : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,30.

18 — la gră-

MUNCA —

MOȘILOR

Premiere 
cinematografice

brică de acest gen din 
țară. Resimțim însă aici 
nevoia de oameni. De 
aceea C.l.L. Tg. Jiu anga
jează imediat muncitori 
calificați în producția de 
placaje. Dorim ca intr-un 
termen scurt să atingem la 
placaje, față de producția 
anului 1965, un spor de 
aproape 60 la sută. Noua 
linie tehnologică permite 
totodată o valorificare su
perioară și eficientă a ma
sei lemnoase, o producti
vitate a muncii peste sar
cina planificată. In cinci
nalul viitor, ne mai spune 
interlocutorul, se prevăd 
noi investiții prin construi
rea a încă două fabrici: 
una de plăci fibrolem- 
noase, și alta de... făină de 
lemn. La ce este hună 
această „făină” ? Ea are 
variate utilizări în indus
tria chimică, îndeobște în 
cea de materiale plastice, 
în siderurgie, pentru sec
țiile de turnătorii. De ase
menea, actuala fabrică de 
plăci aglomerate urmează 
să se dezvolte și moder
nizeze în pas cu ultimele 
cerințe ale tehnicii mon
diale de specialitate. In fi
nal, aceste investiții vor 
contribui ca producția 
C.I.L.-ului Tg. Jiu să 
crească anual cu circa 100 
milioane lei, să-și diversi
fice și sporească mereu 
contribuția la exportul de 
mărfuri românești. De alt
fel, în primul semestru 
a.c., din angajamentul 
anual suplimentar, de a 
realiza pentru export pro
duse în valoare de 5 mi
lioane lei, mai mult de Ju
mătate s-a și materializat.

In continuare, ne-a 
spus interlocutorul, harni
cul colectiv de aici tinde 
să obțină noi realizări în 
muncă, să asigure indici 
cît mai eficienți de folosire 
a utilajelor și materiei 
prime lemnoase, să ridice 
pe o nouă treaptă calita
tea produselor și a produc
tivității muncit, să dea un 
conținut cit mai bogat 
mîndriei de a fi meseriaș

crește cu peste 4 milioane 
lei față de anul trecut, 
exclusiv pe seama expor
tului. C.l.L. Tg. Jiu mai 
produce — tot peste ca
pacitatea inițial proiectată 
— parchete și cherestea de 
fag. Numai din cheres
teaua obținută anul trecut 
peste prevederile proiec
tului s-ar putea fabrica în 
plus 550 000 de scaune.

O veche cunoștință, ingi
nerul șef Anatolie Druță, 
apelînd la prevederile cu
prinse în proiectul de Di
rective pentru al X-lea 
Congres al partidului, 
ne-a vorbit cu pasiune 
despre perspectivele fru
moase în viitorul cincinal, 
pentru această tînără și în 
continuă dezvoltare între
prindere, despre oamenii 
care lucrează aici: maiștrii 
Ilie Bălu și Petre Diaconu, 
muncitorii Dumitru Mo- 
reanu, Elena Niță, Ana 
Rujan, Romeo Rujenescu 
și mulți alții care, în ulti
mii ani, s-au dovedit a fi 
adevărați virtuoși în arta 
industrializării superioare 
și economicoase a lemnu
lui.

— La 24 iunie a.c. ne-a 
informat tovarășul inginer 
șef, la fabrica de placaj a 
intrat în funcțiune o nouă 
linie tehnologică, care 
anual va ridica producția 
pînă la 40 000 mc placaj,. > la C.l.L. Tg. Jiu, una din 

, . . .. ... ..... . , ceea ce-i va conferi, deo- tinerele și viguroasele uni-
care azi și-au depășit. , de noastră anuală de scaune, camdată, dreptul de a se tăți economice gorjene.

mai 
în această ramură de ac
tivitate economică. Din 
cele citite în literatura de 
specialitate, știu că numai 
în cîteva locuri mai 
sînt utilaje asemănătoare 
cu cele de care dispunem 
în fabrica noastră de pla
caje. Aceeași referire se 
■poate face șl pentru fa
brica de plăci aglomerate 
triplu stratificate. Produ
sele se execută pe linii 
tehnologice cu o mare 
tehnicitate, ele au, real
mente, calități superioare 
și li se pot da utilizări di
ferite, în primul rînd în 
industria de mobilă, dar 
și în construcțiile de ma
șini, de autovehicule, în 
construcțiile industriale și 
de locuințe, în chimie.

— Ce argumente puteți 
aduce în sprijinul bunei 
păreri despre 
produselor i 
C.l.L. Tg. Jiu ?

— Cred că diversifica
rea tipurilor de produse 
ar putea fi un argument... 
palpabil, ne-a răspuns to
varășul director adjunct. In 
1965 realizam doar șapte 
tipuri de scaune, din care 
numai trei erau livrate 
pentru export. Acum, 17 
din cele 25 de tipuri de 
mobilier curbat fabricat în 
unitatea noastră se ex- 

. . . ................. .. I. portă. Aceasta - reprezintă 
cherestea și parchete ; 73 la sută din producția

dăltuite cu ine- 
imaginație de 

populari, pădu- 
preajmă, întin- 
în masivele Cer- 
Gilort, Oltețu, 
auzi cum toate,

calitatea 
cu marca

Combinatul do industrializare a lemnului din Tg. Jiu

Voința de a dărui mai mult
(Urmare din pag. I)

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE — 
o nouă producție în culori a casei 
de filme „București", distinsă recent 
cu premiul special al juriului la 
Festivalul Internațional al filmului 
de la Moscova — secțiunea filme 
pentru copii. Scenariul șl regla a- 
parțin Elisabetei Bostan, iar imagi
nea lui lulius Druckman. Dintre in
terpret! amintim pe Mihai Pălădes- 
cu, Emanoil Petruț, Carmen Stănes- 
cu, Mircea Breazu, Ana Szeles, Ion 
Tugearu, Nicolae Secăreanu, Nicolae 
Brancomir etc.

BUN PENTRU SERVICIUL AUXI
LIAR — film sovietic în regia lui 
Vladimir Rogovoi șl a lui Efim Se
vei. Interpretează : Viktor Pereva
lov, Mihail Pugovkin. Liubov Ru- 
meanțeva, Borli Tltin șl alții.

Gîndire și solicitare esențial menta
lă în procesul de generare a științei, 
gindire și solicitare esențial mentală 
în procesul de transmitere a științei, 
gîndire și solicitare esențial mentală 
în procesul de transformare a științei 
in forță de producție — acestea sînt 
cele trei laturi ale muncii intelectu
ale care condiționează astăzi progre
sul tehnic. Mințile dotate și antrena
te să înfăptuiască această trudă con
stituie, în cadrul civilizației contem
porane, o parte importantă a avuției 
unui popor și nu un element decora
tiv, ele reprezintă o bogăție de ace
lași ordin de importanță ca bogățiile 
solului și subsolului. Exemplul unor 
țări sărace în bogății naturale, dar 
avute în minți capabile să genereze 
și să aplice știința, țări care au ajuns 
la un nivel economic și cultural ri
dicat, dovedește, oricui ar mai avea 
îndoieli, că trebuie să prețuim min
țile creatoare ca bunuri fundamen
tale ale unei, națiuni.

• Comedlanțll t DRUMUL SĂRII — 
16 ; 19.
o Tarzan, omul Junglei l
TARI — 15,30 ; 18 i 20,30.
•

TEREN-

A trăi pentru a trăi t COTROCENI 
15,30 ; 19.
Adio, Gringo t
; 20,30.
Deșertul roșu :

12,15 ; 13 ; 18 ; 3L.
— 20,30.
O Lustragiul : GRADINA MOȘILOR
— 20,30.
a Haiducii : GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC - 20,30.

18
PACEA — 15,3# ;

CENTRAL — 8,30 ; 
GRADINA DOINA

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor. Cutia cu surprize. 
17.55 — Studioul școlarilor. „Ex-Terra 
69 — emisiune concurs. Invitați In 
studio : membrii cercului de navo- 
modele de la Casa pionierilor din

Ploiești — Reportaj filmat la tabăra 
de vară a modeliștllor de la Telega. 
18,25 — Ateneul tineretului. Studenți 
— salariați. 18,50 — Criterii. Carnet 
cinematografic. 19,15 — Cîntec parti
dului. Cîntă o formație a corului 
„Gavrlll Muzlcescu" al Filarmonicii 
de Stat „Moldova" din Iași. Dirijor : 
Ion Pavalache. 19,30 — Telejurnalul 
de seară — Buletin meteorologic. 
20,00 — Congresul al X-lea al P.C.R. 
Realitatea contemporană, izvor de 
inspirație pentru scriitori ; Vocația 
universală a culturii românești de 
azi. Participă : Șerban Cioculescu, 
membru corespondent al Academiei, 
Ion Biberi, St.
20.15 * '
metru 
Delta Dunării. Concurent : 
Florea. Examinator : Ion 
Comentator sportiv : Ion Ghlțulescu. 
20,45 — Roman-folieton : „Lunga
vară fierbinte" (XIII). Reîntoarcerea 
familiei Quick. 21,35 Cadran — emi
siune de actualitate internațională.
22.15 — Telejurnalul de noapte șl 
buletinul meteorologic. 22,40 — Pu
blicitate. 22,45 — Muzică ușoară In 
Interpretarea formației „Savoy". So
liști : Marian Nistor șl George Ml- 
trea. 23.10 — închiderea emisiunii.

