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Alături

victoria

americani
Presa a publicat Declarația cu 

privire la agresiunea Statelor Unite 
în Vietnam, adoptată de tarile par
ticipante la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
.Varșovia.

Document de mare însemnătate 
f 'internațională, declarația dă ex- 
j presie condamnării de către sta-presie condamnării de către sta

tele socialiste reprezentate la con
sfătuire a acțiunilor criminale ale 
imperialismului american, cons
tituie o puternică manifestare a so
lidarității lor depline cu eroicul 
popor vietnamez, a hotărîrii fer
me de a-i acorda sprijin material, 
politic, moral, în lupta pentru li
bertate, independență și unificarea 
patriei.

în momentul cînd Statele Unite, 
prin bombardarea periferiilor Ha
noiului și a orașului Haifong, au 
întreprins noi pași, de o gravitate 
excepțională, pe calea escaladării 
războiului, țările participante la 
consfătuire își reafirmă cu putere 
poziția, își ridică glasul în apăra
rea cauzei drepte a poporului viet
namez. Adoptarea Declarației re
levă însemnătatea deosebită pe 
care statele semnatare o acordă 
problemei vietnameze, hotărîrea 
lor de a întreprinde măsuri ener
gice în sprijinul luptei poporului 
vietnamez, de. a salvgarda și în
tări pacea.

Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, întregul nostru popor, au 
sprijinit din prima clipă și vor 
sprijini pînă la victoria finală, 
cu consecvență și hotărîre, lupta 
dreaptă pe care o duce poporul 

I frate vietnamez împotriva mon- 
lz struoasei agresiuni a imperialismu

lui american, pentru apărarea nor
dului socialist, eliberarea sudului și 
integritatea patriei. Această poziție 
a fost exprimată în numeroase do
cumente de partid și de stat, în 
cuvîntările conducătorilor partidu
lui și guvernului nostru, în luările 
de poziție ale reprezentanților 
României în forurile politice și 
obștești internaționale.

Războiul din Vietnam este cea 
mai flagrantă expresie a politicii 
agresive a imperialismului ameri
can, care caută să împiedice 
mersul ascendent al omenirii, să 
înăbușe mișcările de eliberare na
țională, lupta pentru progres so
cial, pune la cale provocări și or
ganizează comploturi de tot felul 
împotriva independenței și suve
ranității statelor, încalcă dreptul 
sfint al unor popoare de a-și 
hotărî singure soarta. Prin agresiu
nea împotriva poporului vietna
mez S.U.A. sfidează normele ele
mentare ale relațiilor dintre state. 
Batjocorire a dreptului internațio

I
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nal manifestă Statele Unite șl în 
atitudinea față de Laos, în frec
ventele acțiuni provocatoare la 
adresa Cambodgiei neutre.

Sfidînd voința omenirii iubitoa
re de pace, ignorînd glasurile care 
se fac auzite cu putere pe toate 
meridianele globului și care cer să 
se pună capăt agresiunii ameri
cane în Vietnam, cercurile impe
rialiste americane au împins lucru
rile tot mai departe. Monstruoasa 
fărădelege a bombardării capita
lei R. D. Vietnam și a portului 
Haifong a zguduit opinia publică 
mondială, stîrnind un uriaș val de 
indignare în rîndurile popoarelor 
întregii lumi. Bombardarea barbară 
a Hanoiului și Haifongului creează 
noi pericole, deosebit de grave 
păntru pacea în Asia de sud-est și 
în întreaga lume.

A fost din nou smuls vălul fă
țărniciei de pe declarațiile respon
sabililor politicii americane cu pri
vire la pretinsele lor „intenții paș
nice". Așa cum a arătat realitatea 
și cum se spune în Declarație, a- 
ceste afirmații „sînt complet false, 
fiind însoțite nu numai de conti
nuarea, ci și de extinderea acțiu
nilor militare".

Apreciind gravitatea situației ce 
s-a creat ca urmare a intensifică
rii agresiunii americane în Viet
nam, participanții la Consfătuirea 
de la București au avertizat în 
modul cel mai hotărît guvernul 
S.U.A. asupra consecințelor impre
vizibile pe care le pot avea aceste 
acte criminale, asupra grelei răs
punderi pe care și-o asumă în fața 
întregii omeniri 
și extinderea 
Vietnam.

Intensificarea 
Vietnam, sporirea 
cațiilor de miliarde de dolari 
tinați de S.U.A. agresiunii 
totodată, problema creditului ce se 
poate acorda declarațiilor condu
cătorilor americani în sensul că ar 
fi interesați să se ajungă la un 
acord în problema dezarmării.

Noile acțiuni întreprinse de 
S.U.A. pe calea „escaladării" răz
boiului exprimă exasperarea plină 
de ură a imperialismului american 
în fața neputinței de a îngenunchea 
poporul vietnamez. în pofida faptu
lui că în Vietnamul de sud se 
găsesc aproape 300 000 de militari 
americani, în pofida mobilizării de 
trupe expediționare ale sateliților 
sud-coreeni și altor aliați, în pofi
da imensului material de război a- 
runcat în luptă,- a folosirii pe 
scară largă a .napalmului și gaze
lor toxice, Statele Unite nu au 
reușit să schimbe mersul războiu
lui în favoarea lor. Armata de eli-
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prin continuarea 
războiului în

războiului 
continuă a

din 
alo- 
des- 
pun,

(Continuare în pag. a III-a)

în ultimele decenii știința a ob
ținut rezultate grandioase : atomul 
a început să livreze energie, chi
mia — îmbrăcăminte și încălțămin
te, mașinile electronice să realize
ze calcule de o amploare și cu o 
rapiditate inaccesibile creierului 
omenesc, sateliții artificiali să ex
ploreze Cosmosul și să transmită 
grai și imagini peste mii de kilo
metri. Aplicînd cuceririle auto
maticii și ciberneticii, construcția 
de mașini realizează o creștere 
continuă și considerabilă a poten
țialului de producție al omenirii.

Nivelul cunoștințelor acumulate, 
gîndirea logică și experiența bine 
orientată permit cunoașterea legi
lor care guvernează fenomenele 
naturii. Dar ele nu se dăruie de la 
sine, nu se dezvăluie decît cu prețul 
unor susținute și stăruitoare căutări 
și eforturi, decît prin muncă tenace 
și îndîrjită. Newton spunea că da
torează descoperirea legii gravi
tației universale faptului că a re
flectat asupra ei ani de-a rîndul. 
Darwin explica la fel creația între
gii sale opere științifice. I. P. Pav
lov afirma că știința cere de la om 
întreaga sa viață — și că chiar 
dacă omul de știință ar avea mai 
multe vieți, eje tot nu i-ar ajunge. 
Pasiunea pentru cucerirea văzdu
hului- l-a făcut pe Traian Vuia să 
învingă toate obstacolele, reușind 
să fie cel dintîi om care să zboare, 
utilizînd numai aparatura de bord 
a avionului. său. Pasiunea pentru 
știință, care l-a animat pe Dimitrie 
Pompei, a făcut ca el, un modest 
institutor, lipsit de mijloace mate
riale, să ajungă în științele mate
matice la descoperiri care l-au 
făcut celebru și peste hotare.

Pe omul de știință îl caracteri
zează nu numai stăpînirea unui a- 
numit volum de cunoștințe, îm
prospătate mereu, nu numai pu
terea de analiză și discernămînt, ci
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și acea pasiune pentru cercetare 
care îl înlănțuie, îl captivează și-l 
face să se consacre în" întregime 
științei. La capătul eforturilor, de 
multe ori a privațiunilor, se află 
însă satisfacția descoperirii ade
vărurilor științifice care deschid o- 
mului noi căi în subordonarea for
țelor și valorificarea bogățiilor na
turii. în modesta sa condiție de 
funcționar la un birou de patente, 
Einstein, celebrul 
tîrziu, a lucrat ani în 
zarea principiilor care 
tizat apoi în teoria 
contribuție de seamă 
zea științei.

Omul de știință cunoaște trăirile 
călătorului care explorează țăr
muri necunoscute. Așa și soții Fre
deric și Irene Joliot-Curie, obser- 
vînd transmutația unor elemente, 
au formulat o serie do ipoteze — la 
început foarte șubrede. Necunos
cutul părea de nepătruns, dar a- 
cesta nu i-a împiedicat să-și con
tinue cu înverșunare experiențele, 
sub îndrumările lui Marie Curie, cu 
degetele arse de radiul pe care îl 
descoperise în cercetări la fel de 
pasionante împreună cu soțul ei 
Pierre Curie, dezvăluind, în cele 
din urmă, tainele radioactivității 
artificiale.

Partidul nostru a pus la Con
gresul al IX-lea și în perioada ur
mătoare, sarcini deosebit de im
portante pentru dezvoltarea știin
ței românești, pentru stimularea și 
afirmarea creației originale. Sînt 
cerințe grandioase care, spre deo
sebire de calea facilă a „împru
mutului de inteligență străină',

savant de mal 
șir la preci- 
s-au concre- 
relativității, 

la dezvolta

presupun mari eforturi proprii, 
o muncă deosebită calitativ de a- 
similare și însușire, presupun un 
grad înalt de asiduitate, perseve
rență și tenacitate, ca atribute 
ineluctabile ale creației științifice. 
Numai calea aceasta, calea mun
cii susținute, perseverente și tenace, 
plină de pasiune va duce la o 
impetuoasă afirmare a științei ro
mânești, potrivit potențialului de 
inteligență a poporului nostru. Des
pre sentimentele care îl însuflețesc 
pe omul de știință de-a lungul în
tregului drum al căutării adevă
rului și în clipele în care se con
cretizează succesul, spunea sa
vantul Gheorghe Țițeica ; „Frumu
sețea și adevărul sînt același lu
cru. In realitate, și în creația artis
tică și în creația matematică sînt 
momente de teribilă frămîntare, 
însoțite la început de ademenirea 
unei perspective admirabile, iar la 
sfîrșif, de bucuria fără margini a 
rezultatelor obținute".

Sînt ani mulți de cînd profesez 
la catedră și lucrez în institute de 
cercetări, 
cut multe generații de tineri, 
am avut adeseori prilejul să văd 
că interesul pentru știință nu apare 
spontan și nu atinge dintr-o dată 
întreaga sa intensitate. El începe 
să se manifeste pe măsură ce se 
înving dificultățile începutului, pe 
măsura pătrunderii tot mai adinei 
în problemele disciplinei îndră
gite. Dacă există și aptitudinile ne
cesare, va apare curînd și va crește 
pasiunea pentru cercetare. Aș 
spune de aceea că menirea dască-

prin fața mea au tre-
Și
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Grijă sporită

Un loc important în ca
drul planului de investi
ții al 
se află 
făptuire, 
întinsul 
construcția 
sanitare : noi spitale, po
liclinici, laboratoare.

Ne 
acțiune 
tățirea 
rețelei 
în 1970 
realizate 
pacitate de circa 7 400 de 
paturi ; de asemenea, 48 
de policlinici, numeroase 
stații de salvare, labora
toare pentru inspectora
tele sanitare. Va fi des
chis și un larg front de 
lucru pentru construcțiile 
celor 10 000 de paturi de 
spital care vor fi date în 
folosință după 1970.

Asigurarea bazei mate
riale la nivelul progrese
lor realizate în medicină

cincinalului, ce 
în curs de în- 
pretutindeni pe 
țării, îl ocupă 

obiectivelor

așteaptă o vastă 
pentru îmbună- 
și dezvoltarea 
sanitare. Pînă 
urmează să fie 
spitale cu o ca

Dr. I. TUDOSIU
secretar general 

în Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

este principalul deziderat 
atît pentru beneficiarii a- 
cestor instituții, cît și pen
tru proiectant și construc
tor. Se urmărește realiza
rea unei funcțianalități 
corespunzătoare, condiții 
optime de confort ; se ține 
seama de 
cestora cu 
nomic, care 
la valoarea 
și la cheltuielile de ex
ploatare. Pentru 
obiective sanitare 
ra de spitalizare 
mai proiectează 
pentru cel mult 4 
sînt prevăzute camere de 
zi cu spații pentru primi-

lea vizitelor, instalații 
pentru apel optic și acus
tic, telefon, televizoare, 
radioficare, mobilier mo
dern. Se remarcă fap
tul că la amplasarea teri
torială a noilor unități sa
nitare se ține seama în 
primul rînd de regiunile 
deficitare în paturi de 
spital și unități de 
tență ambulatorie, 
cum și de prezența 
centre industriale.

Deși experiența de pînă 
acum a dovedit că se pot 
obține rezultate bune 
în execuție cît și în 
pectarea graficelor 
dare în folosință, mai
o seamă de deficiențe ce 
trebuie înlăturate pen
tru a se asigura un 
ritm corespunzător în rea
lizarea investițiilor sani
tare. O racilă mai veche 
este întîrzierea elaborării 
documentației. Rădăcinile 
ei pornesc de la modul în

asis- 
pre- 

noilor

corelarea a- 
factorul eco- 
se referă atît 
investiției, cît

noile 
came- 
nu se 

decît 
paturi ;

atît 
res- 
de 

sînt

care organele locale — 
comitetele executive ale 
sfaturilor populare — asi
gură datele de program 
și amplasamentele. încă 
din anul 1962 a fost ela
borat și avizat studiul 
tehnico-economic al spita
lului de pediatrie din Iași, 
dar pe un amplasament 
ce nu aparținea sfatului 
popular 1 Ulterior, ,1a ela
borarea proiectului de 
ansamblu, acesta s-a do
vedit a fi total neecono
mic, ceea ce a făcut ca 
proiectul de ansamblu să 
fie refăcut pentru un nou 
amplasament. Așa se fa
ce că nici după 3 ani 
șantierul n-a putut-fi des
chis.

Multe întîrzieri mai sînt 
cauzate și de deficiențele 
în asigurarea materiale
lor și a forței de muncă; 
de exemplu, fondurile ne
cheltuite pe șantierul spi
talului din Hunedoara 
s-au ridicat la suma de 8 
milioane lei datorită lip
sei unor materiale și a 
forței de muncă pentru 
construcții-montaj. 
însemnat acest 
Decalarea cu doi 
termenului de dare în fo
losință. Din aceleași cau
ze, execuția unor obiec
tive din plan .1 pe anul 
în curs se desfășoară 
cu totul necorespunzător.

Ce a 
lucru ? 
ani a

Este cazul obiectivelor 
sanitare din Caransebeș, 
Băile Herculane, Horești 
ș.a.

