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49 de ani s-au scurs de la ziua memorabilă în care salvele de tun de pe crucișătorul „Aurora" vesteau lumii înfăptuirea evenimentului de însemnătate istorică — Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Incununînd lupta eroică a muncitorilor și țăranilor din Rusia, desfășurată sub conducerea partidului comunist în frunte cu* V. I. Lenin, victoria marelui Octombrie a dus la instaurarea puterii celor ce muncesc pe a șasea parte a globului terestru, la făurirea primului stat socialist. Ea a avut o importanță covîrșitoare pentru evoluția societății contemporane, marcînd începutul unei ere noi în istoria omenirii.în perioada care a trecut de a- tunci, poporul sovietic a străbătut un drum de adînci prefaceri înnoitoare — de la vechea Rusie țaristă la Uniunea Sovietică de astăzi, țară constructoare a comunismului, lna- intînd pe acest drum, el a dat dovadă de un înalt eroism și spirit de sacrificiu, atît în respingerea asalturilor dușmane în anii războiului civil și mai tîrziu, în anii agresiunii hitleriste, pentru apărarea cuceririlor sale revoluționare, cît și în munca pentru făurirea noii societăți. Uniunea Sovietică este astăzi o mare putere industrială — ponderea ei în această privință pe plan mondial crescînd de la 2,6 la sută înainte de revoluție pînă la circa 20 la sută în zilele noastre ; este o țară a marilor uzine și hidrocentrale, a unor vaste șantiere, a unor remarcabile victorii în explorarea Cosmosului, în tehnica rachetelor, în folosirea energiei nucleare și în alte domenii de importanță hotărî- toare pentru dezvoltarea civilizației.Clasa muncitoare, în frunte cu comuniștii, oamenii muncii din țara noastră au salutat cu însuflețire victoria Revoluției din Octombrie, și-au manifestat activ solidaritatea cu tînăra republică a Sovietelor, și-au. adus contribuția la sprijinirea și apărarea ei. De-a lungul anilor, clasa muncitoare, opinia publică progresistă din țara noastră și-au manifestat simpatia și solidaritatea cu primul stat socialist. Poporul român își manifestă astăzi din toată inima bucuria față de realizările dobîndite de poporul sovietic, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în dezvoltarea industriei, a bazei tehnico-materiale a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al celor ce muncesc, în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S. în toate domeniile activității sociale.Ideile lui Octombrie au răscolit adînc conștiința clasei muncitoare și a celorlalte mase de oameni ai muncii din întreaga lume, răsu- nînd ca o chemare înflăcărată la înfăptuirea năzuințelor lor de libertate și progres, de eliberare de sub jugul exploatării și asupririi.. După victoria Revoluției din Octombrie, vastul proces revoluționar al zilelor noastre a continuat să se dezvolte, determinînd profunde schimbări pe harta politică a lumii.) Victoria revoluției socialiste într-un șir de alte țări, formarea sistemului mondial socialist? cuprinzînd peste un sfert din suprafața globului și o treime din omenire, constituie o cucerire de însemnătate istorică a clasei muncitoare internaționale.Succesele fiecărei țări socialiste în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului. constituie o contribuție primordială la întărirea continuă a forței materiale și moral-politice a sistemului mondial socialist, exercitînd o puternică influență mobilizatoare
Dezvoltarea
Uzinei de preparare 
a minereurilor de fier 
din Teliuc

La Uzina de preparare a mine
reurilor de fier Teliuc se execută 
lucrări de mărire a capacității de 
producție la 1 000 000 tone pe an. 
In acest fel, se creează posibilita
tea valorificării superioare a unor 
cantități sporite de minereuri _ să
race extrase din bazinul Poiana 
Ruscăi și transformării acestora în 
concentrat cu un conținut aproape 
dublu de metal. Concomitent, se 
aduc și unele perfecționări tehnice 
agregatelor aflate în funcțiune. Im
portanța lucrărilor amintite rezul
tă din înseși avantajele folosirii 
concentratului fieros în încărcătu
ra furnalelor : sporirea producției 
de fontă pe același agregat cu 8—12 
la sută și reducerea simțitoare a 
consumului de cocs metalurgic.

(Agerpres) 

asupra oamenilor muncii din țările capitaliste în lupta lor împotriva exploatării și asupririi, pentru democrație și progres social, pentru transformarea revoluționară a societății./'“Lupta revoluționară și munca ! desfășurate de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, își găsesc o măreață întruchipare în realitățile României socialiste, în dezvoltarea impetuoasă a forțelor ei de producție, în imaginea mereu înnoită a orașelor și satelor din patria noastră, în viața de zi cu zi a oamenilor muncii. Printr-o activitate plină de entuziasm, poporul român realizează pas cu pas vastul program de măsuri stabilit de Congresul al IX-lea al partidului în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, a dezvoltării multilaterale a întregii noastre societăți.Un factor important în creșterea forțelor socialismului îl constituie relațiile de tip nou dintre statele socialiste. Dezvoltîndu-se pe temelia principiilor suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile ' interne, colaborării și întrajutorării tovărășești, internaționalismului socialist, aceste relații e- xercită o înrîurire tot mai puternică pe arena mondială.Țara noastră pune în centrul politicii sale externe prietenia și a- lianța cu toate țările socialiste. între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, între popoarele și partidele noastre se dezvoltă legături multilaterale de prietenie și colaborare frățească pe tărîm economic, politic, cultural, tehnico-științific, se desfășoară schimbul de experiență în construcția noii orînduiri sociale. Dezvoltarea continuă a relațiilor româno-sovietice slujește intereselor și năzuințelor ambelor popoare, întăririi unității sistemului mondial socialist, cauzei socialismului și păcii.Una din caracteristicile esențiale ale epocii deschise de Revoluția din Octombrie este prăbușirea sistemului colonial. Sub loviturile mișcării de eliberare națională, care a devenit una din marile forțe revoluționare ale contemporaneității, în ultimele decenii peste un miliard și jumătate de oameni din Asia, Africa și America Latină au scuturat lanțurile robiei, pe arena mondială au apărut zeci de noi state. Lupta de eliberare a popoarelor, parte integrantă a procesului revoluționar mondial, ca și eforturile tinerelor state pentru respingerea uneltirilor imperialiste, pentru consolidarea independenței și dezvoltarea lor pe drumul progresului social se desfășoară astăzi într-un 
(Continuare în pag. a III-a)

Telegramă
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste MOSCOVA'Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, în numele întregului popor român, vă transmitem dumnea-voastră și tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică felicitări cordiale și un salut frățesc cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în anii care s-au scurs de la acest măreț eveniment, care a inaugurat o nouă epocă în istoria omenirii, popoarele sovietice au dobîndit, sub conducerea partidului comunist, realizări de seamă în dezvoltarea forțelor de producție, sporirea continuă a potențialului industrial și științific al țării, lărgirea bazei tehnico-materiale a agriculturii, înflorirea culturii și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.în prezent, oamenii muncii din Uniunea Sovietică înfăptuiesc, prin munca lor creatoare, plină de abnegație, obiectivele trasate de cel de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în vederea unui nou avînt al economiei, științei și culturii, înaintării țării dv. pe calea construirii comunismului.Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile ale Uniunii Sovietice și vede în acestea o contribuție de seamă la creșterea forței și influenței socialismului în lumea întreagă.Prin politica sa externă, Uniunea Sovietică militează pentru zădărnicirea uneltirilor agresive ale cercurilor imperialiste, pentru cauza eliberării popoarelor, a păcii și progresului în lume.Ne exprimăm convingerea că prietenia și solidaritatea frățească româno-sovietică se vor întări și dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului, egalității în drepturi, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cauzei socialismului și păcii.De ziua marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și popoarelor Uniunii Sovietice, noi și însemnate victorii în opera de construire a comunismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.
NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA

secretar general președintele Consiliului de Stat
al Comitetului Central al Republicii Socialiste România 

al Partidului Comunist Român
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Duminică după-amiază tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per-, manent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, împreună cu soția, s-au înapoiat din Republica Democrată Germană, unde au petrecut cîteva zile de odihnă la invitația tovarășului Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.Președintele Consiliului de Stat a fost însoțit de Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Emil Bodnaraș, Janos Fazekaș, Roman Moldovan, Ilie Murgulescu, Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu, Constantin Scarlat, Aurel Vijoli, Alexandru Boabă și Ion Marinescu, miniștri, George Macovescu șl