Augustin-Dolnaș.
Intre metronom șl crono- 

emislune concurs. Tema : 
Marin 

Mustață.

Istoria nu ne-a îngăduit în trecut 
să cultivăm și să dezvoltăm, o dată cu 
alte popoare mai avantajate de îm
prejurări, această importantă com
ponentă a avuției naționale. Minți 
strălucite s-au pierdut în activități 
mărunte, iar in alte cazuri produsul 
lor nu găsea pe solul nostru căutare 
și aplicare. Este inutil să ofer exem
ple, ele sînt știute. Acum, lucrurile 
s-au schimbat din temelie. Capetele 
dotate sînt imediat reperate și aju
tate prin toate mijloacele să devină 
capete savante. In sfertul de veac 
care s-a scurs de la eliberare, s-a 
format o tînără generație de învățați, 
de cărturari, care și-a asimilat cu 
repeziciune cuceririle științei și teh
nicii contemporane și contribuie din 
ce în ce mai mult la dezvoltarea a- 
cestora. Așa cum și-a lărgit baza de 
materii prime și baza energetică, Ro
mânia socialistă și-a lărgit și înnobi
lat baza de inteligență creatoare 
la cel mai înalt nivel al zilelor de 
azi, sporindu-și Implicit potențialul 
economic.

Dar, așa cum remaroam, această 
nouă bogăție a țării nu e tratată tot
deauna cu spiritul de economie, ra
ționalizare și scientizare cu care tra
tăm de regulă celelalte bogății. Am 
progresat substanțial în economisirea 
materiilor prime și a energiei, în fo
losirea rațională a forței de muncă în 
industrie, în organizarea științifică a 
producției bunurilor materiale, dar 
continuăm să privim adesea printr-o 
optică perimată modul de folosire a 
minților creatoare. Deși conducerea 
partidului și statului nostru dirijează 
investiții enorme pentru formarea 
acestor minți și pentru punerea lor 
în situația de a produce știință și a 
o aplica, la alte nivele se pierde și 
sensul eficientei acestor Investiții, și 
înțelesul economic de activitate ce
rebrală superioară, și prețuirea rea
lă a acestei avuții naționale și chiar, 
ceea ce e cel puțin curios, spiritul 
științific, în analiza căilor de sporire 
a contribuției științei la avîntul gene
ral.

Doar cîteva dovezi în sprijinul a- 
cestor afirmații.

Oamenii de știință se plîng că sînt 
Incărcați cu activități și sarcini de 
nivele mai scăzute, ceea ce reduce 
considerabil timpul în care ei pot 
lucra la adevărata lor capacitate, dar 
un itudiu științific al problemei nu

s-a întreprins încă. Operații admi
nistrative fără număr, muncă de ru
tină, muncă de personal auxiliar cer
cetării, toate rod din timpul omului 
de știință, îl obosesc și-1 consumă. 
Cînd o mașină oarecare nu e folosi
tă integral în orele de lucru progra
mate, faptul este criticat cu asprime 
— șl e normal să fie așa ; dar 
cînd un om de știință nu face știință 
decît o jumătate din timpul afectat 
acestui scop, nu tratăm problema cu 
aceeași măsură.

In fine, nimeni nu poate fi oco» 
astăzi de la locul de muncă din in
dustrie, în orele de program. Cerce
tătorii, profesorii universitari, oricît 
de savanți, sînt însă convocați cu di
verse prilejuri, ca și cum producția 
lor ar permite să se opereze cu ei 
astfel. Sarcini de diverse nuanțe, 
cărora nimeni nu le impune limite 
raționale, au devenit un canal sigur 
de scurgere a timpului de lucru al 
marilor noștri specialiști.

Nu mi-am propus să sugerez aici 
soluții pentru folosirea economic-op- 
timală a creierului producător d® 
știință. Și nici nu prea cred că a 
nevoie de soluții organizatorice spe
ciale, dispoziții legale etc., cît mal 
ales de modificarea unei mentalități, 
de Însușirea profundă a înțelegerii 
valorii economice a muncii omului 
de știință, de înrădăcinarea convin
gerii că trebuie să fim tot atît de ri
guroși și de științifici în folosirea ra
țională a minților pe cit sîntem în 
raport cu utilizarea bogățiilor tradi
ționale. Insistînd asupra tratării cre
ierului special dotat și antrenat ca 
un bun de mare preț al poporului, 
a abordării științifice a utilizării lui, 
sprijinim implicit realizarea mărețe
lor obiective prevăzute de documen
tele ce vor fi supuse spre aprobare 
Congresului al X-lea al P.C.R. Rea
lizarea obiectivelor, stabilite de în
cercata și clar-văzătoarea conducere 
a partidului nostru, cu directa contri
buție și sub supravegherea genera
toare de respect a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este de altfel atît de le
gată de aspirațiile întregului popor, 
îneît putem fi siguri că fiecare din
tre noi va găsi resursele necesare 
spre a-și depăși propriile limitări, nu 
numai în problema discutată, ci și 
în altele, și a-și aduce aportul entu
ziast și puternic la înflorirea pe mal 
departe a României socialiste.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI COMUNIST

Campionatele internaționale ale României TENIS
DIN ECUADOR

I
Un succes

România în turneul final 
al „Cupei Calea"

al sportului atletic
culoare — promovați toți 
șase în finală I — iar pe 
de altă parte, să nutrim 
speranțe că Emil Tobias va 
bate vechiul record na
țional — „recordul cu bar
bă" — cum i se zicea în 
tribune. Tobias egalase — 
cu ușurință — timpul re
cord. și, deci, era firesc să 
ne punem nădejdea în el 
cu prilejul finalei probei. 
Dar nici această finală, 
nici celelalte — ale probe
lor pe care le-am enume
rat mai sus, soldate în 
serii cu rezultate bune 
(mărturii concomitente 
despre rapiditatea pistei) — 
n-au mai beneficiat de o 
vreme prielnică. Vîntul din 
față, 
s-au 
noi 
s-au 
ieri,
naționalelor" 
Imediat 
seriilor, 
să bată puternic iar ploaia
torențială și-a făcut și ea 
apariția la scurt timp. în 
acest context sîntem, prin 
urmare, obligați să ju
decăm rezultatele, valoa
rea lor, șl să subliniem 
meritul 
renților 
juit un 
sportiv,
dinilor vremii.

Printre cei care s-au im
pus in cadrul probelor de 
sprint desfășurate ieri, ci
tăm pe tinăra Mariana 
Goth, care in finala de 200 
m plat a smuls nu numai 
un timp de 23,9 secunde,

Printre finalistele din acest an ale 
competiției de tenis „Cupa Galea", 
rezervată echipelor de tineret se va 
număra și selecționata României, 
care a terminat cu brio participarea 
sa la grupa de la Knokke Ie Zoute, 
alături de echipele U.R.S.S., Belgiei 
și Poloniei. Formația română s-a 
clasat pe primul loc, învingînd în 
finala grupei, cu 3—2, reprezentativa 
Poloniei. Iată rezultatele tehnice ale 
acestui meci pasionant în care te

Toțl spectatorii aveau 
sîmbătă un spor de aten
ție pentru alergările de 
pe stadionul Republicii, 
datorită noii compoziții a 
pistei, cu prezumtive ur
mări favorabile' asupra vi
tezelor de parcurgere a 
diferitelor distanțe. In or
dinea starturilor. Perțea 
fugea peste garduri In timp 
record; In seriile clasicu
lui sprint de 100 m plat, 
jamaicanul Karl Lawson 
egala cea mai bună per- 
fOiTnanță a sa (10,3 sec), 
iar Zamfirescu realiza 10,4 
sec-fla proba feminină si
milară, tot în serii, se dis
tingea cehoslovaca Gleș- 
cova cu un rezultat egal 
recordului campionatelor 
noastre internaționale ; Bu- 
fanu stabilea, șl ea, un nou 
record românesc la 100 m 
garduri. Au urmat cele 
patru grupe de calificări 
pentru finala de 400 m 
plat care ne-au permis, pe 
de o parte, să constatăm 
ușurința alunecării pe pistă dar și o revanșă asupra lui
a celor șase sprinteri de Szabdnâ și Sikora, alergă-

mai apoi și ploaia 
așezat In calea unor 
performante. Aidoma 

petrecut faptele și 
în a doua zi a „inter- 

de atletism,
după disputarea 
vîntul a început

tuturor concu- 
care ne-au prile- 

frumos spectacol 
in ciuda vicisitu-

Miercuri și joi
Y
* 1

i

Li
c.

Ieri s-a anunțat că a fost perfectată transmiterea 
In direct, pe posturile noastre de televiziune, a me
ciului atletic Europa-America programat miercuri 
și joi pe stadionul din Stuttgart (R.F.G.). Transmi
siile vor avea loc în fiecare zi cu începere de la 
ora 21,15 (ora Bucureștiului).

I
i
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HIPISM

ARENA A CÎȘTIGAT
DERBYUL DE TRAP

de trap, disputat 
hipodromul de la

Al 36-lea Derby 
ieri dimineață pe _ t___
Ploiești, a avut o desfășurare intere
santă, cu pasionante răsturnări de 
situații, soldat în cele din urmă... cu 
înfrîngerea marilor favoriți Fănișor, 
Jalba, Hîrtop. Cei 11 trăpași (toți 
aparținînd hergheliilor Dor Mărunt) 
s-au dovedit extrem de „focoși" încă 
din start : de-abia după patru plecări 
false, cursa a avut în fine, un start 
valabil. La început, în frunte s-a 
aflat Vama. Apoi, Platon. Echilibrul 
de forțe avea să facă în continuare 
cursa extrem de atractivă, tu
torii (peste 5 000) trăind emoții 
mare tensiune, fiecare în funcție 
preferințe și de pronosticuri...

