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ÎS iuli® un an de la Congresul al IX-lea al P. C. R.
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■ Anul care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., eveni
ment de însemnătate istorică în 
viața partidului, a țării, a fost un 
an de mari și însuflețitoare succe
se în toate domeniile vieții econo
mice și sociale. Aceste succese sînt 
indisolubil legate de intensa acti
vitate politico-organizatorică desfă
șurată de partid, de hotărîrea și 
entuziasmul cu care masele de 
milioane de la orașe și sate în- 

' făptuiesc politica marxist-leninistă 
j a partidului, de rezultatele obți- 
I nute în întărirea continuă a parti- 
' dului, a rolului său conducător.

Cea mai pregnantă realitate a 
vieții social-politice a României 
socialiste este strînsa unitate 
a întregului popor în jurul parti
dului, încrederea sa neabătu
tă în partidul comuniștilor, ste
garul luptei pentru fericirea po
porului, pentru înflorirea Româ
niei. „Mai puternic decît oricînd în 
decursul întregii sale istorii..., a a- 
rătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul C.C. prezentat la 
Congres, Partidul Comunist Ro
mân, urmat cu devotament și în
credere nețărmurită de întregul 
popor, 
rolul 
gardă 
forță politică conducătoare a so
cietății noastre".

★
Caracteristic pentru dezvoltarea 

social-politică a României în anul 
care a trecut de la Congres este 
procesul continuu de întărire a ro
lului conducător 
în sfera largă 
economico-sociale. 
domeniu al construcției socialiste 
în care analiza, soluțiile preconi
zate de partid să nu se dovedeas
că ’'deschizătoare de drum, să nu 
aducă spirit proaspăt și suflu în
noitor, dînd impuls progresului.

Creșterea rolului conducător al 
partidului își găsește ilustrare în 
intensificarea muncii organizatori
ce și politico-educative, a tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid, în creșterea eficacității ei, 
atît pe planul mobilizării maselor 
la înfăptuirea politicii partidului, 
cît și pe planul dezvoltării conști
inței socialiste.

Ca urmare a aplicării indicații
lor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., munca de partid se des
fășoară la un nivel calitativ tot 
mai înalt, multiplele probleme 
ale construcției socialiste sînt a- 
bordate și tratate cu un grad su
perior de competență pe scara în
tregului partid, în fiecare dintre 
organizațiile sale. Acest proces 
complex, înglobînd laturi variate, 
multilaterale ale muncii organiza-

Gheorghe ROȘU
prim-secretar al Comitetului regional 
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își îndeplinește cu cinste 
de detașament de avan- 
al clasei muncitoare, de

al partidului 
a activității 
Nu există

țiilor de partid este rezultatul u- 
nui șir de factori : experiența 
acumulată de organizațiile de 
partid, dezvoltarea pregătirii pro7 
fesionale și politice a membrilor 
de partid, numărul crescînd de 
cadre cu înalt nivel de compe
tență. în acest din urmă aspect își 
găsește expresie, așa cum a relie
fat și plenara din aprilie 1966 a 
c.c........... .................
care 
mă 
rile 
tiviști de partid și de stat, de 
lucrători în domeniul economiei și 
culturii cu o solidă pregătire.

în întreaga noastră activitate 
privind creșterea' rolului și in
fluenței organizațiilor de partid,
avem ca îndreptar indicațiile 
deosebit de importante trasate de 
conducerea de partid în acest do
meniu. „Hotărîtor pentru dez
voltarea rolului conducător al 
partidului în etapa actuală — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este ridicarea continuă a 
nivelului politico-ideologic și cul
tural al tuturor comuniștilor, 
perfecționarea pregătirii lor pro
fesionale, situarea lor în primele 
rînduri ale eforturilor poporului 
pentru 
economice, 
producției, 
largă a științei și tehnicii în toate 
domeniile de activitate. Prin ca
pacitatea, energia și priceperea 
lor, membrii de partid trebuie să 
exercite pretutindeni o puternică 
influență asupra tuturor oameni
lor muncii, făcînd din fiecare or
ganizație de partid forța dinami
că a 
uzine, 
tură".

al P.C.R., grija deosebită cu 
conducerea de partid îndru- 
politica de cadre, efortu- 
pentru ridicarea de noi ac-

perfecționarea activității 
pentru modernizarea 
pentru răspîndirea

colectivelor din fabrici și 
din instituții, din agricul-

A”
din trăsăturile 
anului care a

caracteristi- 
trecut de la

a rindurilor partidului, 
organizațiilor sale.

Comunist Român numă- 
peste

expresie 
partidului, 

față

1 550 000 de mem- 
grăitoare a for- 

a atașamentului 
de încercata lor

Una 
ce ale 
Congresul al IX-lea este creșterea 
continuă 
întărirea 
Partidul 
ră acum 
bri, 
tei
maselor 
avangardă marxist-leninistă. Con- 
cretizînd, la coordonatele regiunii 
Bacău, acest proces de continuă 
întărire a partidului, menționăm 
că numărul organizațiilor de

partid a crescut, în ultimul an, 
cu 212 ajungînd lă peste 3260.

Afluxul continuu de forțe ti
nere, care insuflă vigoare și prospe
țime în 
partid, 
hotărîrii 
privind desființarea stagiului 
candidat, măsură corespunzătoare 
schimbărilor intervenite în struc
tura societății noastre, întăririi le
găturii partidului cu masele, 
creșterii conștiinței lor politice.

Principala direcție a eforturilor 
întreprinse în domeniul construc
ției de partid în anul care a trecut 
de la Congresul al IX-lea o consti
tuie perfecționarea metodelor și 
stilului de muncă ale organizațiilor 
de partid, adaptarea formelor 
de organizare la condițiile și ce

munca organizațiilor de 
confirmă însemnătatea

Congresului al IX-lea 
de

(Continuare în pag. a Il-a)
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® Din programul
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■SPORT
— „Steaua" — câști

gătoarea „Cupei Ro
mâniei" la fotbal.

— Corespondență 
din Londra de la Eu
gen Barbu.

— V. Atanasiu — 
campion mondial de 
tir.
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de pe muntele Găina

APICULTURĂ ’66
Stupăritul are, după cum se știe, tradiții străvechi în țara 

noastră. In ultimii ani s-au luat o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea creșterii albinelor atît în unitățile agricole, cit 
și în gospodăriile personale ale oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Pentru a informa cititorii în legătură cu activitatea 
apicultorilor și realizările obținute, ne-am adresat tov. ViR- 
Gil. GH. SAFER, secretar generaț. al Asociației crescătorilor 
de albine din țara noastră.

— în condițiile primăverii din 
acest an, mai puțin favorabile 
dezvoltării normale a familiilor de 
albine din cauza timpului rece și a 
ploilor— ne-a spus interlocutorul 
— comitetele filialelor asociației au 
acordat o mare atenție asistenței 
tehnice a apicultorilor din toate 
sectoarele 
schimburi de experiență la stupi
nele îngrijite de apicultori frun
tași etc.

O măsură eficientă luată de că
tre asociație pentru valorificarea 
economică a culesului de salcîm a 
fost popularizarea avantajelor stu- 
păritului pastoral și organizarea 
temeinică a transportului stupine
lor în zonele cu plantații de sal- 
cîmi. Astfel, la plantațiile de sal- 
cîmi din sudul regiunii Oltenia au 
fost deplasate stupine din regiu
nile Argeș, Banat, Brașov, Cluj, 
Hunedoara și Mureș-Autonomă 
Maghiară, însumînd peste 60 000 
familii de albine. Cu toate că 
timpul n-a fost favorabil, stu
păritul pastoral a dat posibili
tate să se realizeze în medie de

prin diferite cursuri,

ia fiecare stup cîte 8—12 kg 
miere monofloră de primă calitate, 
iar de la plantațiile de salcîm cu 
înflorire tîrzie din zona colinelor și 
a dealurilor — cîte 4—6 kg.

O mare atenție se acordă anul 
acesta transportului de stupine la 
tarlalele de floarea-soareîui și 
coreandru, la loturile semincere de 
lucerna, sparcelă, măzăriche și al
tele. Sperăm că în urma acestor 
măsuri producția de miere de tei 
și din flora culturilor entomofile 
să depășească cu aproape 50 la 
sută realizările din anul trecut.

— Ce măsuri au fost luate de 
către asociație pentru o mai bună 
aprovizionare cu utilaje a stupari- 
lor?
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în clipa cînd scriu aceste 
rînduri, macii de la Dum
brăveni se vor fi scuturat... 
Se scuturau încă de pe a- 
cum o săptămînă, iar vîrte- 
jurile de fluturi ale petale
lor dansau de-a lungul la
nurilor, închipuind o feerie 
de alb și violet. Mi-am 
adus aminte că dincolo, 
peste Șiret, se afla Ipoteșfii 
și că aici, la Dumbrăveni, 
familia poetului a petrecut 
cîfiva ani buni. Să fie re
flexul unei viziuni care 
plutește în aer ?..... Blanca,
știi că din născare / Dom
nul este al tău mire, / Căci 
născută ești, copilă, / Din 
nevrednica iubire...” Vis
colește cu petale albe, 
plutesc destrămări de voa
luri de mireasă...

Ca să obțină acest efect, 
demn de „Lacul lebede
lor” sau de „Seherezada”, 
cultivatorii de la Dumbră
veni au semănat anul aces
ta peste 150 ha de mac, în 
două lanuri dese ca peria, 
ce încadrează satul din 
două părfi. Contemplată în 
clipa migrării petalelor, a- 
șezarea sek pregătește par
că de zbor. Cînd a trecui 
mirajul, am putut aprecia 
recolta. Rezultatele prac
tice sînt demne de invi
diat. Papaver semniferum, 
macul adică, valeriana, la
vanda, ricinul și celelalte 
plante medicinale vor adu
ce anul acesta cooperati
vei din Dumbrăveni im
portante venituri.

Am coborît deci pe sol, 
din poezie în agricultură, 
deș1 teritoriile se înveci
nează iar aici, la Dumbră
veni, se suprapun. Dacă la
nurile sînt frumoase în
seamnă nu numai că anul 
e bun, dar că pămîntul e 
muncit cum trebuie. Făcu
sem această constatare în-

că din mai, cînd am po
posit întîia 
brăveni, ca 
acum din 
du-ne cu 
lunca largă a 
de se află 
cultu-i ale 
Sînt gata de 
aproape 1000 ha de grîu 
și secară. S-a dezvoltat fru
mos porumbul, peste 800

oară la Dum- 
s-o verificăm 

nou, plimbin- 
docarul prin 

Șiretului un- 
principalele 

cooperativei, 
secere cele

Am vizitat grădina aco
perită, unde se cultivă ro
șii. C'ne cunoaște serele 
cooperativei din Sîntana, 
rivalizînd cu marele com
binat legumicol de la Arad, 
va socoti acest început 
drept modest. Dar investi
ția e mică și rezultatele 
bune. Cultura de roșii e 
frumoasă, frei-patru tomate 
cîntăresc un kilogram, gră-

Paul ANGHEL

ha, se recoltează cartofii 
timpurii. Cooperativa a 
căpătat în ultimii ani profi
lul unei umtăji puternice, 
fruntașă în producfia ce
realelor, iar vecinătatea 
Sucevei a stimulat cultura 
zarzavaturilor și a legume
lor. Una dintre principalele 
rezerve de trufandale ale 
orașului se va dezvolta 
aici.

— Am amenajat, ni se 
spune 7 900 mp suprafață 
de grădină acoperită cu 
plac de polietilenă și 
4 500 mp suprafa|ă răsad
niță.

dinarii scontează pe o 
producție de cel puțin 80 
mii kg la ha. Ne întrebăm 
totuși dacă acest sector, al 
culfu'ilor forfate, nu s-a- 
cuveni dezvoltat cu mai 
multă îndrăzneală. Orașul 
are în permanentă nevoie 
de zarzavaturi proaspete. 
La Dumbrăveni există le- 
gumicuHori pricepuji, exis
tă condiții, există și sufi
ciente brafe de muncă. In 
prezent, grădina, cu toate 
cele 80 ha, aduce coopera
torilor venituri de aproape 
un milion pe an. Nu s-ar

putea dubla sau tripla a- 
ceastă cifră ?

Am pus această între
bare aflînd că la Dumbră
veni, o cooperativă bună, 
nu se pot încă plăti avan
suri lunare și că în gene
ral avansurile bănești sînt 
mici.

— Ne preocupă mai de 
mult această problemă, 
mi-a spus ing. agronom al 
unității, tov. Gheorghe Ma- 
carie, iar măsurile de per
spectivă pe care le-am luat 
îi vor aduce rezolvarea de 
fond. Sporirea producțiilor 
la hectar, dezvoltarea ar
monioasă a tuturor sectoa
relor cooperativei, stimu
larea sectoarelor imediat 
rentabile sînt direcțiile 
principale.

— Grădina este un 
sector imediat rentabil I

— Tocmai, o vom dez
volta o dală cu întregul 
nostru sector de culturi iri
gate.

Am pornit spre șantierul 
de irigafii al cooperativei, 
aflat în lunca Șiretului — 
cel mai mare șantier de a- 
cest fel din raion, 
menajat aici, încă 
măvară, circa 432 
trasat 13 km de 
s-au excavat mii 
de pămînt, la li
participat mii de oameni. 
S-au și cumpărat 5 agre
gate pentru aspersiune și 5 
motopompe. întreaga in
vestiție se ridică la aproa
pe 3 500 000 lei, sumă ce 
reprezintă un eforf impor
tant.

— E un eforf chibzuit, 
subliniază gazda. Coope
ratorii au consimțit să-l fa
că, știind bine ce rezultate 
mari se ob|in în cultura

— Prin intrarea în funcțiune a 
liniilor tehnologice din cadrul 
Combinatului apicol Băneasa, pro
ducția de utilaje apicole este mai 
mare cu peste 25 la sută față de 
anul trecut. Tot aici se verifică 
în prezent funcționarea instalați
ilor moderne de condiționare, o- 
mogenizare și îmbuteliere a mie
rii. Despre rezultatele obținute în 
îmbunătățirea calității utilajelor 
vorbește de la sine faptul că ele 
au fost solicitate la export în țări 
cu o veche tradiție în apicultură 
ca: Franța, R. F. Germană, Gre
cia, Italia, precum și Argentina și 
o serie de țări din Africa.