Mersul victorios 
al economiei sovieticeLa 7 noiembrie, poporul sovietic, popoarele țărilor socialiste, întreaga omenire progresistă, marchează pentru a 49-a oară aniversarea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, crearea primului stat socialist din lume.Revoluția socialistă victorioasă din Rusia a fost înfăptuită cu forțele clasei muncitoare și ale țărănimii muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist-în -frunte -cu marele Lenin. Doborînd puterea moșierilor și capitaliștilor, Revoluția din Octombrie a instaurat în țara noastră dictatura proletariatului. Pentru prima oară în istorie poporul a devenit stăpînul patriei sale.Revoluția Socialistă din Octombrie a deschis întregii omeniri calea spre socialism și comunism. Clasa muncitoare din Rusia, în alianță cu țărănimea muncitoare, a deschis o cale nouă în dezvoltarea socială dînd dovadă de curaj •și eroism fără seamăn. „Avem însă tot dreptul să ne mîndrim — șine mîndrim chiar — a spus Lenin — că noi am avut parte de fericirea de a începe construirea statului sovietic, de a inaugura astfel o epocă nouă în istoria mondială, epoca dominației unei clase noi...“în perioada care s-a scurs după Marea Revoluție Socialistă din Oc- 

Vasile Gliga, adjuncți al ministrului afacerilor externe.Erau de față Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane în țara noastră, și membri ai ambasadei.
★La plecarea din Berlin, au fost de față tovarășii Walter Ulbricht, Willi Stoph și alți conducători de partid și de stat ai R.D.G., precum și ambasadorul țării noastre, Nico- lae Ghenea, și membri ai ambasadei.Sîmbătă seara, ambasadorul țării noastre în R.D.G., Nicolae Ghenea, a oferit o masă cu ocazia vizitei tovarășului Chivu Stoica și a soției sale în R.D.G. Au participat tovarășii Walter Ulbricht, Wllli Stoph și alți conducători de partid șl de stat al R.D.G.Masa s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

(Agetrprea)

N. BAIBAKOV 
vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 

al Planificării al U.R.S.S.

tombrie, Uniunea Sovietică s-a transformat dintr-o țară înapoiată ■ într-o măre putere socialistă? Ne- avînd experiență în construirea noii societăți, Uniunea Sovietică a pășit pe căi nebătătorite și a întâmpinat greutăți nespus de mari, cu atît mai mult cu cit imperialiștii și dușmanii de clasă nu s-au putut împăca cu triumful revoluției proletare în Rusia și au făcut numeroase încercări de a sugruma pe cale armată revoluția socialistă, în condițiile încercuirii capitaliste, în lupta necontenită împotriva u- neltirilor imperialismului internațional, înfrîngînd împotrivirea înverșunată a dușmanilor de clasă dinlăuntrul țării, oamenii muncii din U.R.S.S., sub conducerea Partidului Comunist, au construit socialismul într-o perioadă istorică
1913 1940 se va produce în 1966Energie electrică (în miliarde kw/h) 2,0 48,3 548Oțel (milioane tone) 4,3 18,3 97Petrol (milioane tone) 10,3 31,1 265Gaze (miliarde m.c.) 0,02 3,4 144Cărbune (milioane tone) 29,2 166 586Ciment (milioane tone) 1,8 5,7 79Mașini-unelte de așchiere a meta-lelor (mii buc.) 1,8 58,4 190Automobile (mii buc.) — 145 674Tractoare (mii buc.) — 31,6 383îngrășăminte minerale (în unitățiconvenționale milioane tone) 0,1 3,2 35,7Țesături de tot felul (miliarde metri) 2,9 4,5 9,5încălțăminte de piele (milioane perechi) 60,0 211 520Aparate de radio și televizoare (mii buc.) — 160,8 10 218Frigidere (mii buc.) — 3,5 2 203Cînd Uniunea Sovietică a pășit la crearea economiei sale socialiste, la înfăptuirea primului său plan cincinal, ea avea un decalaj de

încălțăminte 1967
® 1700 de modele pentru vară ® Inul și cinepa, 
mătasea și masele plastice in competiție cu pielea 
® Rezultatele unei serioase „cure de slăbire" 
a pantofilor

pielea poate să constituie 
materia primă pentru pan- 
toii și sandale. Expona
tele demonstrează că sînt 
o sumedenie de alte ma
teriale, de cea mai bună 
calitate, care în alte țări 
se și folosesc pentru fa
bricarea pantofilor și care 
pot să intre și la noi în 
categoria materialelor ne
cesare producției de în
călțăminte : țesăturile de

O expoziție de pantofi 
de vară și sandale poate 
să pară anacronică acum 
cînd ploile au devenit 
reci, iar vîntul vestește 
neîndoielnica apropiere a 
iernii. în calendarul in
dustriei și comerțului de 
confecții și încălțăminte 
este însă de strictă ac
tualitate. Pentru ca mo
delele să parcurgă dru
mul de la prototip la pro
ducția de serie și apoi în 
magazine trebuie o anu
me perioadă de timp. Este 
deci tocmai momentul po
trivit pentru a se hotărî 
soarta încălțămintei pe 
care o vom purta la vară.

Iată de ce socotim că 
expoziția de încălțăminte.

V

de seamă
Uzina chimică din Pitești este 
unul din obiectivele 
ale cincinalului. Aici 
duce, Încă în acest 
de fum necesar la
cauciucului. Tn fotografie : linia 
tehnologică de fabricație a ne

grului de fum

se va pro- 
an, negrul 
fabricarea

(Foto : Agerpres)

scurtă. Numai societatea socialistă este în măsură să rezolve actualele probleme sociale, numai socialismul poate deschide orizont nemărginit dezvoltării forțelor de producție, poate pune capăt crizelor economice, șomajului, mizeriei și să creeze condiții favorabile pentru înflorirea economiei și culturii, să asigure o pace trainică popoarelor.. Unul din cele mai mari ayanta- je ale sistemului socialist este organizarea planificată a economiei naționale. Folosirea acestui avantaj pentru construirea societății comuniste a constituit întotdeauna și constituie in prezent una din sarcinile cele mai importante ale partidului nostru, care consideră planificarea drept armă a politicii sale economice pentru asigurarea satisfacerii cît mai depline a necesităților mereu crescînde ale societății sovietice. Dezvoltîndu-se pe baza planurilor, economia națională a Uniunii Sovietice a urmat de-a lungul întregii istorii a statului sovietic o cale ascendentă. Aceasta o dovedesc în mod grăitor următoarele cifre :

50—100 de ani față de țările capitaliste dezvoltate. Cifrele de mai 
(Continuare în pag. a III-a)

organizată de Ministerul 
Industriei Ușoare și 
UCECOM se situează în 
actualitate. Despre ce 
este vorba ? Circa 1 700 
de modele, dintre care 
peste 1 100 creații ale fa
bricilor de încălțăminte și 
aproximativ 600 ale coo
perativelor meșteșugă
rești demonstrează cît de 
mult poate fi îmbogățită 
gama încălțămintei de 
vară, cît de variate pot fi 
materialele din care se 
confecționează ea și ce 
rezultate bune pot să dea 
fantezia și priceperea cre
atorilor din acest sector. 
Expoziția oferă argumen
te convingătoare în spri
jinul ideii că nu numai

Cîteva din modelele de încălțăminte pentru anul 1967 
Foto : M. Cioc

La Bîrlad

Duminică dimineața s-a inaugurat la Bîrlad, pe strada Trotuș nr. 52, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la nașterea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, „Casa meimarială“ care îi poartă numele.Au participat reprezentanți ai organelor regionale și raionale de partid și de stat, membri de partid din ilegalitate, oameni al muncii din întreprinderile și instituțiile bîrlădene. A fost dezvelită o placă comemorativă așezată pe frontispiciul casei.Participanții la inaugurare au vizitat apoi casa memorială. Una
Din activitatea cultural - artistică

a studenților bucuresteni
9 5

Manifestări cultu- 
ral-artistice atractive, 
cu un bogat conținut 
instructiv, posibilități 
de dezvoltare și afir
mare a talentelor, o 
ambianță plăcută pen
tru petrecerea timpu
lui liber, iată, pe scurt, 
ce-și propune să ofere 
invitaților săi casa de 
cultură a studenților 
din București.