Pe ultima parte a celor 2 800 
cit a măsurat cursa, fruntașii_
putut fi totuși întrevăzuți. Ordinea 
la sosire a fost următoarea : Arena 
(antrenor și conducător I. Toderaș), 
Vama, Jalba. Cîștigătorul Derbyului 
a parcurs kilometrul în 1’ 27” 4/10.

specta- 
la 
de
m, 
au

PRONOSPORT
Petrolul Berea — Meta

lul Buzău 
Oltul Sf. Gh. — Trac

torul Brașov 
Victoria Tg. Jiu — Mi

nerul Motru 
Minerul Bocșa — C.S.M.

Reșița
C.F.R. Timișoara —

C.F.R. Arad 
Meta'.ul Hunedoara —

A.S. Cugir 
Mureșul Deva — Aurul 

Zlatna 
Metalul Copșa M. —

C.S.M. Sibiu 
A.S.A. Sibiu — Gaz me

tan Mediaș
Unirea Oradea — Di

namo Oralca 
Someșul S.M. — Minerul

Baia Mare
Topitorul B.M. — Con
structorul B.M. 
Soda Ocna Mureș —

Gloria Bistrița
Fond de premii : 138 279 Iei. 
Pronosticurile Ia meciurile X 

șl XI au fost stabilite prin tra
gere la sorți.

0—0

1—1
2—0
7—0

1—0
1—1
2—1
0—1

1—4

1—1

x
X

1
1

1
X

1
2

2
X

toare care o întrecuseră in 
proba de 100 m plat. La 
masculin, victoria pe 200 m 
plat a maghiarului Lăszlo 
Mihălyc nu ne-a mai sur
prins ca aceea de sîmbătă, 
in schimb timpul — 20,8 
sec 1 — este, raportindu-1 
la condițiile descrise mai 
sus, de-a dreptul excelent. 
El reprezintă un record al 
campionatelor și cea mai 
bună performanță reușită 
pe o pistă românească. A- 
poi, se cuvine să remar
căm acel splendid sprint 
prelungit, pe 800 m plat, 
înfăptuit de trei atleți din 
îndepărtata Kenye — Onko, 
Bon șl Saisi — timpul pri
mului (1 mln. 46 sec) sem- 
nificînd un nou record al 
campionatelor, cel mai bun 
rezultat realizat vreodată 
în România. Fiindcă tot 
sîntem în domeniul aler
gărilor se cuvine să remar
căm surpriza de proporții 
mari realizată de Gheorghe 
Cefan, la 3 000 m 
cole, în fața lui... 
campionul olimpic 1 
a stat răbdător „în
lui Biwot, pînă la începe
rea ultimului tur, trecind 
apoi 
nyan 
vans 
după
este cel de-al doilea cam
pion olimpic care a încli
nat steagul cu ocazia cam
pionatelor noastre interna
ționale. Privind cursa de 
5 000 m plat, cursă cu cea 
mai selectă participare in
ternațională, ne așteptam la 
un timp foarte bun. A- 
ceasta datorită faptului că 
sovieticii Makarov și Antș, 
ca și kenyenii Jipcho și
Mose Imprimaseră Întrece- Valeriu MIRONESCU

nismanii români, conduși cu 2—0, au 
reușit, printr-un admirabil efort, să 
întoarcă scorul în favoarea lor: 
Niedzwieski-Viorel Marcu 6—2, 9—7 ; 
Meres-Codin Dumitrescu 8—6, 6—4 ; 
Dumitrescu, Marcu-Niedzwieski, Me
res 4—6, 7—5, 4—6, 7—5, 6—3 ; Vio
rel Marcu-Meres 6—3, 4—6, 6—1 *, 
Codin Dumitrescu-Niedzwieski 6—2, 
6—0.

Finala „Cupei Galea" va începe la 
31 iulie la Vichy (Franța).

Duminică seara a sosit în Capi
tală o delegație a P.C. din Ecuador, 
compusă din tovarășii Efrain Al
varez, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central, și 
Gandhi Burbano, membru al Co
mitetului Central, care va face o 
vizită în țara noastră și va repre
zenta Partidul Comunist din Ecua-

dor la cel de-al X-lea Congres al 
P.CJl.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpiriată de to
varășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., activiști da 
partid

Cronica zilei

obsta-
Biwot,
Cefan 
plasa"

decis pe lîngă ke- 
și cîștigînd cu un a- 
de zece metri. Deci, 
Viscopoleanu, Biwot

rii un ritm foarte rapid pe 
primii 3 090 m. Pînă la ur
mă, cîștigătorul, Makarov, 
un fondist de valoare su
perioară, n-a realizat decît 
13 min. și 53 sec. Insă trebuie 
să spunem că, în schimb, 
dinamismul alergării a sa
tisfăcut exigențele miilor 
de spectatori...

Acum, la încheierea Cam
pionatelor internaționale de 
atletism ale României, nu 
ne rămîne decît să con
statăm reușita In ansamblul 
lor a acestor întreceri, atît 
pe planul sportiv, cît șl în 
privința atmosferei de 
sportivitate, de prietenie 
caldă, care au domnit prin
tre tinerii concurenți. Fi
rește, problemele tehnice 
ale atletismului, analiza 
concretă a diferitelor spe
cialități atletice le vom 
discuta cu un prilej ulte
rior.

Iată și ctștigătorii celor
lalte probe: masculin : cio
can : Șciupriakov (U.R.S.S.) 
68,70 m ; 400 m garduri : 
Ion Rățoi (România) 51” 
8,10 ; lungime : Vasile Să- 
rucan (România) 7,69 m ; 
diso : Iosif Naghi (Româ
nia) 57,44 m ; prăjină : Pe
tre Astafei (România) 4,90 
m ; maraton : Aurel Sco- 
lobiuc (România) a par
curs 42,195 km în 2h 35’25” 
6/10 ; feminin : 
Virginia 
1,73 m ; 
Turuste 
suliță : 
(R.D.G.)
te: Ana Sălăgean (Româ
nia) 14,93 m.

înălțime :
Bonei (România) 
400 m : Carmen 
(Cuba) 54” 2/10 j

Helga Schultze 
50,97 m j greuta-

Treî din înde
părtata Kcnye — 
Onko, Bon, Saisl — 

la 800eroii de 
metri plat.

Foto : S. Cristian

Victorii românești la prima
Balcaniadă de gimnastică

Prima Balcaniadă de gimnastică, 
desfășurată la Sofia, a prilejuit un 
frumos succes reprezentanților 
României : Gheorghe Păunescu a 
cîștigat titlul și medalia de aur la 
individual compus cu 55,65 punc
te, iar echipa feminină a țării

noastre s-a situat, de asemenea, 
pe locul Intîi, urmată de formațiile 
Bulgariei și Iugoslaviei. La indivi
dual victoria a revenit gimnastei 
bulgare Vania Marinova, secon
dată de românca Alina Goreac.

România
TELEGRAMA

Spartachiada militară a armatelor 
țărilor socialiste

între 29 iulie șl 10 august se va 
desfășura la Kiev cea de-a doua 
ediție a spartachladei militare de 
vară a armatelor țărilor socialiste. 
Competiție de prestigiu, spartachiada 
militară reunește la startul întrece
rilor sportivi aparținînd armatelor 
țărilor socialiste care au cucerit 
gloria sportivă în diferite campionate 
și competiții olimpice, mondiale și 
europene, sute de campioni ai țări
lor participante. Spartachiada mili
tară de vară de la Kiev, ca și cele
lalte întîlniri sportive bilaterale sau 
multilaterale, oferă un bun prilej 
pentru întărirea prieteniei de arme 
și o mai bună cunoaștere între tinerii 
sportivi ai armatelor țărilor socia
liste, precum și pentru un prețios 
schimb de experiență. Iată țările 
participante șl numărul de discipline 
la care vor evolua sportivii lor: 
Bulgaria — 12 ; Cehoslovacia — 11 ; 
R.P.D. Coreeană — 9 ; Cuba — 4 ; 
R. D. Germană — 10 ; Mongolia — 5; 
Polonia — 12 ; România — 12 ; Un
garia — 12 ; U.R.S.S. — 12 ; R. D. 
Vietnam — 2. Delegația sportivă a 
Forțelor noastre Armate, alcătuită în 
marea el majoritate din membri ai 
clubului „Steaua", este compusă din 
circa 200 persoane. Printre sportivii 
români care vor evolua la Kiev se 
numără echipa de handbșl, .dețină
toare a Cupei campionilor europeni, 
echipă de volei, campioană a Româ-

niei și finalistă a C.C.E., luptătorii 
S. Popescu, Gh. Berceanu, campioni 
mondiali, trăgătorii Virgil Atanasiu 
și N. Rotaru, boxerii N. Gîju, fost 
campion european, Constantin Gru- 
iescu și Gh. Chivăr, halterofilii Ba
laș Fitzi, Ion Hortopan, Zoro Fiat, 
atleții Gh. Zamfirescu, Iosif Nagy, 
Petre Astafei, Nicolae Perțea, Carol 
Corbu, Adrian Samungi și mulți alții. 
Sportivii români participă la toate 
cele 12 discipline din program și 
anume : atletism, baschet, box, gim
nastică, haltere, handbal, lupte greco- 
romane, lupte libere. notație, tir, 
triatlon militar, volei.