Considerăm că, față de 
importanța deosebită pe 
care o are realizarea uni
tăților sanitare prevăzute 
pe anul în curs, se impu
ne ca sfaturile populare 
să analizeze mai atent 
activitatea fiecărui șanti
er în parte și să ia măsuri 
în vederea urgentării ter
minării documentațiilor 
tehnice pentru unitățile a 
căror execuție nu a înce
put încă. Colaborînd în
deaproape cu proiectan
tul și executantul, trebuie 
asigurate operativ pe toa
te șantierele materialele 
și forța de muncă, în co
relare cu desfășurarea lu
crărilor de construcții- 
montaj. Cît privește desfă
șurarea exemplară a pro
iectării și execuției vii
toarelor obiective sanita
re, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale îm
preună cu comitetele 
executive ale sfaturilor 
populare se vor îngriji 
de amplasarea cores
punzătoare din punct de 
vedere economic și func
țional, veghind ca aceste 
prevederi să nu cuprindă 
nici exagerări, dar nici di
minuări ale funcționalității 
ți confortului.

Am așfepfaf 10 zile, 
pe meleagurile Țării 
de sus, ca să se împli
nească acest soroc — 
ceasul 
rofund, 
Moldovei, osana celor 
500 de ani ai Pufnei.

...E dimineață : 10
iulie 1466, adică de la 
zidirea lumii ani 6 874. 
Ceața ușoară, încurcată 
prin cetina culmilor, 
umbra care nu s-a ri
dicat, rouă dintîi a ier
bii țin pajiștile și pă
durile sub o brumă de 
reverie din care putem 
deduce legenda. în su- 

de corn, poarta 
Scaun se va 
din zori, iar 
va fi ieșit cu

cînd va suna 
cît și cerul

nale
Cetății de 
fi deschis 
voievodul 
alai de oșteni și copii 
de casă, pe apa Suce
vei în sus. E ceasul 
cînd vor fi venit la a- 
dăpat zimbrii, împroș- 
cînd pulbere de dia
mante pe nări, cînd 
cerboaicele își vor fi 
scos puii în poienile 
smălțuite cu romaniță 
și stînjenei alpini, cînd 
șoimii vor fi vestit cu 
fulgerare de aripi apro
pierea domnescului a- 
lai. Voievodul se va fi 
oprit sus pe un umăr 
de deal, pe apa Put- 
nei, înfr-un loc luminat 
unde pădurile se trag 
singure în lături, des- 
chizînd ca o tipsie po
iana viitoarei zidiri. 
Clipa ne-a dăltuit-o în 
cuvinte Neculce și e 
bine să le rememorăm : 
„Ștefan Vodă cel bun, 
cînd s-au apucat să 
facă mănăstirea Putna 
au tras cu arcul din- 
tr-un vîrfu de munte ce 
este lîngă mănăstire. 
Și unde au agiunsu să
geata...”.

lată zidirea, țîșnind 
zveltă spre cer, strîn- 
să în contraforți de zi
dărie masivă cu turla 
mîndră care-și ascute 
zborul în azur. Ia*ă 
cele 4 ziduri, tăiate 
parcă prin 4 lovituri de 
spadă, străjuite de Tur
nul tezaurului, apărate 
de metereze, închizînd 
în chenarul lor 500 de 
ani de istorie, de 
luptă pentru neatîrna- 
re, de civilizație și 
fură românească.

10 iulie 1966 I 
unde au agiunsu 
geata...”

cul-

„Șl 
să-
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Pe drumul săgeții 
care și-a prelungit fîl- 
fîirea prin văzduhul 
jumătății de mileniu, 
pe urmele săgeții slo
bozite din arcul mare
lui voievod, au pornit 
în această zi zeci de 
mii de oameni. A- 
cest impresionant alai 
popular, 
drumul 
vorbește 
știrea cu 
nostru 
tradițiile 
Am auzit 
cîntece vechi, melodii 
reînviate care trec azi 
de la părinți la copii ; 
„Ștefan, Ștefan domn 
cel mare, / Seamăn pe 
lume nu are / Decît 
numai mîndrul soare...”

Un soare curat și 
dulce a inundat cu ra
zele poiana pe care 
stă mănăstirea, inaugu- 
rînd strălucirea aces
tei zile de iulie. Stră
lucește și zimbrul voie
vodal, prins pe un 
vast panou din co
voare bucovinene, în
cadrat între cele două 
date istorice : 1466— 
1966.

Ora 11. La marea a- 
dunare ce se desfă
șoară sub straja Turnu
lui porții erau prezenți 
Vasile Potop, membru 
al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar 
regional 
P.C.R., 
membru 
P.C.R., președintele sfa
tului 
nai, 
mitropolit 
vei și 
prezenfanți 
miletului de 
tru Cultură 
ai Comisiei

po- 
care

împînzind 
Rădăuților, 

despre cin- 
care poporul 
încununează 

lui glorioase, 
murmurate

al Comitetului 
Suceava al 

Emil Bobu, 
al C.C. al

popular regio- 
lustin Moisescu, 

al Moldo- 
Sucevei, 

ai
Sfat

Naționale 
pentru U.N.E.S.C.O., ai 
cultelor. în cadrul sim
pozionului ce s-a des
fășurat, prof. Alexan
dru Vasilescu, prorec
tor al Institutului pe
dagogic Suceava, a 
prezentat comunica
rea : „Figura lui Ște
fan cel Mare ca perso
nalitate 
tică, militară 
matică”,

internaționale

re- 
Co- 

pen- 
Arfă,

istorică, poli- 
și diplo- 
Grigore

Foit, cercetător știin
țific, o comunicare 
despre : „Profilul cul
tural al epocii lui Ște
fan cel Mare". Dar ex
punerile evocatoare 
s-au întregit în aceas
tă zi, lîngă catedra 
Pufnei, prin trăire di
rectă. La Putna istoria 
nu se învață din carte, 
ci se trăiește. Au învă
țat cu osîrdie, 
posind aici, cei
ne-au precedat. învață 
lecția de patriotism și 
vitejie a eroului, lecția 
de zidire și artă a cti
torului, lecția de înțe
lepciune a strategului 
și diplomatului, cei ce 
se perindă 
lîngă cripta lui Ștefan 
Voievod.

Cei care 
ctitoria lui Ștefan aduc 
cu ei niîndria u- 
nor noi ctitorii. Ei sînt 
cei care au consfruif 
cetățile industriale din 
văi, noile așezări și o- 
rașe, noile monumente 
de cultură, care au ri
dicat la 
numai 
toată țara, 
ziua așezării pietrei de 
temelie la Putna, re
prezintă astfel pentru 
toți cei prezenți aici și 
o sărbătoare a ctitorii
lor, strălucită aniver
sare a 500 de ani de 
construcție româneas
că. Sărbătoarea se de- 
săvîrșeșfe și printr-o 
altă cunună, cea a cul
turii. Școală de arhi- 
teefi, de miniaturiști, 
caligrafi și zugravi, 
Putna a dus prin se
cole tradiția arfei și a 
slovei.

Mulțimea s-a în
dreptat acum spre mo
vila ce domină așeza
rea, unde are loc un 
mare spectacol festiv. 
Este o impresionantă 
manifestare a cînfecu- 
lui și dansului, a cos
tumului bucovinean, 
purtat cu mîndrie nu 
numai de sutele de 
artiști amatori, dar și 
de miile de săteni 
care ocupă pajiștile.

S-a lăsat umbra. 
Soarele se îndreaptă 
spre apus. Se aprind 
focuri pe culmi. Sînt 5 
— cele 5 cununi, cele 
5 veacuri ale Putnei.

acum pe

vin spre

înflorire nu 
Moldova, dar 

10 iulie,
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TELEGRAMA
Tovarășului JUMJAAGHIIN Ț EDEN BAL

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal transmitem Comi
tetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Mongole, poporului mongol și dumneavoastră personal un cald salut 
tovărășesc și cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
victoriei Revoluției populare mongole.

Poporul român se bucură sincer de succesele însemnate obținute de 
poporul mongol, sub conducerea partidului său popular revoluționar, 
în opera de construire a socialismului în patria sa.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul ambelor 
popoare, al întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei păcii în lume. 
De ziua marii dumneavoastră sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, succes 
deplin în munca pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului 
al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, pentru înflorirea 
Republicii Populare Mongole și fericirea poporului mongol.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

mondial
Constantin CHIRIȚA

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Acum cîfeva luni, 
Anglia și 
lume a 
nară în 
straniu, 
vedere, a celebrei cupe 
Rimet". Zile și săptămîni de știri 
senzaționale, opinii, 
ticuri, pariuri, oracole, 
recompense în legătură cu 
Iul. cu căutarea, cu ambifiile 
numitei poliții londoneze 
de cunoscute din literatura 
acest gen. 
susceptibilitățile 
englez ; apoi 
comentarii cu 
celui care a I 
cesul furtului 
în aceste zile, 
pus piciorul pe | 
rea despre < 
lui. Luni de zile în care opinia 
publică engleză a fost ținută 
sub tensiunea evenimentului 
care traversează sau unește țări și 
continente : finala campionatului 
mondial de fotbal.

Presa engleză a făcut toiul 
pentru a atrage în jurul campio
natului atenția publicului, pen
tru a transforma acest eveni
ment sportiv într-un eveniment 
public, în ceva frenetic, în ceva 
care să domine preocupările 
cetățeanului, mai ales dacă ne 
gîndim că Anglia este patria 
fotbalului, că echipa engleză

presa din 
poate din întreaga 

făcut o vîlvă extraordi- 
jurul acelui furt ciudat, 

de neînțeles la prima 
„Jules

pronos- 
prime, 

fur- 
re- 
atîf 
de 

Scotland Yardul, cu 
> cetățeanului 

găsirea cupei, 
privire la gestu1 
furat cupa, pro- 

și, în sfîrșif, 
în ziua cînd ani 
(armul insulei: ști- 

condamnarea hofu-

(Continuare în pag. a fl-a)
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REZULTATE TEHNICE

Codreanu (min.

ULTIMA
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

si

V/NE/?/

numai familiile care, in 
își fac plimbarea de 

pe 
afîf

DUPĂ

ciul inaugural al „mor 

dialelor"

Pe stadionul „Wembley" 
din Londra se dispută astă- 
seară (ora 20,30 — ora Bucu
rești) partida inaugurală a 
campionatului mondial de 
fotbal : Anglia-Uruguay.

Desfășurarea meciului va 
fi transmisă în întregime de 
posturile noastre de radio 
(programul I) și televiziune.

este una din aspirantele serioa
se la titlul mondial, că fotbalul 
englez se află obiectiv înfr-un 
moment de ascensiune, că întîl- 
nirile din campionatul englez a- 
glomerează aproape întotdea
una stadioanele.

Așteptările senzaționale, apro
pierea evenimentului, tensiunea 
răspîndită de presă, aparifia în 
Anglia a unor celebrități care 
singure fac gloria unei țări n-au 
izbutit totuși să abată întrutotul 
cetățeanul englez de la preo
cupările, obiceiurile, tradițiile 
sale. în Oxford Circus, sau pe 
Regent Street, sau în Piccadilly 
Circus am simfit aevea în jurul 
meu personajele din literatura 
engleză. Funcționari cu pălărie 
tare, onorabili în smoching, pre
ocupați de rufa lor cu finfă fixă 
fără să-și abată cu o iotă pri
virile.

Nu
corpora, 
o riguroasă punctualitate 
Piccadilly, ci și tinerii, 
de familiarizați cu sportul, 
nu evadează din obicei, l-am 
văzut în Kensington Garden, 
la doi pași de hotelul cel 
mai agitat din Londra (hotelul în 
care se află oficiul de presă și 
publicitate a cupei mondiale) 
dormind netulburați pe gazon, 
sau întinși pe șeslonguri cu pa
gina de cuvinte încrucișate îna
intea ochilor, sau jucînd crikel 
sau, pur și simplu, privind cerul. 
Același lucru și în Hyde Park; 
aici sînt și grupuri parcă mai în
flăcărate, care discută însă poli
tică. Frenezia extremă s-a întîl- 
nit cu proverbialul calm bri
tanic...

Și aceasta se poate observa 
cel mai bine în celebrul Royal 
Garden Hotel, unde în aceste 
momente bate inima fotbalului 
mondial. 1 600 de ziariști, de 
fapt peste 2 000 din toate țările 
lumii (numai din Brazilia și R. F. 
Germană au venit cîte 300), și 
nu știu cîji oficiali, delegați, me
najeri, antrenori, supraveghetori 
iau cu asalt oficiile de informa
ții, clubul presei, cabinele de te
lefoane, sutele de mașini de 
scris, ghișeele de bilete și func
ționarii de aici, de o amabilitate 
firească, își îndeplinesc îndato
ririle cu un calm imperturbabil 
ignorînd nojiunea de durată și 
satisfăcînd, în limitele bunei cu
viințe englezești, orice solicitant, 

lată și programul zilei de 
11 iulie: inaugurarea finalelor. 
Un program solemn, deschis de 
fanfara militară, îmbogățit de 
defilarea unei trupe de onoare 
reprezenfînd armele și armatele 
statelor care constituie Marea 
Britanie, și culminînd cu sosirea 
maiestă(ii sale regina Angliei a- 
companiată de ducele de Edim- 
burg. 15 minute mai tîrziu balo
nul rotund, atît de îndrăgit de 
toată lumea, își va începe cursa 
pe gazonul stadionului „Wem
bley”, consemnînd inaugurarea 
propriu-zisă a unuia dintre cele 
mai așteptate evenimente spor
tive ale ultimilor ani.

J

(Urmare din pag. I)

lului este nu numai de a preda 
cunoștințe și a verifica asimilarea 
lor, ci și de a insufla viitorului 
cercetător spiritul pasionat, de a-i 
forma și educa perseverența 
stăruința, spiritul neobosit 
căutătorului.

Cu atît mai mult astăzi, cînd 
cesitățile construcției socialiste 
clamă o continuă creștere a po
tențialului științific, este o princi
pală îndatorire a profesorului de 
a încuraja aptitudinile manifestate, 
de a depista și încuraja pe cele 
latente, de a îndruma pe tinerii cu 
perspectivă. încă din facultate ei 
trebuie familiarizați cu metodele 
de cercetare și chiar atrași la cer
cetările efectuate de cadrele di
dactice. Contactul dintre profesor 
și student stimulează gîndirea, in
teresul și atașamentul pentru mun
ca științifică Și nu sînt rare cazu
rile cînd studenții au formulat so
luții și propuneri valoroase, care 
au contribuit la atingerea țelului 
final propus.