In prezent se pregătește realiza
rea unor prototipuri de centrifuge 
de miere de mare capacitate ac
ționate electric, fondatoare, intro
ducerea folosirii maselor plastice 
la confecționarea unor utilaje mă
runte. în această privință subli
niem că au fost consultați specia
liști din unitățile apicole, precum 
și un mare număr de apicultori cu 
practică îndelungată care și-au 
spus cuvîntul cu ocazia consfătui
rii republicane de la începutul a- 
nului.

— Ce produse noi din miere vor 
fi puse în vînzare?
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S-au a- 
din pri- 
ha, s-au 
canale, 

de tone

(Continuare 
în pag. a II-a)

— în primul rînd... mierea, care 
este un aliment deosebit de va
loros, bogat în vitamine. La Com
binatul apicol de la Băneasa se 
află în probe tehnologice linii de 
prelucrare a mierii și a cerii care 
vor intra în funcțiune în luna au
gust. Mierea va fi prezentată con
sumatorilor și 
gure în miere,

Din miere 
în instalațiile 
băuturi ca 
miere), șampanie, coniac și altele. 
Aceste 
complexe 
sănătate, 
comandă 
vitamine, 
tor afecțiuni. Pe bază de polen și 
lăptișor de matcă se obțin și produ
se auxiliare cum sînt cele cosme
tice (dermapin, tenapin și apider- 
min). în ceea ce privește ceara, ea 
se transformă în faguri artificiali 
la Stațiunea centrală de apicultură 
și sericicultură de la Băneasa.

sub formă
la borcan etc. 
se vor 

combinatului 
hidromel (vin

de fa-

produce
Și 

din

produse sînt adevărate 
de vitamine, izvoare de 
De aceea medicii le re- 
celor care au lipsă de 
precum și în tratarea al

Interviu realizat
Ștefan DIMICA

de
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CÎMPENI (prin tele
fon). — Ieri, la ora 5 
soarele și-a făcut apa
riția mult așteptată pe 
muntele Găina; răsă
ritul lui a fost semnalul 
deschiderii tradiționa
lului tîrg ce se organi
zează aici în fiecare 
an. Acest moment nu 
este un fel de start 
grăbit, ci mai curînd 
un ceremonial solemn, 
amintind de străvechii 
adoratori ai astrului 
zilei. In acea clipă, pe 
vîrful muntelui și pe 
platoul său cel mai 
înalt se aflau mii de 
oameni din cele trei 
regiuni vecine — Cluj, 
Hunedoara și Crișana 

•— și chiar turiști ve- 
niți de la mari depăr
tări. Pentru ca răsări
tul soarelui să-i prindă 
acolo sus, unii au în
noptat pe platou, în 
corturi sau în jurul ze
cilor de focuri, alții au 
renunțat la cîteva ore 
bune de somn și au 
pornit încă din toiul 
nopții pe cărările ume
de și alunecoase ale 
pădurii. O dată cu pri
mele raze se aud su
netele prelungi și gra
ve ale tulnicelor, răsu- 
nînd peste văile din 
jur. Tulnicăresele din 
comuna Avram Iancu 
au avut ieri dimineață 
concurenți, dacă nu tot 
atît de iscusiți, cel pu
țin foarte numeroși: 
posesorii de tulnice 
și-au încercat alături 
de ele puterile.

După ceremonialul 
deschiderii tîrgului în
cep tîrguielile. In cî
teva minute numai 
s-au și făcut primele 
cumpărături: mici tul
nice împodobite cu de
sene făcute cu fierul 
încins, punguțe ce se 
poartă atîrnate de gît 
cu un șnur, donițe și 
ciubere miniaturale, 
toate purtînd inscrip
ția „Amintire de pe 
muntele Găina". Pe 
iarbă sînt înșiruite o- 
biecte din lemn, care 
fac faimă meșterilor 
moți, vase mari și mici, 
ulcioare și căni din ce
ramică aduse de cri- 
șeni și tot felul de alte 
lucruri, unele cu între
buințări foarte precise, 
iar altele simple a- 
mintiri. Peste forfota 
mulțimii se ridicau din 
loc în loc subțiri co
loane de fum, miro
sind a carne pusă la 
frigare, alături de care 
ți se oferea „cireașa"

—• vestita țuică de ci
reși.

Spre ora 9 atenția 
miilor de oameni este 
captată de echipele 
de artiști amatori 
din cele trei regiuni. 
Echipa de dansatori 
a căminului cultural 
din comuna Almaș, 
raionul Gurahonț, a- 
duce o notă sărbăto
rească prin costumele 
pitorești. In diferite 
puncte ale platoului 
tarafuri cîntă pentru 
perechile amatoare de 
joc, destul de multe la 
număr.

De pe văi, grupuri 
mari continuă să so
sească la vesela întîl- 
nire pe care și-au 
dat-o pe muntele Găi
na oameni veniți din 
toată țara. Petrecerea 
a continuat pînă sea
ra tîrziu.

Mulți dintre cei a- 
flați ieri la „Tîrgul fe

telor", mai.ales cel ve
niți pentru prima oară, 
au căutat să afle ex
plicația acestei denu
miri. Se pare însă că 
tradiția este atît de 
veche incit se pierde 
în negura vremii. Unii 
spun că este o moște
nire de la daci, care 
aveau obiceiul să-și 
tirguie nevestele. Ni
meni nu-și aduce a- 
minte, nici chiar cei 
mai bătrîni oameni a- 
flați la tîrg, să se fi 
vîndut vreodată fete 
aici. Un singur lucru 
însă este cert și l-am 
auzit din gura tuturor: 
tîrgul de pe muntele 
Găina a fost de tot
deauna un prilej de 
întîlnire și de cunoaș
tere a oamenilor de pe 
fheleagurile crișene, 
hunedorene și arieșe- 
ne, de petrecere în co
mun.

Expoziția 

tinerilor 

artiști plastici

Ieri, în sala de expoziții a 
Institutului de artă plastică 
„Ion Andreescu" din Cluj, a 
avut loc deschiderea unei ex
poziții în care sînt prezenta
te lucrările de diplomă ale 
absolvenților institutelor de 
artă plastică din București și 
Cluj. La deschiderea expoziției 
au participat absolvenți ai 
institutului clujean de artă 
plastică, cadre didactice, un 
numeros public. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de tov. 
Daniel Popescu, rectorul Insti
tutului de artă plastică „Ion 
Andreescu" din Cluj.

Sînt expuse peste 120 de lu
crări de pictură, sculptură, 
grafică, ceramică, artă decora
tivă. Lucrările viitorilor artiști 
plastici s-au bucurat de calde 
aprecieri din partea vizitato
rilor.

Rodica ȘERBAN

Recoltarea cerealelor la cooperativa agricolă 
„Lumina", regiunea Dobrogea

Foto : A. Cartojan
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a Apelul președintelui 
Ho Și Min 
către poporul 
vietnamez

a 0 cuvîntare 
a lui W. Gomulka 
in problemele 
internaționale 
actuale

® Dosarul Africii

de sud-vest
(Corespondență din Alger)

30 DE ANI DE LĂ ÎNCEPEREA LUPTEI EROICE

A POPORULUI SPANIOL ÎMPOTRIVA AGRESIUNII FASCISTE

CU VOLUNTARII ROMÂNI,
PE FRONTUL DE PE JARAMA

Au trecut de atunci 30 de ani...
Era o vară fierbinte aceea a anu

lui 1936. Mă aflam în tabăra stu
denților democrați de la Lunca 
Bradului-Mureș. Domnea însufle
țire, un moral ridicat. Eram cu to
ții încă sub impresia marilor ma
nifestații antifasciste din tară, care 
au culminat cu grandioasa de
monstrație din 31 mai 1936. De 
peste hotare veneau de asemenea 
vești îmbucurătoare. în U.R.S.Ș., 
al doilea plan cincinal se îndepli
nea cu succes. In Franța și în Spa
nia, forțele democratice, unite în 
Front popular antifascist, obținu
seră remarcabile victorii în ale
geri asupra partidelor de dreapta. 
Existența și consolidarea Republi
cii spaniole, în plină perioadă de 
ascensiune a fascismului în Euro
pa, a fost nu numai o mare cuce
rire a poporului spaniol, dar și un 
puternic imbold pentru celelalte 
popoare europene la unire și luptă 
împotriva reacțiunii și războiului. 
Dîndu-și seama de valoarea „e- 
xemplului spaniol", reacțiunea 
mondială și-a pus ca scop să înă
bușe republica spaniolă, ca o veri
gă esențială a planului general al 
fascismului de subjugare a popoa
relor Europei.

...18 iulie 1936. Radio-uJ aducea

Pavel CRISTESCU

în tabără vestea rebeliunii puse la 
cale de un grup de generali și ofi
țeri fasciști, în frunte cu Franco, 
contra guvernului legal al Repu
blicii spaniole. Rebeliunea avea 
sprijinul fățiș al fasciștilor ger
mani și italieni. Asupra poporului 
spaniol plana o gravă amenințare.

La însuflețitoarea chemare „No 
pasaran 1“ (Nu vor trece !), lansa
tă la 19 iulie de Dolores Ibarruri 
în numele Partidului Comunist 
din Spania, clasa muncitoare, mase 
largi de oameni patrioti și progre
siști, înțelegînd caracterul just ai 
luptei la care erau chemate, au 
răspuns cu un remarcabil elan pa
triotic, organizînd o eroică rezis
tență armată împotriva dușmani
lor republicii. De la început po
porul înarmat a asaltat și distrus 
cuiburile rebelilor din Madrid, iar 
ulterior, și din numeroase centre 
din provincie.

Toți studenții aflați în tabăra 
noastră urmăreau cu atenție și e- 
motie desfășurarea evenimentelor. 
Fiecare veste despre succesele 
forțelor republicane era primită

cu bucurie și entuziasm ; fiecare 
știre despre dificultăți și pierderi 
producea îngrijorare, trezind tot
odată indignare și îndîrjire fată 
de fasciștii spanioli.

Din adînca ilegalitate, Partidul 
Comunist din România a inițiat și 
organizat, din primele zile după în
ceperea războiului civil, o largă 
mișcare de solidaritate cu poporul 
spaniol, înscriind prin aceasta o 
luminoasă pagină în cartea tradiți
ilor internaționaliste ale mișcării 
muncitorești din țara noastră. Che
marea înflăcărată a partidului a 
avut un imens răsunet în mase, 
în cele mai largi straturi ale opi
niei publice. Au fost create comi
tete pentru ajutorarea și apărarea 
Spaniei la București, Ploiești, Iași, 
Timișoara, Arad și în alte nume
roase centre ; activitatea acestora 
era coordonată de un comitet pe 
întreaga țară. Ele răspîndeau bro
șuri, manifeste, ziare; procurau 
fonduri din donații, chete, serbări 
muncitorești ; stri'ngeau alimente, 
îmbrăcăminte, medicamente ; or
ganizau numeroase întruniri și de
monstrații. Personal am luat parte 
la o manifestație organizată 
în fata legației Spaniei „Scînteia",

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Așa cum s-a apreciat 
la Plenara Comitetului 
Central al partidului din 
aprilie a. c., organizația 
pionierilor cuprinde în 
rîndurile sale peste 70 la 
sută din numărul copiilor , 
în vîrstă de 9—14 ani și . 
aduce, împreună cu școa
la și familia, o contribu
ție prețioasă la educarea 
elevilor, întărirea disci
plinei școlare și organi
zarea activităților extra- 
școlare. Schimbările ca
litative petrecute în via
ța școlii, condițiile bune 
de învățătură și educație 
create de partidul și sta
tul nostru oferă însă un 
cadru deosebit de favo
rabil pentru îmbunătăți
rea conținutului activită
ții pionierești, pentru 
creșterea aportului ei la 
munca de educare și for
mare multilaterală a ele
vilor. Măsurile preconi
zate în acest scop sînt, 
după părerea mea, foar
te bine chibzuite, cu to
tul potrivite pentru rea
lizarea înaltelor cerințe 
educative pe care le ridi
că societatea socialistă. 
Condusă de partid, bene
ficiind de sprijinul activ 
al corpului profesoral, or
ganizația pionierilor va 
stimula în mai mare mă
sură decît pînă acum

Clotilda CONSTANTINE5CU
Prof, emerit

preocuparea elevilor pen
tru învățătură — princi
pala lor îndatorire — le 
va dezvolta interesul 
pentru știință, tehnică, 
artă și literatură, îi va 
educa pe școlari în spiri
tul patriotismului socia
list, al dragostei și devo
tamentului nemărginit 
față de poporul și parti
dul nostru, al prieteniei 
cu copiii din alte țări. Ea 
le va cultiva elevilor tră
săturile de caracter spe
cifice tînărului din socie
tatea noastră socialistă, 
se va îngriji de organi
zarea plăcută a timpului 
liber și a odihnei școla
rilor.Privite în ansamblu, 
consider că ’=
proiecte — !___
taților și detașamentelor 
de pionieri din Republica 
Socialistă România și 
Regulamentul Consiliilor 
Organizației pionierilor 
din Republica Socialistă 
România — care au fost 
supuse dezbaterii opiniei 
publice, conturează clar, 

i corespunzător, în lumina

■1 a odihnei școla-

i cele două 
Statutul uni-

Organizației

.. «„^n-ducativi ceilalți fact2ia —sub 
— școala ș Se
conducerea r g existat 
știe ca in paralelisme 
practica , factorilor 
în ac^v*t£\tiți, a in- 
educativi fosiri a ex_ 
suficiente>cjagOgice a 
penenței ldactjce ;n 
cadrelor activității 
desfașur^-ț privește 
pi°niere organizare a 
modul consider
aSest0Si menționat și 
?a alU organizației, in btjn preambui — 
§î arle altfel se face 
aȘnjmentul consili- 
m brința îmbogățirii 
îî°r și metodelor de 
f°r specifice vîrstei 
mj
cf evident că primi- 

organizația pio-
Ir este o cinste pen- 
ecare școlar din cla- 
III—VII, că pregăti
ta vederea acestui 

liment trebuie să aibă 
caracter stimulativ,

indicațiilor date de partid 
rolul și sarcinile organi
zației pionierilor, ale or
ganelor sale de conduce
re, căile precise și mij
loacele de desfășurare a 
activității în rîndul școla
rilor. Aș dori însă să mă 
opresc asupra formulării 
cîtorva din paragrafele 
acestor proiecte pe care 
le consider susceptibile 
de îmbunătățire.