Pentru anul univer
sitar în curs se preco
nizează inițierea unor 
noi cicluri de confe
rințe, expuneri și sim
pozioane pe teme in
spirate de bogatul te
zaur al științei și cul
turii, de problemele 
actuale ale vieții con
temporane. In progra
mul de activitate al 
casei de cultură a stu
denților au fost inclu
se ciclurile de mani- 

festări „Mari aniver
sări", „Școli românești 
de știință", „Noua har
tă economică a cinci
nalului 1966—1970", 
„Tineretul și contem
poraneitatea", precum 
și altele dedicate evo
cării unor pagini glo
rioase din istoria po
porului nostru, culti
vării dragostei pentru 
profesiunea aleasă, 
menite să contribuie 
la lărgirea orizontului 
de cunoștințe al tine
rilor din institute și 
facultăți.

Organizarea tradi
ționalelor „Zile ale 
Institutului" vor prile
jui și în acest an ma
nifestări interesante. 
Studenții unor insti
tute vor oferi colegi
lor invitați programe 
proprii și spectacole

SPORT

e Selecționatele României in Elveția, Italia și Cuba
H După 10 etape, regrupare în cla

samentul campionatului de fotbal

Alte știri din țară și de peste hotare

dintre camere, aceea în care s-a născut Gheorghe Gheorghiu-Dej, este reconstituită cu obiecte ale familiei. Celelalte două camere sînt amenajate ca săli de expoziție documentară. într-una din ele se află un bust al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Numeroase documente originale și fotocopii, precum și alte exponate ilustrează momente din viața sa și din activitatea politică pe care a desfășurat-o, împreună cu tovarășii săi de luptă și cu ceilalți conducători de partid înainte de 23 August 1944 și în anii construcției socialiste.(Agerpres)

pregătite de formațiile 
lor artistice.

In primul semestru 
universitar, formațiile 
artistice studențești 
,vor .prezenta pe scena 
casei de cultură cîteva 
spectacole în premie
ră. Colectivul de tea
tru a prezentat recent 
în premieră piesa „Jo
cul de-a vacanța" de 
Mihail Sebastian. Sînt 
în pregătire și alte 
premiere. Din drama
turgia noastră cla
sică au fost alese 
două piese de Vasile 
Alecsandri.

La 14 noiembrie va 
începe la casa de cul
tură a studenților din 
București o decadă de 
manifestări cultural- 
artistice, dedicată îm
plinirii a 10 ani de ac
tivitate.

Aurelia GOLIANU

in și cînepă, mătasea, 
stofele, rețeaua din relon, 
paiul, policlorura de vinii 
etc. Desigur, simpla înși
ruire a acestor materiaie, 
nu poate să fie convingă
toare. Dar examinînd mo
delele prezentate îți dai 
seama că ele sînt deose
bit de atrăgătoare, como
de, flexibile, igienice. Ele 
sînt și foarte ieftine, atît 
pentru întreprinderile pro
ducătoare cît și pentru 
cumpărător.

Folosirea materialelor 
noi impune, desigur, o în
noire reală și în ce pri
vește estetica încălțămin
tei, promovarea de către 
comerț a unor modele mo
derne, elegante. în vitri
nele magazinelor există, 
în momentul de față, nu 
puține modele de pan
tofi cu o linie urîtă, 
care pledează pentru 
combaterea rutinei în a- 
cest domeniu, pentru 
scoaterea din fabricație a 
modelelor perimate.

Rodica ȘERBAN

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Costache II șufează de pe semicerc (fază din meciul Ro
mânia—Elveția, disputat sîmbătâ la Zurich)

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

£c/?ipe/e popsfre peste

FOTBAL
® Regrupare în clasament @ U.T. Av— singura 
învingătoare în deplasare ® Steaua. — întinerită 
— reface terenul... © Miercuri, etapa derbiurilor

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

HANDBAL

România — Elveția 19-10 »
Sîmbătă seară, la „Hallensta- 

dion' din Zfirich, în prezența a 
peste 6 000 de spectatori, selec
ționata masculină de handbal a 
României a învins cu scorul de 
19—10 (8—5) reprezentativa El
veției. Cele mai multe goluri 
pentru echipa noastră le-a mar
cat Iacob : 7. Celelalte puncta au 
fost înscrise de : Nica (4), Licu 
(3), Costache II (2), Nodea, Gruia 
și Oțelea.

Publicul a aplaudat deseori 
faze de un bun nivel tehnic, 
spectaculoase, la realizarea căro
ra handbaliștii români și-au adus 
o contribuție majoră.

La 9 noiembrie, la Kiel, echipa 
României întîlnește selecționata 
R. F. Germane.

SAH
«I

România — Norvegia 2-2
Turneul final al Olimpiadei de 

șah de la Havana a continuat cu 
runda a doua. Echipa României 
a întîlnit reprezentativa Norve
giei, cu care a terminat la egali
tate : 2—2.

Florin Gheorghiu l-a învins pe 
Svein Johanessen, iar D. Drimer 
pe A. Wibet. Victor Ciocîltea a 
pierdut la Hoen șl Stanciu la 
Daan de Lange.

Alte rezultate : Bulgaria—Islan
da 2—0 (2)1; Argentina—R. D. 
Germană 2,5—0,5 (1) ; U.R.S.S.— 
S.U.A. 4—0 (prin neprezentare) ; 
Cehoslovacia—Spania 1—0 (3).

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 6,5 puncte, urmată de 
România 5,5 puncte, Bulgaria 5 
(2) puncte ; Argentina 5 (1)
puncte etc. I

RUGBI

România - Italia 0-3
Ieri, pe stadionul din Aquila 

(Italia) a avut loc cea de-a ze
cea întîlnlre dintre selecționatele 
de rugbi ale Italiei și României. 
Această partidă s-a desfășurat 
în cadrul „Cupei Națiunilor". Din 
cele relatate aseară telefonic de 
ziaristul Eugenio Bombonl de la 
„L'Unita" rezultă ca, în ciuda te
renului desfundat din cauza ploii, 
rugbiștii români au jucat cu mul
tă vervă, impresionînd în special 
prin vitalitatea liniei de înain
tare, ca si prin acțiunile ofensi
ve ale liniei de trei-sferturi. To
tuși, victoria a revenit echipei 
Italiei, cu scorul de 3—0. Punc
tele au fost înscrise în minutul 
73, dintr-o lovitură de pedeapsă, 
de Ambron. Rugbiștii români au 
reușit o încercare în primele mi
nute, dar arbitrul n-a acordat-o.

REZULTATE TEHNICE
0 RAPID BUCUREȘTI — UNIVERSI

TATEA 2—1 (1—0). Au marcat ; Du- 
mitrlu II (mln. 11 ți 47) pentru în
vingători ; C. Dan — autogol (min. 
75) pentru învinși.