Condițiile în care își desfășoară 
astăzi activitatea oamenii de ști-

Și 
al

ne- 
re-

FOTBAL:

din care

32 de goluri in ultima etspă

campioana a primit 5.

Lotul echipei campioane, PETROLUL PLOIEȘTI. De la stînga la dreapta, în picioare — prof. I. Cernăianu (an
trenor principal), Gh. Pahonțu, P. Dragomir, A!. Boc, NI. Icnescu, V. Sfetcu, Gh. Fierea, Al. Fronea, M. Mocanu, 
N. Marinescu (antrenor secund) ; rîndul din față — D. Munteanu, E. Frăfilă, Ni. Dridea, Al. Badea, C. Moido- 

veanu, V. Dridea, I. Drăgan, Ed. Juhasz. Din fotografie lipsesc : O. Dincujă și I. Crișan.

DINAMO BUCUREȘTI-FARUL 4—3 (3—1). Au marcat : 
Dumbravă — autogol (min. 17), Ene (min. 42), O. Popescu 
(min. 45), Haidu (min. 62) pentru învingători ; Tufan (min. 
38), Kallo (min. 48), lancu (min. 76) pentru învinși.

STEAUA-DINAMO PITEȘTI 2—3 (1—2). Au marcat : Na
ghi (min. 12 și 65), Țurcan (min. 42) — pentru învingători ; 
Constantin (min. 20), Veinea (min. 61) pentru învinși.

UNIVERSITATEA-PETROLUL 5—0 (1—0). Au marcat : 
Ivansuc (min. 13 și 73), Marcu (min. 58), Brelan (min. 66), 
Cîmpeanu (min. 70).

SIDERURGISTUL-ȘTIINȚA CRAIOVA 3—1 (2—0). Au
marcat: Neagu (min. 26), Stătescu (min. 28 și 47) pentru 
învingători ; Strîmbeanu (min. 69) pentru învinși.

CRIȘUL-STEAGUL ROȘU 1—2 (0—0). Au marcat : Goran 
(min. 55), Necula (min. 87) pentru învingători ; Alexandru 
— din 11 m (min. 63) pentru învinși.

POLITEHNICA-C.S.M.S. 3—1 (2—0). Au marcat : Răce- 
lescu (min. 32 și 40), Grizea (min. 90) pentru învingători ; 
Incze IV (min. 61) pentru învinși.

U.T.A.-RAPID 3—1 (1—0). Au marcat: Axente (min. 22), 
Țîrlea (min. 80 și 85) pentru învingători ;
69) pentru învinși.

1. Petrolul Ploiești 26 16 6 4 47—24 38
2. Rapid București 26 15 2 9 46—30 32
3. Dinamo București 26 10 8 8 45—33 28
4. Dinamo Pitești 26 12 4 10 46—42 28
5. Steagul roșu Brașov 26 12 3 11 40—30 27
6. C.S.M.S. Iași 26 11 5 10 33—37 27
7. Universitatea Cluj 26 8 10 8 34—35 26
8. Știința Craiova 26 9 7 10 23—38 25
9. Farul Constanța 26 10 4 12 32—37 24

10. U.T. Arad 26 8 8 10 33—40 24
11. Politehnica Timișoara 26 10 3 13 26—36 23
12. Steaua București 26 6 10 10 34—30 22
13. Criștil Oradea 26 6 8 12 26—39 20
14. Siderurgistul Galați 26 7 6 13 41—55 20

ETAPA

® Ieri pe velodromul Dinamo din 
Capitală s-a încheiat competiția ciclistă 
„Cupa orașului București", la startul 
căreia au fost prezenți sportivi de certă 
valoare din Italia, Bulgaria, Cehoslova
cia, U.R.S.S. și România. în general, pro
bele au fost dominate de sportivii ita
lieni, care au obținut cinci victorii (vi
teză — eliminatorii, viteză turneu, ur
mărire pe echipe, ștafetă-perechi 
cursa italiană). Nicolae Ciumeti a re
purtat ieri o frumoasă victorie în cursa 
cu aditiune de puncte (100 de ture cu 
sprint la fiecare 3 ture).

® Participînd la concursul internațio
nal de caiac-canoe desfășurat Ia Essen 
(R.F.G.), reprezentanții României au cîș- 
tigat 8 din cele 15 probe înscrise în 
programul întrecerii. Pe țări România a 
ocupat locul întîi cu 77 puncte, urmată 
de Ungaria 57 puncte, Cehoslovacia, 
R. F. Germană.

® Selecționata 
volei a României 
tîlnire cu echipa 
(16—14. 15—11, 15—11) în favoarea ju
cătorilor români.

© Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Baastad (Suedia) s-a încheiat cu o mare 
surpriză. în finală, jucătorul sovietic 
Metreveli l-a învins cu 3—6, 2—6, 6—1, 
7—5, 6—4 pe spaniolul Santana, cîști- 
gătorul recentului turneu de la Wimble
don,

Tn sfîrșit, după o 
îndelungată și dra- 
maiică desfășurare, 
ieri s-a încheiat edi
ția 1965—1966 a cam
pionatului categoriei 
A de fotbal. Clasa
mentul a căpătat 
forma definitivă. în 
frunte se află echipa 
clubului 
PLOIEȘTI 
acest fel,
— pentru a 
oară în
— titlul 
pioană 
Succesul 
ploieșteni, al

PETROLUL 
care, în 

cîștigă 
treia 

istoria sa 
de cam- 

a țării, 
fotbaliștilor 

antre-

■Ar

masculină secundă de 
a susținut o nouă în- 
Franței. Scor : 3—0

PRONOSPORT
Steaua-Dinamo Pitești
Universitatea-Petrolul 
Siderurgistul-Știinta Craiova
Dinamo București-Farul 
U.T.A.-Rapid
Politehnica-C.S.M.S.
Crișul-Steagul roșu
Rapid Mizil-Flacăra Moreni 
Gaz metan-Faianța Sighișoara 
C.S.M. Sibiu-Chimia Făgăraș 
Metalul Hun.-Minerul Lupeni 
C.F.R. Timișoara-Vagonul Arad 
A.S. Aiud-Industria sîrmei

2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

diferă enorm de cele din tre- 
Ei lucrează în institute, spe- 
organizate pentru scopurile

norilor acestora (prof. 
Ion Cernăianu și Ni
colas Marinescu) este 
ps deplin meritat, el 
conturîndu-se de alt
fel cu mai multe e- 
tape înainte de în
cheierea întrecerii. 
Noua campioană, cu 
un lot omogen, bine 
pregătit, a manifestat 
o formă constantă, 
exceptînd, firește, 
comportarea din ul
tima săptămînă cînd, 
după ce a pierdut cu 
5—1 meciul amical 
cu Progresul Brăila, 
a fost învinsă net și

ieri la Cluj : 5—0 cu 
Universitatea. Ploieș- 
tenii . s-au dovedit 
imbatabili pe teren 
propriu (acasă au fă
cut un singur meci 
egal : 2—2 cu Di
namo București). De 
remarcat că Petro- 

a înscris cele 
multe și a pri- 
cele mai pu- 

goluri; de aci o

Ar

Iul 
mai 
mit 
fine 
eficacitate superioară 

a 
parte- 

de întrecere 
23 de goluri).
București s-a 
ca și anul 

pe locul doi,

fruntașele clasamentului, auPetrolul și Rapid, 
capotat în meciuri relativ ușoare. Cu totul inex
plicabilă, mai ales prin proporția scorului, apare 
înfrîngerea echipei ploieștene. Să fi fost oare 
urmarea unei anumite indiferențe față de acest 
ultim meci a campionilor ? Oricum, pentru Petro
lul acest final i-a micșorat întrucîtva din valoa
rea performantei obținute în campionat.

Un joc apreciabil au făcut piteștenii în me
ciul cu Steaua; au avut în permanență inițiativa, 
Iar golurile, în special cele ale lui Naghi, le-au 
înscris din faze extrem de spectaculoase.

Duelul indirect Politehnica-Crișul, pentru evi
tarea retrogradării, a revenit studenților. Ei au 
dominat insistent și ceea ce n-au prea făcut în 
alte meciuri, au șutat precis. Echipa din Oradea 
nu și-a găsit cadența; ofensiva ei, netă în ma
joritatea timpului, s-a irosit total, întrucît înain
tașii au ratat exasperant. Singurul gol al Crișu- 
lui l-a marcat Alexandru din 11 m. 6 comportare 
reprobabilă pe stadionul din Timișoara a porta
rului ieșean Constantinescu ; el a fost eliminat 
de pe teren pentru lovirea adversarului.

„Nocturna" de pe stadionul „Republicii", cu 
care, de fapt, s-a încheiat campionatul, a plăcut 
în mod deosebit pentru pasionanta evoluție a 
scorului, pentru ambiția (dar nu și pentru ner
vozitatea) manifestată de ambele echipe. Dinamo 
București a avut un sprint puternic, iar Farul un 
final impetuos care era să schimbe complet 
soaria meciului.

ință 
cut. 
cial 
cercetării, avînd la dispoziție mij
loace de investigare tot mai per
fecționate și largi posibilități de 
documentare, care ușurează con
siderabil munca științifică, inter
pretarea și generalizarea rezulta
telor obținute. Niciodată însă nu 
vor fi dobîndite rezultate va
loroase fără pasiune, fără perse
verență și este o deosebită satis
facție să putem constata că ma
rea majoritate a tinerilor noș
tri cercetători înțeleg imperativul 
acestei premise, integrîndu-se ast
fel cu succes în frontul științei 
noastre. Pe bună dreptate se sub
liniază importanța pe care o au 
astăzi aparatura științifică, dota
rea tehnică. într-adevăr, sînt do
menii ale științei în care investi
gația poate 
baza dotării, 
nu înseamnă 
praestimarea 
în unele 
dința de
torul îndrăgostit de munca lui poa
te obține, ca și pionierii recunos-

progresa numai pe 
Dar, firește, aceasta 
nici exagerarea, su- 
rolului dotării care, 

cazuri, ascunde ten- 
comoditate. Cercetă-

cuți din istoria științei, rezultate 
remarcabile în multe domenii chiar 
și atunci cînd instalațiile de labo
rator la care lucrează nu 
prezintă ultimul cuvînt al 
inței și tehnicii. Conștiința că 
zulîatele muncii sale sînt 
teptate pentru a fi valorificate 
producție, nu poate decît să-l 
flăcăreze pe cercetător, să-l 
dîrjească în biruirea oricăror 
ficultăți. Omul blazat, „cercetător", 
rob al comodității, încredințat că 
se va putea afirma exclusiv prin 
utilizarea îndemînatică a docu
mentării, nerăbdător în auto-afir- 
mare nu va aduce niciodată o con
tribuție reală la dezvoltarea știin
ței.

Ca profesor și cercetător, subli
niez necesitatea de a dezvolta ti
nerei generații spiritul muncii ști
ințifice asidue. Condițiile ce s-au 
creat în țara noastră deschid un 
larg cîmp de activitate cercetăto
rului pasionat. Ele îi permit azi, 
mai mult ca oricînd, să obțină re
zultate de mare însemnătate care 
pot aduce, o dată cu ridicarea 
prestigiului științei românești, con
sacrarea cercetătorului ca om de 
știință. Succesele sînt însă condi
ționate de munca perseverentă, 
izvorîtă din spirit patriotic, din 
puternica pasiune pentru știință, 
pentru cercetare eficientă.

în comparație cu 
celorlalte 13 
nere 
(plus 
Rapid 
clasat, 
trecut, 
neputînd să se men- S 
țină în lupta pentru g 
titlu decît pînă pe la ™ 
mijlocul returului. A | 
treia în clasament — a 
campioana de anul _ 
trecut, Dinamo Bucu- | 
rești. Avînd în ve- 1 
dere rezultatele foar- _ 
te slabe obținute în | 
prima parte a cam- | 
pionatului, dinamo- _ 
viștii bucureșteni nici | 
nu puteau spera la 
mai mult, mai ales 
că și în retur ei au 
manifestat dese fluc
tuații de formă.

Din lupta pentru e- 
vitarea retrogradării, 
în care s-au aflat la 
un moment dat cam 
jumătate din numă
rul total al echipelor, 
au ieșit învinse 
mafiile 
dea și 
Galați, 
dij-se 
două locuri în clasa
mentul final, au re
trogradat în catego
ria B. Locurile lor 
vor fi ocupate, după 
cum se știe, de Pro
gresul București și 
Jiul Petrila, cîștigă- 
toare în cele două 
serii ale campionatu
lui secund.

for- 
Crișul Ora- 
Siderurgistul 
care, situîn- 

pe ultimele

PROGRAMUL I: Buletin 
de știri (5,00). Program 
muzical de dimineață 
(5,06). „Actualitatea agra

ră" (5,30). Intermezzo cu muzica ușoară (7,30). „Salut 
voios de pionier" (7,45). La microfon, melodia preferată
(8.30) . Sfatul medicului: Prevenirea arsurilor provoca
te de razele solare (9,30). Buletin de știri (10,00). An
sambluri corale de la sate : Dobra — Hunedoara și 
Putna — Suceava (10,03). „Roza vînturilor" : Legendele 
Carpaților „Piatra Arsă", prezintă conf. univ. Ion Roș
ea ; „Bistrița 1965—1966“ (10,30). Creații muzi
cale dedicate partidului (10,55). Afiș radiofonic : e- 
misiunile culturale ale săptămînii (11,20). „Anotimpul 
florilor" — muzică ușoară (11,30). Buletin de știri. Buletin 
meteoi-ologic (12,00). Simfonia a II-a în Re major de 
Beethoven (orchestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu"; dirijor George Georgescu) — (12,45). 
Buletin de știri. Buletin meteo-rutier (14,00). Revista 
melodiilor de estradă (14,08). Caleidoscop muzical
(15.30) . Succese ale muzicii ușoare (16,15). „Miorița". 
Frumusețea cîntecului românesc. Prezintă Florin Geor
gescu. (17,15). în jurul globului (18,00). Medalion muzi
cal: Florentin Delmar (18,15). Ritmurile cincinalului. 
Ascendențe în industria ușoară (18,40). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară 
(20,00). Transmisiune sportivă. Turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal : Uruguay-Anglia (20,30). 
în compania muzicii ușoare (22,4-5). Buletin de știri 
(23,52). PROGRAMUL II: din albumul muzicii de es
tradă (7,55). Varietăți folclorice (8,30). Amintirile ca
selor — Radioreportaj de la Casa memorială „Mihail 
Sadoveanu" din Vînători-Neamț (10,15). Săptămînă 
muzicii mongole : cîntece populare (10,48). Buletin de 
știri. Buletin meteorologic (11,00). Matineu de operă 
(11,20). Buletin de știri (13,00). Muzică din operetele 
compozitorilor Nicolae Kirculescu și Elly Roman (13,08). 
Concert de prînz (14,30). Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier (15,00). „Vreau să știu" : Extemporal de 
vacanță (15,30). Jocuri populare interpretate la diferite 
instrumente (16,20). Arii celebre din opere (17,15). Ac
tualitatea teatrală (17,40). Poezia românească și mu
zica. Cîntece pe versuri de George Coșbuc (18,00). Bu
letin de știri (19,00). Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tinerii ascultători) — (19,30). Melodii 
pentru ore tîrzii (23,55).