Marin CIUPERCEANU

în cîteva rînduri
ȘAH. — In turneul internațional de 

șah de la Amsterdam, după 10 runde 
conduce L. Portisch (Ungaria) cu 8,5 
puncte, urmat de Damianovici (Iugo
slavia) și Liberson (U.R.S.S.) cu 6,5 
puncte. Florin Gheorghiu, care în 
runda a 10-a a remizat cu olandezul 
Ree, ocupă locul 9 cu S puncte.

. BOX,, Desfășurată la Debrecen, 
tntîlnlrea amicală dintre selecțio
natele- .de, tineret ale României șl 
Ungariei s-a încheiat cu scorul de 
12—10 In favoarea pugillștilor români.

în Republica Ghana
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Gheorghe Iason a fost 
numit în funcția de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Ghana, cu reședința la Lagos.

(Agerpres)

Vizitele delegației

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Peru, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a trans
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Peru, Edgardo Mercado Jarrin.

★

Duminică, Kristen Helveg Peter
sen, ministrul afacerilor culturale 
al Danemarcei, care ne-a vizitat țara, 
împreună cu soția, la invitația pre
ședintelui Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, 
a părăsit Capitala. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, printre persoa
nele oficiale se afla Richard Wagner 
Hansen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la București.

(Agerpres)

sovieto-română LISTA DE CIȘTIGURI

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de A. Rota- 
nova, vicepreședinte al Asociației, 
secretar al Comitetului de partid al 
Combinatului poligrafic „Krasnîi 
Proletar" din Moscova, și-a continuat 
sîmbătă și duminică vizitele în jude
țul Cluj. La Cluj, delegația s-a în- 
tîlnit cu membrii Biroului Consiliu
lui județean A.R.L.U.S., a participat 
la o seară de plastică și muzică so
vietică organizată la Casa prieteniei 
româno-sovietice, a vizitat noile car
tiere ale municipiului, vestita gră
dină botanică și secția in aer liber 
a muzeului etnografic al Transilva
niei și I.A.S. „Avicola" din Apahida.

(Agerpres)

la depunerile pe libretele de economii 
cu cîștiguri în materiale de Con

strucție
TRAGEREA LA SORȚI
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FOTBAL. — La Volgograd s-a dis
putat meciul amical de fotbal dintre 
selecționatele olimpice ale Poloniei și 
U.R.S.S. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 4—0 (1—0) în favoarea jucă
torilor polonezi. Au marcat Jarosik 
(2), Godocha și Dejna.

o După o înfringere și un joc egal, 
selecționata de fotbal a Greciei a 
obținut o victorie în ultimul mecl- 
test al turneului întreprins în Aus
tralia. La Melbourne, în fața a 15 000 
spectatori, echipa Greciei a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) reprezenta
tiva Australiei, prin golurile marcate 
de Papaioannu și Dedes.

NATAȚIE. — La Leipzig, în cadrul 
festivalului de gimnastică și sport al 
R. D. Germane, se desfășoară și un 
mare concurs de natație. Iată prin
cipalele rezultate : masculin : 100 m 
bras — Henninger (R. D. Germană) 
l'10”2/10 ; 100 m fluture — Szentirmai 
(Ungaria) l’01”2/10 ; 200 m spate — 
Mathes (R. D. Germană) 2’11”9/1O ; 
feminin : 100 m fluture — Turoczy 
(Ungaria) 1’07”8/10; 200 m liber — 
Krause (R.D. Germană) 2’18”4/10 ; 
200 m spate — Martin (R. D. Ger
mană) 2’31”8/10 ; 800 m liber —
Rantzsch (R. D. Germană) 9’59” 
Proba de sărituri din turn a revenit 
sovieticei Fedoseeva.

(Urmare din pag. I)

flectă în rolul crescînd care revine 
în întreaga viață socială a țării, în 
înfăptuirea politicii partidului — or
ganizațiilor de masă și obștești, uni
unilor cooperatiste și uniunilor de 
creație, ale căror atribuții s-au lărgit 
considerabil în ultimii ani. Prin crea
rea Frontului Unității Socialiste — 
organism politic reprezentativ, cu ac
tivitate permanentă, care unește, sub 
conducerea partidului, toate forțele 
sociale din țara noastră — a fost 
asigurat un cadru propice participă
rii active a organizațiilor de masă și 
obștești, a tuturor oamenilor muncii 
la dezbaterea și aplicarea măsurilor 
inițiate de partid, la înfăptuirea pro
gramului de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Adeziunea entuziastă, 
deplină, exprimată de Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Uniunea Tine
retului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Uniunea Scriitorilor, de 
celelalte organizații de masă și ob
ștești, de consiliile naționalităților 
conlocuitoare față de documentele 
pregătitoare ale Congresului al X-lea 
al P.C.R., constituie o ilustrare gră
itoare a sprijinului unanim al între
gului popor față de politica marxist- 
leninistă a partidului.

Un interes deosebit, o vie apro
bare a stîrnit în rîndurile opiniei 
publice măsura adoptată în ca
drul procesului de continuă adîn- 
cire a democrației interne de par
tid privind desemnarea de către con
ferințele extraordinare județene a 
unui număr de candidați pentru ale
gerea în organele superioare de con
ducere ale partidului, care va avea 
loc la Congres. Prin aplicarea acestei 
noi modalități de a alege Comitetul 
Central și Comisia centrală de revi
zie se creează posibilitatea ca repre-

zentanți ai tuturor organizațiilor de 
partid să-și spună cuvîntul asupra 
componenței organelor superioare de 
conducere ale partidului, lucru pe de
plin îndreptățit întrucît cunosc cel 
mai bine activitatea și calitățile celor 
propuși candidați ; viitorul Comitet 
Central va fi mai strîns legat de or
ganele locale ale partidului ; va fi 
întărită răspunderea celor aleși față 
de organizațiile de partid care i-au 
propus ; candida.ții propuși de .confe-

timp, apare limpede că nimic din via
ța partidului nu este și nu poate fi 
indiferent poporului. Nu este de mi
rare faptul că văzînd în politica par
tidului întruchiparea propriilor sale 
interese și aspirații, poporul consi
deră ca o îndatorire firească să par
ticipe nu numai la aplicarea, ci și 
la fundamentarea ei.

In Occident, unii își exprimă „în
grijorarea" față de soarta democrați
ei, a drepturilor cetățenești în condi
țiile creșterii continue a rolului con-

vremea

d ■ a ■ ■ ■ s
participat 3 328 000 cetățeni, dintre 
care au luat cuvfntul 261 523. Numito
rul comun al acestor dezbateri l-a 
constituit adeziunea entuziastă față 
de prevederile Tezelor și Directivelor, 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului, exprimarea ho- 
tărîrii ferme de a face totul pentru 
înfăptuirea ei spre binele și fericirea 
Romanței socialiste.

Ampla dezbatere publică a docu
mentelor pentru congres, integrîn-

Șl POPORULPART
rințele județene se vor prezenta la 
Congres ca purtători ai unui mandat 
clar formulat în care este exprimată 
poziția față de documentele supuse 
dezbaterii publice

Legătura. indisolubilă, fuziunea in
timă între partid și masele populare 
fac ca nimic din ceea ce frămîntă 
pe oamenii muncii să nu rămînă in 
afara preocupărilor partidului. Sînt 
cunoscute stăruitoarele indicații date 
cu prilejul frecventelor vizite ale con
ducătorilor de partid în județele ță
rii, ca și la recentele conferințe ju
dețene de partid, privind îndatorirea 
tuturor organizațiilor de nartid de a 
manifesta grijă statornică, solicitudi
ne, atenție pentru rezolvarea cereri
lor cetățenilor, de a lua măsuri ope
rative pentru a da curs propunerilor 
Îndreptățite ale acestora. In același

ducător al partidului comunist în so
cietatea socialistă. Ei bine, iată un 
fapt: în țara noastră proiectul de 
program al partidului pentru peri
oada următoare, direcțiile fundamen
tale ale politicii sale interne și ex
terne au fost puse — timp de două 
luni — nu numai în dezbaterea co
muniștilor, ci a tuturor cetățeni
lor țării, astfel încît între
git, îmbogățit, în urma consultării a- 
cestora, să exprime voința, interese
le întreg i societăți. Care partid de
mocratic burghez — guvernamental 
sau de opoziție — a recurs vreodată 
la o asemenea practică ?