0 STEAUA — ȘTIINȚA CRAIOVA 4—1 
(2—1). Au marcat : Constantin (min. 
20), Soo (min. 33, 46 și 67) pentru 
Steaua ; Cîrciumărescu (min. 18) pen
tru Știința.

0 JIUL — PROGRESUL 2—1 (1—1). Au 
marcat : Peronescu (miu. 18) și Li- 
bardi (min. 68) pentru Jiul ; Mateia- 
nu (min. 33) pentru Progresul.

0 FARUL — DINAMO BUCUREȘTI 
2—1 (1—1). Au marcat : Manolache 
(min. 23), Pleșa (min. 49) pentru Fa
rul ; Ene II (min. 10) pentru Dinamo.

0 PETROLUL — DINAMO PITEȘTI 1—0 
(1—0). A marcat : Badea (min. 14).

0 STEAGUL ROȘU — U.T.A. 0-1 
(0—0). A marcat ; Șchiopu (min. 87).

0 POLITEHNICA — C.S.M.S. 1—1 
(0—0). Au marcat : Lereter — din 
11 m (min. 56) pentru Politehnica ; 
Ștefănescu (min. 75) pentru C.S.M.S.

DERBIUL NOILOR
PROMOVATE

CLASAMENT

Progresul 10 5 3 2 12— 8 13
Știința Craiova 10 6 1 3 15—15 13
Farul 9 4 4 1 14—10 12
Petrolul 9 5 2 2 12— 8 12
Rapid 10 4 3' 3 17—10 11
Dinamo Buc. 10 5 1 4 19—15 11
Steaua 10 4 2 4 17—10 10
Dinamo Pitești 10 5 0 5 13—13 10
Jiul .1 10 4 1 5 20—14 9
U.T.A. 10 2 5 3 8—11 9
Politehnica 10 2 4 4 11—14 8
Steagul roșu 10 2 3 5 9—19 7
C.S.M.S. 10 2 3 5 11—24 7
Universitatea 10 2 2 6 5—12 6

ETAPA VIITOARE
(miercuri, 9 noiembrie)

Dlnamo București — Progresul ; | 
Șteaua — Rapid i C.S.M.S. — Farul ; B 
Știința Craiova — Petrolul ; Universi- 0 
tateă Cluj — Jiul i Dinamo Pitești — g 
Steagul roșu ; U.T.A. — Politehnica.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 într-un meci amical de fotbal, des

fășurat ieri la Sofia, echipa Bulgariei a 
învins cu 6—1 (3—1) echipa Iugoslaviei.

© Aproape 90 000 de spectatori au 
urmărit la Phenian meciul internațional 
de fotbal dintre selecționata orașului și 
echipa secundă a R. P. Ungare. Meciul 
s-a terminat cu un scor egal : 2—2 
(1-1).

o în campionatul european de fot
bal echipa Țării Galilor a învins la 
Dublin cu 2—1 (1—0) echipa Irlandei.

© Peste 2 000 de spectatori au urmă
rit la Praga meciul internațional de box 
dintre echipele Cehoslovaciei și R.S.S. 
Lituaniene. Întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10.

0 în cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Iugoslaviei 
au fost înregistrate cîteva surprize, 
în proba de simplu masculin, Chester 
Barnes (Anglia) l-a eliminat cu 21—19, 
21—23, 22—20, 22—20 pe campionul eu
ropean, suedezul Kjel Johanson. în sfer
turile de finală, Amelin (U.R.S.S.) l-a 
învins însă cu 3—1 pe Barnes.

PRONOSPC)RT
Concursul din 6 noiembrie

Steaua — Știința 1
Rapid — Universitatea 1
Politehnica — C.S.M.S. X
Jiul — Progresul 1
Steagul roșu — U.T.A. 2
Farul — Dinamo București 1
Petrolul — Dinamo Pitești 1
Brescia — Mantova (i-i) X
Cagliari — Venezia (4-0) 1
Lecco — Atalanta (0-0) X
Roma — Bologna (0-2) 2
Spăl — Juventus (1-D X
Torino — Inter. (0-2) 2

BASCHET

Sîmbătă și duminică în sala Flo
reasca din Capitală, echipele femi
nine fruntașe au susținut întîlni- 
rile etapei a II-a. Infruntînd ad
versare modeste, insuficient pre
gătite, echipele Rapidului și Po
litehnicii au întrebuințat cu acest 
prilej întregul efectiv de jucătoare. 
Inițiativa în sine merită subliniată, 
cu toate că diferența de valoare 
între garniturile aliniate a „sa
crificat" spectacolul sportiv, dove
dind o dată în plus că protago
nistele campionatului n-au loturi 
omogene. Echipa Politehnicii a 
întrecut formația Constructorul cu 
71—46, iar rapidistele au terminat 
victorioase (66—43) jocul cu Mu
reșul Tg. Mureș.

La băieți, dinamoviștii bucu
reșteni (pretendenți la titlu) au 
înscris 104 puncte Steagului Roșu 
din Brașov, dar apărarea lor, care 
a primit 70, nu are motive să fie 
mulțumită. Meciul dintre Academia 
Militară și Politehnica București — 
revelațiile actualului campionat — 
a revenit Politehnicii cu 90—71.

Alte rezultate : masculin : Poli
tehnica Galați — l.C.F. 62—58 ; 
I.M.F. Tg. Mureș — Rapid 87—90 ; 
Universitatea Timișoara — Steaua 
65—76; Universitatea Cluj — Di
namo Oradea 83—60 ; feminin : 
Universitatea Iași — Crișul Ora
dea 64—41; Voința Brașov — O- 
limpia București 67—32 ; Voința 
București — Universitatea Cluj 
44—43.

— VOLEI

Masculin : Dinamo Buc. — Viito
rul Bacău 3—1 ; Tractorul — Ra
pid 0—3 ; Politehnica Brașov — 
Petrolul 2—3; Alumina Oradea — 
Politehnica Galați 2—3 ; Minerul 
Baia Mare — Politehnica Timișoa
ra 3—0. Feminin : l.C.F. — Farul 
0—3; Rapid — Universitatea Cra
iova 3—0; Țesătura Piatra Neamț
— Dinamo București 0—3 ; C.S.M. 
Sibiu — Penicilina 2—3 ; Universi
tatea Cluj — C.P.B. 3—2.

PETROȘENI (prin telefon de la trimisul nostru, Constantin Ani). In afara faptului că aducea față în față noile promovate în categoria A, meciul Jiul—Progresul era anticipat ca un derbi și datorită rezultatelor obținute pînă acum de aceste două formații : Progresul —• lideră după 9 etape ; Jiul — realizatoare a cîtorva victorii prestigioase, între care și asupra campioanei, echipa Petrolul.Partida desfășurată ieri la Pe- troșeni a avut, pe alocuri, aspectul unui derbi, dar numai în ce privește îndîrjirea luptei, care din păcate a depășit deseori normalul. Suporterii și jucătorii Jiului pot fi mulțumiți de victoria obținută, dar nu și de calitatea jocului — cu mult sub nivelul celuia din partidele susținute de la începutul campionatului. Adunate la un loc, fazele de fotbal ale gazdelor abia dacă totalizează 30 de minute, iar cele ale oaspeților vreo 15. Adăugind la aceasta numeroasele „trageri" de timp (mai ales ale bucu- restenilor, cit timp scorul era egal), cu faulturile și protestele la deciziile arbitrului (mai ales din partea gazdelor) — avem, în mare, imaginea unei partide slabe, cum de altfel au caracteriza,t-o foarte mulți spectatori.