PROGRAMUL I: „Actua
litatea agrară". Din cu
prins : Cum se desfă
șoară transportul cereale- 

(7,30). „Salut voios de pio-lor (5,30). Ritmuri tinerești
nier" (7,45). Cu cîntecul și jocul pe plaiuri moldovene 
(10,15). Minunile lumii au fost numai 7 ? „Creația lui 
Leonardo da Vinci". Prezentare de Dan Grigorescu 
(10,30). Suita în Re major de George Enescu (10,55). 
Pe scenele cluburilor (11,20). Pagini alese din muzica 
corală clasică (12,25). Din creația lui Sabin 
Drăgoi (12,45). Din muzica popoarelor (13,30). Arii 
din operete (14,40). Caleidoscop muzical (15,30). Figuri 
reprezentative din istoria lingvisticii române: B. P. 
I-Iașdeu. Prezintă prof. univ. Dimitrie Macrea, membru 
corespondent al Academiei (17,15). Cîștigători ai pre
miilor de la San Remo (17,40). în jurul globului (18,00). 
Formațiile de muzică ușoară Horia Moculescu și Adal
bert Winkler (18,15). Dialog cu ascultătorii. Emisiune 
de Corneliu Leu (18,40). O melodie pe adresa dumnea
voastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Transmi
siune sportivă. Turneul final al Campionatului mondial 
de fotbal: Bulgaria—Brazilia (20,30). Povestea unei pre
miere : „Don Giovanni" de Mozart (22,25). PROGRA
MUL II: Din albumul muzicii de estradă (7,55). Soliști 
și orchestre de muzică populară (8,30). Pe aripile me
lodiilor (9,33). Muzica lui Puccini în interpretarea so
liștilor noștri: Teodora Lucaciu, Elisabeta Neculce- 
Carțiș, Ion Buzea și Ion Piso (9,52). Antologie de Lite
ratură universală. Nuvela „Bombonica" de A. P. Cehov. 
Prezentare de conf. univ. Vera Călin (10,15). Ciclul so
natelor pentru violoncel de Vivaldi, interpretate de 
Alfons Capitanovici și Mariana Parnica (10,30). Melodii 
populare interpretate la acordeon (10,49). Știința în 
slujba păcii (12,10). Pentru cei ce îndrăgesc muzica 
ușoară (12,20). Recunoașteți interpretul ? — muzică 
ușoară (13,30). „îți mai amintești ?“ — muzică ușoa
ră (15,10). Radioraeheta pionierilor: „Curcubeul 
viu" — scenariu științifico-fantastic de George 
Anania (15,30). Jocuri populare din diferite regiuni ale 
țării (17,15). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40). Melodiile litoralului (18,00). Colegi de 
liceu (19,30). Cercul melodiilor (19,50). Moment poetic : 
„Partidului, inima și versul" (22,30). Vă invităm la ba
rul melodiilor (23,55).

PROGRAMUL I: „Actua
litatea agrară" (d^O)- Me
lodii interpretate la dife
rite instrumente (7,30). 

Orchestre de muzică populară (8,08). „Republică, izvor 
de frumuseți" — program de cîntece (10,03). Cărți cave 
vă așteaptă (11,20). Răsfoind albumul muzicii ușoare 
românești (11,35). Aici, Iași (12,30). Din folclorul mu
zical al popoarelor (13,30). Caleidoscop muzical (15,30). 
Wagner și operele sale : de la „Olandezul zburător" 
la „Parsifal" — emisiune de Ada Brumaru (16,30). 
Tribuna radio. Valorificarea superioară a fondurilor 
fixe. Vorbește conf. univ. dr. Gavrilă Sonea (17,15). 
în jurul globului (18,00). Dinamica industrială (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). PROGRAMUL II: Din 
operele compozitorilor noștri (7,45). Cîntece de dragoste 
și jocuri populare (8,30). „Am îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară românească (9,40). Actualitatea literară
(10.15) . Muzică vocală și instrumentală (11,40). Ziare, 
ziariști, opinii (12,10). Fragmente din opera „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni (12,25). Concert de prînz (14,30). 
Pagini clasice în interpretări moderne (16,30). Amfi
teatru literar — Literatura științifico-fantastică. Pre
zintă Ion Hobana (17,40). Cîntece din folclorul nou
(19.15) . Mozaic muzical (21,15). Moment poetic : „Parti
dului, inima și versul" (22,30). „Un gînd și o melodie 
(23,10).

PROGRAMUL It „Ac
tualitatea agrară". Din 
cuprins : Lucrări la zi pe 
ogoare; Specialiștii re

comandă (5,30). Program muzical de dimineață (5,40). 
Prelucrări din folclor (8,08). Jocuri populare din re-- 
giunile patriei (9,35). „în tabără" — cîntece pionie- 
rești (10,03). Muzică vocală și instrumentală de com
pozitori români (11,00). Coordonate culturale — As
cultătorii întreabă — brigada științifică a emisiunii 
răspunde (11,20). Uverturi și arii din operetele com
pozitorilor noștri (12,10). Din melodiile populare ce
rute de ascultători (13,30). Caleidoscop muzical (15,30). 
Simfonia concertantă pentru pian și orchestră de 
Vincent d’Indy ; solist, Jean Doyen (16,30). In slujba 
patriei (17,15). Pagini orchestrale din muzica ușoară 
(18,15). Radiosimpozion: Simțul perspectivei — Mă
suri adoptate în domeniile economiei, științei și ojul- 
turii pentru îndeplinirea planului cincinal (18,40). Va
rietăți muzicale (19,35). Transmisiune sportivă. Tur
neul final al Campionatului mondial de fotbal (20,30). 
Atențiune, părinți! (22,45). „Noapte de vară" — muzică 
ușoară (23,00). PROGRAMUL II: Din albumul muzi
cii de estradă (7,55). Drag mi-e cîntecul și jocul (8,30). 
Teatru radiofonic. Ciclul „Momente din istoria dra
maturgiei românești", „O scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragjale (10,05). Concert de prînz (14,30). Melodii de 
ieri, interpreți de azi (15,10). Ineluș-învîrtecuș (emi
siune pentru cei mici) : „Nemaipomenitele întîmplări 
ale iepurașului Uie", scenetă-foileton în versuri de 
Gheorghe Tomozei (15,30). Arii din opere interpre
tate de Mircea Buciu (16,00). „în parc" — muzică 
ușoară (16,30). Carnet plastic. Atelier de creație: Picto
rița Ligia Macovei. Ecouri la Bienala de artă din Ve
neția (17,45). Drumeții veseli. Emisiune-concurs pen
tru elevi. Tema : „George Enescu" (19,30). Seară de 
operă : „Aida" de Giuseppe Verdi (20,00). Moment poe
tic : /.Partidului, inima și versul" (22,30).

I 
„Ac- 

(5,30). 
din folclorul 

și jocuri populare 
în alimentația 

pentru șco- 
...... .........    scenariu de Ionel 

Hristea (10,30). Revista literară Radio (11,20). Arii 
celebre ”.................................................................a
Nicolae 
de estradă (14,08). Transmisiune sportivă. Turneul fi
nal al Campionatului mondial de fotbal (16,10). Ști
ință, tehnică, fantezie (18,40). Varietăți muzicale 
(19,30). Cîntă Edith Piaff (22,45). Ritmuri pentru toa
te vîrstele (23,05). PROGRAMUL II: Din albumul 
muzicii de estradă (7,55). Soliști și formații artistice 
de amatori (8,30). „Să citim împreună". „Desculț" de 
Zaharia Stancu (fragmente) — (10,15). Revista reviste
lor economice de Leonte Silvestru (12,10). Fragmen
te din opereta „Silvia" de Kalman (13,08). Muzică 
populară din diferite regiuni ale tării (14,00). „De ce ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) — (15,30). 
Sonatina pentru vioară și pian de Paul Constantinescu 
(16,15). Cronica literară de Paul Georgescu (17,45). 
Oameni de seamă. Din istoria culturii — Gauguin 
(19,30). Din operetele lui Johan Strauss (20,40). Moment 
poetic : „Partidului, inima și versul" (22,30). Sonata nr. 
3 pentru pian de George 
Gheorghiu (22,35).

(8,08). Sfatul medicului: 
copiilor (9,30). Emisiune 
lari: „Ciprian Porumbescu'

PROGRAMUL I: 
tualitatea agrară". 
Cîntece 
nou 
Fructele 
muzicală

din operete (12,10). Muzică ușoară de 
Kirculescu (13,18). Caruselul melodiilor

Enescu — Solist CornelPROGRAMUL I: „Actua
litatea agrară". Din cu
prins : De la o zi la alta 
pe ogoare (5,30). Valsuri 

(7,15). Melodii populare din Argeș (8,08). Emisiune lite
rară pentru școlari. Clasici ai literaturii universale: 
La Fontaine (10,30). Menuet de Telemann, Suita pentru 
coarde de Rameau, Simfonia a V-a de Alessandro 
Scarlatti (10,55). Pagini din opereta „Vînt de libertate" 
de Dunaevski (12,10). Din repertoriul Ansamblului Ar
matei, dirijat de Dinu Stelian (12,30). Dansuri simfo
nice de compozitori români (12,45). Voci și orchestre 
— muzică de estradă (14,15). Recital Nicolae Secă- 
reanu (14,40). Transmisiune sportivă. Fotbal : Semifi
nalele Cupei României (17,15). Transmisiune sportivă. 
Turneul final al Campionatului mondial de fotbal
(20.30) . PROGRAMUL II: Din albumul muzicii de 
estradă (7,55). Itinerar folcloric : București—Baia Mare
(8.30) . Peliculă sonoră (9,37). Lectură în premieră. 
Fragment din romanul: „Tînărul meu Ulise" de Traian 
Coșovei (10,15). Noi înregistrări de muzică românească
(10.30) . Din țările socialiste (11,30). Cîntece de seceriș 
(12,00). Cu scrisorile în față. Emisiune de Ștefan Luca 
(12,10). Estrada soliștilor de muzică ușoară (13,30). Due
te din opere interpretate de Iolanda Mărculescu și 
Mihail Știrbei, Fiorenza Cossotto și Pier Miranda 
Ferraro (16,00). Succese ale muzicii ușoare (16,30). Edi
ție radiofonică: George Coșbuc. Anii de ucenicie ai 
poetului. Prezintă conf. univ. Gavril Scridon (17,40). 
Prelucrări de folclor (19,03). Gaudeamus (emisiune pen
tru studenți) — (19,30). „Noapte bună, copii"; povestea 
„Țăranul și zmeul" (20,30). Moment poetic : „Partidu
lui; inima și versul" (22,30). Șirag de melodii (23,51).

MIERCURI

I

e COLIBA UNCHIULUI TOM 
pentru ecran panoramic : Patria.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Republica, Victoria (com
pletare Apartamentul), Floreasca, Dru
mul Sării (la ultimele două cinemato
grafe completarea Sandi, să asculți 
pe mămica 1).
O ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : 
Cinemateca — 10; 12; 16; 18,30; 21.
® COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Lu
ceafărul, Excelsior (la ambele comple
tarea Simfonie în alb), 
„Doina".
0 CELE DOUĂ ORFELINE : 
latului (seria de bilete 1706 
19,30), București, Feroviar, 
„Progresul" (la toate completarea Vi
zita conducătorilor de partid și de stat

Grădina

Sala Pa- 
— orele 
Grădina

în regiunea Argeș), Melodia, Stadionul 
„Dinamo" (la ambele completarea 
Partidului slavă 1).
0 MONEDA ANTICĂ : Capitol (com
pletare Partidului slavă I — rulează și 
la grădină), Arenele Libertății, Modern 
(la ambele completarea 
cătorilor de partid și de 
nea Oltenia), Patinoarul 
Gloria (la ultimele două 
completarea Stuf).
0 FANFAN LA TULIPE : Doina (com
pletare Stuf), Popular (completare 
Crimea).
© INSULELE FERMECATE : Timpuri 
Noi (completare Mobila).
9 DRAGOSTEA ȘI MODA : Giulești 
(completare Stuf).
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(completare Crimea), Cosmos (comple
tare Lumea însetată).
• SERBĂRILE GALANTE : Dacia (com
pletare Liniorli), Volga (completare

Vizita condu- 
stat în recjiu- 
„23 August", 

cinematografe

PROGRAMUL I: Con
cert matinal (6,10). Ra
diojurnal. Sumarul pre
sei. Buletin meteo-ru

tier (7,00). Program muzical pentru ascultătorii de la 
sate (7,30). Clubul voioșiei: „Piesa nu se mai joacă" — 
scenetă de Alexandru Adrian (10,00). Buletin de știri 
(11,00). Radio atlas (11,03). „De la munte la mare" —• 
program muzical pentru oamenii muncii aflați la odih
nă. Emisiune de Constantin Cîrjan (11,15). „De toate 
pentru toți" (12,00). Estrada muzicală de duminică pre
zentată de Mihai Florea (13,13). Avanpremieră: Din me
lodiile celui de-al IV-lea Concurs și festival de muzică 
ușoară românească „Mamaia, 1966“ (15,30). Interpre
tul săptămîriii: pianistul Valentin Gheorghiu (16,03). 
Caleidoscop muzical (18,05). Transmisie sportivă. 
Finala Cupei României la fotbal (19,30). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic (22,00). Carnavalul ritmu
rilor (22,35). PROGRAMUL II: Buletin de știri (6,30). 
Jocuri populare interpretate la diferite instrumente 
(7,00). Refrene cunoscute (8,00). Teatru radiofonic pen
tru copii: „Vasile Alecsandri", scenariu de Mihai Cri
șan (8,40). Actualitatea cinematografică (10,45). Or
chestra simfonică a Cinematografiei. Cîntecul pămîn- 
tului de Gustav Mahler (11,00). Melodii de estradă 
(12,15). Selecțiuni din opereta „Vînzătorul de păsări" 
de Zeller (12,45). Folclor orășenesc (13,18). Cine știe, 
cîștigă. „Cazul Gheorghidiu", eroul romanului „Ul
tima noapte de dragoste, întîia noapte de război" de 
Camil Petrescu. Concursul a avut loc la Suceava
(14.30) . Fredonați cu noi — muzică ușoară (16,30). Ope
reta „Lăsați-mă să cînt" (montaj muzical-literar) 
(18,06). Moment poetic : „Partidului, inima și versul"
(22.30) .