La adunările de partid șl la adună
rile cetățenești organizate în toate o- 
rașele și satele țării pentru dezbate
rea documentelor pregătitoare ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. au

du-se organic în practica încetățenită 
în ultimii ani de conducerea de par
tid de a supune discuției publice pro
blemele majore de interes național, 
înainte ca acestea să fie soluționate, 
întîlnirile de lucru ale conducerii de 
partid și de stat cu locuitorii din di
feritele județe ale țării, consfătuirile 
cu cadrele de conducere și specialiștii 
din diferite ramuri ale economiei, 
schimburile largi de opinii în pro
blemele științei, artei și culturii de
monstrează caracterul profund de
mocratic al însuși modului de funda
mentare a orientării partidului. Viața 
dovedește că politica partidului co
respunde pe deplin intereselor po
porului pentru că e elaborată nu „în 
condiții de cabinet", ci cu partici
parea directă, nemijlocită a maselor. 
Atunci cînd cei chemați să aplice in

Ieri In țară: vremea a fost 
în general frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mai mult senin 
în jumătatea de vest a țării și 
variabil în rest. In Dobrogea și 
Izolat în Moldova și Muntenia 
s-au semnalat averse însoțite de 
descărcări electrice, (în zona 
Bucureștiului a căzut grindină). 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 21 de grade 
la Budești și 33 de grade la A- 

" : vremea a 
cu cerul 

Au căzut

rad. In București : 
fost ușor instabilă, 
temporar acoperit. __ ____
ploi sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 
30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 29, 30 și 31 iulie. In țară : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Averse izolate 
vor cădea în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 și 20 de grade, 
iar maximele între 24 șl 32 de 
grade. In București: vreme în 
general frumoasă, cu cer varia
bil. Averse în cursul după- 
amiezelor. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

■ ■ ■ B ■ B
viață politica construcției socialiste 
sînt, în același timp, coautori ai aces
tei politici există garanția deplină a 
adoptării hotărîrilor celor mai judi
cioase căci nimeni nu poate cunoaște 
mai bine condițiile concrete, cerințe
le și împrejurările locale decît cei 
chemați să aplice aceste măsuri. Pe 
lîngă faptul că dezvoltă spiritul civic, 
conștiința răspunderii sociale, metoda 
punerii în dezbatere publică a princi
palelor probleme ale construcției so
cialiste are și o mare eficacitate prac
tică prin aceea că propunerile izvorî- 
te din experiența maselor contribuie 
la descoperirea și valorificarea rezer
velor interne ale producției, a re
surselor locale, la găsirea unor so
luții mai adecvate perfecționării acti
vității într-un domeniu sau altul. Este 
semnificativ în această privință fap
tul că în cadrul dezbaterii publice a 
documentelor pregătitoare ale Con
gresului al X-lea al P.C.R. au fost 
făcute peste 43 850 propuneri și obser
vații privind Tezele, Directivele, ca 
și căile de perfecționare a întregii 
activități economice și sociale, cen
trale și locale.

Reliefînd însemnătatea participă
rii active a maselor la conducerea 
statului ca o expresie a unității trai
nice dintre partid, guvern și popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Esența democrației socialiste constă 
în aceea că poporul, devenit stăpîn 
pe puterea politică și pe mijloacele 
de producție trebuie să participe ne
mijlocit Ia întreaga activitate de con
ducere a vieții economico-sociale. In 
acest sens, urmărim asigurarea ca
drului organizatoric și crearea clima
tului favorabil pentru ca oamenii 
muncii să-și poată spune deschis cu- 
vintul asupra tuturor problemelor, 
să poată critica, fără nici un fel de 
îngrădire sau reprimare, orice nea-
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1 10 951 903-523-18 20 000 20 000
1 6 941 956-214-36 15 000
I 7 231 917-218-4 15 000 30 000
1 16 118 939-215-32 10 000
1 8 591 950-219-47 10 000 20 000
1 4 454 922-123-6 5 000
1 749 902-326-4 5 000
1 8 401 931-266-16 5 000
1 115 901-272-16 5 0001 16 944 937-104-7 5 000
1 2 475 906-616-3 5 000
1 - 348 923-524-14 5 000
1 7 036 912-622-25 5 000
1 3 200 920-270-6 5 000
1 2 889 905-205-22 5 000
1 14 678 928-372-21 5 000
1 8 093 924-223-18 5 000
1 1 414 903-124-28 5 000
1 16 443 923-208-32 5 000
1 16 009 928-508-23 5 000
1 14 624 927-601-8 5 000
1 10 956 903-523-25 5 000
1 16 251 909-626-4 5 000
1 15 142 952-220-67 5 000
1 16 916 923-211-39 5 000
1 9 219 911-266-5 5 000
1 4 939 910-418-31 5 000
I 14 268 947-321-9 5 000
1 7 068 912-916-9 5 000
1 6 210 924-601-2 5 000
1 786 901-410-17 5 000
1 1 844 903-414-32 5 000 135 000

32 TOTAL: 205 000

Titularii libretelor de economii câș
tigătoare se vor prezenta în termen 
de cel mult 60 de zile de la data tra
gerii la filiala C.E.C. înscrisă în libret 
pentru ridicarea adeverinței necesară 
la procurarea materialelor de cons
trucție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate, în termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de la oricare 
depozit de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

junsuri și să-și manifeste din plin 
inițiativa, să facă propuneri privind 
îmbunătățirea întregii activități da 
construcție socialistă. Supunînd con
sultării și dezbaterii publice cele mai 
importante probleme ale politicii salo 
interne și externe, partidul nostru 
are garanția că măsurile pe care la 
adoptă corespund întru totul năzuin» 
țelor vitale ale întregului popor*’.

Forța, vitalitatea partidului nostru 
decurg din aceea că în întreaga sa 
activitate îmbină armonios slujirea 
intereselor naționale cu cele interna
ționale Emanație și exponent al 
clasei muncitoare, ăl poporului, 
identificîndu-se trup și suflet 
cu intersele și năzuințele aces
tora, el acționează, totodată, ca 
detașament al mișcării comunis
te internaționale, pentru a a- 
sigura triumful cauzei socialismului 
și păcii. Ca patrioți și internațio
naliști, comuniștii români sînt apără
tori consecvenți ai intereselor națio
nale ale poporului nostru, își consacră 
toate forțele edificării socialismului 
în România și, în același timp, tși 
aduc contribuția Ia întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului Tntr-a- 
ceastă îmbinare organică se reflectă 
unitatea dialectică a patriotismului 
și internaționalismului socialist, la
turi fundamentale, indisolubile, con- 
diționîndu-se și completîndu-se re
ciproc.

Cea mai pregnantă realitate a vie
ții sociale și politice a României con
temporane, unitatea indisolubilă a 
întregului popor în jurul partidului, 
al conducerii sale, reprezintă facto
rul fundamental al vitalității și dina
mismului societății noastre, chezășia 
progresului rapid al construcției so
cialiste și trecerii treptate la constru
irea comunismului.

1

x
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Evoluția crizei politice 

din Italia
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PVICEA

T După 20 de zile de la declanșarea 
crizei de guvern din Italia, primul 
ministru desemnat, Mariano Rumor, 
a recunoscut imposibilitatea reconsti
tuirii unui nou cabinet de centru- 
stînga „organic", adică alcătuit din 
reprezentanții acelorași partide care 
au format guvernul precedent : demo- 
crat-creștin, socialist, socialist unitar 
și republican. Eșecul misiunii sale 
face ca situația politică din Ita
lia să cunoască dm nou momente de 
tensiune. Se apropie rapid așa-numi- 
tul ^moment al adevărului", cînd 
Partidul democrat-creștin va trebui 
să aleagă una dintre cele două soluții 
care au mai rămas : constituirea unui 
guvern bicolor cu socialiștii — ceea 
ce se încadrează în „mandatul am
plu" dat de președintele Saragat lui 
Rumor — sau a unuia monocolor de
mocrat-creștin, care să pregătească 
noi alegeri generale. Ambele variante 
au fost intenționat lăsate în umbră 
pînă în prezent de către democrat- 
creștini, sperîndu-se într-o refacere a 
fostei coaliții guvernamentale.

La capătul a „trei săptămîni pier
dute" — după cum se exprimă un 
comentator — sa revine, așadar, la 
punctul inițial, caracterizat de 
dilema : politica noului cabinet să fia 
o reeditare a celui precedent, sau — 
contrar stării de spirit a maselor 
populare și rezultatelor alegerilor 
generale de la 19 mai din anul trecut
— să se orienteze spre o înăsprire în 
relațiile cu partidul comunist și for
țele opoziției de stînga în ansamblul 
lor. In timp ce socialiștii unitari au 
optat pentru ultima variantă, cerînd 
un „angajament anticomunist", atît 
din partea guvernului cit și a fiecărui 
partid de centru-stînga, socialiștii nu 
s-au lăsat atrași în această direcție 
periculoasă pentru soarta democra
ției în Italia. „Noi credem — a de
clarat secretarul P.S.I., De Martino
— că nu este oportună și nici utilă 
pentru democrație în general înăspri
rea relațiilor, deja suficient de pole
mice, intre partidele guvernamentale 
și opoziția de stînga, prin imprima
rea unui caracter de cruciadă ideolo
gică politicii majorității guvernamen
tale".

In acest stadiu, cînd a devenit im
posibilă o coaliție tripartită, cuvîntul 
notărîtor îl are partidul democrat- 
creștin. Punctul său de vedere va fi 
cunoscut la sfîrșitul dezbaterilor Di- 

| recțiunii P.D.C., care s-a întrunit 
Ileri pentru a examina „situația gravă 

și dificilă ce s-a creat" după cum a 
declarat secretarul național al par
tidului.

COMIW cont! IA UIH.I.S.S.

a Hsm oî ni tm
r MOSCOVA 27 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, în co
municatul cu privire la vizita ofi
cială în U.R.S.S. a lui Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei, se Constată că „în ultimii ani, 
relațiile dintre U.R.S.S. și Belgia 
s-au caracterizat printr-o lărgire a 
colaborării în diferite domenii". Mi
niștrii au semnat un acord cu privire 
la colaborarea economică și tehnico- 
științifică. S-a hotărît, de asemenea, 
ca în curînd să aibă loc convorbiri 
și încheierea unei convenții consu
lare. Cele două părți au hotărît că 
se va „examina în mod pozitiv pro
blema încheierii unui acord cu pri
vire la principiile dezvoltării schim
burilor comerciale și a unui acord 
cu privire la navigația maritimă, 
precum șl problema creării în fle
care din cele două țări a unei ca
mere de comerț sovieto-belgiene". 
Se va pregăti, de asemenea, un a- 
cord în vederea intensificării cola

Profilul impunător al capitalei 
peruviene este conturat de peisajul 
dezolant în care e situată o plat
formă aridă și nisipoasă comprima
tă între munți și ocean. In cea mai 
mare parte a anului aici cerul este 
cenușiu, iar soarele e învăluit în- 
tr-o mantie de ceață.