Chiar de la început, 
cum este și firesc, Statu
tul definește Organizația 
pionierilor din Republica 
Socialistă România ară- 
tînd că „ea contribuie, a- 
lături de școală și familie 
la educarea și formarea 
tinerei generații". Propu
nerea mea este să se spu
nă că „ea contribuie,împreună cu școala și fa-ar®ce devin pionieri 
milia, la educarea și for . rn care„ sJht sîrguin- 

i marea tinerei generații^,1- a. în.vățătură, res- 
• subliniindu-se și în ace'cta dlsciplina școlară, 

fel faptul că activități °n^?-mp?rfcare corectă 
. 4 școala, familie cnrio

pioniereasca este o cgate. Această cerință esta 
ponenta a muncii edibine expusă în parae™— mn SPOală. că ofu] 1 din capPa0^frai

pionierilor

pUilciivL* w __ ____ _

five din școală, că o ful 
nizația pionierilor M 
menirea de a conluc

i

0 COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Re
publica, Stadionul Dinamo (la ambele 
completare Stuf), Festival și la gră
dină (completare Linlorii).
« COPLAN își ASUMĂ RISCUL : 
Luceafărul, Arenele Libertății, Capitol 
și la grădină, Modem.
® MISIUNE EXTRAORDINARĂ : 
București, Excelsior, grădina Progre
sul.
e PREA TÎRZIU : Lumina (completare 
Problema).
® ESCROCII LA MÎNĂSTIRE (ci
nemascop) : Victoria, Grivița (com
pletare O zi din viața Iui Tică), 
Floreasca (completare Simfonie în 
alb — cinemascop).
e HAI, FRANȚA I : Central (com
pletare Stăvilirea torențllor).

O SERBĂRILE GALANTE : Union 
(completare Partidului slavă I).
Q PROGRAM PENTRU COPII:. Doina 
(dimineața).
« DRAGOSTEA ȘI MODA: Doina 
(completare Linioril) — după-amiaza, 
înfrățirea între popoare (completare 
Sandi, să asculți pe mămica I).
a DRUMUL VIEȚII : Cinemateca.
® INSULELE FERMECATE — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI 
DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ : 
Timpuri Noi.
© MONEDA ANTICĂ : Giulești
(completare Sandi, să asculți pe mă
mica I), Flacăra (completare Linlorii). 
® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Feroviar (completare
Stuf), Aurora (completare Mobila) și 
la grădină.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" (cinemascop) : Dacia (com
pletare Acul), Ferentari (completare 
Arsura).
® ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE 
(cinemascop) : Buzești și la grădină 
(completare Partidului slavă I), Arta 
(completare Stuf) și la grădină.

O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" (cinema
scop) : Crîngași (completare Poveste 
sentimentală).
O CELE DOUĂ ORFELINE : Bucegi și 
la grădină, Gloria, Tomis, Patinoarul 
„23 August" (la toate completare 
Orizont științific nr. 3), grădina To
mis, Flamura (completare Crimea).
0 OPERAȚIUNEA „I" : Unirea (com
pletare Insula păsărelelor).
® EU SÎNT CUBA I : Vitan.
© FANTOMAS (cinemascop) : Mio
rița (completare Stuf), Drumul Sării 
(completare Crimea), Volga.
® HAIDUCII (cinemascop) : Munca 
(completare Lucrările Consfătuirii lu
crătorilor din industria constructoare 
de mașini), grădina Doina.
© ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Popular (completare Liniorii). 
® DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Moșilor (completare Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea 
Suceava),
o CHEILE CERULUI : Cosmos (com
pletare Apartamentul).
© NOAPTEA IGUANEI : Viitorul. 
0 FANFAN LA TULIPE: Colentina 
(completare Lucrările Consfătuirii lu
crătorilor din industria constructoare

de mașini) și la grădină, Cotroceni 
(completare Mobila).
© MlINE, MEXICUL I: Melodia (com
pletare Tinerețe), Expoziția (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Oltenia).
O OMICRON : Rahova (completare 
Sandi, să asculți pe mămica I).
® FIII „MARII URSOAICE" (cinema
scop) : Progresul (completare Ninge). 
O FAȚA PIERDUTĂ (cinemascop) : 
Lira (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Iași, 
grădina Vitan (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
reaiunea Argeș).
© LA PORȚILE PĂMÎNTULUI (cine
mascop : Pacea (completare Sandi, să 
asculți pe mămica I).
© RUNDA 6 : Grădina Unirea.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Grădina 
Lira.
© VACANȚĂ LA MARE (cinema
scop) : Grădina Moșilor (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Oltenia).
® RĂSCOALA (cinemascop) : Gră
dina Rahova.
© ȘAH LA REGE : Grădina Pro- 
gresul-Parc.

(Urmare din pag. D 

irigată. Anul Vecu,.an?Je?: 
|izat 16 000 kg sfecla de 
zahăr la ha. Anul acesta 
am semănat 370 ha sfecla, 
iar prin irigare ne-am a- 
sigurat un spor de citeva 
mii kilograme la hectar, la
tă una dintre sursele de 
venituri l Mai sint șl 
tele... c-
bila și pomicultura. Coo
peratorii din Dumbrăveni 
au hotărît să planteze, 
pînă la sfîrșitul cincinalu
lui, o suprafafă de 80 ha 
cu meri și peri din soiuri 
foarte productive, dintre 
care 28 ha au plantat 
chiar la începutul acestui 
an. Numai livada va aduce 
cooperativei în 1970 circa 
8 milioane de lei venit. 
Se poate spune că premi
sele belșugului sînf puse 
temeinic și că deci unita
tea a decolat 
cu toate 
fiune.

— Să 
în urmă 
nic I

Ne aflam tocmai lîngă 
tabăra de vară a animale
lor, unde lemnarii din bri
gada de construcții întă
reau adăpostul, punîndu-l 
pe temelii definitive. Tot 
ei au construit cele 10

grajduri de taurine, saiva
nele de oi, puiernifele și 
celelalte acareturi care în
tregesc zestrea cooperati
vei. Cireada numără 780 
capete, dintre care 330 
vaci de lapte, iar turma — 
circa 1400 de oi. Dar pro
ducțiile nu sînt încă 
semnificative, deși baza fu
rajeră e asigurată, deși a- 
nimalele sînt îngrijite sa-

■ tisfăcăton,
f'na pe joc, ni se spune,

spre viitor 
motoarele în func-

nu rămînă totuși 
sectorul zoofeh-

mina la rîndu-i o 
ajute cooperați' 
Dumbrăveni în 
de a crea o puii 
ză zootehnică, r 
fii rentabile, cai 
că de la an la irȘ

Nu putem Sn' 
a nota că la aj 
există un fru<url* 
învăfămîntul are 
de masă. Li'la a 
vechi trad'®'ec- 
utaruit nurrinele 
iuali, în mulfi 
din Sucefvăveni 
oameni iricepe- 
care adrsfi! nou 
rea lor/ul trecut 
de corr nou că- 
s-a in/|Ul acesta 
min c/iune noul 
s-a drafivei, cu 
sediibine dotat, 
un I bogat ma- 
înze Toate aces- 
teri despre pro
tejai, toate aces- 
grhii de ridicare 
feenilor, a bună- 
aculfurii. Impor
ta aceste pîrghii 
Jneze simultan, 

nd o ascensiune 
Acest proces este 
La capătul lui, 

venii se vor afla pe 
treaptă. Ceea ce

!•••«- IWV, III DU JfJUIICi;

este selecfia animalelor.
Asigurînd încărcătura de 
capete la suta de hectare 
n-am făcut decît o jumă
tate de pas. Nu se poate 
însă asigura o rentabilitate 
satisfăcătoare cu loturi de 
animale slab productive, 
așa cum nu poji obfine 
recolte mari la hectar cu 
sămînfă de soi prost I...

Problema este valabilă 
și pentru alte unități. Re
zolvarea ei cere eforturi, 
timp și mai ales îndrăz
neală. îndrăzneala nu le 
lipsește oamenilor de la 
Dumbrăveni și nici capaci
tatea de a face față exi
gentelor zootehniei mo
derne. Apropierea de oraș 
creează și pentru acest 
sector bune posibilități de 
valorificare a produselor/ul în primele clipe 
mai mult, creează obligajijirajul petalelor, vom 
sporirii producțiilor anima aevea peste cîtiva 
liere. Poare că tocmai ridică foarte curînd... 
ceasfă obligafie va dels

„Membrii organizației 
, pionierilor". Consider însă 

că acest principiu stimu
lativ ar trebui să fie mai 
precis reliefat în para
graful 9 al aceluiași ca
pitol, care se referă la 

. recompensarea pionieri
lor merituoși. După păre
rea mea, recompensele 
menționate s-ar cuveni 
îndeosebi nu „pionierului 
care obține rezultate bune 
la învățătură, în activi
tatea pionierească..." — 
cum se scrie în proiectul 
de Statut — (toți pionie
rii au o asemenea îndato
rire statutară), ci „pionie
rului care va obține re
zultate foarte bune la în
vățătură, în activitatea 
pionierească...".

în încheiere aș vrea să 
fac o propunere inspirată 
din ultimul paragraf al 
proiectului de Statut al 
Organizației pionierilor. 
Cîntecul, atît de îndrăgit 
de. copii, prezent în toa
te activitățile lor, nu poa
te lipsi din ceremonialul 
pionieresc, din toate pre
zențele colective ale pio
nierilor. Marșul pionieri
lor, al organizației lor 
trebuie să fie prin exce
lență vesel, melodios, a- 
trăgător, ușor de învățat 
și de interpretat. Tot așa 
și celelalte cîntece dedi
cate pionierilor — în 
prezent destul de puține 
la număr și în parte slab 
realizate sub raportul me- 
lodicității și al cerințelor 
de interpretare. Un con
curs de creație, inițiat în 
rîndul compozitorilor, al 
poeților sau autorilor de 
texte cred că va fi în mă
sură să aducă organiza
ției pionierilor un marș 
cît mai reprezentativ.

(Urmare din pag. I) Xid și de stat în diferite 
riie țării constituie, pentru 
reictiv de partid, un model 
îrare la fața locului a felu- 
d se înfăptuiesc Directivele 
lului, a măsurilor ce tre
pte în acest scop, de solu- 
a diverse probleme — de la 

j de eficiență economica la 
,rea amplasării noilor 
mdustriale - pe baza studie- 
omparative a mai multor v 
te. în cadrul preocupării pii- - • - x . x A x consultarea sistematică a marin sînt adoptate in plenare ale 4 rOn-

comitetelor, în ședințe de birou or, ca una dintre lpmocra+iei 
sau în urma consfătuirilor cu ac-ete de manifestare a democrație 
tivul de partid, ceea ce imprimăcialiste organele ocale depa^, 
acestor măsuri realism, competenonsideră de °_x ă , condu-
ță, eficacitate. Dar nu numai atîtsușească stilul de m 
practica conducerii colective, coicerii 
cepută și aplicată pe un plan m dă 
reu mai larg, se concretizează V 
odată în consultarea sistematici 
maselor asupra celor mai imr 
tante probleme ale construcției 

cialiste — ceea ce contribuie 
întărirea legăturii partidului^ 
masele, la generalizarea expj_ 
ței înaintate a acestora, la 
perirea și punerea în valțe_ 
noi rezerve de progres ale‘,a_ 
tății noastre. Elaborarea|C|| 
blemelor principale ale , ui 
partidului cu participare; a_ 
larg activ de partid, suPKornu- 
cestor probleme dezbatef30,^^ 
niștilor, a maselor, asigur- țbx 
generală, măsurile stabil’53 a e 
o trainică fundamentări1. 
în realități, să fie ex5}3 s 
dirii și înțelepciunii c_ v.e’ 
reprezinte părerea înt’ulul p 
tid, a întregului popor.

rințele proprii noii etape a desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

La un an de la Congres se poate 
afirma cu deplin temei că una din 
cele mai remarcabile trăsături ale 
activității de partid în acest răs
timp o constituie afirmarea puter
nică în activitatea organelor de 
partid a muncii colective — prin
cipiu suprem al conducerii de 
partid. Cele mai importante hotă- „t_x -J- . •

ITV71-* larg’ se concretizează t<

de partid, caresuperioare 
un exemplu grăitor de ac

tivitate concretă, 
contactul 
cu masele, 

oamenii

operativă, ba- 
nemijlocit 

pe 
muncii,

zată pe 
cu terenul, 
tîlniri cu 
discuția vie cu aceștia.

Tocmai pe baza unui asemenea 
stil de muncă — în care spiritul 
științific și elanul creator se 
îmbină cu realismul, cu cunoaș
terea aprofundată a stărilor de 
lucruri, a cerințelor obiective 
ale dezvoltării sociale, a noilor fe
nomene din viața societății — a- 
plică partidul învățătura marxist- 
leninistă la condițiile concrete ale 
României, adoptă hotărîri care să 
corespundă cît mai bine necesită
ților dezvoltării țării noastre.