Stuf), Lira (completare Lucrările con- 
șiătuirii lucrătorilor din industria con
structoare de mașini ; rulează și la 
grădină).
9 NOAPTEA IGUANEI : Buzești (la 
grădină, completarea Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiu
nea Argeș).
9 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Crîngași (completare Un bloc 
neobișnuit).
e FANTOMAS — cinemascop : Tomis 
(completare Stuf ; rulează și la grădi
nă), Aurora (completare Simfonie 
în alb).
9 FIFI ÎNARIPATUL : Flacăra (com
pletare Lucrările consfătuirii lucrători
lor din industria constructoare de 
mașini).
® ȘAH LA REGE : Vitan (completare 
Tractorul ’66).
9 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ s 
Arta.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI

LOR" — cinemascop : Miorița, Pacea 
(completare Stupidități).
® HAIDUCII — cinemascop : Viitorul 
(completare. Liniorii). .
® PREA TÎRZIU : Flamura (completa
re Sandi, să asculți pe mămica 1).
© BARCAGIUL — cinemascop : Feren
tari (completare Impresii nocturne).
® FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Cotroceni 
(completare Apartamentul).
0 RĂSCOALA — cinemascop ; Grădi- j 
na „Expoziția".
© VALURILE DUNĂRII :
„Arta"
© GAUDEAMUS IGITUR : 
„Unirea".
O DRAGOSTE LA ZERO
Grădina „Colentina" (completare Co
tidiene).
9 DUMINICĂ LA ORA 6 : Grădina 
„Aurora".
© STRĂINUL (ambele serii) : Grădina 
„Moșilor".
0 RUNDA 6 : Grădina „Vitan".

Grădina

Grădina

GRADE:
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ÎNTOARCEREA DIN ALGERIA A DELEGAȚIEI 
DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Cronica zilei

Duminică s-a înapoiat în patrie 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, care, la invitația Fron
tului de Eliberare Națională și a 
guvernului algerian, a participat 
la festivitățile care au avut loc cu 
prilejul celei de-a IV-a aniversări 
a independenței Republicii Alge
riene Democratice și Populare și a 
sărbătorii partidului și tineretului.

Din delegație au făcut parte 
Pompiliu Macovei, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, conducătorul delegației, 

ECOU PROFUND ÎN OPINIA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ

AL DECLARAȚIILOR ADOPTATE

LA RECENTA ÎNTÎLNIRE DE LA BUCUREȘTI

Ștefan Bîrlea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Georgescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Alger.

Pe aeroportul Băneasa, la sosire 
au fost prezenți Bucur Șchiopu, 
ministrul industriei alimentare, 
Bujor Sion, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, vicepreședinții Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

La invitația Universității Bucu
rești, duminică seara a sosit în 
țara noastră dl. Renâ Maheu, di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., 
căruia urmează să i se înmî- 
neze titlul de doctor hono
ris causa al Universității Bucu
rești. Directorul general este înso
țit de Vasile Vlad, director adjunct 
în Secretariatul U.N.E.S.C.O.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
acad. Athanase Joja, președintele 
Comisiei naționale a Republi
cii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O., Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Univer
sității București, Valentin Lipatti, 
delegat permanent al Republicii 

Socialiste România pe lîngă 
U.N.E.S.C.O., Claudiu Ionescu-Bu- 
jor, directorul secretariatului Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., precum și de alte 
persoane oficiale.

★
Duminică s-a înapoiat în Capi

tală Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, care la invitația mi
nistrului industriei chimice al R.P. 
Polone, A. Radlinski, a făcut o vi
zită în această țară, în fruntea u- 
nei delegații de specialiști români.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, erau de față Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, 
funcționari superiori din minister.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București, membri ai amba
sadei. (Agerpres)

MAREA SĂRBĂTOARE

A POPORULUI MONGOL
| Poporul mongol sărbătorește as

tăzi o dată memorabilă din istoria 
sa : acum 45 de ani, la 11 iulie 
1921, Suhe-Bator, întemeietorul 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și conducătorul revoluției 

I mongole, a proclamat solemn in
ft cheierea victorioasă a luptei eroi

ce și îndelungate împotriva ju
gului feudal, a exploatării interne 
și externe. în ziua aceea a fost 
creat primul guvern popular din 
istoria țarii. Anul 1921 — anul 
victoriei revoluției populare — a 
pus capăt secularei stăpîniri străi
ne și a deschis o eră nouă în via
ța poporului mongol.

într-o perioadă istorică scurtă, 
datorită eforturilor și muncii pline 
de abnegație a poporului, Mongo
lia a obținut succese importante în 
toate domeniile.

în prezent, după 45 de ani de la 
victoria revoluției populare, Mon
golia este o țară cu o agricultură 
și industrie în plină dezvoltare. 
Sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a Comitetu
lui său Central în frunte cu J. Țe- 
denbal, poporul mongol îmbogă
țește an de an peisajul țării sale 
cu noi obiective industriale intrate 
în funcțiune, linii de înaltă tensiu

ne pentru transport de energie e- 
lectrică, căi ferate, șosele. Numai 
în decursul celui de-al treilea plan 
cincinal, care s-a încheiat anul tre
cut, producția industrială globală 
a crescut cu 70 la sută, iar cea a- 
gricolă cu 20 la sută.

Agricultura s-a dezvoltat de a- 
semenea într-un ritm accelerat. 
Creșterea vitelor — ramură tra
dițională a economiei țării — a 
înregistrat un spor considerabil.

în R. P. Mongolă s-au dezvoltat 
cultura, arta, literatura.

Animat de profunde sentimente 
internaționaliste, poporul român 
urmărește cu simpatie și se bucură 
din tot sufletul de realizările po
porului frate mongol.

Popoarele român și mongol sînt 
legate printr-o trainică prietenie 
frățească, cimentată de lupta pen
tru înfăptuirea țelului comun — 
construirea noii orînduiri, lupta 
pentru cauza socialismului și păcii 
în întreaga lume. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, între partidele 
și popoarele celor două țări s-au 
statornicit relații de colaborare 
frățească, întemeiate pe principiile 
independenței și suveranității na
ționale, al neamestecului în trebu

rile interne și al egalității depline, 
al avantajului reciproc și interna
ționalismului socialist, țelurilor co
mune ale construirii socialismului. 
Se dezvoltă cu fiecare an legăturile 
bilaterale pe linie de stat, colabora
rea economică și tehnico-științifică, 
spre binele ambelor popoare; 
schimburile de delegații pentru 
studierea experienței în diverse do
menii de activitate.

De ziua marii sărbători a R. P. 
Mongole, poporul român transmite 
poporului frate mongol un călduros 
salut și îi urează din toată inima 
noi succese pe calea propășirii pa
triei, a făuririi noii vieți, a con
struirii socialismului.

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialista 
România, Corneliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicitară 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, Man- 
galîn Dughersuren.

UN BOGAT PROGRAM 
DE ACȚIUNE PENTRU 
SECURITATEA EUROPEI

Acad. Vasile MIRZA

Declarația cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa este 
un document de o deosebită im
portanță pentru statornicirea pe 
continentul nostru a unui climat 
de pace și colaborare internațio
nală. Răspunzînd unor imperioase 
necesități, Declarația prezintă un 
bogat program de acțiune și o 
largă bază de discuții pentru găsi
rea căilor celor mai bune în vede
rea întăririi securității continentu
lui nostru, atît de zbuciumat de-a 
lungul istoriei. Ea constituie o 
nouă dovadă că țările socialiste 
promovează o politică externă co
respunzătoare intereselor tuturor 
popoarelor, animată de dorința de 
a deschide drum colaborării și 
păcii. Ca om de știință și medic, 
care nu pot concepe viața fără 
pace și bună înțelegere între po
poare, sînt întrutotul de acord cu 
această importantă acțiune și sînt 
mîndru că Republica Socialistă 
România a militat și militează cu 
consecvență, pe toate căile, pentru 
așezarea relațiilor dintre statele 
europene pe baze noi, sănătoase, 
în scopul consolidării păcii și secu
rității popoarelor. Dînd glas nă
zuințelor poporului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., spunea nu 
de mult că problema securității

Alături de poporul vietnamez pînă la 

victoria finală asupra agresorilor americani
(Urmare din pag. I) 

berare sud-vietnameză a dat și dă 
grele lovituri intervenționiștilor. 
S.U.A. nu au putut consolida nici 
guvernele de marionete instalate 
la Saigon cu sprijinul tancurilor, 
aviației și artileriei americane. 
Dimpotrivă, pe măsura intensifi
cării intervenției americane, a 
crescut instabilitatea guvernelor 
de marionete, străine de voința și 
interesele poporului.

Neputînd fringe voința de luptă a 
poporului din Vietnamul de sud, 
Statele Unite au trecut în furia lor 
oarbă, — ca un act de răzbunare 
împotriva eșecurilor suferite în 
sud, — la bombardarea Vietnamu
lui de nord, stat socialist, liber, in
dependent și suveran.

De aproape doi ani de zile avia
ția americană bombardează în 
mod barbar centre dens populate, 
uzine și fabrici, baraje, diguri, sis
teme de irigații, școli și spitale, 
ucigînd bărbați și femei, copii și 
bătrîni.

Agresorilor americani și acoli- 
ților lor trebuie să le fie lim
pede că nu vor putea scăpa de 
răspunderea ce le revine pentru 
odioasele crime comise pe pămîn- 
tul Vietnamului. Ei vor trebui să 
plătească pentru toate fărădele
gile, distrugerile și pagubele ma
teriale pricinuite poporului viet
namez, pentru toate actele de bar
barie săvîrșite în Vietnam.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe : 
cu cît vor fi săvîrșite mai multe 
crime împotriva poporului vietna
mez, cu atît mai mare va fi gra
vitatea culpei, cu atît mai aspră 
va fi pedeapsa pentru această 
pulpă 1 

europene nu este pentru poporul 
român o problemă abstractă, ea 
este legată de asigurarea condiții
lor muncii sale pașnice, de posibi
litatea de a asigura mersul înainte 
al desăvîrșirii construcției socia
liste.

în mod judicios se subliniază în 
Declarație că înfăptuirea securită
ții europene este strîns legată de 
lupta pentru zădărnicirea acțiuni
lor cercurilor imperialiste, și în 
primul rînd ale imperialiștilor a- 
mericani. Imperialismul american, 
creează și menține focare de ten
siune, sprijină cercurile reacționa
re din Europa occidentală, se folo
sește de blocul N.A.T.O. pentru a 
promova o politică de dictat, îngră
dește suveranitatea țărilor membre 
ale blocului, exercită presiuni po
litice și economice asupra lor pen
tru a le împiedica să-și dezvolte 
relațiile cu toate statele, în confor
mitate cu interesele naționale. Este 
profund anormală prezența, la 20 
de ani de la terminarea războiului, 
a trupelor americane pe continen
tul european. Sînt de o mare pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
popoarelor Europei bazele militare 
ale S.U.A., amplasate pe teritoriile 
diferitelor țări occidentale, aero
dromurile pe care s-au aciuat esca
drile purtătoare de armament nu
clear. Cazul Palomaresului, care a 
stîrnit îngrijorare și un uriaș val 
de proteste, a arătat în mod con
vingător popoarelor europene peri
colul pe care-1 comportă pentru 
pacea, liniștea și viața lor sinis
trul joc al imperialiștilor ameri
cani cu bombele atomice, urmările 
imprevizibile la care pot fi expuse 
țările de ale căror teritorii se fo
losesc militariștii de dincolo de 
Ocean.

Declarația constituie o puternică 
armă în mîinile tuturor popoa
relor din Europa în lupta pentru 
curățirea continentului de focarele 
de încordare în relațiile dintre sta
te, pentru întărirea păcii și secu
rității europene.

Mobilizîndu-și întreaga energie, 
dovedind vitejie și abnegație, în
tregul popor vietnamez luptă cu 
eroism împotriva agresorilor.

în lupta sa neînfricată, po
porul vietnamez se bucură de 
simpatia și solidaritatea frățească 
a țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a forțe
lor progresiste de pretutindeni.

După cum este cunoscut, po
porul român s-a ridicat cu o 
profundă mînie împotriva odioa
selor barbarii- ale imperialiștilor a- 
mericani. Sentimentele de indig
nare împotriva monstruoasei fără
delegi, solidaritatea internaționali- 
stă fierbinte pe care le manifestă 
poporul român față de lupta dreap
tă a poporului vietnamez și-au gă
sit expresie, printre altele, și în 
puternicele mitinguri cetățenești 
care au avut loc în diferite orașe 
ale țării.

După cum se știe, conducerea de 
partid a arătat că numeroși cetă
țeni români, în special tineri, și-au 
exprimat dorința de a merge să 
lupte ca voluntari în Vietnam și 
că la cererea R. D. Vietnam țara 
noastră va putea satisface această 
dorință a lor. Acest lucru se men
ționează și în Declarația cu privi
re la agresiunea S.U.A. în Viet
nam, arătîndu-se că toate țările 
semnatare sînt dispuse să satisfacă 
dorința cetățenilor lor care s-au 
oferit să plece ca voluntari în 
Vietnam.

Expunînd poziția țării noastre, 
a poporului român, de sprijin in
ternaționalist față de lupta eroică 
a poporului vietnamez, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a spus, acum 
cîteva zile, la recepția de la Pala

POTDARHE H8 S.O.J.
Nil ME DE» PICE 
CI IKEIAKEA
AGRESIUNI I IN VI Ei™

Gherase DELIU 
maistru la Combinatul chimic 

din Craiova

Declarația cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam a produs un 
mare ecou în sînul poporului 
nostru, care urmărește cu admira
ție lupta eroică a poporului vietna
mez pentru apărarea nordului so
cialist, eliberarea sudului și unifi
carea patriei. Așa cum s-a arătat 
în numeroase documente de partid 
și de stat, partidul nostru, Româ
nia socialistă, întregul popor ro
mân și-au manifestat din prima 
clipă solidaritatea frățească activă 
cu vajnicul popor vietnamez ata
cat mișelește în propria sa țară.