Cîndva, așezarea purta denumirea 
de „Ciudad de los Reyes" (Orașul re
gilor), pînă ce urmașii conchistado
rului Pizarro au găsit mai comod 
să-i spună Lima, pronunțare deri- 
vînd de la Rimac, numele rîului la 
gurile căruia a fost înălțată. Pe vre
mea stăpînirii coloniale a ajuns să 
fie capitala viceregatului ce cuprin
dea cea mai mare parte a Americii 
de Sud. Orașul conservă și azi ves
tigii arhitecturale ale trecutului co
lonial. Dar alături de acestea își face 
loc tot mai vizibil febra modernis
mului concretizată In edificii semețe 
din beton și sticlă.

Cu prilejul anumitor sărbători, sa
tele din Anzii peruvieni cunosc un 
spectacol original. Un condor — vul
turul gigant al Anzilor — este prins 
cu o capcană și apoi i se leagă pi
cioarele de grumazul unui taur. In 
timp ce pasărea bate cu putere din 
aripi lovind coastele animalului și 
împlîntîndu-i ciocul în carne, taurul 
înfuriat se războiește cu mulțimea 
oamenilor dimprejur, deveniți to
readori de ocazie. Cînd taurul sleit 
încetează să mai atace, ei dezleagă 
condorul, îi dau să bea o băutură 
indigenă — „chicha" (obținută prin 
fermentarea porumbului) și apoi II 
eliberează. Unii folcloriști atribuie 
spectacolului o semnificație tradițio
nală, afirmînd că taurul este simbolul 
cuceritorilor spanioli, condorul fi re
prezintă pe băștinași.

Cam jumătate din populația 
țării e alcătuită din indieni, 
descendenți ai incașilor, care 
populează înălțimile aride și 
reci ale Anzilor, unde frunzele de 
coca fac parte din dieta cotidiană a 
omului. Mestecate, ele acționează ca 
stupefiant, astîmpără foamea și fac 
organismul insensibil la frig. Patro
nii minelor situate la peste 4 000 me
tri înălțime obișnuiesc să distribuie 
cîte o rație de frunze de coca mi

In așteptarea acestor clarificări, 
observatorii politici au și calculat că 
un eventual guvern bicolor, pentru 
care P.S.I. se declară disponibil, ar 
dispune în Camera deputaților și în 
Senat de o majoritate de peste 20 de 
voturi, fără a-i include pe reprezen
tanții Partidului republican sau ai u- 
nor grupuri autonome. Totodată, co- 
mentîndu-se poziția pe care s-au si
tuat socialiștii unitari, se apreciază 
că ei se deplasează treptat spre 
dreapta și că cererile lor pentru o 
„politică activă anticomunistă" adre
sate celorlalte componente ale coali
ției de centru-stînga nu au o bază 
substanțială nici în parlament (30 de 
deputați și 10 senatori), și nici în rîn- 
durile foștilor membri ai Partidului 
socialist unificat, care au trecut în 
masă de partea P.S.I.

In legătură cu actuala fază a crizei 
politice, la sfîrșitul unei întîlniri a 
membrilor Direcțiunii P.C.I., prezenți 
la Roma, secretarul general ai 
P.C.I., Luigi Longo, a făcut o decla
rație publicată în ziarul „L’Unită".

In declarație se subliniază că „nu 
este nici un motiv în situația poli
tică și parlamentară care să poată 
justifica, la puțin mai mult de un an 
de la alegerile din 19 mai 1968, dizol
varea camerelor și consultarea anti
cipată a corpului electoral" și că un 
asemenea act „ar putea crea pericolul 
înrăutățirii vieții democratice și al 
separării țării de instituțiile repre
zentative". Sîntem de părere, a ară
tat Luigi Longo, că există In actua
la situație politică și în acest parla
ment posibilitatea de a da crizei o 
soluționare pozitivă, care să deplaseze 
spre stînga axa orientării politice a 
țării. „In ceea ce ne privește — a sub
liniat secretarul general al P.C.I. — 
noi confirmăm că vom manifesta față 
de un guvern care ar dori și ar fi ca
pabil să se îndrepte în această direc
ție o apreciere critică obiectivă, 
după cum nu va lipsi nici contribu
ția noastră pentru orice acțiuni și 
măsuri întreprinse pentru a da o 
soluționare problemelor maselor 
muncitoare și ale țării, așa cum a 
mai fost arătat în ultimele luări de 
poziții ale partidului nostru".

„Soluția actualei crize de gu
vern — se spune Intr-un comunicat 
dat publicității de către secretariatul 
Partidului socialist italian al unității 
proletare — poate fi căutată doar 
Infruntînd problemele reale ale so
cietății italiene, care cer din partea 
maselor populare unitate șl vigi
lență".

borării dintre cele două țări în do
meniul radioteleviziunii.

Comunicatul relevă dorința celor 
două guverne de a contribui la dez
voltarea colaborării dintre state, in
diferent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiului coexistentei paș
nice.

Părțile „au subliniat în mod deo
sebit necesitatea întăririi păcii și a 
asigurării securității pe continentul 
european șl și-au expus consideren
tele în această privință". „O aten
ție deosebită a fost acordată proble
mei convocării conferinței în proble
mele securității și colaborării euro
pene". în comunicat se arată că 
„Belgia și U.R.S.S. vor continua 
consultările și vor examina măsurile 
practice în vederea pregătirii unei 
asemenea conferințe".

A fost subliniat, caracterul rodnic 
al convorbirilor purtate, precum și 
utilitatea continuării schimbului de 
păreri și a consultărilor politice 
dintre U.R.S.S. și Belgia, la diferite 
niveluri.

nerilor înainte ca aceștia să intre In 
galerii. Pe lîngă altele, rația înlătură 
frica de pericole și-l face pe miner 
mai productiv. Pămîntul peruvian a 
sfidat dintotdeauna eforturile omului 
de a-și procura hrana din pricina 
conformației sale și a factorilor cli
materici. Dar acestei împrejurări 
i s-a suprapus aspectul relațiilor 
sociale.

O mină de latifundiari, reprezen- 
tînd mai puțin de doi la sută din 
totalul populației, au stăpînit de se
cole aproape trei sferturi din pă- 

Condorul urcă in Anii

CORESPONDENȚA DE LA V.. OROS

mîntul arabil și practic toate supra
fețele favorizate din punct de vedere 
al poziției geografice, căilor de 
transport, fertilității și surselor de 
apă.

Făcînd cunoștință cu realitățile pe
ruviene, ești îndemnat să actualizezi 
simbolul condorului și al tauru
lui adăugîndu-i semnificații mai 
largi, de ordin social. Obiceiul 
apare ca o dramatizare a divizării 
acute în două lumi: de o parte 
lumea potentaților, alcătuită prepon
derent din descendenți ai conchista
dorilor spanioli, cu moșiile ei, cu 
băncile, minele, firmele comerciale, 
fabricile de zahăr etc. — iar de altă 
parte masa dezmoștenită a țăranilor, 
a minerilor etc. La stăpînirea econo
mică a oligarhiei autohtone se adau
gă, masiv, cea a monopolurilor străi
ne. Aceste stări de lucruri s-au per
petuat în Peru vreme îndelungată.

Din octombrie anul trecut, cînd a

DUPĂ ZBORUL

LUI „APOLLO-11“
• ULTIMA ETAPA A „ODISEEI"

CELOR TREI

Echipajul navei spațiale „Apollp-ll" 
și-a încheiat duminică ultima etapă 
a prestigioasei sale odisee, sosind la 
„laboratorul de recepție lunară" 
din apropiere de Houston (Texas). 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin și 
Michael Collins au pătruns în in
teriorul „clădirii 37" (laboratorul 
lunar) printr-un scurt tunel de plas
tic care lega ușa camerei lor mobile 
de cea a „Lunar lab".

O adevărată manifestație a avut loc 
la Ellington, în momentul cînd C-141, 
uriașul avion cargou, care purta în 
pîntecele său camera mobilă a astro- 
nauților, a aterizat pe aerodromul 
militar al orașului. Momentul sosirii 
a fost cu adevărat • impresionant, 
după cum apreciază corespondentul 
agenției France Presse. Oficialitățile 
N.A.S.A., în frunte cu Samuel Phil
lips, directorul programului „Apollo", 
colegii lor, foști sau viitori astro- 
nauți, soțiile, copiii și, în plus, o 
mulțime de aproximativ 4 000 de 
persoane veniseră să-i întîmpine pe 
cei ce au purtat printre stele solia 
Pămîntului.

• PRIMELE ZILE DE CARANTINA

Primele zile de observație medi
cală a astronauților aflați în caran
tină s-au soldat, după cum era de 
așteptat, cu vești bune. Este foarte 
improbabil ca vreunul dintre ei să 
fie purtătorul unor microorganisme 
sau maladii necunoscute de pe Lună 
— a declarat dr. Persa Beli, direc
torul laboratorului lunar de la 
Houston. Pină în prezent, medicii de 
la N.A.S.A. slnt unanim de acord în 
constatarea’ că eroii Cosmosului sînt 
într-o stare de perfectă sănătate.