Măsurile inițiate în aplicarea ho- 
tărîrilor Congresului — privind 
perfecționarea planificării eco-

ta
pe

nomiei, crearea cadrului orga
nizatoric pentru participarea mai 
activă a țărănimii cooperatis
te la conducerea agriculturii 
prin înființarea Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agrico
le, îmbunătățirea sistemului de 
organizare a activității științifice, 
a învățămîntului etc. — ilustrea
ză atenția conducerii de partid 
pentru studierea cerințelor vie
ții, pentru înlăturarea a tot ce 
a devenit perimat, pentru gă
sirea și promovarea formelor 
și metodelor de organizare ce
rute de progresul societății. Gri
ja neslăbită a partidului ca în 
toate domeniile problemele să fie 
abordate științific, să fie eliminate 
orice manifestări de subiectivism și 
arbitrar — chezășuiește înfăptui
rea în bune condiții a programului 
de înflorire a patriei.

Referindu-mă la experiența or
ganizației regionale de partid Ba
cău, țin să relev aportul deosebit 
de prețios adus de colectivele de 
muncitori, tehnicieni, specialiști la 
concretizarea prevederilor cincina
lului, la evidențierea unor posibi
lități reale de dezvoltare a pro
ducției într-un șir de unități ale 
industriei chimice din regiune, 
de sporire a producției de țiței, în 
valorificarea unor rezerve ale eco
nomiei forestiere.

Trebuie relevate, de asemenea, 
progresele pe linia îmbunătățirii 
muncii cu activul de partid, a dez
voltării formelor obștești în mun
ca de partid. Sporirea numărului 
activiștilor nesalariați asigură 
participarea tot mai multor comu-

Misiune extraordinară — Pro
ducție a studiourilor sovietice, 
în regia lui Stepan Kevorkov și 
Erazn Karamean — filmul evo
că figura revoluționarului Ter- 
Petrosian, supranumit Kamo. în 
distribuție — Gurghen Tonunt, 
Boris Cirkov, Ella Lejdei, Se- 
mion Sokolovski, Vladimir Druj- 
nikov și alții.

Escrocii la mînăstire — O 
producție a studiourilor engle
ze, în regia lui Jeremy Sum
mers, avînd ca interpreți pe 
Ronald Fraser, Barbara Wind
sor, Gregoire Aslan, Bernard 
Cribbins și alții. Este o comedie 
pe o temă polițistă.

Intră pe ecrane și filmul „Bă
ieții de la tonomaf", producție 
italiană în regia lui Lucio Fulci, 
a cărui premieră a fost anun
țată cu două săptămîni în urmă.

niști la munca de conducere a or
ganelor de partid. Este grăitor că 
în timp ce efectivul organizației 
regionale P.C.R. Bacău a crescut 
în ultimul an cu peste 9 500 
membri, ajungînd la peste 84 000, 
aparatul salariat de partid a scă
zut — concomitent cu creșterea 
de peste 4 ori a numărului activiș
tilor nesalariați.

★
Caracteristica fundamentală a 

partidului nostru este coeziunea 
rîndurilor sale, unitatea sa de 
nezdruncinat în jurul Comitetului 
Central; niciodată în decursul 
existenței sale, partidul n-a fost 
atît de puternic, de nebiruit prin 
dragostea și încrederea maselor, 
cum este în zilele noastre.

Printre evenimentele cu deo
sebit ecou petrecute în anul 
care a trecut de la Congres 
se înscrie glorioasa aniversare a 
45 de ani de la crearea P.C.R. Ex
punerea prezentată cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document politic de o mare im
portanță principială, profundă a- 
naliză științifică a drumului stră
bătut de forțele revoluționare din 
țara noastră, a evidențiat puternic 
eroicele tradiții ale comuniștilor, a 
arătat cît de adînci sînt rădăcinile 
partidului în lupta de eliberare na
țională și socială a poporului, a 
subliniat concluzii politice și ideo
logice deosebit de importante pen
tru activitatea de azi și de 
viitor a partidului nostru. Parti
dul nu cunoaște datorie mai înal
tă, țel mai nobil decît de a duce 
mai departe ștafeta progresu
lui pe care generație după gene
rație au purtat-o cei mai buni fii 
ai poporului, luptători înflăcărați 
pentru înflorirea patriei.

Forța și unitatea partidului, jus
tețea confirmată de viață a po
liticii sale, strînsele legături cu 
masele — constituie chezășia ob
ținerii de noi succese pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste 
și înălțării României pe culmile 
civilizației comuniste.

18 - 24 IULIE 1966
PROGRAMUL I: Buletin 
de știri (5,00). Program 
muzical de dimineață 
(5,06). „Actualitatea agra

ră". (5,30). Sport. (6,00). Radiojurnal. (7,00). Salut voios 
de pionier (7,45). La microfon, melodia preferată (8,30). 
Sfatul medicului: Nevroza cardiacă (9,30). „Noroc bun" 
— cîntece despre viața nouă a minerilor (10,03). Roza 
vuiturilor : „Pe potecile vacanței" (10,30). Afiș radiofo
nic — Emisiunile culturale din această săptămînă 
(11,20). Buletin de știri. Buletin meteorologic (12,00). 
Muzică populară cerută de ascultători (13,30). Buletin 
de știri (14,00). Estrada melodiilor (14,08). Radiojurnal. 
Sport. (16,00). „Pe-un picior de plai" : balada „Fata pă
durii". (16,30). Odă vitejilor : Bobîlna. Evocare radio
fonică (17,15). în jurul globului (18,05). Ritmurile cin
cinalului : Coordonate ale automatizării. Emisiune rea
lizată de Iulian Fitzig (18,40). Varietăți muzicale 
(19,35). Radiogazeta de seară (20,00). Selecțiuni folclo
rice (20,30). De Ia frescele Voronețului la Coloana infi
nită — „Mănăstirea Putna" (21,05). Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic (22.00). Muzică din opera „Nor
ma" de Bellini (22,20). Buletin de știri (23,52). PRO
GRAMUL II: Radiojurnal. Sport. (7,30). Din operele 
lui Miliutin (7,45). Buletin de știri (9,00). Prietenii mei 
scriitori. Ion Vinea și Liviu Rebreanu. Evocare de 
Henriette Yvonne Stahl (10,15). Melodii populare ascul
tate mereu cu plăcere (10,40). Buletin de știri. Buletin 
meteorologic (11,00). Matineu de operă: interpreți ai 
operei „Faust" de Gounod. (11,20). Buletin de știri (13,00). 
Muzică din opereta „Ana Lugoj ana" de Filaret Barbu 
(13,08). Din folclorul muzical al popoarelor (14,00). Ra
diojurnal. Sport. (15,00). „Vreau să știu" : înaintași de 
seamă ai științei și tehnicii românești : Nicolae Teclu. 
Medalion de I. M. Ștefan (15,30). „De la o melodie la 
alta" (16,30). Actualitatea teatrală (17,40). Buletin de 
știri (19,00). Călătorie în istoria civilizației (emisiune 
pentru tinerii ascultători) „Realizări ale tehnicii anti
ce" (19,30). Premiere radiofonice: Poemul simfonic 
„Orfeu" de Liszt; „Impresii braziliene" de Respighi 
(20,00). „Noapte bună, copii" (20,30). Buletin de știri 
(21,00).’ Teatru radiofonic : „Postul X“, comedie de 
Constanța Bratu (21,30). Radiojurnal. Sport (23,00).

(20,00). Mituri și legende : „Soarede și luna". Prezintă 
Dona Roșu (21,05). PROGRAMUL II: Selecțiuni din 
opereta „Boccaccio" de Suppâ (7,45). Din albumul mu
zicii de estradă (7,55). Prelucrări de folclor (8,30). Ac
tualitatea literară (10,15). „Mozaic sonor" (11,07). Ziare, 
ziariști, opinii (12,10). Arii și duete din operele „Răpi
rea din Serai", „Nunta lui Figaro" și „Flautul ferme
cat" de Mozart (12,25). Cîntați cu noi aceste melodii 
(13,30). Pe aripile valsului (15,10). Emisiune de basme : 
„Zîna cea mică" de Hans Christian Andersen (15,30). 
Recitalul sopranei Magda Ianculescu (16,00). Jocuri 
populare (16,20). Elegia română pentru violoncel și 
pian de Ion Nona Ottescu (17,30). Concert simfonic ; 
Uvertura „Carnavalul roman" de Hector Berlioz ; poe
mul simfonic „Didona" de Alfred Alessandrescu : con
certul în la minor pentru violoncel și orchestră de Ro
bert Schumann ; solist, Gaspar Cassado (19,30).

PROGRAMUL I: Pe ari
pile cîntecelor (7,30). Noi 
înregistrări ale corului 
de copii al Radiotelevi-

ziunii (10,03). Poezia românească și muzica. Cîntece de 
Bogdan Moroianu, Hilda Jerea și Doru Popovici pe 
versuri de George Bacovia (11,00). Săptămînă culturii 
poloneze — pagini din literatura poloneză contempo
rană (11,20). Soliști și formații artistice de amatori 
(11,40). Cîntece și jocuri de pe întinsul patriei (13,30). 
De la mici formații, la mari orchestre de estradă 
(14,08). în slujba patriei (17,15). Albumul cîntecelor în
drăgite (18,15). Radiosimpozion : Coordonate ale cer
cetării științifice în agricultură (18,40). Radiogazeta de 
seară (20,00). Discurile noastre vă aparțin (21,25). 
Atențiune, părinți ! — Poșta emisiunii (22,45). PRO
GRAMUL II: Pagini din operete românești (7,45). Din 
albumul muzicii de estradă (7,55). Arii din operele lui 
Puccini (10,00). Teatru radiofonic : „Iașii în carnaval", 
comedie de Vasile Alecsandri. Prelucrare radiofonică

PROGRAMUL I: Potpu
riuri de muzică ușoară 
(7,30). Cîntece și jocuri 
populare (8,08). Sfatul 

medicului: Efectele dăunătoare ale alcoolului (9,30). 
„în tabără" —■ program de cîntece pionierești (10,03). 
Minunile lumii au fost numai 7 ? — „Ghivecele grădi
narului Monier" de conf. univ. Paul Constantin (10,30). 
Pe scenele cluburilor. Prezintă Constantin Săbăreanu 
(11,20). Buchet de melodii populare (11,45). Din creația 
clasicilor muzicii noastre corale : Ion Vidu (12,30). Din 
cîntecele și dansurile popoarelor (13,30). Interpretul 
săptămînii: pianistul Valentin Gheorghiu — Concertul 
pentru pian și orchestră de Paul Constantinescu (16,45). 
Orizont românesc. Portret de țară nouă. (17,15). „Par
tid al luptei pentru fericire" — program de cîntece 
(17,40). Dialog eu ascultătorii. Emisiune de Corneliu 
Leu (18,40). Radiogazeta de seară (20,00). Transmisiune 
sportivă. Turneul Final al Campionatului mondial de 
fotbal: Portugalia-Brazilia (transmisiune de la Liver
pool) — (20,30). Din rolurile sopranei Arta Florescu : 
Aida din opera „Aida" de Verdi; Tosca din opera 
„Tosca" de Puccini (22,25). PROGRAMUL II: Uver
tura la opereta „Liliacul" de Johann Strauss (7,45). 
Fragmente din oratoriul „Tudor Vladimirescu" 
de Gheorghe Dumitrescu (9,03). Antologie de li
teratură universală — Marcel Aymee. Povestirea 
„Bastonul" (fragmente) — (10,15). Suita pentru violă și 
pian de Constantin Nottara (11,20). Cunoașteți aceste 
melodii ? (12,22). Pagini din opereta „Anton Pann" de 
Alfred Mendelsohn (13,08). Recunoașteți interpretul ? 
— muzică ușoară (13,30). Concert de prînz (14,30). Ra- 
dioracheta pionierilor : „Orhideea de aur" — scenariu 
științifico-fantastic de Radu Nor (15,30). Limba noastră 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Colegi de liceu 
(19,30). Cercul melomanilor. Trio „Dumki" de Dvorak 
(20,00). Melodii... melodii (21,05). Moment poetic : „Par
tidului, inima și versul" (22,30). Simfonia a IlI-a în Do 
major de Nicolae Buicliu (orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii; dirijor, Iosif Conta) — (23,10).

PROGRAMUL I : „Un 
zîmbet pe portativ" (7,30). 
Sfatul medicului: Cura
heliomaripă și bolile en

docrine (9,30). Jocuri populare interpretate la vioară 
(9,35). Emisiune literară pentru școlari : „Mugur, mu
gurel !“ (10,30). Ediție radiofonică — George Coșbuc : 
Coșbuc și universul folcloric. Prezintă conf. univ. Dumi
tru Pop (17,15). Patrie cu viitor de aur — emisiune de 
cîntece (17,35). Jurnal agrar (18,40), Radiogazeta de 
seară (20,00). Transmisiune sportivă. Turneul final al 
campionatului mondial de fotbal: Chile-U.R.S.S. 
(transmisiune de la Sunderland) — (20,30), Sonata nr. 
2 pentru vioară și pian de Gabriel Faure (22,40). PRO
GRAMUL II : Dansuri din operete (7,45). Cu scrisorile 
în față — emisiune de Ștefan Luca (12,10). Mu
zică din opera „Elixirul dragostei" de Donizetti (16,00). 
„Scrisori pe portativ" (16,30). Scriitori ai secolului XX : 
Erich Maria Remarque. (17,40). Gaudeamus (emisiu
ne pentru studenți) ■— (19,30).