nestingherita in 
Foto : A. Cartojan

rarea craiovemlor in poziție de mc 
poartâ

Rapid și Steaua — favorite in meciurile de ieri (cu Universitatea și, respectiv, cu Știința Craiova) —- și-au adjudecat victoria. însă,^ în timp ce rapidiștii iși datorează a- ceasta unui început furtunos și sigur al înaintării, Steaua și-a conturat succesul de-abia în repriza a doua. în jocul celor două învingătoare de ieri de pe stadionul „23 August" am remarcat — la rapi- diști: nesiguranța apărării în ultimul sfert de oră, cînd de altfel internaționalul C. Dan a înscris în proprie poartă, nelipsind mult ca echipa clujeană să egaleze tot la o ezitare a rapidiștilor (noroc că Adam a șutat afară, de la numai cîțiva metri de poarta goală); iar la Steaua : verva întregii echipe, și în primul rind a înaintării, într-o alcătuire nouă, cu tinerii Pantea și Soo alături de mult mai experi- mentații Constantin și Crăiniceanu.De la Făgăraș, unde s-a disputat 
partida Steagul roșu—U.T.A., ni s-a transmis că arădanii au obținut o victorie nesperată, însă pe deplin meritată. „Stegarii" au dominat mai mult, dar portarul arădean Gornea s-a remarcat în mod cu totul special, avînd intervenții extraordinare. Unicul gol — golul victoriei arădenilor — l-a marcat tînărul Șchiopu, cu doar trei minute înainte de încheierea meciului.

Constănțenii, dornici se pare să devină liderii clasamentului, s-au impus ieri în fața dinamoviștilor 
bucureșteni. Deși condusă cu 1—0 încă de la începutul jocului, echipa Farul a atacat periculos, cu insistență. Egalarea a survenit printr-o splendidă „foarfecă" executată de Manolache, pentru ca golul victoriei să fie înscris printr-un șut- bombă tras de la circa 25 m de Pleșa. Contraatacurile dinamoviștilor au fost mai periculoase pe partea lui Pîrcălab.La Timișoara, Politehnica — 
C.S.M.S. 1—1. Din relatarea corespondentului nostru, I. Chiujdea, reiese însă că gazdele au mai înscris încă două goluri, anulate de bitru.

Petrolul Ploiești a învins la mită pe Dinamo Pitești. Totuși,perioritatea învingătorilor a fost netă, poarta adversă fiind merou asaltată.
ar-li- su-
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PROGRAMUL I t „Actualita
tea agrară". Din cuprins : Mă
suri pentru urgentarea lucrări
lor de sezon (6,15). La micro
fon, melodia preferată (8,30). 

Sfatul medicului : Cura hidrominerală în anotimpul rece 
(9,30). Lucrări de Scarlatti, Schubert, Chopin și Ravel în 
interpretarea lui Dinu Lipatti. (9,44). Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente (10,15). 
„Popasuri pe Dunărea maritimă" (10,30). 
Emisiunile culturale ale săptărnînii (11,20). 
rete interpretate de soliști ai Teatrului de 
(12,10). Săptămîna muzicii sovietice : cîntă 
rus de stat dirijat de Alexandr Sfeșnikov 
albumul melodiilor de estradă (14,08). 
(18,03). Ritmurile cincinalului (18,40). 
Premiera „De ziua nunții" L_ — •

(SKQEEjBE

Roza vînturilor : 
Afiș radiofonic. 
Duete din ope- 
stat de operetă 
Corul academic 

(12,30). Răsfoind 
jurul globului 

radioionic.
în
Teatru

___ , de Victor Rozov (20,30). PRO
GRAMUL II : Arii din operete (7,45). Miorița. în tovărășia 
unor creatori populari (10,05). Matineu de operă : 
mente din „Pană Lesnea Rusalim" 
(11,20). Din cele mai cunoscute 
Recital de operă — Zenaida Pally (16,00). 
zică populară (17,10). Actualitatea teatrală 
ale festivalurilor de muzică ușoară (19,40). 
lodii românești (20,30). Opera săptămînii : 
garo' de Mozart (fragmente din actul I) 
poetic. Versuri de Șt. O. Iosif (22,30).

frag-
de Paul Constantinescu 

melodii populare (14,00). 
Soliști de mu- 
(17,40). Ecouri 

Concert de me-
„Nunta lui Fi- 

(21,45). Moment

PROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : Pregătirea gravidei 
pentru naștere (9,30). Compozi
torii și folclorul : lucrări de 
Marțian Negrea (Divertismentul 
a II-a) — (io,55). Din însemnă- 

Componentele de bază
pentru orchestră și Rapsodia 
rile Instructorului artistic. Ciclul ’: 
ale spectacolului. Despre însemnătatea textului (11,20). Mu
zică populară cerută de ascultători (13,30). Caleidoscop mu
zical (15,30). Luminile rampei. înregistrări din spectacolele 
Teatrului de Operă și Balet din București (16,40). Memoria 
pămîntulul românesc. 150 de ani de la moartea lui Gheor- 
ghe Șincai (17,10). Dialog cu ascultătorii (18,40). Mesajul 
artei coșbuciene. Prezintă conf. univ. dr. Dumitru Micu 
(21,05). Almanahul melodiilor (23,00). PROGRAMUL II : Mu
zică ușoară (8,15). Patru scene coregrafice de Dumitru Bu- 
ghici (orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu") ; Simfonietta de L. Janacek (orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii Române) (9,03). Antologie de literatură 
universală. Pagini din povestirile scriitorului bulgar Elin 
Pelin (10,05). Compozitori români de muzică ușoară (12,10). 
Melodii folclorice din fonoteca noastră (14,00). Emisiune de 
basme : „Băiet sărac" de Ion Slavici (15,30). Noi înregis
trări de operă realizate de [olanda Mărculescu (16,00). 1 
Limba noastră : Vorbește acad. prof. AI Graur (17,40). Stu
dioul lînărului interpret : basul Pompei Hărășteanu (18,00). 
Actualitatea muzicală (19,05). Cercul melomanilor : Arii de 
virtuozitate din opere (19,50). O istorie a muzicii în capo
dopere : sonata ,,Appassionato" de Beethoven. Emisiune de 
George Bălan (21,35). Moment poetic. Ion Heliade Radu
lescu (22,30).

PROGRAMUL
LOR RADIOFONICE

7 — 13 noiembrie 1966

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară". Din cuprins : Co
respondenții regionali ne rela
tează despre desfășurarea lu
crărilor agricole de sezon ; 

Procedee economice de pregătire a furajelor grosiere (6,15). 
Sfatul medicului : Reguli de protecția muncii pentru cei ce 
lucrează la sudarea și tăierea metalelor (9,30). Jocuri popu
lare (9,35). Muzică din opere (9,42). Emisiune literară pen
tru școlari. Dicționar literar : „Fabula". Prezintă prof. 
Alexandru Mitru (10,30). Muzică din operete (12,25). Muzică 
populară cerută de ascultători (13,30). Ani de ucenicie. An
cheta emisiunii : Cercuri literare bucureștene (17,10). Tri
buna radio. Educația estetică a tineretului. Vorbește conf. 
univ.
Emisiune muzical-distractivă
PROGRAMUL II : Simfonia a IlI-a 
„Eroica1
— (9,03). Melodii populare (10,52). 
(11,30). „Codrule, frunzele tale" — 
zical (14,00). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru 
copii). în cuprins : Cum iși construiește bursucul vizuina ? 
Din ce iși fac păsărelele cuiburile ? De ce se pun globuri 
peste becuri ? (15,30). Recital de operă : Elisabeta Neculce- 
Carțiș (16,00). Pe teme medicale (16,15). Figuri și momente 
din istoria muzicii românești : George 
prof. univ. Zeno Vancea (19,05). Opera săptărnînii : „Nunta 
lui Figaro" de Mozart (fragmente din actul al II-lea) — 
(19,40). Teatrul radiofonic : „Napoli, orașul milionarilor" — 
comedie de Eduardo de Fillippo (20,30). Concertul pentru or
chestră de coarde de Wilhelm Berger (ochestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George Enescu") ; Variațiuni pentru 
orchestră de Grazyna Baczewicz (orchestra mare simfonică 
a Radiodifuziunii Polone) 
(23,52).