• PROGRAMUL DE CERCETARE A 
PROBELOR LUNARE

O dată deschise conteinerele cu 
primele probe ale solului lunar, 
N.A.S.A. a făcut cunoscut programul 
după care se vor desfășura exame
nele de laborator, fizice și chimice, 
ale rocilor selenare. Primele rezultate 
asupra unei eventuale „toxicități" a 
rocilor sînt scontate pentru joi 31 
iulie. Tot pentru această zi sînt 
prevăzute teste de virologie cu cul
turi de țesuturi ale unor specimene 
de sol lunar. Luni 4 august va fi 
deschisă capsula „Apollo-ll“, urmînd 
să se scoată din interiorul ei mate
rialele care se găsesc la bord.

In afirțit, vineri 8 august vom 
avea un prim răspuns asupra,, impli
cațiilor biologice pe Pămînt ale 
expedițiilor astronauților pe bună 
de genul celei întreprinse de 
„Apollo-ll“. în această zi va fi dat 
publicității raportul preliminar asu
pra eventualei existențe a organis
melor în rocile aduse de pe Lună 
sau a posibilei contaminări a mate
rialelor care au fost utilizate în 
cursul misiunii.

• CONTROVERSE IN JURUL 
„COMORILOR” DE PE SELENE

Nici n-au fost deschise bine „cu- 
ferele cu comori" (conteinerele ce 
conțineau prețioasele mostre ale so
lului lunar) că au și început contro
versele. Profesorul Cliff Frondei, de 
la Universitatea Harvard, unul din 
primii fericiți care a putut să le 
examineze, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că eșanti- 
oanele de sol lunar sînt acoperite 
cu un strat subțire de materie nea
gră, după toate probabilitățile grafit. 
Acesta este opac și disimulează com
poziția reală a mostrelor.

In schimb, un alt specialist al 
Centrului spațial de la Houston, 
M. A. King, a afirmat, la rîndul lui, 
că „printre fragmentele lunare aduse 
la sol de către „Apollo-ll“ nu există 
nici o substanță care ar putea fi iden
tificată".

venit la putere regimul actual, Perii 
cunoaște o perioadă de importante 
înnoiri structurale. Contrar tradiției, 
după care armata era instrumentul 
alianței oligarhiei autohtone cu mo
nopolurile străine, de astă . dată , un 
guvern militar a procedat, spre sur
prinderea multora, la măsuri net 
antioligarhice și antimonopoliste, 
transformîndu-se în instrument al as
pirațiilor naționale de independență 
și progres economico-social. Pașii fă- 
cuți pînă acum sînt revelatori în a- 
cest sens. După 44 de ani de exploa

tare ilicită a petrolului peruvian, 
firma „International Petroleum Com
pany" (subsidiară a gigantului „Stan
dard Oil of New Jersey") a fost ex
propriată integral, avuțiile ei trecînd 
în proprietatea statului peruvian. In 
ianuarie, un decret guvernamental a 
stabilit ca toate băncile care funcțio
nează în țară să aibă o cotă minimă 
de 75 la sută de capital peruvian 
și totodată ca patru cincimi din nu
mărul posturilor lor de conducere să 
fie ocupate de cetățeni peruvieni. 
Importanța măsurii rezultă din fap
tul că cele mai mari instituții ban
care se aflau sub controlul absolut 
al străinilor. în fine, recent a fost 
promulgată legea reformei agrare, 
cuprinzînd „întreg teritoriul țării, în
treaga producție agricolă și industrii
le derivate" — cum se spune în 
preambulul el. Reforma, aflată în faza 
de executare, afectează nu numai pe 
latifundiarii peruvieni, ei și o serie

SUPLIMENTUL
ZIARULUI „L UNITA" 

CONSACRAT 
ROMÂNIEI

ROMA. — Corespondentul Ager
pres Giorgio Pastore transmite : 
Ziarul „L’Unită", organul Partidu
lui Comunist Italian, a publicat 
duminică un supliment de opt pa
gini consacrat celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. și celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

Pe prima pagină e publi
cat interviul acordat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, zia
ristului italian Giuseppe Boffa, 
comentator de politică externă ai 
ziarului „L’Unită".

în paginile sale, suplimentul 
ziarului publică extrase din Te
zele C.C. al P.C.R. pentru Congre
sul al X-lea, un articol intitulat 
„Acel 23 August", articolul „Poli
tica externă a noii Românii", sem
nat de Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Ro
mâniei, și un interviu cu ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică. 
Sînt inserate, de asemenea, nume
roase articole și reportaje referi
toare la succesele economice ale 
României, progresele obținute în 
diferite ramuri de activitate, noile 
construcții, lucrările de la Porțile 
de Fier, viața satului românesc 
contemporan. Alte articole ale su
plimentului relevă ampla dezbate
re de către poporul român a Te
zelor și proiectului de Directive 
ale Congresului al X-lea, procesul 
de adîncire a democrației socia
liste. în ultima pagină a apărut 
reportajul „EREN ’69 — oglinda 
celor 25 de ani de dezvoltare a e- 
conomiei unei țări". Suplimentul 
este ilustrat cu numeroase foto
grafii și grafice.

Raiduri ale aviației 
egiptene in zona 
Peninsulei Sinai

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Avi
oane egiptene au întreprins duminică 
raiduri de bombardament asupra a 
trei regiuni din nord-vestul Peninsu
lei Sinai, a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului militar de 
la Tel Aviv citat de agenția Reuter, 
în urma atacului, a menționat el, 
șapte soldați israelieni au fost răniți.

★
CAIRO 27 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt al comandamentului 
militar al R.A.U. a confirmat știrea 
difuzată la Tel Aviv în legătură cu 
bombardamentul întreprins dumini
că de către aviația egipteană asupra 
unor regiuni din Sinai, anunță a- 
genția Reuter.

Totodată, purtătorul de cuvînt al 
R.A.U. a menționat că, în urma atacu
lui aerian, au fost provocate pagube 
serioase instalațiilor militare israelie- 
ne din regiunea respectivă.

★
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — Un 

membru al corpului de observatori 
ai O.N.U., de naționalitate suedeză, 
a fost ucis duminică în timpul lupte
lor ce s-au desfășurat în zona Cana
lului de Suez, anunță un raport al 
misiunii O.N.U. adresat statului ma
jor al armatei suedeze. Observatorul 
suedez se afla în misiune pe malul e- 
giptean al canalului.

de firme străine care posedau imense 
plantații de trestie de zahăr și fabrici 
de rafinare. Exproprierile vor fi plă
tite aproape în întregime în bonuri 
de împrumut guvernamental amorti
zabile în 20 de ani. Ca un act com- 
plimentar indispensabil la legea re
formei agrare, guvernul a decretat 
naționalizarea apelor, argumentînd 
că „folosirea justificată și rațională 
a apei nu poate fi concepută decît 
In interesul social și de dezvoltare 
generală a țării". Legea publicată în 
acest sens la Lima exclude toate 
drepturile private asupra surselor 
hidraulice, inclusiv In perimetrul ce
lor 200 de mile de mare teritorială, 
afirmînd : „apele, fără nici o excep
ție, sînt proprietatea statului. Nu 
există proprietate privată în ce pri
vește apele și nici drepturi dobîndite 
asupra lor". Asupra „drepturilor do
bîndite" au insistat marii latifundiari, 
intenționînd de fapt. în condițiile 
specifice peruviene, să golească de 
conținut reforma agrară. Dacă pînă 
nu de mult cuvîntul „expropriere" era 
considerat subversiv în sferele ofi
ciale, în ultimele zece luni el a do- 
bîndit trecere și considerație în pla
nurile de dezvoltare națională. Se 
cuvine amintit, de asemenea, faptul 
că autoritățile peruviene au fixat pre
țuri maximale în întreaga țară la 
produsele alimentare de bază, stabi
lind concomitent sancțiuni severe 
contra speculanților. O serie de re
forme structurale aflate în faza 
de proiect urmează să vizeze, con
form celor anunțate oficial, sectorul 
minier, al asigurărilor sociale, comer
țul etc.

In esență, este vorba de slăbi
rea în continuare a pozițiilor oli
garhiei și ale capitalului străin, de 
afirmarea intereselor naționale, In
clusiv pe tărîmul relațiilor externe. 
Această orientare conferă un profil 
aparte guvernului generalului Juan 
Velasco Alvarado, asigurîndu-i spri
jinul unor largi forțe sociale. După 
o lungă captivitate, condorul urcă 
spre înălțimile Anzilor. E un zbor 
anevoios, îngreunat de rezistențe in
terne și externe, dar indienii dezmoș
teniți de pe povîrnișurile munților îl 
contemplă cu speranță.

Patriofi angolezi în timpul unui atac împotriva pozițiilor trupelor portu
gheze

VIZITA PREȘEDINTELUI NIXON
IN INDONEZIA

DJAKARTA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Statelor Unite, Richard Ni
xon, a sosit duminică la Djakarta, ca
pitala Indoneziei. Pe aeroportul din 
Djakarta, președintele american a fost 
întîmpinat de generalul Suharto, șeful 
statului indonezian, împreună cu mem
bri ai guvernului, precum și alte ofi
cialități ale țării.