PROGRAMUL I: Jocul

populare din diferite re
giuni ale țării (8,08). Fragmente din opera „Răscoala" 
de Gheorghe Dumitrescu (10,55). Cărți care vă așteaptă 
(11,20). Selecțiuni din opereta „Paganini" de Lehar 
(12,10). Muzică populară cerută de ascultători (13,30). 
Caleidoscop muzical (15,30). Melodiile ecranului (16,15). 
„Wagner și operele sale" — tetralogia „Inelul Niebe- 
lungilor". Emisiune de Ada Brumaru (16,30). Tribuna 
radio. Problematica omului în viziunea curentelor de 
idei contemporane. Vorbește acad. C. I. Gulian (17,15). 
Un animator al muzicii corale : Mihail Bîrcă. Prezintă 
Ion Alexandrescu (17,25). Dinamica industrială (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). Radiogazeta de seară

de Sidonia Drăgușanu (10,15). Poemul bucuriei de 
Dumitru Bughici; Simfonietta de Mircea Chirtac 
(12,30). Muzică distractivă interpretată de fanfară 
(13,20). Cîntece de dragoste și jocuri populare (14,00). 
Ineluș-învîrtecuș (emisiune pentru cei mici). „întîm- 
plările nemaipomenite ale iepurașului Ilie", scenetă- 
foileton în versuri de Gheorghe Tomozei (15,30). Me
lodii populare interpretate la diferite instrumente 
(15,50). Dialog pe teme coregrafice : Baletul și con
temporaneitatea. Prezintă Tea Preda (17,45). Muzică 
ușoară (18,00). Drumeții veseli. Emisiune-concurs pen
tru elevi. Tema : „George Enescu" (partea a Il-a). 
Participă reprezentative ale liceelor nr. 3 și nr. 7 din 
Timișoara. (19,30). Moment poetic. „Marină" de Nicolae 
Labiș (22,30). Din repertoriul dirijoral al lui George 
Georgescu (23,23).

PROGRAMUL I: Melo
dii și instrumente popu
lare (8,08). La microfon, 
melodia preferată (8,30). 

„Fluieraș de fag, mult zici tu cu drag" : „Popasuri su
cevene" (etnografie și folclor). Prezintă Romulus Vul- 
cănescu (10,30). Din viața muzicală a orașelor patriei: 
Tîrgu Mureș (10,55). Mic concert Beethoven : Romanța 
în Fa major pentru vioară și orchestră ; Uvertura 
„Leonora III" (12,45). Melodii populare la cererea as
cultătorilor (15,00). Transmisiune sportivă. Turneul fi
nal al campionatului mondial de fotbal — sferturile 
de finală de la Liverpool (16,10). în jurul globului 
(18,05).„Știință, tehnică, fantezie" (18,40). O melodie 
pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de sea
ră (20,00). Din melodiile celui de-al IV-lea Concurs și 
Festival de muzică ușoară românească „Mamaia— 
1Q66" (21,15). PROGRAMUL II : Din activitatea Con
servatorului „Gheorghe Dima" din Cluj (9,03). Am ales 
aceste cîntece pentru dumneavoastră (13,30). Concert 
de prînz (14,30). „De ce ? De unde ? De cînd" (emisiu
ne pentru copii) — (15,30). Cronica literară de Nicolae 
Manolescu (17,45). Medalion : Ion Budișteanu. Prezintă 
Ion Sava (19,03). Scriitori la microfon : Miron Radu 
Paraschivescu (19,30). Revista melodiilor îndrăgite 
(20,20). Seară de operetă : „Prințesa circului" de Kal
man (20,40). Moment poetic. Litoral 1966 — peisaj li
ric (22,30).

PROGRAMUL I: Concert 
de dimineață (6,10). Ra
diojurnal. Sumarul pre
sei. (7,00). „Transmitem 

pentru sate". (8,00). Muza veselă : emisiune de 
George Sbîrcea (9,50). Clubul voioșiei. (10,00). Ra
dio atlas (11,03). „De la munte la mare" pro
gram muzical pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă (11,15). „De toate pentru toți" (12,00). Radio
jurnal. Buletin meteorologic (13,00). Estrada muzicală 
de duminică. Prezintă Mihai Florea (13,13). Din melo
diile celui de-al IV-lea Concurs și festival de muzică 
ușoară românească „Mamaia 1966“ (15,30). Concert sim
fonic popular (16,03). Opera și interpretul preferat (19,20). 
Radiojurnal. Sport (20,00). Teatru radiofonic : „La un 
pas de moarte" de Ilf și Petrov (20,45). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic (22.00). Carnavalul ritmu
rilor (22.40). PROGRAMUL II: Itinerar folcloric mu
zical prin regiunile patriei (6,00). Buletin de știri (6,30). 
Radiojurnal. Spori. Buletin meteo-rutier (7,30). Tea
tru radiofonic pentru copii : „O vacanță neobișnuită" 
— fantezie satirică de Vasile Mănuceanu (8,40). Ale
gem din fonoteca noastră — muzică ușoară (10.00). 
Actualitatea cinematografică (10,45). Concert simfonic 
interpretat de orchestra simfonică a Radioteleviziunii 
sub conducerea dirijorului Emanuel Elenescu (11,00). 
Radiojurnal. Sport. (14,00). Canțonete interpretate de 
Valentin Teodorian (14,10). Ora veselă (14,30). „De dra
goste" — versuri din lirica universală (18,00). Opereta 
„Marco Polo" de Lopez — montaj muzical-literar 
(18,07). Cîntă orchestra de muzică populară a Radio
televiziunii, dirijată de Victor Predescu și George 
Vancu. Soliști : Maria Lătăreț.u, Nelu Huțu și Constan
tin Bordeianu (19,30). Radiojurnal. Sport (21,00). Album 
de romanțe (21,15). Șapte note într-un dans (21,35). 
Moment poetic. Versuri de G. Topîrceanu (22,30). în 
lumea operei cu Virginia Zeani, Elena Cernei, David 
Ohanesian (22,40). Buletin de știri (23,00).
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V. ATANASIU - CAMPION MONDIAL

LA „PISTOL VITEZĂ”

Echipa României pe locul 2

STEAUA -
BUCUREȘTI
A CÎȘTIGAT

CUPA 
ROMÂNIEI" 
Învingînd 
cu 4-0 pe U.T.A.

In localitatea Wiesbaden (R.F.G.) se desfășoară tn aceste 
zile campionatele mondiale de tir la care participă peste 1 000 
de sportivi din 52 de țări. Un succes de prestigiu a repurtat în 
întrecerile de ieri reprezentantul României, VIRGIL ATANA- 
SIU, care a cucerit titlul mondial în proba de „pistol viteză" 
cu performanfa de 596 puncte. Rezultatul său corectează cu 1 
punct recordul lumii definut de trăgătorul sovietic Kropotin. Pe 
locurile următoare s-au clasat în ordine: Zapedski (Polonia) — 
595 puncte; Suleimanov (U.R.S.S.) — 593 puncte; Kubo (Japo
nia) — 592 puncte; Ion Tripla (România) 590 puncte.

Pe echipe proba a fost ciștigată de U.R.S.S., urmată de Ro
mânia, R. D. Germană, S.U.A. etc.

în proba de „talere aruncate din șanț", după trei zile de în
treceri conduce echipa României cu 575 puncte, secondată 
de S.U.A. cu 573 puncte. (Agerpres)

REGELE
MOARE...

de Eugen BARBU

O imensă coroană de flori proas
pete plutește pe Canalul Mînecii. 
Sînt cele 30 000 de garoafe trimise 
de admiratorii echipei Franfei, de 
pe Coasta de Azur, înaintea meciu
lui cu Mexicul. La ora cînd scriem 
aceste rînduri speranjele băieților 
lui Guerin aproape că s-au risipit. 
Mai mult ca sigur, în zilele urmă
toare ei vor urmări la televizor ra

f Cea de-a 28-a ediție a „Cupei 
României" s-a încheiat aseară pe 
stadionul „Republicii" din Capita
lă cu victoria echipei bucureștene 
Steaua, care în finală a învins pe 
V.T.A. cu 4—0 (0—0). Succesul e- 
chipei militare (al șaptelea de 
acest gen în istoria „Cupei") este 
pe deplin meritat și vine să încu
nuneze o participare prodigioasă 
de-a lungul acestei populare com
petiții (activitate, oricum mult 
superioară aceleia din campionatul 
recent încheiat...). Aseară, în me
ciul decisiv al „Cupei", Steaua a 
aliniat următoarea formație : Suciu 
(Haidu — din min. 80) — Petes- 
cu, Dumitru Nicolae, Jenei, Săt- 
măreanu — Negrea, D. Popescu — 
Sorin Avram, Constantin, Voinea, 
Raksi.

După cum arată și scorul, finala 
a avut două aspecte diferite. Dife
rența însă nu constă decît în fap
tul că — deși a dominat categoric 
în ambele reprize — Steaua a 
marcat de-abia în ultima jumăta
te de oră. Mai întîi, în min. 66, 
prin Raksi, la un schimb frumos de 
pase între Constantin și Voinea. 
După cîteva minute scorul s-a 
majorat, în urma unui șut puter
nic, bine plasat al aceluiași Raksi. 
Arădanii dau vădite semne de o- 
boseală (firesc, poate după efortu
rile enorme depuse pînă în acel 
moment). înaintașii echipei milita
re atacă continuu. In minutul 75, 
ei fructifică o nouă ocazie. Șutul 
lui Voinea nu mai poate fi apărat 
de portarul Weichelt, ajuns și el la

capătul puterilor după numeroase
le intervenții reușite de pînă a- 
tunci. La 3—0 victoria fotbaliștilor 
bucureșteni nu mai putea fi pusă 
la îndoială. Ei atacă deciși, vrînd 
parcă să se reabiliteze oarecum 
pentru foarte multele ocazii rata
te în prima parte a întîlnirii. Cu 
cîteva secunde înainte ca arbitrul 
E. Vetter (R. D. Germană) să fluie
re sfîrșitul jocului, Steaua înscrie 
cel de-al patrulea gol. Mingea ex
pediată puternic și cu adresă de 
Sătmăreanu nu poate fi oprită și 
deviază în plasă.

In echipa Steaua, aportul maes
trului emerit Constantin a fost din 
nou substanțial. Regretul spectato
rilor a constat în faptul că Voinea, 
Raksi, Sorin Avram (citați aci în 
ordinea în care au irosit marile 
ocazii de gol ale echipei) nu au 
reușit însă să profite de acțiunile 
create de experimentatul lor coe
chipier și, cum arătam, golurile 
care pluteau la poarta arădenilor 
încă din primele minute de joc au 
început să „curgă" aproape de 
încheierea meciului...

Calitatea propriu-zisă a fotbalu
lui practicat în acest ultim act al 
„Cupei României" nu a depășit — 
cu excepția ultimelor 20 de minu
te — un nivel mediocru. La în
ceput dorința de a marca i-a pre
ocupat mult pe jucători, cauzînd 
cursivității și eficacității, iar apoi 
nervozitatea creată de numeroase
le ratări și-a pus amprenta și mai 
mult pe jocul echipelor.

Ion DUMITRIU

Finala „Cupei Balcanice"în primul meci: Rapid — Farul 3-3
Pe stadionul „Giulești" a avut 

loc ieri dimineață primul meci al 
finalei românești a „Cupei Balca
nice", la fotbal, pe care, după cum 
se știe, și-o dispută echipele 
Rapid și Farul. Această pri
mă confruntare dintre finaliste 
s-a încheiat la egalitate, dar după 
ce rapidiștii au condus cu 3—0 pînă 
în minutul 60 ! Golurile au fost 
marcate de Năsturescu, Georgescu 
și Dumitriu II pentru bucureșteni, 
Iancu (două) și Zamfir pentru con- 
stănțeni.

Este regretabil că acest joc a fost 
programat într-un cvasi-anonimat, 
la o oră nepotrivită (canicula de 
ieri dimineață a „triat" serios pe 
cei care ar fi dorit să vadă me
ciul).

Al doilea joc dintre finaliste ur
mează să se desfășoare joi, la Con
stanța.

Rapid București -

Atleții — „la
Cu o lună și jumătate înaintea 

startului în a VIII-a ediție a „eu
ropenelor" de la Budapesta, atle
ții noștri fruntași au făcut un 
examen al posibilităților actuale, 
participînd la etapa a doua a

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

© Participînd la concursul interna
țional de natație de la Bratislava, îno
tătorul român V. Costa a cîștigat pro
ba de 100 m bras cu timpul de 1' 10” 
5/10 — nou record al țării noastre. 
Costa s-a clasat pe primul loc și în 
proba de 200 m bras (2‘ 36" 2/10).

O în concursul „Criteriul european" 
de natație pentru juniori care se des
fășoară la Catania, Gica Manafu (Româ
nia) a cîștigat proba de 100 m bras 
cu timpul de 1' 25” 6/10, iar Anca An
drei (România) a învins în cursa de 
200 m spate realizînd 2' 39” 1/10. Un 
alt reprezentant al țării noastre, Petre 
Teodorescu, s-a clasat pe primul loc în 
proba de 200 m spate ou timpul de 
2' 43" 4/10.

O La concursul internațional de na
tație de la Moscova, înotătoarea sovie
tică Irina Pozdniakova (în vîrstă de 
13 ani) a corectat recordul mondial al 
probei de 200 m bras, realizînd timpul 
de 2'43".

® în cadrul unui concurs desfășurat 
la Berkeley, cunoscutul atlet John 
Penne! a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu performanța de 5,35 m — 

. rezultat superior cu 3 cm actualului re- 
1 fcord mondial oficial.

înălțime"
campionatului republican pe e- 
chipe.

La București, Brașov, Cluj și în 
alte orașe au evoluat cei mai 
buni atleți ai noștri, cu care pri
lej au fost înregistrate o seamă de 
rezultate remarcabile — trei din
tre ele, ale unor reprezentanți ai 
clubului Steaua, constituind noi re
corduri. Astfel, Viorica Viscopolea- 
nu a obținut cea mai bună perfor
manță mondială a actualului sezon 
și totodată un nou record al țării — 
6,59 m la săritura în lungime, 
Gheorghe Zamfirescu a doborît 
cel mai vechi record al țării, rea
lizînd 10,3 pe 100 m; tot el a ega
lat recordul lui Jurcă pe 200 m 
(20,9 sec), iar Petre Astafei, tre- 
cînd peste ștacheta înălțată la 
4,82 m, a realizat de asemenea un 
nou record național.