Zoe Dumitrescu-Bușulenga (18,03). Melodil-magazln. 
(21,00). Album liric (23,05). 

în Mi bemol major 
de Beethoven (Orchestra Filarmonică din Berlin) 

Din țările socialiste 
emisiune de folclor mu-

(16,40). Odă vitejilor : Vremea lui Mihai Viteazul. Evocare 
istorică (17,10). în jurul globului (18,03). Ritmurile cinci
nalului (18,40). Seară pentru tineret (19,00). PROGRA
MUL II : „Frumos ești București" — muzică ușoară (7,55). 
Compozitorii cîntă patria. Suita „Ogoare înfrățite" de 
Gheorghe Dumitrescu (orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii) — (9,03). Actualitatea literară (10,05). Cîntece patrio
tice (11,55). Opera săptămînii : „Nunta lui Figaro' de Mo
zart (fragmente din actul al III-lea) — (12,25). Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre (12,45). Muzică din operetele compozito
rilor noștri (13,08). Recital de operă — Cornelia Gavri- 
lescu (noi înregistrări) — (16,00). Recital — Liana Pas- 
quali (harpă) — (17,10). Amiiteatru literar. Presa și presa 
literară (17,40). Cîntece și jocuri populare îndrăgite de as
cultători (18,35). „Să înțelegem muzica" (emisiunea I). Re
capitularea elementelor de bază ale exprimării muzicale. 
Prezintă conf. univ. Gheorghe Pascu (19,05). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Radioteleviziunii (19,50). 
în pauză : Buletin de știri și „Amintirile caselor'. Melodii 
cu și fără cuvinte (23,50).

Enescu. Prezintă

(23,10). Melodii de pretutindeni

PROGRAMUL I : Cîntece si 
jocuri de pe întinsul patriei 
(8.10). Recitalul violoncelistului 
Daniil Safran (9,50). Radiora- 
cheta pionierilor : „Operația 

Uranus-12“ — scenariu științifico-fantastic (10,30). Cărți 
care vă așteaptă (11,20). Rapsodia a II-a de Mircea Chi- 
riac ; Divertisment pentru orchestră de coarde și două cla
rinete de Dumitru Capoianu (12,50). Muzică populară ce
rută de ascultători (13,30). Recitalul pianistului Gheorghe 
Halmoș. înregistrări pe discuri Electrecord (15,30). Pre
miere de operă de-a lungul anilor : „Traviota" de Verdi

VINERI
PROGRAMUL I : Cîntece șl 

jocuri populare dintre cele mai 
cunoscute (8,10). Sfatul medi
cului : Primele luni de sarcină 
— sfaturi pentru gravide (9,30).

Concertul romantic : Concertino pentru clarinet și orches
tră de Weber ; Vals clasic de Ion Hartulary-Darclee (10,55).. 
Coordonate culturale. Aspecte de la Festivalul de teatru 
folcloric organizat în regiunea Bacău (11,20). Tineret, mîn- 
dria țării — program de cîntece (12,30). Muzică populară 
cerută de ascultători (13,30). Programul orchestrei „Barbu 
Lăutaru" a Filarmonicii de stat „George Enescu" (15,00). 
Studioul tînărului interpret : violonistul Petre Lefterescu 
(16,55). în slujba patriei (17,10). în jurul globului (18,03). 
Radiosimpozion. îndeplinirea planului la toți indicatorii — 
o cerință majoră (18,40). De la un cîntec la altul — emi
siune de muzică ușoară (21,20). Din viața de concert a Capi
talei (22,20). PROGRAMUL II : Teatru radiofonic : „Familia 
Wanner" de Fr. Wolff (10,05). Cîntece din folclorul nou și 
jocuri (11,30). Ansambluri artistice școlare (12,00). Ritmurile 
cincinalului (12,10). Album folcloric (14,00). Ineluș-învîr- 
tecuș (emisiune pentru cei mici) (15,30). Arii din opere 
(16,00). Melodii populare interpretate la diferite instru
mente (16,20). Carnet plastic (17,40). Prelucrări de folclor 
(18,35). Compozitorii au cuvîntul La microfon, Tibenu Olah 
(19,05). Seară de operă : „Vasul fantomă" de Richard Wag
ner. înregistrare din spectacolul de premieră prezentat de

• „TUNELUL' — 
coproducție româ- 
no-soviefică inspi
rată din lupta co
mună a ostașilor 
sovietici șl români 
împotriva armate
lor fasciste. Scena
riul : Francisc Mun- 
teanu și Gheorghl 
Vladimirov. Regia : 
Francisc Munteanu. 
(Film distins cu pre
miul A.C.I.N. pentru 
colaborare rodnică 
dintre două cinema
tografii nafionale).

0 MAGAZINUL 
DE PE STRADA 
MARE — realizat 
în studiourile ceho
slovace, în regia 
lui Jan Kador și El
mar Klos, de
ține premiul Oscar 
(S.U.A.), pentru cel 
mai bun film sfrăin 
al anului 1965. Fil
mul evocă un epi
sod de un puternic 
dramatism din tim
pul ocupației fas
ciste în Slovacia.

• FEMEIA NISI
PURILOR — pro- 
ducfie a cineaștilor 
japonezi (a primit 
premiul special al 
juriului la Festivalul 
de la Cannes 1964). 
Cei doi eroi ai fil
mului dau viajă, în 
viziunea regizorului 
Hiroshi Teshigahara, 
unui vibrant poem 
cinematografic.

• LAGUNA DO
RINȚELOR — adu
ce pe ecran mo
mente din exisfenja 
zbuciumată a unui 
sat de pescari din 
Grecia care încear
că să creeze o coo
perativă. Regia fil
mului aparjine lui 
George A. Zervos.

Baletul Teatrului Academic de Stat de Operă și Balet „Taras Sev- cenko“ din R.S.S. Ucraineană și-a început duminică seara turneul în tara noastră. Pe scena Teatrului de Operă și Balet, artiștii sovietici au prezentat baletul „Surale". Cele trei personaje principale au fost interpretate de V. Kalinovskaia, artistă a poporului a R.S.S. Ucrainene, R. Kleavin și N. Novikov, artiști emeriti ai R.S.S. Ucrainene. A acompaniat orchestra simfonică a Cinematografiei, dirijată de B. Cisteakov, artist al poporului al R.S.S. Ucrainene.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor sovietici le-au fost oferite flori din partea Teatrului de Operă și Balet al Republicii Socialiste România. (Agerpres)

în jurul orei 8,55 transmisiune de la 
Moscova : — Parada militară și de
monstrația oamenilor muncii cu prile
jul zilei de 7 Noiembrie.

Opera de stat din Iași la 
a 10 ani de la înființare 
turală (21,45).