Citesc în fiecare zi veștile des
pre odioasele fărădelegi comise 
de imperialiștii americani împotri
va poporului vietnamez. Ca șl 
toți tovarășii mei de muncă și în
tregul popor român, sînt pătruns 
de indignare față de actele barba
re ale piraților americani împotri
va statului socialist suveran, R. D. 
Vietnam. Am citit că președin
tele Johnson și alți conducă
tori americani, pentru a înșela 
poporul american șl popoarele din 
întreaga lume, se întrec în a decla
ra că Statele Unite ar dori pace 

tul Snagov : „în numele partidului 
și guvernului nostru, al întregului 
popor român, exprim hotărîrea 
noastră neclintită de a intensifica 
sprijinul politic, moral și material 
pentru poporul vietnamez, de a 
face tot ce ne stă în putință pen
tru izbînda cauzei lui drepte. Sîn- 
tem convinși că lupta eroică a 
poporului vietnamez va triumfa".

Declarația cu privire la agre
siunea S.U.A. în Vietnam a stîrnit 
un profund ecou internațional. Ea 
a fost reprodusă în organele de 
presă din zeci și zeci de țări și 
continuă să fie pe larg comentată 
în întreaga lume. Reprezentanți 
de vază ai opiniei publice, oameni 
politici, observatori scot în evi
dență importanța Declarației, re- 
levînd condamnarea vehementă a 
agresiunii S.U.A. în Vietnam și 
manifestarea solidarității țărilor 
semnatare cu lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva agre
sorilor. Cu căldură și satisfacție a 
fost primită Declarația de poporul 
vietnamez. Ziarul „Nhan Dan", 
organul C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, arată 
într-un editorial că Declarația 
constituie „un mare sprijin colec
tiv al țărilor socialiste frățești a- 
cordat poporului vietnamez în 
lupta împotriva războiului barbar 
al imperialiștilor americani".

Are un profund ecou pe toa
te meridianele globului însu
flețită ^chemare din Declarația 
adoptată la București adresată 
tuturor forțelor progresiste, o- 
piniei publice din întreaga lu
me, mișcării muncitorești inter
naționale, partidelor comuniste și 
muncitorești de a se ridica cu ho- 
tărîre împotriva agresiunii ameri- 

în Vietnam. După fiecare declara
ție de acest fel escadrilele ameri
cane aducătoare de distrugere și 
moarte se năpustesc asupra orașe
lor și satelor vietnameze, prefac 
în pulbere școli și spitale, mi
traliază șoselele, grupuri de țărani 
aflați la munca cîmpului. Piloții 
americani zilnic seamănă moarte, 
distrug căminele unor oameni a 
căror singură „vină" este aceea 
că aspiră la libertatea și indepen
dența patriei lor, cer să li se res
pecte dreptul de a-și orîndui viața 
așa cum le dictează voința și inte
resele. Mare este prefăcătoria gu
vernanților de la Washington cînd 
vorbesc de „căutarea păcii". De 
fapt ei caută să îngenuncheze po
porul vietnamez, să-1 silească să 
renunțe la lupta pentru apărarea 
patriei sale.

Așa cum se arată în Declarația 
adoptată la recenta întîlnire de la 
București, așa-numita „ofensivă de 
pace" nu este altceva decît o per
dea de fum îndărătul căreia se 
pregătesc mereu noi planuri crimi
nale de extindere și intensificare a 
războiului împotriva bravului po
por vietnamez.

Intensificarea agresiunii imperia
lismului american împotriva po
porului vietnamez oglindește nu 
forța cercurilor militariste, ci 
exasperarea lor plină de fu
rie în fața eșecurilor pe care 
le suferă politica de .agresiu
ne împotriva poporului vietna
mez. Aceste cercuri simt că și în 
alte părți ale lumii le fuge pămîn- 
tul de sub picioare în fața luptei 
popoarelor pentru libertate și pace.

în loc să vorbească despre 
„pace", conducătorii americani 
trebuie să acționeze în acest 
sens, Statele Unite să înceteze 
agresiunea barbară împotriva 
Vietnamului eroic, să-și retragă 
trupele și bazele din Vietnamul 
de sud.

Țin să-mi alătur glasul milioa
nelor și milioanelor de oameni din 
țara noastră și de pe toate meri
dianele, care cer cu hotărîre: 
„Jos mîinile de pe Vietnam 1“ 

cane, de a închega un front de 
luptă, de a lua poziție cît mai ho- 
tărîtă împotriva războiului barbar 
dus de S.U.A. în Vietnam, în spri
jinul luptei curajoase a poporului 
vietnamez. Are, de asemenea, o 
deosebită însemnătate apelul a- 
dresat de statele semnatare ale 
Declarației tuturor guvernelor de 
a face tot ce depinde de ele pen
tru a pune capăt agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, a obține lichidarea 
focarului de război din Asia de 
sud-est, micșorarea încordării și 
normalizarea relațiilor internațio
nale.

Partidul și guvernul țării noas
tre și-au exprimat în repetate rîn- 
duri poziția în problema vietname
ză arătînd că ea poate fi so
luționată numai pornindu-se de 
la principiul nestrămutat că 
dreptul de a decide asupra tre
burilor sale proprii, de a-și 
orîndui viața aparține exclu
siv poporului vietnamez. Țara 
noastră susține cu toată hotărîrea 
poziția în patru puncte a guver
nului Republicii Democrate Viet
nam și programul în cinci puncte 
al Frontului Național de Elibe
rare, ca unica bază justă de re
zolvare a problemei vietnameze. 
Condamnînd cu asprime barbara 
agresiune a imperialismului ame
rican împotriva Vietnamului, mili
oane de cetățeni ai României so
cialiste, întregul popor român își 
ridică glasul cu vigoare și vehe
mență cerînd încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam, retra
gerea tuturor trupelor americane 
și satelite din Vietnamul de sud; 
aplicarea hotărîrilor Conferinței 
de la Geneva.

Poporul român este din toată 
inima alături de bravul popor 
vietnamez și-și exprimă încă 
o dată hotărîrea fermă de a-i 
acorda întregul său sprijin 
pînă la victoria finală împotriva 
agresorilor.. România socialistă va 
fi pînă la capăt alături de lupta 
poporului frate vietnamez, cu fer
ma convingere că victoria va fi de 
partea Vietnamului luptător.

La a 45’3

La 11 iulie poporul mongol mar
chează cea de-a 45-a aniversare 
glorioasă a Revoluției Populare 
Mongole. Țara noastră sărbăto
rește această dată memorabilă 
împreună cu toți membrii marii 
familii a țărilor socialiste.

Astăzi, cu o mîndrie legitimă, 
poporul mongol aruncă o privire 
retrospectivă asupra întregului 
drum parcurs de el în anii pu
terii populare, de luptă și victorii, 
dobîndite sub conducerea înțe
leaptă a gloriosului Partid Popu
lar Revoluționar Mongol.

Mongolia prerevoluționară era o 
țară feudală extrem de înapoiată, 
care se afla sub jugul greu al co
tropitorilor străini. Victoria Revo
luției populare mongole a devenit 
posibilă abia în noile condiții isto
rice, cînd Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie a deschis o 
nouă eră în istoria omenirii.

Lupta revoluționară a poporului 
mongol a fost încununată de suc
ces datorită ajutorului și sprijinu
lui din partea proletariatului vic
torios al Rusiei sovietice și a strîn- 
selor contacte cu mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală.

Revoluția populară mongolă, ca
re a constituit o parte integrantă a 
procesului revoluționar mondial, a 
însemnat o cotitură radicală în 
istoria poporului mongol. în cursul 
adîncirii revoluției populare în 
fața țării s-a pus problema: ce 
cale de dezvoltare să aleagă pe 
viitor. Congresul al IlI-lea al 
P.P.R.M., care a avut loc în 1924, 
făcînd bilanțul primilor ani ai re
voluției, sprijinindu-se pe conclu
ziile marxism-leninismului, a sta
bilit calea necapitalistă ca singu
ra cale justă de dezvoltare a Mon
goliei revoluționare.

Sub conducerea partidului, în 
etapa general-democratică a revo
luției au fost rezolvate cu succes 
unele sarcini importante, cum ar 
fi lichidarea instituțiilor economi
ce și sociale feudale, înlăturarea 
deplină a dependenței economice a 
țării față de capitalul străin, eli
berarea maselor populare de sub 
jugul economic și spiritual al bi
sericii budiste, îngrădirea ele
mentelor capitaliste, construirea 
sectorului de stat în comerț și în 
agricultură, crearea treptată a u- 
nei industrii naționale, formarea 
clasei muncitoare și a intelectua
lității ieșite din rîndurile po
porului, crearea bazelor unei cul
turi noi. Toate acestea au per
mis o serie de schimbări calita
tive în viața social-politică, econo
mică și culturală a țării.

Pe măsura schimbării și conso
lidării bazei social-economice a 
noii orînduiri, statul revoluționar 
democratic al poporului muncitor 
din Mongolia s-a transformat trep
tat într-o dictatură a clasei mun
citoare.

în pofida uriașelor dificultăți 
generate de înapoierea economică 
și culturală seculară a țării, de 
împotrivirea puternică a feudali
lor, de amenințarea permanentă și 
de atacurile repetate din partea 
forțelor reacțiunîi și imperialis
mului, poporul mongol a obținut 
succese istorice, cu adevărat re
marcabile în înaintarea sa pe ca
lea necapitalistă de dezvoltare.

Victoria Uniunii Sovietice și a 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
în cel de-al doilea război mondial, 
formarea sistemului mondial socia
list, schimbarea radicală a rapor
tului de forțe în favoarea păcii și 
socialismului au creat condiții și 
mai prielnice pentru construirea 
socialismului în R. P. Mongolă.

Principalul conținut al activi
tății economice-organizatorice a 
statului democrat-popular l-au 
constituit dezvoltarea rapidă prin 
toate mijloacele a forțelor de pro
ducție ale țării, reorganizarea pe 
baze socialiste a micilor gospo
dării individuale ale araților (cres
cătorilor de vite), transformarea 
întregii economii naționale în- 
tr-un sistem economic socialist u-

D. MOLOMJAMT 
membru al Biroului Politic 

și secretar al C.C. al P.P.R.M.

nitar, care se dezvoltă pe baza u- 
nui plan de perspectivă cu luarea 
în considerare a cerințelor impu
se de legile economice obiective 
ale socialismului. în anii primelor 
două cincinale, ai planului trie
nal, precum și ai celui de-al trei
lea plan cincinal (1948—1965) s-au 
produs schimbări calitative în 
viața economică și culturală a 
R. P. Mongole.

S-a dezvoltat în ritm rapid tî- 
năra industrie a R. P. Mongole, 
ponderea ei în economia naționa
lă a țării a crescut în permanență. 
R. P. Mongolă s-a transformat 
treptat dintr-o țară agrară într-o 
țară agrar-industrială. Astăzi in
dustria țării furnizează 40 la sută 
din valoarea producției totale. Rit
mul mediu anual de creștere a 
producției industriale în anii ce
lui de-al treilea cincinal a fost 
de 10,5 la sută. Datorită a- 
jutorului frățesc al Uniunii So
vietice și al celorlalte țări socia
liste, în ultimii cinci ani s-au con
struit și dat în exploatare mai 
bine de 90 de întreprinderi și sec
ții industriale. Pe baza bogatelor 
resurse naturale ale țării s-au 
creat și se dezvoltă rapid diferite 
ramuri ale industriei, ca cea ex
tractivă, minieră, energetică, a 
materialelor de construcții, de 
prelucrare a lemnului, a pielăriei 
și încălțămintei, poligrafică, far
maceutică, alimentară și altele.

în R. P. Mongolă a fost rezol
vată cu succes una din cele mai 
complexe sarcini ale construcției 
socialiste — transformarea socia
listă a agriculturii. Activitatea 
prodigioasă pe linia dezvoltării 
forțelor de producție ale țării și a 
consolidării economice-organizato
rice a Uniunilor agricole a dus la 
schimbări calitative în mișcarea 
de cooperativizare.

Trecerea agriculturii pe făgașul 
socialist are o influență favorabi
lă asupra dezvoltării ei. în ulti
mii cinci ani producția globală a 
agriculturii a crescut cu 20 la 
sută. Planul cincinal în domeniul 
creșterii efectivului de vite a fost 
îndeplinit cu 104 la sută ; paralel 
cu creșterea efectivului de vite, 
sporește și productivitatea lor. O- 
rînduirea cooperatistă a asigurat o 
schimbare radicală a înfățișării 
satului și a determinat mari 
schimbări în viața araților. în a- 
gricultură, paralel cu tradiționala 
creștere a animalelor, a apărut o 
ramură nouă — cultura plantelor 
de cîmp. în anii celui de-al trei
lea cincinal suprafețele cultivabi- 
le s-au extins cu 80 la sută, re
colta globală de cereale a spo
rit cu 38 la sută.

Dezvoltarea fără precedent a e- 
conomiei naționale a țării a fost 
însoțită de un avînt impetuos al 
culturii. în anii puterii populare 
s-a desfășurat o adevărată revo
luție culturală. A fost lichidat a- 
nalfabetismul în rîndurile popu
lației adulte, a fost asigurată in
troducerea învățămîntului elemen
tar obligatoriu pentru copiii de 
vîrstă școlară, la sate, și a învă
țămîntului de șapte ani, la orașe, 
în țara noastră fiecare al șase
lea cetățean este încadrat în siste
mul învățămîntului public.

A luat naștere o cultură nouă, 
socialistă.

Pe baza dezvoltării ocrotirii să
nătății și a creșterii necontenite a 
bunăstării materiale și culturale 
a poporului, au loc o îmbunătă
țire treptată a sănătății popu
lației, creșterea natalității și a du
ratei medii a vieții. Vechiul po
por mongol, care se afla în pra
gul dispariției în preajma revolu
ției, întinerește și crește.

Congresul al XV-lea al P.P.R.M., 
care a avut loc recent, făcînd 
bilanțul dezvoltării Mongoliei so

cialiste, a trasat noile sarcini ce 
stau în fața partidului și poporu
lui. Congresul a adoptat noul pro
gram al partidului, care a stabi
lit telurile, sarcinile și principa
lele orientări în activitatea parti
dului pentru asigurarea victoriei 
depline a socialismului în R. P. 
Mongolă.