Rezultate bune au înregistrat și 
Iolanda Balaș — 1,80 m la înăl
țime, Mihaela Peneș — 56,26 m, la 
suliță, Adrian Samungi — 7,71 m 
la lungime, Zoltan Vamoș — 
8:41,2 la 3 000 m obstacole, Ileana 
Silai (Cluj) 2:07,8 pe 800 m, ju
nioara Georgeta Cîrstea — 11,2 
sec. la 80 m garduri etc.

Sînt, desigur, cîteva perfor
manțe valoroase care încununează 
strădaniile atletilor și antrenorilor 
lor. Trebuie spus însă că sportivii 
noștri au dovedit cu acest prilej 
că au posibilități mai mari, pentru 
împlinirea cărora au nevoie de 
mai multă perseverență.

R. V.

campioană de juniori
Clubul Rapid și suporterii săi au 

de ieri o satisfacție : echipa de ju
niori a cîștigat titlul de campioană 
republicană la fotbal!

Duminică după-amiază, în des
chidere la finala „Cupei Româ
niei", juniorii rapidiști au întîlnit 
în partida decisivă a campionatu
lui echipa similară Universita
tea Cluj, campioană în ediția tre
cută. Victoria a fost tranșată în 
prima repriză, pe care bucurește- 
nii au încheiat-o cu 2—1. După 
pauză, cu toate eforturile clujeni
lor, scorul nu s-a mai putut mo
difica și astfel pe lista campioni
lor țării la juniori a fost trecut 
numele echipei Rapid București. 
De remarcat că în timp ce juniorii 
clubului din Giulești cîștigă acum 
pentru a treia oară titlul de cam
pioni, colegii lor seniori n-au a- 
tins niciodată această performan
ță, deși, în ultimii doi ani mai a- 
les, ar fi avut ocazia să devină 
campioni...

PRONOSPORT
Concursul din 17 Iulie

U. T. Arad—Steaua 2
Metalul Hunedoara—Jiul 1
Minerul Lupeni—A. S. Cugir 1
Locomotiva Iași—C.F.R. Pașcani 1
Metalul Tîrgoviște—Rapid Mizil 1
Poiana—Flacăra 1
C.S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș 1
Faianța Sighișoara—Chimia Făgăraș 1 
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 2
C.F.R. Timișoara—C.F.R. Arad 1
Industria sîrmei—Clujeana x
Arleșul Turda—A. S. Aiud 1
Textila Buhuși—Ceahlăul 1

vagiile „betonului* pe care l-au 
aplicat atît de stîngaci. Poate că, 
teoretic, Franja mai are o șansă mi
nimă de calificare, dar pe minuni 
nu se poate miza în fotbal. Dacă 
în ce privește echipele mai modes
te nimeni nu și-a făcut iluzii — și 
aici mă gîndesc la cele ale Coreei 
de Nord, Elvefiei și statului Chile, 
presupunerile legate de- formajiile 
Bulgariei și Spaniei era-u dintre cele 
mai roze. Situația lor de astăzi nu 
a confirmat însă pronosticurile. 
Practic, colegii lui Asparuhov 
au biletele de întors acasă în 
buzunar și este păcat, pentru că 
„unsprezecele" balcanic se a.nunfa 
redutabil. Sorții au favorizat pe mai 
departe existența în competiție a 
unor echipe ce se află la mari dis
tanțe de valorile stabilite arbitrar 
prin fam-famurile presei. Și cînd 
scriu asta mă gîndesc la formația 
Italiei, văzută sîmbătă la Sunder
land, ce mi-a evocat bătrîne echipe 
periferice de la noi, gata să pără
sească divizia B. Dar, asta-i Cupa 
mondială I Și cum nu intenționez 
să vă epatez cu amănunte picante, 
cum ar fi acela că Brazilia (o, Bra
zilia, o altă mare decepție I) a venit 
însoțită de o suită teribilă de supor
teri, iute dominați și înghițiți de 
violența peluzei maghiare, în mare 
voce și în mare formă, mă voi măr
gini la cîteva observații mai gene
rale.

Mai întîi despre atmosfera în 
care se dispută acest campionat 
unic. Nu vreau să vă dezamăgesc, 
dar „Willie" frece aproape neobser
vat în Anglia. Reporterii, grăbiți, 
i-au creat un mit, dar ochiului lucid 
nu-i scapă că în vitrine predomină 
tot reclamele comerciale și că ecra
nul fură fotbalului numeroși specta
tori. La unele meciuri, aritmetica 
automată a stadioanelor a funcționat 
scurt și precis. Un derby ca Brazi- 
lia-Ungaria abia a umplut arena 
Everton din Liverpool. Și ce meci 
a mai fost I La Sunderland, unde 
se înfruntau două favorite ale Cu
pei Jules Rimet, U.R.S.S. și Italia, se 
găseau locuri din belșug I (de altfel, 
factura acestei partide i-a confirmat 
pe pesimiști, între care se numără 
și subsemnatul).

Fotbalul este în impas. Dacă nici 
enormul interes legat de întrecerea 
la care participăm nu mai aduce 
lume în potcoavele arenelor, în
seamnă că ceva se pierde, că ceva 
e ucis cu bună știință și nu putem 
decît să regretăm I Aici se vorbește, 
rezumîndu-se tot ce a fost frumos 
pînă acum, despre meciul Argenti- 
na-Spania și, mai ales, despre „ura
ganul maghiar" de vineri seară, cînd 
prestigiul campionilor lumii a fost 
făcut țăndări după 12 ani I Am asis
tat cu toții (și dvs. la televizoare) 
la hărțuirea unei formații redutabile, 
lipsite ce-i drept de dirijorul ei, în 
fața impetuozității colective a repre
zentativei unei țări cunoscute pen
tru valoarea ei fotbalistică. Credem 
că am avut șansa de a vedea cea 
mai frumoasă partidă a campiona
tului, poate a meciului-cheie, pen
tru că la ora de față chiar dețină
toarea Cupei se află în primejdie 
de a nu supraviețui clasamentului 
grupei din care face parte. Calcu
lele cele mai elementare arată că 
echipei lui Pele îi trebuie o victorie 
la scor pentru a fi lipsită de emo
ții. în fața cărei formații trebuie ea 
să o obțină ? în fața Portugaliei 
neînvinse — golaveraj 6—1 I Cine 
o concură pentru locul II în serie?. 
Ungaria, care mai are de disputat 
meciul cu Bulgaria, echipă ce nu a 
reușit să înscrie pînă acum nici un 
gol adversarilor.

lată-ne deci într-o situație aproa
pe fără precedent. Favorifii : Anglia 
și Brazilia, în dificultate. Pentru că, 
adevăr grăind, nici insularii nu stau 
pe roze. Cele trei puncte ce le asi
gură deocamdată o poziție caldă 
au fost obținute la capătul unor în
verșunate eforturi, lipsite de strălu
cire.

Un alt outsider, R.F. Germană, a 
fost stopat sîmbătă de Argentina, 
după un galop de sănătate făcut 
în compania amabilei echipe a El
veției, așa încîf bursa pădurilor 
este destul de controversată.

Să ne întoarcem însă la Brazilia, 
pe care am văzuf-o la lucru în două 
partide. Cei mai mulți ziariști dau 
ca sigură eliminarea ei. Fără Pele, 
este limpede, orice adversar își 
poate face jocul. Apărarea campio
nilor lumii este destul de penetra- 
bilă și sufletul de fier care s-ar cere 
acestor mari jucători, intrați în mi
tologia fotbalului, nu se simte încă. 
Vineri seara asistam la o agonie pe 
Everton. Marți, la orele 20,30, vom 
vedea sfîrșitul? Cine știe? Orice 
pronostic e riscant, dar ceva se în
trezărește. Regele moare...

„Duminica

culturii

R. P*. Polon©"

In cadrul manifestărilor prile
juite de apropiata sărbătoare na
țională a R. P. Polone, s-a desfă
șurat ieri în Parcul Herăstrău din 
Capitală „Duminica culturii R. P. 
Polone". în cursul dimineții, în 
pavilioanele A și B s-a inaugurat 
expoziția de fotografii „Locuitorii 
Varșoviei în anii 1945—1965", rea
lizată de Edward Falkowski, iar 
în pavilionul C, expoziția „Arta 
populară din R. P. Polonă".

Au luat cuvîntul Petre Drăgoes- 
cu, secretarul Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, și 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

In aceeași zi, la Casa de cultu
ră din parc au avut loc proiecții 
de filme documentare poloneze, la 
Teatrul de păpuși a fost prezentat 
un spectacol al artiștilor păpușari, 
iar la estrada artiștilor amatori a 
fost audiată muzică poloneză și 
românească pe discuri, precum și 
un program muzical-distractiv sus
ținut de formații artistice de ama
tori din Capitală. Seara, la Teatrul 
de vară, colectivul Teatrului „Ko- 
media" din Varșovia a prezentat 
spectacolul „Cîntecele noastre".

„Duminica culturii R. P. Polo
ne" a prilejuit manifestări și în cî
teva case de cultură raionale, pre
cum și în Grădina Cișmigiu din 
București.

(Agerpres)

Ieri în țară: vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. Cu totul izolat s-au semna
lat averse însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul nord-vest. 
Temperatura aerului la ora 14 osci
la între 21 grade la Borsec, Cîm- 
pulung Moldovenesc, Rădăuți și 
Suceava și 30 grade la Berzeasca. 
în București : vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de’31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 iulie. în țară : vre
mea se menține ușor instabilă și 
rece în prima parte a intervalu
lui, apoi se ameliorează treptat. 
Cerul va fi variabil. Local vor că
dea averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit din vest și 
nord-vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 gra
de, iar maximele între 17 și 27 
grade, mai ridicate la sfîrșitul in
tervalului. în București și pe lito
ral : vreme ușor instabilă și răco
roasă în prima parte a intervalu
lui, apoi în încălzire. Cer variabil 
favorabil averselor însoțite . de 
descărcări electrice. Vîntul va su
fla potrivit din sectorul nord-vest. 
Temperatura în creștere în a doua 
parte a intervalului.

(Urmare din pag. I)

„Tînărul leninist", publicații pro
gresiste ca „Reporter", „Cuvîntul 
liber" și chiar ziare burgheze ne- 
fasciste țineau la curent opinia 
publică asupra desfășurării reale 
a luptelor din Spania, combateau 
cu energie calomniile răspîndite de 
reacționari.

Față de succesele forțelor repu
blicane spaniole, Hitler și Mussoli
ni au recurs la o intervenție ar
mată directă, de mari proporții, 
în aceste împrejurări, ca o întru
chipare minunată a internaționa
lismului proletar, antifasciști din 
58 de țări au plecat în Spania și, 
în cadrul brigăzilor internaționale 
„Voluntarii libertății", au luptat 
alături de poporul spaniol pentru 
înfrîngerea rebeliunii și respinge
rea agresorilor.

La chemarea P.C.R., însuflețiți 
de profunde sentimente patriotice 
și internaționaliste, aproape 500 de 
antifasciști români — muncitori, 
intelectuali, studenți — înfruntînd 
greutăți și piedici de nedescris, au 
plecat în Spania pentru a partici
pa ca voluntari la luptele pentru 
apărarea Republicii. Avînd înscri
se pe drapelele și în sufletele lor 
deviza „Pentru libertatea voastră 
și a noastră", combatanții români 
au luptat, în cadrul brigăzilor in
ternaționale, cu admirabil curaj și 
dăruire de sine, participînd la cele 
mai importante bătălii ale forțelor 
armate republicane. Voluntari ro
mâni au fost în unități militare de 
toate armele ; de asemenea și-au 
făcut datoria pe front medici și 
surori de caritate din România.

...în noiembrie 1936, am plecat 
împreună cu alți cetățeni români 
spre frontul din Spania. La Paris, 
am întîlnit sute de voluntari ve- 
niți să lupte contra fascismului — 
englezi și suedezi, bulgari și ce
hoslovaci, abisinieni și americani — 
oameni de diferite vîrste și pro
fesii — muncitori • și intelectuali, 
marinari și țărani.

După trecerea frontierei spaniole, 
am fost repartizați pe unități și 
apoi am făcut instrucție lîngă ora
șul Albacete, în centrul Spaniei, 
în cursul celor șase săptămîni de 
instrucție s-a creat repede o 
eficace unitate de luptă. Dificul
tățile au fost învinse datorită în
suflețirii ce domnea în rîndurile 
voluntarilor. La începutul lunii fe
bruarie 1937, ne-a venit rîndul să 
luăm parte la lupte. Frontul cerea 
ajutor. Generalii fasciști, după 
insuccesele din fața Madridului 
eroic, încercau să obțină prin ma
nevre ceea ce nu le-a reușit prin 
lupte frontale. Ei urmăreau să 
taie șoseaua ce leagă Madridul de 
Valencia, să izoleze și să încercu- 
iască capitala. Masînd forțe blin
date, artilerie și aviație, ei au 
reușit să se apropie de șosea la 
Arganda și Morata și s-o țină sub 
tirul mitralierelor. Situația era 
grea.

Ne-am îmbarcat rapid în va
goane și a doua zi am intrat di
rect în focul luptei. începeau 
grelele lupte din valea rîului 
Jarama. Aprovizionat cu arma
ment și muniții trimise din 
belșug de fasciștii germani și 
italieni, inamicul încerca să ne 
strivească prin bombardamente

de aviație, de artilerie, șrap- 
nele, aruncătoare de flăcări, mi
traliere. Zile și nopți de-a rîn
dul pămîntul și văzduhul se cu
tremurau sub exploziile miilor de 
bombe. Unități de monarhiști din 
Navara și unități italiene fasciste 
erau aduse mereu pe front pen
tru a obține ruperea acestuia. Dar 
fasciștii nu și-au atins obiectivul. 
Deși inferioare ca număr, slab 
înarmate, cu o protecție de aviație 
și blindate aproape inexistentă, cu 
hrană adusă la două zile și numai 
noaptea, unitățile republicane spa
niole și cele ale voluntarilor in
ternaționali nu numai că au re
zistat și au respins atacurile duș
manului, dar l-au și împins din
colo de rîul Jarama, pe care reu
șise să-1 traverseze. Prin aceasta, 
legăturile Madridului cu restul ță
rii și însăși capitala au fost sal
vate. Această victorie importantă 
a fost plătită de armata republi
cană cu jertfe grele. Mii de lup
tători spanioli și voluntari inter
naționali au căzut în aceste zile 
de lupte glorioase. Pe acest front, 
ca și pe numeroase alte cîmpuri 
de bătălie, voluntari români, care 
s-au distins prin faptele lor de 
vitejie, au căzut eroic, dîndu-și 
viața pentru marea cauză a liber
tății popoarelor.