In timpul șederii sale de 22 de ore

Situația din Nigeria
ONITSHA 27 (Agerpres). — Regiu

nea și oraful Onitsha continuă să ră- 
mînă centrul unor lupte violente intre 
trupele nigeriene ți cele biafreze, care 
au crescut în intensitate tot mai mult 
în ultimele zile. Ambele părți au 
aruncat în luptă importante forțe uma
ne și materiale, fiecare încercînd să 
preia controlul, în pofida unor grele 
pierderi, asupra acestei părți a țării — 
succes militar oare ar putea influența 
hotărîtor evoluția conflictului ce opune 
de mai bine de doi ani autoritățile

age n ț i i Ie 

de presa 

transmit :
Convorbiri Gromîko—Bomboko. La Mos- 

cova au avut loc duminică convorbiri între ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și Justin Bom
boko, ministrul afacerilor externe al Congoului (Kinshasa), 
care se află într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică. Cei 
doi miniștri — relatează agenția TASS — au discutat pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Congo, precum și unele probleme internaționale.

Președintele Nasser a emis un decret 
privind numirea lui Mohammed Hassan El-Zayyat în 
funcția de reprezentant permanent al R.A.U. la O.N.U. 
Hassan El-Zayyat, subsecretar de stat la Ministerul de Ex
terne, a fost, pînă la numirea sa în această funcție, purtăto
rul oficial de cuvînt al guvernului egiptean.

Secretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, a sosit la 
Bonn într-o vizită oficială de trei zile. In timpul șederii 
sale în R. F. a Germaniei, Mirko Tepavaț va fi primit de 
cancelarul Kurt Georg Kiesinger și va avea întrevederi cu 
omologul său vest-german, Willy Brandt.

La mina „General Zawadzki" Bombro- 
wa Gomicza (Polonia) a avut loc la 24 iulie un accident, 
în urma căruia un număr de 12 mineri au rămas izolați 
în abataje. Agenția P.A.P. relevă că din cauze necunoscute 
în galeriile minei a pătruns o mare cantitate de apă, care 
a inundat o parte din abataje. în momentul accidentului, 
în galeriile minei se aflau 119 mineri. în primele ore au 
fost salvați 37, iar ulterior alți 70 de mineri. Un contact 
permanent se menține cu minerii izolați în galerii și se 
depun eforturi pentru a-i aproviziona cu alimente.

Ministrul de finanțe al Libiei a interzis sîm- 
bătă orice tranzacții comerciale cu 26 de societăți străine, 
printre care șapte societăți franceze și două franco-olan- 
deze. Postul de radio libian, care a anunțat această deci
zie, nu a precizat deocamdată cauzele embargoului.

Circa 90 de persoane implicate în tentativa ae 
lovitură de stat lichidată la 15 Iulie au fost arestate la 
Khartum — a anunțat ministrul de interne al Sudanului, 
Farouk Osman Hamadallah. Poliția «udaneză, a precizat 
Hamadallah, face în prezent investigații pentru a „desco
peri toate persoanele suspecte de a fi implicate în această 
acțiune îndreptată împotriva guvernului". Agenția Associa
ted Press relatează că la Khartum au fost înregistrate în 
ultimele zile o serie de explozii.

Cea de-a 9-a reuniune a Comisiei lacu
lui Ciad a avut loc, recent, în capitala Camerunului, 
Yaounde; creată în 1964, această organizație grupează 
patru țări : Camerun, Niger, Nigeria, Ciad. Reprezentanții 
celor patru state membre au examinat la Yaounde evoluția 
lucrărilor în legătură cu realizarea proiectului P.N.U.D.— 
F.A.O. de valorificare a apelor bazinului ți lacului Ciad.

în Indonezia, Richard Nixon va avea 
întrevederi cu președintele Suharto, 
convorbirile urmînd să fie consacrate 
examinării posibilităților de soluționare 
a unor probleme nerezolvate și, mai 
ales, după cum apreciază observatorii 
de presă, trecerii în revistă a evolu
ției situației politice în regiunea Asiei 
de sud-est. ' 

biafreze fi guvernul central nigerian. 
După cum relevă agenția France 
Presse, ultimele operațiuni militare au 
înclinat deocamdată balanța de partea 
biafrezilor. Liniile nigeriene au fost 
străpunse, atacul biafrezilor axîndu-se 
în prezent pe două direcții; tru
pele generalului Ojukwu lărgesc 
spărtura realizată între două di
vizii nigeriene, transformând-o intr-un 
coridor de legătură a „redutei" bia
freze cu provinciile alăturate bogate 
în resurse alimentare.

După polemici purtate 
dc la distanță, liderii V- 
niunii creștin-democrate 
(U.C.D.) fi Partidului so
cial-democrat (P.S.D.) 
și-au întrerupt concediile 
pentru a se întîlni, la în
ceputul săptămînii trecute, 
la Bonn într-o ședință de 
cabinet, considerată In 
cercurile politice ca pre- 
zentînd o însemnătate deo
sebită. Principalii respon
sabili ai celor două partide 
au luat în discuție situația 
economică internă, temă în 
jurul căreia s-au exprimat, 
în ultimul timp, păreri di
vergente.

Influențată de apropie
rea alegerilor parlamentare 
din 28 septembrie, disputa 
a sporit tensiunea în rela
țiile dintre miniștrii creș- 
tin-democrați fi social-de- 
mocrați, mai ales prin de
clarațiile făcute și de o 
parte și de alta săptămîna 
trecută. Inițial, controver
sa s-a ivit între ministrul 
de finanțe Franz Josef 
Strauss (Uniunea creștin- 
socială, ramură bavareză a 
U.C.D.) și ministrul econo
miei, Karl Schiller (P.S.D.). 
Intr-o ședință anterioară, în 
luna mai, primul a avut 
cîștig de cauză prin decizia 
finală a cancelarului Kie
singer de a respinge solu
ția reevaluării mărcii pro
pusă de Schiller. Cea mai 
mare parte a presei vest- 
germane a considerat că 
notărîrea a fost influența
tă de „motive electorale". 
In același timp, însă, s-au 
exprimat îndoieli că schim
barea parității monedei ar 
putea constitui singura mă
sură in stare să preîntîm- 
pine tendințele de „încăl
zire a conjuncturii", feno
menele inflaționiste și alte 
aspecte asemănătoare, care 
se conturează în econo
mie. Schiller nu a depus 
însă armele și, pe baza

Cu prilejul 
celei de-a XXV-a 

aniversări 
a eliberării 
României

HAVANA 27. — Corespondentul 
Agerpres V. Stamate transmite : 
In cadrul manifestărilor consacrate 
zilei de 23 August, la Academia de 
Științe din Havana a avut loc o 
manifestare culturală, la care au 
participat Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Academiei, ing. Tirso 
Saenz, vicepreședinte al Academiei, 
oameni de știință și cultură din ca
pitala Cubei. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei ro
mâne, precum și ingineri și specia
liști români care lucrează în Cuba. 
Despre însemnătatea zilei de 23 Au
gust și despre dezvoltarea colabo
rării științifice între România și 
Cuba au vorbit dr. Antonio Nunez 
Jimenez, ing. Tirso Saenz și Petrea 
Ignat, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României la Havana. Au 
fost prezentate apoi două filme do
cumentare românești.

în dezbaterea O. S. A.

Conflictul dintre 
Salvador și Honduras

WASHINGTON 2T (Agerpres). — 
La Washington a avut loc reuniu
nea ministerială a Organizatei 
Statelor Americane, convocată pen
tru a discuta condițiile de soluțio
nare a conflictului dintre Salvador 
ți Honduras. Luînd cuvîntul, se
cretarul general al O.S.A., Galo 
Piaza, a subliniat necesitatea de a 
se ajunge la o soluție nu numai de 
moment, adică retragerea trupelor 
salvadoriene de pe teritoriul hon- 
durian, ci la o „reconciliere per
manentă între cele două țări". In 
prima țedință, miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale O.S.A. au ho
tărît trimiterea a încă unei echipe 
de observatori militari și civili în 
regiunea conflictului.

Dispută 
in sinul coaliției 

de la Bonn
CORESPONDENȚA DE IA P. STANCESCU

concluziilor unui grup de 
experți, a revenit cu pro
punerea reevaluării mărcii. 
Dezbaterea de săptămîna 
trecută în cadrul cabine
tului de la Bonn a consem
nat menținerea pe pozițiile 
anterioare a reprezentan
ților celor două partide. 
Soluțiile ministrului econo
miei au fost din nou res
pinse, in schimb au fost 
luate în considerare — pe 
baza propunerilor lui 
Strauss și a deciziilor can
celarului Kiesinger — ti
nete măsuri de mai mică 
amploare pentru frînarea 
prețurilor fi facilitarea în- 
tr-o oarecare proporție a 
importurilor. Miniștrii s-au 
despărțit convinși că „pe
ricolul supraîncălzirii eco
nomiei a devenit acut" 
(„Die Welt"), dar fără să 
ia vreo hotărîre comună 
pentru a se face față aces
tei situații.

Apropierea datei alege
rilor complică, evident, ra
porturile dintre cele două 
partide care formează gu
vernul. Campania electora
lă se axează tot pe proble
mele economice. Susținînd 
că soluțiile propuse de 
Schiller sînt nerealiste, 
strategii electorali ai 
U.C.D. au sperat să-l scoa
tă din dispozitiv pe minis
trul economiei, încercînd 
să provoace chiar — cum 
afirmă „Der Spiegel" — 
o desolidarizare a liderilor 
P.S.D. de colegul lor. Șe
dința de cabinet de săptă
mîna trecută a avut, din 
acest punct de vedere, un 
deznodămînt contrar. Con
ducerea P.S.D. s-a asociat 
fără rezerve poziției lui 
Schiller, hotărînd totodată 
să rămînă în guvernul de 
coaliție, în ciuda deosebi
rilor de opinii cu liderii 
U.C.D. Fapt este însă că 
„marea coaliție" înfruntă 
valuri tot mai amenință
toare.
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