3 noiembrie, cu prilejul împlinirii 
(19,40). Meridiane — agendă cul-

PROGRAMUL I : Intermezzo 
cu muzica de estradă (7,30). 
Muzică populară (8,10). Sfatul 
medicului: Importanța respectă
rii regimului alimentar in ulcer 

participante la Festivalul cîntecu-(9.30) . Formații artistice . ____ ......... .......
lui, dansului și portului popular (9,35). Emisiune muzicală 
pentru școlari : „Ghici, ghicitoarea mea" (concert-ghicitoare 
pentru cei mici) — (10,30). Opera săptărnînii : „Nunta lui 
Figaro' de Mozart. Fragmente din actul al IV-lea (12,10) 
Suită din baletul „Cînd strugurii se coc" de Mihail Jora 
(13,07). Muzică populară cerută de ascultători (13,30). Es
trada melodiilor (14,08). în jurul globului (18,03). Știință, 
tehnică, fantezie (18,40). Concert de melodii românești
(19.30) . Unda veselă (21,05). PROGRAMUI II : Ilustrate mu
zicale (8,15). Bibliotecă de literatură română. Chipul mamei 
în operele scriitorilor noștri ,,O mamă, dulce mamă" (10,05). 
Recitalul pianistului Valentin Gheorghiu (10,30). „Slăvită fii, 
Republică" — program de cîntece (12,00). Rapsozi ai muzicii 
noastre populare (14,00). Recital de vioară Constantin Bo- 
bescu (17,30). Capodopere ale literaturii : „Lord Jim" do 
Joseph Conrad (17,40). Din înregistrările dirijorului George 
Georgescu : Trei dansuri de Theodor Rogalski (18,00). Re
trospectivă folclorică ■ selecțiuni din programele muzicale 
ale săptămînii (18,35). Colegi de liceu (19,30). Călătorie în 
istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători) „Ful
gerul îmblînzit" (20,30). Seară de operetă : pagini din „Pa
ganini” de Lehar (20,50). Scriitori la microfon. Otilia Cazf- 
mir și Nicolae Tăutu (21,35). Muzică de dans (21,55).

DOM/MCA
PROGRAMUL I : Din cînte- 

cele satelor noastre (7,45). Clu
bul voioșiei : „Magazin dumini
cal pentru copii" (8,00). „Trans
mitem pentru sate" (9,30). 

ghicitoare (10,30) Radio atlas 
toți" (12,00). Estrada muzicală de 
muzică (14,15). Recitalul mezzoso-

Răspunsuri la concursul 
(11,03). „De toate pentru 
duminică (13,13). Sport și 
pranei Elena Cernei (17,42). Teatru scurt : „Bunicul nostru 
drag" de Houghton (18,20). Programul orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii. Dirijor Sile Dinicu (19,30). întîlnire cu 
melodia populară și interpretul preferat (20,15). PROGRA
MUL II : „îmi place un cîntec vesel" — muzică ușoară 
(6,45). Teatru radiofonic pentru copil: „Gagaga și alți cîțiva". 
scenariu de Ștefan Tita (8,30). Cîntă corul de copii al Ra
dioteleviziunii (9,50). Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu" (11,00). 
In pauză : Actualitatea cinematografică. ,,Un cîntec străbate 
lumea" — muzică de estradă (14,10) Unda veselă (14,30). 
Melodii îndrăgite (15,10). Arii celebre din opere (15,45). 
Melodii magazin — emisiune muzical-distractivă (16,30). Recital 
Ion Voicu : Capriciul nr. 13 de Paganini, Bagatela de Ion 
Scărlătescu, Balada de Ciprian Porumbescu (17.15). „De 
dragoste" — versuri de G. Bacovia (17,30). „Ești visul meu" 
— muzică ușoară (19,05). Seară de romanțe (21,15). Revista 
șlagărelor (21,35). Festivalul muzical internațional „Salzburg 
1966" (23,10).

® FEMEIA NISIPURILOR : Patria 
(completare Dimensiuni) — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
0 NIMENI NU VOIA SA MOARĂ : 
Republica — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
® CASA DIN MONTEVIDEO - cine
mascop : Luceafărul (completare Vox 
Maris) — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45, 
Excelsior — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 
20,45, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a SERENADA MEXICANA : Cinema
teca - 16,30.
© FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I: Bucu
rești (completare Ziua recoltei) — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Feroviar 
(completare Vox Maris) - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Modern (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Bacău) — 9; 11,45; 
15,30; 18,15; 21.
® JURNALUL ANNE! FRANK : Lu
mina - 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45. 
® LAGUNA DORINȚELOR : Capitol 
(completare Vox Maris) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria 
(completare Soarele rănit) — 9; 11;
13; 15; 17; 19: 21, Flacăra (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat tn regiunea Bacău) — 15,30; 18;
20,30.
© VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I: 
Central (completare Deschiderea nou
lui an universitar) — 9; 11,15; 14;
16,15; 18,30: 20,45, Munca (completare 
Planeta enigmelor) — 16; 18,15; 20.30. 
« MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
MACRE : Union 15,30; 18; 20,30.
© JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — 
REGELE ANIMALELOR : Doina — 9; 
11; 14: 16: 18,30; 20,45.
® INVIZIBILUL VIZIBIL — ÎN ORA
ȘUL LUI PUȘKIN — TIMPUL, LE
GENDE, OAMENI DE ȘTIINȚĂ — 
SOARELE RĂNIT - VIZITA CON
DUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT ÎN REGIUNEA GALAȚI : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
St FANTOMAS -- cinemascop : FAN- 
TOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Ciulești — 10,30: 15,30: 19,30.
® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
înfrățirea între popoare (completare 
Orizont științific nr. 5) : - 13,45: 16; 
18,15; 20,30, Moșilor (completare „EU") 
— 15,30: 18: 20,30.
6 CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : Dacia — 8,15—12 in con
tinuare : 15,45: 19.30.
O VREMEA ZĂPEZILOR : Grivita 
(completare Frunze) - 9; 11,15: 13,30; 
16: 18,30: 21, Floreasca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Galați) - 9i 12: 15; 
18: 20,45.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : Bticegi (completare Picto
rul Ghiață) - 9; li,15: 13,30; 16: 18.30; 
21, Aurora (completare O noapte de 
vis) _ 8,30; 10,45: 13,15: 15,45; 18,15; 
20,45, Flamura (completare 6 000 de 
ani — cinemascop, — 9, 11,15; 13,30; 
15,45: 18,15: 20.45
® CENUȘA — cinemascop (ambele 

.serii) : Unirea - 15,30: 19.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Tomis — 
9; 11; 13; 16: 18,15: 20,30, Miorița — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30 (la am
bele completarea Vox Maris).
© ZORBA GRECUL: Arta — 9, 11,45; 
14.45; 17,45; 20,45, Colentina — 15«
17,45; 20,30.
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Ieri s-a deschis patinoarul artificial de la Floreasca
Foto : A. Cartojan

I
Adunarea festivă!

A 49-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
MANIFESTĂRI ÎN TARĂDelegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de L. I. Florentiev, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul agriculturii al R.S.F.S. Ruse, a făcut duminică o vizită la cooperativa agricolă de producție „Drumul lui Lenin" din comuna Lehliu, regiunea București. Oaspeții au fost întîmpinați de Haralambie Alexa, prim-secretar al Comitetului raional de partid Lehliu, Gheorghe Mogoș, președintele cooperativei agricole de producție. După o scurtă prezentare a cooperativei, oaspeții au vizitat sectorul zootehnic al acesteia. La casa de cultură din localitate a avut loc apoi o adunare a țăranilor cooperatori închinată celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Despre importanța acestui eveniment au vorbit inginerul agronom al cooperativei, Nicola Soveja, și L. I. Florentiev, conducătorul delegației sovietice, A. T. Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei u-