Puțin cîte puțin, luptele de pe 
Jarama au scăzut în intensitate, 
comandamentul fascist dîndu-și 
seama că pe acest front își greși
se socotelile. El a întocmit atunci 
planul de a înconjura Madridul, 
venind dinspre nord spre Guada
lajara, cu același scop de a tăia 
comunicațiile capitalei și de a o 
cuceri' prin asediu. Dar și în a- 
cest sector, la sfîrșitul lui martie 
1937, masive unități ale fasciști
lor spanioli și italieni au fost 
zdrobite de viteaza armată repu
blicană și au părăsit în deban
dadă cîmpurile de luptă.

Am rămas pe frontul de pe Ja
rama pînă în luna mai 1937, cînd 
împreună cu unitatea mea am 
fost transferat pe frontul de la 
Brunete.

Timp de 32 de luni, poporul 
spaniol și alături de el luptătorii 
antifasciști de pretutindeni au 
opus o eroică rezistență împotri
va rebelilor și intervenționiștilor, 
cîștigîndu-și, prin vitejie și dîr- 
zenie, stima și prețuirea popoare
lor. în condițiile superiorității 
armate a inamicului și datorită 
faptului că pe atunci exista cu to
tul alt raport de forțe pe arena 
mondială decît astăzi, republica 
spaniolă a fost înfrîntă în primă
vara anului 1939.

în anii care au urmat, asupra 
poporului spaniol s-a abătut crun
ta teroare a regimului de dictatură 
fascistă. Dar nici temnițele, nici 
persecuțiile și represiunile n-au 
clintit încrederea comuniștilor, a 
maselor de patrioți spanioli în 
dreptatea cauzei lor, voință și ho- 
tărîrea de a învinge toate obsta
colele în lupta pentru o Spanie li
beră, independentă, democratică 
și prosperă. în această bătălie 
luptătorii spanioli pentru libertate 
și democrație, pentru o viață mai 
bună se bucură de solidaritatea 
deplină a comuniștilor, a oameni
lor muncii din România, a forțelor 
democratice și progresiste din toa
tă lumea.

onstruirea de sis
teme de hidro- 
ameliorajii pen
tru combaterea 
inundațiilor, a 
secetei și asigu

rarea unor recolte superioa
re în diferite regiuni au 
constituit și constituie o 
preocupare de seamă în 
R. P. Chineză. După cum 
relatează ziarele chine
ze, sarcinile trasate în 
acest sens se realizează 
cu succes, an de an. Ră- 
mîne tot mai mult de do
meniul trecutului — deși 
nu complet lichidată — 
imaginea unor zone întin
se în care recoltele erau 
mistuite de arșifa soarelui 
sau Tnghifite de apele ie
șite din albii în urma ploi
lor forenjiale.

în prezent, ca urmare a 
unei activități intense des
fășurate de oamenii muncii 
din China, „dragonul ape
lor” a fost supus pe mari 
întinderi, iar rejele de iri
gații străbat un șir de re
giuni secetoase. După cum 
menționează statisticile, în 
timp ce imediat după eli
berare erau cuprinse în sis
teme de irigafii 240 mili
oane mu *) de teren arabil, 
în numai doi ani din peri
oada construcției socialiste 
au fost irigați 300 milioane 
mu.

în urma unor eforturi 
deosebite, muncitorii și ță
ranii din jurul capitalei au 
terminat cu mult înainte de 
termen construirea celei 
de-a doua părfi a canalului 
Miyun-Pekin, cu o lungime 
de 67 kilometri, pentru a- 
provizionarea cu apă a în
treprinderilor industriale 
din oraș și extinderea iri
gațiilor în suburbii. Miyun, 
un mare lac de acumulare 
construit în ultimii ani, a-

*) Un mu ” 1/16 ha.

dună o parte din apele 
rîului Țaoho. Echipe de 
muncă voluntară și-au adus 
contribuția la realizarea a- 
cestei lucrări, efectuînd 30 
la sută din volumul ei. în 
perioada celor șase luni, cît 
a durat construirea canalu
lui, au fost aduse numeroa
se îmbunătățiri planului ini
tial, reducîndu-se substan
tial cheltuielile de produc
ție, economiile de mate
riale și fonduri fiind folosi

în ultima vreme s-au ob
ținui totodată noi succese 
în stăvilirea revărsărilor unui 
șir de fluvii și rîuri. O muncă 
intensă s-a desfășurat pentru 
„strunirea” și punerea sub 
control a marilor fluvii, ca 
Huaihe și lantzî. Timp de 
patru luni, 400 000 oameni, 
membri ai comunelor popu
lare din provincia Hopei, 
au participat la realizarea 
unui important plan de 
hidroameliorații în valea

„DRAGONUL APELOR 
ÎMBLi NZIT

te pentru extinderea cana
lului cu 10 km, pînă în 
imediata apropiere a ora
șului Pekin.

La începutul acestei luni, 
în provincia Hunan a în
ceput construirea celei 
de-a doua părfi a canalului 
de irigații din zona Ciaos- 
han, cu o lungime de 132 
km. Se prevede că lucrarea 
va fi realizată pînă în fe
bruarie anul viifor — timp 
în care vor fi dislocate și 
excavate 500 milioane 
metri cubi de piatră și pă- 
mînt, se va săpa un tunel 
de 800 metri, vor fi con
struite numeroase canale, 
ecluze și poduri. Prin noua 
rețea de canale vor putea 
fi irigafi 300 000 mu pă- 
mînt.

Heilunchian, aproape de 
vărsarea lui Huaihe în mare.

Din cele mai vechi tim
puri, regiunile străbătute 
de acest fluviu au cunoscut 
mari ravagii. Se relatează 
că în ultimii 650 am, în ba
zinul Huaihe au fost înre
gistrate 935 de inundafii 
și perioade de secetă. Ță
ranii își reamintesc încă de 
marile inundafii din anii 
1921 și 1931, cînd recoltele 
au fost distruse pe o sup>a- 
fafă de 44 milioane și res
pectiv 71 milioane mu de 
teren arabil.

„Fluviul Huaihe trebuie 
supus I" — chemarea lan
sată de P. C. Chinez la 
pufină vreme după elibe
rare a fost și continuă să 
fie urmată cu însuflețire.

Zeci de rezervoare de ca
pacitate mare și medie au 
fost construite în anii pu
terii populare pentru a re
fine torentii puternici ai a- 
fluenfilor fluviului. Efica
citatea lor s-a văzut în 
1963, cînd, deși apele au 
avut cel mai mare debit de 
pînă atunci, a putut fi sal
vat de la mari distrugeri 
orașul industrial Tientsin. 
Imediat după inundafie a 
fost lansată chemarea : „Să 
punem fluviul Huaihe sub 
un control permanent". Sub 
directa conducere a guver
nului a fost elaborat un 
plan pentru adîncirea aflu
enților, îmbunătățirea și in
tensificarea lucrărilor de 
drenate a bazinului fluvial.

Din acest plan face parte 
proiectul Heilunchian. în 
cursul celor patru luni de 
aplicare a planului s-au 
extins și drenat 10 canale 
principale cu o lungime de 
900 km, precum și albiile 
a 35 de afluenți, s-au con
struit 840 de poduri și ca
nale de scurgere și 60 e- 
cluze. Cantitatea de pă- 
mînt dislocată prin extin
derea canalelor și drenarea 
fluviului și afluenților săi 
se ridică la 180 milioane 
metri cubi. Dacă din acest 
pămînt s-ar ridica un zid 
înalt și lat de un metru, el 
ar putea înconjura globul 
pe la Ecuator de peste pa
tru ort.

Realizarea proiectului 
din valea Heilunchian re
prezintă un nou pas im
portant în supunerea totală 
a fluviului Huaihe, un suc
ces apreciabil al oamenilor 
muncii din provincia Hopei, 
care au smuls astfel peri
colului inundațiilor o supra
față de 19 000 km p și au 
creat condiții pentru obți
nerea de recolte bogate 
de cereale și bumbac pe o 
suprafafă de 1 300 000 de 
hectare.

I. GALAJEANU,
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LONDRA 17 (Agerpres). — După cum se află din cercuri bine in
formate din Londra, în săptămâna care urmează, guvernul britanic va 
anunța noile măsuri deflaționiste menite să realizeze o redresare a lirei 
sterline și a situației economice din Anglia.

HANOI 17 
din Hanoi

TOKIO
Prezența 
mericane

mai 
unei 

aflate

K&j MOSCOVA. Primul ministru al Marii Britanii, 
053 Harold Wilson, care se află în capitala Uniunii 
Sovietice, a vizitat duminică expoziția britanică. El 
a fost însoțit de Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

în ho- 
față dificul- 

economice, 
anunța im- 
reducere a 

vizînd 
mili-

PEKIN 17. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite 
La încheierea vizitei pe care dele
gația de 
dusă de 
membru 
Executiv 
trai al

Puternică demonstrație antiimperialistă în capitala statului 
monstranfi se poate citi

activiști ai P.C.R., con- 
tovarășul Dumitru Popa, 
supleant al Comitetului 

la Comitetului Cen- 
P.C.R., prim-secretar al 

Comitetului orășenesc București al 
P.C.R., a făcut-o în R. P. Chineză 
la invitația C.C. al P.C. Chinez, Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, a ofe
rit un dejun în saloanele amba
sadei.

Au participat Bo I-bo, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
Giao Guan-hua, ministru adjunct 
al afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

între 10 și 17 iulie s-au desfășurat la Rostock (R. D. Germană) ediția a noua 
a manifestărilor care au loc anual sub deviza „Marea Baltică, mare a pă
cii!" și care au drept scop dezvoltarea legăturilor de bună vecinătate între 
statele europene din această regiune, indiferent de orînduirea lor social- 

politică. în fotografie: Defilează delegația daneză

ZAMBIA W02AM8IC

E9 LAGOS. Sîmbătă a fost semnat la Lagos un acord, 
potrivii căruia Nigeria devine al I9 lea membru 

asociat al Comunității Economice Europene.

NEW YORK. La San Francisco (S.UA.) au avut 
loc în noaptea de sîmbătă spre duminică grave 

tulburări rasiale. Mai multe sute de negri au incen
diat „clubul cultural" din cartierul populației de cu
loare, după care grupuri de negri au început să de
monstreze pentru obținerea drepturilor cetălenești. 
Polițiștii'sosiți în grabă au deschis focul asupra gru
purilor răslete de manifestanti. Un negru a fost grav 
rănit, iar alții au fost arestați Situația nu a putut li 
restabilită decît duminică dimineața.

prezentate 
Africa de 
monopolul 
iii de lu-

DELHI. Primul ministru Indian, Indira Gandht, a 
sosit duminică la Delhi, venind de la Moscova 

unde a efec,tuat o vizită oficială de cinci zile. Indi
ra Gandhi a vizitat, de asemenea, R.A.U. si Iugosla
via, unde a avut întrevederi cu președintele Nasser 
Si cu președintele Tito.

HI BUENOS AIRES. Trupele de grăniceri de la fron
tiera Argentinei cu Chile au început cercetarea 

unei regiuni muntoase din Anzi, în căutarea unui a- 
vion dispărut acum patru zile. Avionul, care făcea 
cursa Bogota — Buenos Aires, a transmis semnale 
radio care au fost recepționate de posturile militare 
argentiniepe. Potrivit comunicatului forțelor de gră
niceri, opt oameni, care au supraviețuit catastrofei, 
așteaptă să fie salvați.

CIUDAD Comitetul me- 
trșr UEVirn xican Pentru pace ui; MeaILU a dat publicității 
o declarație în care cheamă între
gul popor mexican să ia parte ac
tivă la săptămîna de solidaritate 
cu poporul vietnamez, care se va 
desfășura între 20 și 26 iulie a.c.

(Agerpres). — Ziarele 
au publicat la 17 

iulie decretul președintelui R.D. 
Vietnam și hotărîrea Comitetu
lui Permanent al Adunării Națio
nale a R. D. Vietnam cu privire la 
mobilizarea parțială a ofițerilor, 
subofițerilor și soldaților în rezer
vă, precum și a cetățenilor care 
fac parte din rezervele armatei și 
nu servesc încă în rîndurile ar
matei. Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Vietnam va e- 
labora planul' cu privire la mobili
zarea parțială și va asigura du
cerea lui la îndeplinire.

în capitala Re- 
SAN JOSE publicii Costa Rica 

a avut loc un mi
ting la care participanții au cerut 
să se pună capăt bombardamente
lor aviației americane asupra cen
trelor populate din R. D. Vietnam 
și să înceteze acțiunile militare ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud. La 
miting au luat cuvîntul reprezen
tanți ai Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica, ai Con-

bardier de vînătoare „Phantom" 
și opt elicoptere, dintre care pa
tru de tipul „Chinook" putînd 
transporta piese de artilerie. Mul
te altele au fost atinse. Trupele 
americane au suferit pierderi im
portante în oameni. Ciocnirile de 
la 16 iulie au fost la fel de in
tense. S-au semnalat pierderi de 
ambele părți.