„Problema economică centrală a 
acestei perioade, se arată în pro
gram, o constituie desăvîrșirea 
creării într-un complex optim a 
bazei tehnice-materiale a socialis
mului prin industrializarea conti
nuă a țării, mecanizarea produc- ' 
ției agricole, creșterea nivelului 
de înzestrare tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naționale. ' 
Partidul își propune ca țel să 
transforme R. P. Mongolă într-un ' 
viitor apropiat într-o țară in- 
dustrial-agrară, avînd o structură 
rațională a industriei extractive și 
prelucrătoare, o îmbinare justă și 
potrivită a principalelor ramuri 
ale economiei socialiste".

Partidul și guvernul, ținînd sea
ma sub toate aspectele de reali
tatea vie din țară, de nivelul a- 
tins în dezvoltarea forțelor ei de 
producție, de întrajutorarea și co
laborarea dintre țările socialiste 
frățești, călăuzindu-se după ce
rințele legilor economice ale so
cialismului, au stabilit principale
le sarcini ale celui de-al IV-lea 
plan cincinal de dezvoltare a e- - 
conomiei naționale și culturii R. P. 
Mongole pe anii 1966—1970, care 
va constitui o etapă importantă în 
înfăptuirea sarcinilor programati
ce ale P.P.R.M.

Principala sarcină a noului cin
cinal constă în a asigura dezvol
tarea rapidă a agriculturii, in
dustriei și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale prin consoli
darea și lărgirea bazei lor tehni- 
co-materiale, prin industrializarea 
continuă a țării, prin ridicarea 
productivității muncii și a efica
cității folosirii fondurilor de pro
ducție, urmînd ca pe această cale 
să se ajungă la ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale a oa
menilor muncii.

Muncitorii, arații cooperativi- 
zați, intelectualitatea muncitoare a 
țării noastre, primind cu însufle
țire noul program al partidului, 
Directivele celui de-al patrulea 
cincinal și hotărîrile Congresu
lui al XV-lea, ca documente deo
sebit^ de importante care exprimă 
adevăratele interese ale poporului 
muncitor, întîmpină cea de-a 45-a 
aniversare a Revoluției populare 
cu noi succese în muncă pe linia 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
anul acesta, — primul an al cin
cinalului.

Unul din factorii esențiali ai 
înaintării noastre cu succes pe 
calea construirii depline a socia
lismului îl constituie, de aseme
nea, prietenia dintre R. p. Mon
golă și celelalte țări frățești, în 
care un loc important revine co
laborării tovărășești și întrajuto
rării socialiste dintre popoarele 
mongol și român, în făurirea unei 
vieți noi.

Este îmbucurător de subliniat 
că prietenia dintre cele două po
poare^ frățești ale noastre, înte
meiată pe principiul internațio
nalismului socialist, se dezvoltă
necontenit în numele triumfului " 
telului nostru comun — construi
rea socialismului și a comunismu
lui. Colaborarea economică și le
găturile culturale între țările noas
tre se întăresc an de an. în 1964 
volumul schimburilor comerciale 
între țările noastre a crescut de 
3,2 ori, comparativ cu anul 1960. 
Lupta noastră comună pentru con
struirea societății noi ne însufle
țește atît în munca construcției 
socialiste cît și în lupta pentru 
pace în întreaga lume.

Poporul mongol, sub conducerea 
P.P.R.M., pășește cu fermitate 
mina în mînă cu popoarele fră
țești din țările socialiste pe ca
lea care duce spre comunism — 
viitorul luminos al întregii ome
niri.



Puternicul ecou internațional al Declarațiilor SUCCESE ALE PATBOȚILOR
adoptate la Consfătuirea de la București SUD-VIETNAMEZI

Ziarele, agențiile de presă din întreaga lume continuă să acorde o 
mare atenție celor'două Declarații adoptate la Consfătuirea de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. în comentariile lor ele relevă importanța deosebită a 
acestor documente pentru lupta eroică a poporului vietnamez, pentru asi
gurarea păcii și securității pe continentul european.

factor puternic al păcii și 
gerii reciproce în întreaga

BUDAPESTA

MOSCOVA
Ziarul „PRAVDA" din 10 iulie 

publică un amplu editorial intitu
lat „Unanimitate și solidaritate" 
consacrat declarațiilor adoptate 
la Consfătuirea de la Bucu
rești a Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la 
Varșovia. Subliniind importan
ța excepțională a celor două 
documente politice adoptate aici — 
Declarația cu privire la consolida
rea păcii și securității în Europa șl 
Declarația în legătură cu agresiu
nea S.U.A. în Vietnam — articolul 
arată că acestea „au trasat un pro
gram real și concret de luptă îm
potriva comploturilor imperialiste, 
deschid noi căi pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor liti
gioase dintre state, pentru afirma
rea în raporturile internaționale a 
principiilor coexistenței pașnice a, 
statelor cu sisteme sociale dife
rite".

Ziarul scrie că Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și securității 
în Europa cuprinde „un program 
eficient de luptă pentru securita
tea europeană", precum și propu
neri către toate statele din Europa 
în legătură cu pașii concreți ce 
trebuie făcuți pentru consolidarea 
păcii pe 
relatează 
concrete, 
relațiilor 
baza principiilor coexistenței paș
nice, măsuri pentru scăderea în
cordării, excluderea accesului 
R.F.G. la arma nucleară, recunoaș-

acest continent. Articolul 
despre aceste măsuri 
printre care dezvoltarea 
de bună vecinătate pe

terea existenței celor două state 
germane precum și convocarea 
unei consfătuiri a statelor euro
pene în problema garantării secu
rității în Europa și îmbunătățirii 
colaborării intereuropene.

Referindu-se în continuare la 
Declarația în legătură cu agresiu
nea S.U.A. în Vietnam, ziarul 
scrie : „Partidele, guvernele și po
poarele țărilor socialiste condam
nă cu mînie acțiunile criminale 
ale S.U.A. în Vietnam, își exprimă 
sprijinul deplin pentru poporul 
frate vietnamez". „Poziția statelor 
socialiste în problema vietnameză 
este limpede și bine precizată". 
Statele semnatare au declarat că 
sprijină pe deplin programul în 
patru puncte al guvernului R. D. 
Vietnam și programul în cinci 
puncte al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
care constituie o bază justă pentru 
reglementarea politică a problemei 
vietnameze. Avertizînd în modul 
cel mai hotărît guvernul S.U.A. în 
legătură cu răspunderea pe care 
și-o asumă în fața întregii omeniri 
prin continuarea și extinderea răz
boiului din Vietnam, statele parti
cipante la Consfătuirea <’ 
București declară că au 
dat și vor acorda R. D. 
nam ajutor multilateral, 
cheamă toate statele iubitoare 
de pace, toate forțele progre
siste, opinia publică internațională, 
mișcarea muncitorească interna
țională, partidele comuniste și 
muncitorești, să strîngă frontul de 
luptă împotriva agresiunii ameri
cane, să militeze hotărît împotriva 
războiului din Vietnam, în spriji
nul eroicului popor vietnamez.

de la 
acor- 
Viet- 

. Ele

înțele- 
lume“.

intitu-în articolul de fond 
lat „Pentru pacea Europei și a 
lumii" ziarul „NEPSZABADSAG" 
scrie printre altele că „Declarațiile 
semnate la București nu subapre- 
ciază deloc situația internațională 
îngrijorătoare ci, dimpotrivă, a- 
preciază evenimentele strict în 
conformitate cu realitatea". Lua
rea în considerare a tuturor aspec
telor complicate ale situației inter
naționale, se subliniază în articol, 
dovedește că țările noastre își pun 
politica lor realistă, față în față cu 
cea a cercurilor agresive, fapt care 
pe drept cuvînt creează un senti
ment de încredere tuturor oame
nilor iubitori de pace, care nu o 
dată au constatat că țările socialiste 
au forța necesară pentru a 
dica o cotitură ireparabilă 
nimentelor internaționale.

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Luptele puternice de sîmbătă 
după-amiază din regiunea planta
țiilor de cauciuc, situată la 100 
km nord de Saigon, au luat sfîrșit 
în cursul nopții. Compania ame
ricană însoțită de care blindate ce 
căzuse în ambuscada patrioților a 
reușit cu greu să se salveze, după 
ce a suferit pierderi însemnate.

într-un comunicat al agenției 
sud-vietnameze de presă „Elibe
rarea" se arată că raidurile masi
ve organizate de forțele ameri
cane în districtul Cu Chi din pro
vincia Gia Dinh de la începutul 
anului pînă în prezent au eșuat. 
Forțele armate ale Frontului Na-

țional 
toate 
peste 
doborînd 119 avioane și distrugînd 
109 vehicule militare. Un alt co
municat anunță că, în cursul lunii 
iunie, detașamentele de patrioți ce 
acționează în provincia Ba Ria au 
scos din luptă 335 de soldați ina
mici, dintre care aproape 
americani.

PRAGA

împie- 
a eve-

de du-

de Eliberare an respins 
atacurile, scoțînd din luptă
4 700 soldați americani, CUVÎNTAREA LUI

ULAN BATOR 10 (Agerpres).— 
în clădirea Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole a avut loc 
duminică ședința festivă cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a

/. ȚEDENBAL
revoluției populare din Mongolia. 
A luat cuvîntul J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole. Vorbitorul 
a arătat, că poporul mongol a re
zolvat cu succes sarcinile grele ala 
transformării Mongoliei vechi feu
dale într-un stat nou socialist.

Referindu-se la evenimentele 
din Asia de sud-est, Țedenbal a 
arătat că poporul mongol a spri
jinit și va sprijini cu hotărîre 
lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresorilor ameri
cani, cere reglementarea proble
mei vietnameze pe baza propune
rilor guvernului R. D. Vietnam șl 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, în confor
mitate cu acordurile de la Geneva 
din 1954 și 1962. Poporul mongol 
și guvernul său, a spus vorbitorul, 
se solidarizează pe deplin cu ho- 
tărîrile adoptate la București de 
statele participante la Consfătui
rea Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de‘ la Varșovia.

CORESPONDENȚĂ 

DIN ROMA

BELGRAD

0 propunere

Presa italiană publică noi co
mentarii pe marginea documen
telor adoptate la Consfătuirea de 
la București. Ziarul 
subliniază importanja 
rii cu privire 
unei conferinje 
ne la

Ziarul „POLITIKA" a publicat 
un articol în care este examinată 
Declarația cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa. Ță
rile semnatare subliniază ziarul 
„și-au consacrat atenția, în cadrul 
întîlnirii lor de 4 zile de la Bucu
rești, problemelor-cheie ale lumii 
contemporane, de care depinde pa
cea și securitatea lor". „Privite din 
punctul de vedere al esenței pro
blemelor discutate și al scopurilor 
lor, declarațiile adoptate sînt unice. 
Ambele apelează la pace, ambele 
tind spre pace".

Comentariul din numărul 
minică al ziarului „RUDE PRAVO", 
publicat pe prima pagină, relevă 
că Declarația cu privire la asigu
rarea păcii și securității în Europa 
semnată la București deschide 
„poarta spre pace în Europa". Sub
liniind că Declarația condamnă a- 
lianța cercurilor militariste agresi
ve din Statele Unite cu revanșarzii 
vest-germani, ziarul evidențiază că 
„esența propunerilor din declarație 
o constituie eforturile pentru dez
voltarea unor relații de bună ve
cinătate în Europa. Stabilirea unor 
astfel de relații culturale și econo
mice este frînată de existența 
blocurilor militare".

> STOCKHOLM. „Bombar
damentele S.U.A. în Vietnamul 
de nord provoacă noi suferințe 
poporului vietnamez și măresc 
pericolul ca războiul din Viet
nam să se transforme într-un 
nou război mondial", se spune 
într-un mesaj adresat guver
nului suedez de conducerea 
Partidului Comunist din Suedia 
în legătură cu acțiunile mili
tare ale S.U.A. în Vietnam.

Conducerea P.C. din Suedia 
își exprimă speranța că guver
nul suedez va folosi toate posi
bilitățile pentru încetarea agre
siunii americane în Vietnam. 
Mesajul cheamă guvernul sue
dez să condamne cu hotărîre 
agresiunea americană în Viet
nam și să ceară retragerea tru
pelor S.U.A. din această țară.

TOKIO. în aceste zile, în capitala Japoniei a avut loc o vastă campanie de 
strîngere de semnături pe o scrisoare de protest în care se condamnă bom

bardarea orașelor Hanoi și Haifong de către aviajia americană

SALONIC Demonstrație
Mp

a fermierilor greci
LONDRA

„DAILY TELE- 
că la București 

plan pentru uni-

Alegeri
în R. P. Albania■ cTIRANA 10 (Agerpres). — Du
minică s-au desfășurat în Repu
blica Populară Albania alegerile 
de deputați pentru Adunarea 
Populară. Potrivit datelor furniza
te de agenția A.T.A., în decurs de 
trei ore au votat 97,48 la sută din 
alegătorii de pe întreg cuprinsul 
țării.

„II Tempo" 
propune- 

la convocarea 
general-europe- 

care să participe toa
te statele interesate, atît mem
bre ale blocului nord-atlantic 
cîf și neutre. „Scopul confe
rinței, care trebuie să fie prece
dată de întîlniri pregătitoare și 
de o serie de întîlniri bilaterale, 
scrie ziarul, este acela de a crea 
bazele unor raporturi bune între 
Europa occidentală și Răsărit. La 
un examen atent al documentu
lui, acesta oferă atît în formă cît 
și în conjinut aspecte noi nu lip
site de interes, care oglindesc 
importantele evenimente petrecu
te în situajia europeană".

„La Stampa” din Torino con
semnează că țările semnatare ale 
Declarafiel de la București sînt 
gata pentru lichidarea concomi
tentă a alianjei nord-aflantice și a 
Tratatului de la Varșovia, locul 
lor urmînd să fie ocupaf de un 
sistem de securitate europeană. 
Ziarul menționează că Declarația 
con)ine, împreună cu propunerea 
de organizare a unei conferințe 
general-europene, o critică aspră 
a politicii S.U.A. în Europa. Docu
mentul afirmă — precizează zia
rul — că scopul acestei politici 
nu are nimic a face cu interesele 
vitale ale popoarelor continentu
lui, constituind un pericol pen
tru pacea și securitatea lor.

I. MARGINEANU

VARȘOVIA

Ziarul englez 
GRAPH", scriind 
„a fost lansat un _ 
tatea europeană" și că totodată „a 
fost propusă desființarea simulta
nă a N.A.T.O. și a Pactului de la 
Varșovia", redă pe scurt cele șap
te puncte pe care le conține „pro
gramul practic pentru acțiune" pe 
care ziarul îl denumește „planul de 
la București".

Corespondentul ziarului „TIMES" 
la București scrie că, așa cum a 
fost ea publicată, Declarația „ofe
ră o platformă largă". Expunînd 
principii largi și generale, declara
ția este în același timp o invita
ție adresată N.A.T.O. 
occidentale de a 
țiile lor.

o BAMAKO. Ziarul „L’Essor", 
organ al partidului de guvernă- 
mînt din Mali — Uniunea Su- 
daneză — a publicat un editorial 
în care se arată :

„Poporul din Mali condamnă 
cu hotărîre această politică inu
mană de genocid practicată de 
Statele Unite și sprijină frățește 
lupta eroică a poporului viet
namez împotriva cotropitorilor 
străini".

i

ATENA 10 (Agerpres). — La pe
riferia Salonicului a avut loc du
minică o puternică demonstrație a 
fermierilor greci împotriva hotă-

Indira Gandhi

și Europei 
reconsidera pozi-

• KUALA LUMPUR, 
dimineaja, în faja 
Centrului american de informafii 
din Kuala Lumpur a avut loc o 
puternică demonstrajie de protest 
fajă de bombardamentele efec
tuate de aviajia americană la Ha
noi și Haifong. Demonstranții au 
aruncat sticle și pietre în vitri
nele și ferestrele bibliotecii și au 
scandat lozinci antiamericane.

Duminică 
bibliotecii

și-a încheiat vizita
la Cairo

Ziarul „TRYBUNA LUDU" de 
duminică a publicat un articol in
titulat „Apel și program de acți
une", în care se arată că „Adop
tată în unanimitate de către re
prezentanții la nivelul cel mai 
înalt al celor șapte state socialiste 
participante la Tratatul de la Var
șovia, Declarația cu privire la în
tărirea păcii și securității în Eu
ropa este un document de primor
dială însemnătate. Ea este un apel 
al păcii, adresat tuturor țărilor și 
guvernelor europene, un program 
constructiv de acțiune și de coo
perare". „Fiecare rînd al Declara
ției — apel și în același timp pro
gram de acțiune — pune în evi
dență grija pentru viitorul pașnic, 
liniștit și în siguranță al Europei 
și deci al lumii", conchide ziarul.

SOFIA
Ziarul „RABOTNICESKO DELO" 

publică un editorial intitulat 
„Pace, liniște în Europa", în 
care se arată că „la Bucu
rești a răsunat puternicul glas 
al țărilor socialiste purtătoare ale 
steagului păcii, sprijinul ei cel mai 
puternic. Această chemare trebuie 
să fie ascultată de toți europenii, 
pentru ca Europa să poată fi, așa 
cum se arată în Declarația statelor 
participante la Consfătuire, conti
nentul colaborării multilaterale și 
fructuoase între națiuni egale, un

Discursul lui Willi Stoph
BERLIN 10 (Agerpres). — în

tr-o cuvîntare rostită duminică la 
Rostock, cu prilejul inaugurării 
„Săptămînii Mării Baltice", Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, a sub
liniat că „în principalele probleme 
ale păcii și securității există multe 
puncte comune între năzuințele 
statelor nord-europene și cele ale 
R.D.G.". Referindu-se la Declarația 
de la București cu privire la în
tărirea păcii și securității în Euro
pa, Willi Stoph a spus : „Sîntem 
convinși că mesajul adresat tu
turor guvernelor 
europene,
și progresului va 
ren fertil". în legătură cu De
clarația împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G. și-a 
exprimat convingerea că lupta po-

și națiunilor 
tuturor forțelor păcii 

găsi un te-

porului vietnamez pentru libertate 
și independență va învinge.

în continuare Willi Stoph s-a 
referit la faptul că relațiile țării 
sale cu statele din nordul Euro
pei s-au dezvoltat. „Guvernul 
R.D.G. va sprijini relațiile multi
laterale politice, economice, teh- 
nico-științifice și culturale cu toa
te statele din regiunea Mării Bal
tice și din nordul Europei... Una 
din cele mai importante sarcini pe 
care și-au propus-o organizatorii 
„Săptămînii Mării Baltice" este a- 
ceea de a contribui la dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și a- 
dîncirea prieteniei dintre popoare
le acestei regiuni a Europei".

Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, a adresat un cuvînt de sa
lut participanților la „Săptămîna 
Mării Baltice".

SÎNTEM HOTĂRÎȚIrîrii guvernului de a acorda noi 
subvenții, care favorizează pe cul
tivatorii de tutun și bumbac și de
favorizează pe cultivatorii de grîu. 
Mii de fermieri au blocat cu trac
toarele șoseaua națională care 
duce spre Salonic, deoarece poliția 
nu le-a permis să intre în oraș 
pentru a demonstra. între poliție 
și demonstranți au avut loc cioc
niri, în cursul cărora au fost ră
nite peste 45 de persoane, iar alte 
40 au fost arestate. Poliția a cerut 
ajutorul unităților militare pentru 
a împrăștia pe demonstranți și 
pentru a debloca șoseaua naționa
lă. Ministrul agriculturii, Christos 
Vazmatzidis, împreună cu minis
trul pentru Grecia de nord, Theo- 
doros Manopoulos, s-au deplasat 
la locul incidentelor. Noile sub
venții ale guvernului afectează a- 
,proximativ 720 000 fermieri
greci.
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SĂ CONTINUĂM
LUPTA"

DECLARĂ PREȘEDINTELE 
ORGANIZAȚIEI POPULARE 
DIN AFRICA DE SUD-VEST
ALGER IO (Agerpres). — într-un 

interviu acordat corespondentului 
ziarului algerian „El-Moudjahid“, 
președintele Organizației Populare 
din Africa de sud-vest, Sam Nu- 
joma, a declarat că principalul 
scop al organizației este „dobîndi- 
rea imediată a independenței Afri
cii de sud-vest și crearea unui gu- 
vern democratic". „Sîntem hotărîți, 
a subliniat Nujoma, să continuăm 
lupta pînă cînd Africa de sud-vest 
își va cuceri independenta".

CAIRO 10 (Agerpres). — Postul 
de radio Cairo a transmis dumi
nică dimineața declarația comună 
cu privire la tratativele dintre 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și președintele Gamal 
Abdel Nasser. Cei doi oameni po
litici — se arată în declarație — 
au acordat o importanță deosebită 
problemei întăririi păcii în lume, 
respectării principiilor neameste
cului în treburile interne ale altor 
țări, politicii de coexistență pașni
că și colaborării active între sta
te, în scopul destinderii interna
ționale. Personal, ei s-au angajat 
să depună maximum de 
pentru menținerea și 
păcii în lume.

Indira Gandhi. a ținut 
rință de presă la care a făcut cu
noscut că, după părerea sa, convo
carea unei noi Conferințe la Ge
neva consacrată problemelor Indo- 
chinei „ar contribui la rezolvarea 
problemei vietnameze".

★
BELGRAD 10 (Agerpres). — La 

invitația președintelui Iosip Broz 
Tito, duminică dimineața a sosit în 
orașul Pola din R.S.F. Iugoslavia. 
Indira Gandhi, primul ministru al 
Indiei, într-o vizită prietenească.

o confe-

eforturi 
întărirea

între
pa- 

încă

a publicat ample 
conținutul Decla- 
la întărirea păcii 

în Europa. Ziarul 
1“ subliniază pasaj e-

VIENA

.rr

Acorduri „administrative

Kl ROMA. In parlamentul italian s-au făcut auzite 
numeroase interpelări la adresa guvernului, dacă 

acesta a fost informat înainte de S.U.A. cu privire 
la bombardamentele americane asupra periferiilor 
orașelor Hanoi și Haifong și dacă a aprobat aceste 
bombardamente. Fanfani — arată agenția A.P. — a de
clarat parlamentului că nu a fost consultat în prea
labil, dar a refuzat să precizeze poziția Italiei în aceas
tă problemă. BE8 CARACI. Guvernatorul Pakistanului

““ Abdul Monem Khan, a anuntat că în urma unor 
mari inundații în regiunea Silhet au avut de suferit 
aproximativ 1 200 000 de persoane. Au fost deteriora
te 12 400 case iar 50 la sută din culturile agricole au 
fost inundate.

Presa vieneză 
relatări despre 
rației cu privire 
și securității 
„DIE PRESSE' 
le privitoare la principiile care 
trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre statele europene și, îndeo
sebi, respectarea suveranității și 
independenței naționale. Ziarul 
„VOLKSSTIMME" a publicat un 
amplu rezumat al Declarației, sub 
titlul „O conferință europeană 
pentru întreaga Europă și în ace
lași timp desființarea pactelor". 
Un alt ziar, „NEUES OSTER- 
REICH", subliniază în titlu că 
„Declarația de la București res
pectă independența națională". 
Ziarul „KURIER" se oprește, în
deosebi, la ideea convocării unei 
conferințe generale europene.

• DAR ES SALAAM. „în
treaga omenire condamnă a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam și 
recentele bombardamente ale 
aviației americane asupra pe
riferiilor Hanoiului și a portu
lui Haifong", se spune într-un 
comentariu publicat de ziarul 
„Nationalist" ce apare în capi
tala Tanzaniei. Administrația 
președintelui Johnson, se spu
ne în continuare în comenta
riu, este izolată, demonstrațiile 
antiamericane din întreaga 
lume fiind o dovadă elocventă 
în acest sens. Bombardarea te
ritoriului R. D. Vietnam, rele
vă ziarul „Nationalist", nu a 
afectat și nu va afecta conti
nuarea luptei Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud. De aproape doi ani, 
S.U.A. bombardează această 
țară în timp ce pe fronturile 
din Vietnamul de sud trupele 
americane continuă să piardă 
mii și mii de soldați.

RS BAMAKO. Ministrul de externe al Republicii 
” Mali, Ousmane Ba, luînd cuvîntul la Bamako, a 
declarat că linia de bază a politicii externe a Repu
blicii Mali rămîne neaderarea la blocurile militare. 
„Neutralitatea statului Mali, a subliniat el, este o 
neutralitate activă și guvernul își va aduce aportul 
la lupta împotriva imperialismului și împotriva acelor 
guverne care calcă în picioare demnitatea umană".

EH NEW YORK. Nouă tineri albi au fost acuzați de 
a fi asasinat doi muncitori negri în orașul Sacra

mento (California). Șapte alți suspecți urmează să 
compară în fața tribunalului. Trei automobile încăr
cate cu tineri albi au pătruns pe o stradă dintr-un 
cartier sărac al acestui oraș și din ele s-a deschis 
foc de armă asupra celor doi negri.

DAMASC. Siria a anuntat sîmbătă pe unii mem- 
■“ bri permanent ai Consiliului de Securitate că își 
depune candidatura pentru un loc în consiliu care 
va deveni liber la sfîrșitul acestui an prin expirarea 
mandatului pe care-1 deține acum Iordania. Desem
narea Siriei a fost făcută de către țările Ligii Arabe 
și se bucură de sprijinul grupului țărilor afro-asia- 
tice.

H NEW YORK. După o vizită de două zile în îs- 
■“ landa, secretarul general al O.N.U., U Thant,, s-a 
înapoiat sîmbătă la New York.

Greva celor 
35 000 de me
canici de la cinci 
mari companii 
de aviafie civilă 
din Statele U- 
nite, care asi
gură 60 la sută 
din traficul ae
rian al fării, con
tinuă, iar pers
pectiva de a se 
ajunge la o în
țelegere 
greviști și 
froni este 
foarte îndepărta
tă. în fotogra
fie : pichet de 
greviști în ta|a 
clădirii aeropor
tului di 
shington.

KS PARIS. Intr-un interviu publicat sîmbătă de săp- 
tăminalul „Jeune Afrique", senatorul Robert _ 

Kennedy a declarat că „există în Africa o situație 
explosivă" și „nu ar fi o surpriză dacă 
„Vietnam" ar izbucni pe acest continent în 
urmează".

ra RIO DE JANEIRO. Japonia a acordat un credit 
““ de 10 milioane dolari pentru dezvoltarea econo
mică a țărilor Americii Latine fonduri care vor fi 
Investite prin intermediul Băncii interamericane de 
dezvoltare.

LONDRA. Forajele efectuate în comun recent în 
™ Marea Nordului de companiile Shell și E.S.S.O., 
pentru a evalua cu precizie valoarea zăcămintelor de 
petrol descoperite recent în această zonă, s-au dove
dit infructuoase.

PASADENA. Sonda lunară „Surveyor-1", aseleni- 
zată lin la sfîrșitul .lunii trecute și care se părea 

că își va înceta activitatea datorită unui scurtcircuit, 
provocînd o creștere rapidă a temperaturii, continuă 
să se afle în contact cu stațiile terestre. Spre sur
prinderea specialiștilor de la centrul spațial Pasadena, 
temperatura în cursul zilei de sîmbătă a scăzut în 
loc să crească, Iar bateriile solare alimentează cu 
energie electrică aparatele de pe sondă.

cu scopuri militare 
semnate de Rusk la Seul

SEUL 10 (Agerpres). — Secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a părăsit capitala Coreei de sud. 
Rusk a avut, după cum precizează 
postul de radio Seul, o întrevedere 
strict secretă cu președintele Pak 
Cijan Hi, despre care corespon
denții de presă afirmă că a fost, 
fără îndoială, consacrată reafirmă
rii „unității de vederi" în proble
ma vietnameză și discutării pro
blemelor legate de relațiile în do
meniile economic și mai ales mili
tar dintre cele două părți.

înainte de plecare. Dean Rusk a 
semnat așa-numitele „acorduri ad
ministrative" prin care se perma
nentizează staționarea trupelor a- 
mericane pe teritoriul Coreei de 
sud.

OSLO 10 
o hotărîre 
unui sistem 
televiziune în culori nu a putut 
fi luată pînă. in prezent în ca
drul întrunirii Comitetului con
sultativ internațional de radio- 
telecomunicații (C.C.l.R.) de la 
Oslo. Propunerile s-au succe
dat, fără ca part.icipanții să se 
poată opri în unanimitate asu
pra unuia dintre cele două sis
teme europene „rivale" de tele

viziune în culori (cel francez, 
Secară, și cel vest-german, Pal).

(Agerpres). — Nici 
privind adoptarea 
european unic de
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