Duminică, după noi și violente 
lupte care au durat toată noaptea, 
bilanțul provizoriu al operației 
„Hasting" este net defavorabil 
trupelor americano-saigoneze.

guvernele ra
ia Pretoria au 
aci odioasa 

de apartheid 
î traduce în

călduroase popoarelor din țările 
socialiste și popoarelor progresiste 
din lume, inclusiv poporului ameri
can, pentru sprijinul și ajutorul 
lor devotat. în fața noilor planuri 
criminale ale imperialiștilor ame
ricani, sînt ferm încredințat că 
popoarele și guvernele țărilor so
cialiste frățești și țările iubitoare 
de pace și dreptate din lume vor 
sprijini și ajuta încă mai energic 
poporul vietnamez pînă la victoria 
totală în lupta sa împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea 
națională.

SAIGON 17 (Agerpres). — Cî- 
teva batalioane de pușcași ma
rini americani și saigonezi au 
declanșat la 15 iulie o importantă 
operație la 2 km spre sud de zona 
demilitarizată în provincia Quang 
Tri, unde s-au semnalat puternice 
concentrări de unități ale Fron
tului Național de Eliberare. în 
primele ore ale operației trupele 
F.N.E. au provocat forțelor ame
ricane cele mai grele pierderi de 
elicoptere înregistrate la începu
tul unei astfel de operații. A fost 
doborît, printre altele, un bom-

tafi în 
Restul 
formată 
teaptă 
pentru 
sclavi — 
fitele „i 

în 1 
Liberia, 
numele

pra situației din Europa. întărirea 
păcii și securității în Europa are 
o importanță hotărîtoare pentru 
păstrarea și întărirea păcii gene
rale. El a arătat că atît aprecie
rea situației de pe continentul eu
ropean, cuprinsă în Declarația d? 
la București, cît și propunerile pe 
care le cuprinde aceasta, îndrep
tate spre asigurarea relațiilor paș
nice între statele europene, repre
zintă expresia poziției adoptate de 
statele participante la Consfătuirea 
de la București. „Sîntem — a spus 
vorbitorul — pentru lichidarea 
scindării antagoniste a Europei, 
pentru înlocuirea grupărilor mili- 
taro-politice opuse printr-un 
tem al securității și al unei 
colaborări internaționale în 
domeniile. De aceea, statele socia
liste participante la Consfătuirea 
de la București au propus Occi
dentului o platformă realistă de co
laborare în construirea fundamen
tului securității europene.

1920, cînd marile pu
teri colonialiste reîm- 
părfeau continentul afri
can în urma înfrîngerii 
Germaniei în primul 
război mondial, sud- 
vestul african a fost KB NEW YORK. Administrația națională pentru 

problemele astronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că la 16 iulie a fost lan
sată o rachetă, prima dintr-o serie de alte cinci de 
tipul „Nike Apache" care conțin vapori de sodiu. 
Proiectilul lansat de rachetă a emanat o coloană de 
vapori de culoare roșie la o înălțime între 43 și 188 
de kilometri. Scopul acestei experiențe este de a 
măsura viteza vîntului la mare altitudine. Alte patru 
rachete urmează să fie lansate în primele ore ale 
zilei de 17 iulie.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 
Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Ungare a dat publicității un 
comunicat referitor la dezvoltarea 
economiei naționale ne primul se
mestru al anului 1966. în comuni
cat se arată că producția industria
lă a R. P. Ungare pe primele luni 
ale anului curent a depășit cu a- 
proximativ 8 la sută producția pri
mului semestru al anului 1965. în 
ce privește agricultura. în comuni
cat se arată că. din cauza inun
dațiilor. suprafața semănăturilor a 
fost anul acesta mai mică decît 
în ultimii cîțiva ani, dar recolta de 
fructe și legume timpurii a fost 
mai bună decît anul trecut. Suma 
globală a veniturilor bănești ale 
populației a depășit cu 7 la sută 
pe cea din primele șase luni ale 
anului trecut, iar comerțul intern 
a primit cu 4 la sută mai multe 
mărfuri industriale decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
1965.

17 (Agerpres). — 
bazelor militare a- 
pe teritoriul Okina- 

wei continuă să provoace iri
tare și o vie neliniște în toate 
regiunile țării. Peste 8 000 de 
locuitori din Insula Iejima, în 
apropiere de centrul adminis
trativ, Naha, au organizat 
sîmbătă puternice demonstra
ții în cursul cărora au cerut 
guvernului S.U.A. să-și retra
gă rachetele de pe teritoriul 
insulei. După, ce manifestanții 
au ocupat timp de patru zile 
locul unde urma să fie ampla
sată o nouă bază de rachete 
„Hawk“, americanii au fost 
nevoiți să renunțe la instala
rea acestora.

Congo • (Brazzaville). Pe 
„Jos imperialismul!"

KOLN 17 (Agerpres). — Organi
zația progresistă vest-germană „A- 
sociația germană pentru pace" a 
organizat la Koln un forum inter
național pe tema „Cum să asigu
răm pacea și securitatea în Euro
pa". Au participat activiști pe tă- 
rîm social și oameni de știință din 
diferite țări europene. Cu toate că 
participanții și-au exprimat păreri 
diferite despre căile concrete de 
asigurare a unei păci trainice în 
Europa, toți au fost de acord că 
situația schimbată de pe continen
tul european pune tot mai acut pe 
ordinea de zi problema creării u- 
nui sistem european de securitate.

ale Organizației po
poarelor din sud-vesful 
african) cu prilejul vizi
tei făcute la Alger : 
„Contrar mandatului 
imperativ primit din 
partea Ligii Nafiunilor, 
regimul de la Pretoria 
a introdus în (ara noas
tră oprimarea și legile 
segregafionisfe, insti
tuind privilegii pentru 
albi și servituti pentru 
negri, în fiecare din 
circumstanțele vieții. 
Administrația tării noas
tre se află în întregime 
la cheremul și dispozi
ția minorității rasiste, 
care nu reprezintă de- 
cît o șeptime din în
treaga populație a tării. 
Această minoritate dis-

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — în- 
tr-o cuvîntare rostită cu prilejul in
trării în funcțiune a fabricii de amo
niac și uree de la combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Polawy, 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., după ce a 
vorbit despre dezvoltarea indus
triei chimice poloneze, s-a referit 
la probleme internaționale. în le
gătură cu documentele adoptate la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, Wla
dyslaw Gomulka a subliniat că 
problema cea mai importantă, care 
complică și face mai încordată si
tuația internațională, este războiul 
din Vietnam. Politica americană 
de escaladare a războiului în Viet
nam — a spus vorbitorul — im
plică un pericol grav pentru pacea 
în lumea întreagă. El a arătat că 
țările socialiste sînt animate de 
hotărîrea de a acorda poporului 
vietnamez ajutorul necesar pentru 
respingerea agresiunii, pentru vic
toria în lupta sa dreaptă.

Pacea este indivizibilă, a con
tinuat W. Gomulka, și deci situa
ția din Vietnam are influență asu-

în sala cinema- 
ATENA tografului „Terp- 

sitheia" din Pireu 
a avut loc un miting de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez. 
Mitingul s-a desfășurat sub aus
piciile organizației democratice de 
tineret „Bertrand Russel". Cu a- 
ceastă ocazie a fost aprobată, în 
unanimitate, o moțiune în care este 
condamnată agresiunea america
nă, se cere încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam și retragerea trupelor 
agresoare. în moțiune se cere gu
vernului grec să se disocieze de 
politica americană în Vietnam.

lui, situația populației 
din Africa de sud-vest, 
guvernul sud-african a 
refuzat să-i recunoască 
competenta.

Situa)ia populafiei ?
lată cum a des'cris-o

mișcarea de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez

SECURITĂȚII EUROPEI
Cuvmfarea lui Wladyslaw Gomulka

HANOI 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min, a rostit 
la 17 iulie o cuvîntare la postul de 
radio Hanoi, în care condamnă cu 
asprime războiul agresiv al S.U.A. 
împotriva Vietnamului și adre
sează poporului vietnamez și ar
matei vietnameze apelul de a se uni 
strîns și a lupta cu hotărîre pînă 
la victoria totală.

Imperialismul american, a decla
rat președintele Ho Și Min, a dez
lănțuit un război de agresiune în 
încercarea de a cuceri țara noastră, 
dar el suferă înfringeri grele. Sta
tele Unite au trimis în Vietnamul 
de sud un corp expediționar de a- 
proximativ 300 000 de soldați. 
S.U.A. au recurs la mijloace de 
război extrem de sălbatice, ca pro
dusele toxice, bombele cu napalm 
și altele, au pus în aplicare politica 
exterminării și distrugerii totale, 
în-încercarea de a supune pe com- 
patrioții din sud. Pe de altă parte, 
agresorii americani au lansat 
atacuri aeriene asupra Vietnamului 
de nord, în încercarea de a ieși din 
impasul în care se găsesc în partea 
de sud a țării și pentru a ne im
pune „negocieri" în condițiile lor. 
Recent, agresorii americani au tre
cut la o măsură foarte gravă de 
escaladare a războiului, lansînd 
atacuri aeriene asupra suburbiilor 
Hanoiului și Haifongului.

După ce a scos în evidență lupta 
eroică a armatei și poporului din 
Vietnamul de sud, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare, și 
victoriile pe care le-au înregistrat, 
președintele R. D. Vietnam a vor
bit despre eforturile în producție 
și lupta eroică a armatei și po
porului din Vietnamul de nord, de 
hotărîrea de a înfrînge agresiunea 
dușmanului.

Președintele Ho Și Min a decla
rat în continuare : Administrația 
americană poate trimite 500 000 dc 
soldați, un milion sau mai multi 
pentru intensificarea războiului de 
agresiune din Vietnamul de sud. Ea 
poate să folosească mii de avioane 
pentru intensificarea atacurilor îm
potriva Vietnamului de nord. Dar 
nu va fi niciodată în stare să în- 
frîngă voința de fier a eroicului 
popor vietnamez de a lupta împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Poporul viet
namez nu se va lăsa intimidat 1

De fiecare dată cînd pregătesc 
intensificarea războiului, a spus 
Ho Și .Min, agresorii americani re
curg la înșelătoria „tratativelor de 
pace" în încercarea de a induce în 
eroare opinia publică mondială.

Arătînd că Administrația John
son a încălcat acordurile de la Ge
neva, care garantează suveranita
tea, independența, unitatea și inte
gritatea teritorială a Vietnamului, 
trimițând trupe americane care să 
invadeze Vietnamul și să masacre
ze pe vietnamezi, președintele Ho 
Și Min a declarat: Statele Unite 
să pună capăt războiului de agre
siune din Vietnam, să-și retragă 
din această țară toate trupele ame
ricane și satelite, 
instaura imediat, 
mului este clară : 
în propunerile în patru puncte ale 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și în programul în cinci 
puncte al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Nu există nici o altă alternativă ! 
Poporul vietnamez iubește pacea, 
pacea adevărată, pacea în inde
pendență și libertate, nu pacea ru
șinoasă, „pacea americană".

în cauza noastră dreaptă, a de
clarat vorbitorul, noi sîntem pu
ternici, prin unitatea întregului 
popor din nord și din sud. prin 
tradițiile de luptă neînfricată și 
prin simpatia și sprijinul larg al 
țărilor socialiste frățești și al o- 
menirii progresiste din lumea în
treagă. Noi vom învinge 1

Președintele Ho Și Min a decla
rat în încheiere: Tn numele po
porului vietnamez, folosesc acest 
prilej pentru a exprima mulțumiri

Agresorul nu va fi niciodată în stare să frîngă 
voința vietnamezilor de

scont la 7 la sută, „demonstrează 
lipsa de încredere pe plan interna
țional în guvernul laburist".

Ziarele londoneze „Observer", 
Sunday Express" și „Sunday Tele

graph" apreciază in unanimitate 
că guvernul lui Wilson trece prin- 
tr-o criză de încredere. Ziarul 
„Sunday Telegraph" (conservator) 
afirmă că criza economică nu este 
decît un simptom și că în esență 
în joc se află nu atît lira sterlină 
cît sistemul de partide, nu balanța 
de plăți, cît parlamentul, și că An
glia „este amenințată de un fali
ment mai puțin economic decît 
politic".

„retras" imperiului în
vins, fiind trecut în sis
temul de „mandate" al 
Ligii Națiunilor. Aceas
ta l-a atribuit apoi re
publicii care se numea

Cercurile menționate precizează 
că măsurile anunțate prevăd, prin
tre altele, o blocare a salariilor, a 
prețurilor și a dividendelor anuale, 
majorarea impozitelor asupra im
portului produselor de lux, un con
trol riguros asupra investițiilor și 
cheltuielilor Angliei în străinătate. 
S-a aflat, de asemenea, că, 
tărîrea sa de a face 
tăților financiare și 
premierul britanic va 
portante măsuri de 
cheltuielilor în străinătate, 
astfel reducerea efectivelor 
tare ale armatei de pe Rin, în ca
zul în care guvernul vest-german 
va refuza să suporte, în devize 
străine, cheltuielile de staționare a 
contingentelor britanice din Ger
mania occidentală, reducerea a- 
jutorului economic pentru țările 
în curs de dezvoltare, reducerea 
cheltuielilor ambasadelor și misiu
nilor diplomatice din străinătate, 
retragerea într-un termen 
mult sau mai puțin scurt a 
părți din forțele britanice 
în Malayezia.

Nervozitatea care a cuprins 
cercurile financiare, economice și 
de afaceri din Anglia încă de joi, 
după declarațiile făcute de pre
mierul Wilson în Camera Comu
nelor, se accentuează pe zi ce tre
ce. în plus, potrivit cercurilor in
formate, noile măsuri se lovesc de 
împotrivirea unor membri ai ca
binetului, îndeosebi a celor care 
își văd creditele ministerelor lor 
expuse riscului de a fi serios am
putate prin noile măsuri deflațio- 
niste. în ce privește opoziția, E- 
dward Heath, liderul conservatori
lor, vorbind sîmbătă într-o circum
scripție electorală londoneză, a 
declarat că Marea Britanie se află 
în fața celei mai grave crize econo
mice din ultimii 15 ani. El a afirmat 
că slăbirea lirei sterline, înregis
trată în ciuda majorării taxei de
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contradictorii. ci ms» "
degrabă se comple- |
tează reciproc".
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