șoare al U.R.S.S., Eroul Mundi Socialiste al U.R.S.S., M. I. Paninkov, director al Combinatului de păsări din Glebov, regiunea Moscova, membri ai delegației.La adunarea festivă, care a avut loc la Casa Universitarilor din Cluj, după cuvîntul introductiv rostit de acad. Raluca Ripan, președintele Filialei din Cluj a Academiei, scriitorul Teofil Bușecan, redactor șef adjunct al revistei „Tribuna", a conferențiat despre însemnătatea zilei de 7 noiembrie.O adunare consacrată celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a avut loc și la Casa prieteniei româno-sovie- tice din Constanța. Cu acest prilej ing. Petre Tomoroga, vicepreședinte al Consiliului regional Do- brogea al A.R.L.U.S., și F. I. Sku- dov, consul general al U.R.S.S. la Constanța, au vorbit despre însemnătatea acestui eveniment.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)cadru istoric nou, favorabil, în condițiile existenței sistemului mondial socialist, solidarității clasei muncitoare de pretutindeni, a tuturor forțelor atașate ideilor libertății șl păcii.O trăsătură esențială a timpurilor noastre o constituie dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Pășind în primele rînduri ale luptei pentru interesele vitale ale maselor muncitoare, partidele comuniste și muncitorești au acumulat o vastă experiență politico-organiza- torică, devenind un factor esențial al progresului. în aceste vremuri, cînd mărețul proces de transformare revoluționară a lumii se află în plină desfășurare, chezășia luptei popoarelor pentru eliberarea națională și socială, pentru pace și socialism rezidă în unitatea partidelor comuniste și rpuncitorești și a țărilor socialiste, în coeziunea tuturor forțelor tuturor antiimperialiste. Partidul nostru consideră ca o îndatorire supremă a sa de a-și aduce contribuția la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, militînd neabătut pentru îndeplinirea acestei îndatoriri.Viață arată că evoluției societății spre împlinirea idealurilor de libertate și dreptate socială ale tuturor popoarelor i se opun cu înverșunare cercurile imperialismului internațional jrare^,.prin acțiuni agresive, prin atentate la independența popoarelor, prin amestecuri brutale în treburile interne ale altar țări, caută să frîneze dezvoltarea ascendentă a omenirii. Interesele apărării păcii reclamă în zilele noastre, mai mult ca ori- cînd, menținerea vigilenței și combativității popoarelor, unirea și întărirea puterii de luptă a tuturor forțelor antiimperialiste. Agresiunea imperialismului american în Vietnam, fărădelegile săvîrșite de intervenționiști pe pămîntul a- cestei țări, constituie o încălcare a celor mai elementare norme ale dreptului internațional, o sfidare a opiniei publice, reprezintă un pericol pentru pacea mondială. Țara noastră, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele progresiste din lume, condamnă cu tărie agresiunea imperialistă în Vietnam, își manifestă deplina so-

lidaritate frățească cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. Omenirea așteaptă ca S.U.A. să înceteze ■Imediat, necondiționat și pentru totdeauna bombardamentele împotriva R. D. Vietnam, să înceteze actele de nam, să-și retragă trupele, să recunoască Frontul Național de Eliberare, reprezentantul autentic al Vietnamului de sud, să lase poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele vieții sale interne, fără nici un amestec din afară. Pentru soluționarea problemei vietnameze este absolut necesar să se respecte prevederile acordului de la Geneva. România a sprijinit și sprijină poporul vietnamez pe plan politic, material și moral, fiind hotărîtă să-i acorde sprijin pînă la victoria deplină asupra a- gresorilor.Singura bază acceptabilă pentru desfășurarea unor relații internaționale normale, corespunzătoare intereselor păcii și securității, este respectarea dreptului sfînt al fiecărui popor de a urma calea de dezvoltare pe care o voiește, înfăptuirea consecventă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. în acest spirit, țara noastră, alături de alte forțe progresiste, desfășoară o intensă activitate pentru însănătoșirea relațiilor internaționale, pentru dezvoltarea colaborării între toate statele, indiferent de sistemul lor social politic, pentru micșorarea încordării internaționale, pentru unitatea tuturor forțelor antiimperialiste și întărirea păcii și securității în întreaga lume.Acum cînd intră în cel de-al 50-lea an de la Revoluția din Octombrie, lumea contemporană oferă imaginea unor grandioase transformări sociale, a unui vast și ireversibil proces de dezvoltare a forțelor progresului. Procesul revoluționar mondial acumulează noi și noi forțe, ideile socialismului și comunismului au devenit o cauză a sute de milioane de oameni, ele se răspîndesc în întreaga lume, luminînd puternic mersul înainte al omenirii.Cinstind aniversarea gloriosului Octombrie, poporul nostru urează cu căldură poporului frate sovietic, din adîncul inimii, să cucerească noi și mari victorii în construcția comunismului, în înflorirea continuă a patriei, în lupta pentru apărarea păcii în lume.

război în Viet-

de la Moscova i
RAPORTUL PREZENTAT DE A. I. PELSE‘ 4»/ - •MOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres, S. ~ în Palatul Congreselor din. Kremlin a avut loc duminică adunarea festivă consacrată celei de-a 49-a aniversări a Mafii Revoluții Socialiste din Octombrie.în prezidiul adunării au luat loc L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, N. V. Podgornîi și alți conducători de partid și de stat. La adunare au participat oameni ai muncii din Moscova și invitați de peste hotare. A fost, de asemenea, prezentă delegația ARLUS condusă de tovarășul Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.în raportul prezentat cu acest prilej, A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., subliniind însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a arătat că aceasta a pus bazele unei noi epoci, a devenit punctul de plecare pentru revoluțiile ulterioare din numeroase țări din Europa, Asia, Africa și America Latină. în prezent, sistemul socialist s-a afirmat pe a patra parte a globului, cuprinzînd o treime din populația planetei. Pe ruinele imperiilor coloniale au apărut peste 60 de state suverane. într-o serie din aceste țări se conturează tot mai clar tendințe socialiste.Vorbitorul a înfățișat, în continuare, drumul parcurs de poporul sovietic de la Marea Revoluție din Octombrie pînă azi, dificultățile pe care le-a învins, opera de industrializare a țării, de colectivizare a agriculturii, revoluția culturală pe care le-a înfăptuit sub conducerea partidului comunist. El a subliniat eroismul poporului sovietic care a înfrînt pe cotropitorii fasciști în războiul de apărare a patriei, și a refăcut economia distrusă de război.Referindu-se la importanța Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. și la prevederile planului cincinal, vorbitorul a prezentat succesele obținute de poporul sovietic, ară- tînd că în primele zece luni ale a- cestui an planul producției industriale și al productivității muncii în U.R.S.S. a fost depășit. Potrivit calculelor preliminare, anul acesta se vor obține 97 milioane tone de oțel, peste 260 milioane tone de petrol, aproximativ 550 miliarde kW/h energie electrică. El a amintit că anul acesta s-a obținut cea mai mare recoltă de cereale din toți anii puterii sovietice. Pînă la 1 noiembrie, colhozurile și sovhozurile au furnizat statului 75 milioane tone de cereale. în anul 1966, a spus raportorul, veniturile reale socotite pe fiecare locuitor au fost

Podihă, transmite : 7 Jcu 37 la sută mai mari decît în a- nul 1958. In ultimul an în U.R.S.S. s-au construit peste 1 800 000 apartamente și 375 000 de case la sate. Aproximativ 10 500 000 de persoane s-au mutat în apartamente noi sau și-au îmbunătățit condițiile de locuit. în școlile din U.R.S.S. studiază peste 48 milioane persoane.Referindu-se la lupta pentru pace, împotrjva agresiunii imperialiste, raportorul a arătat că C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic a- plică consecvent linia de politică externă adoptată la Congresul al XXIII-lea. Partidul nostru — a spus el — se călăuzește neabătut după indicația lui Lenin că însemnătatea comunismului trebuie demonstrată în mod practic prin exemple. Poporul sovietic, oamenii muncii din țările socialiste, opun politicii imperialiste de agresiune unitatea de acțiune, întărirea potențialului economic și a forței militaro-politice a lagărului socialist. Oamenii muncii din Uniunea Sovietică sînt profund mulțumiți de dezvoltarea cu succes a relațiilor frățești cu țările socialiste. Dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările lagărului socialist contribuie la înflorirea fiecăreia și în același timp consolidează sistemul mondial al socialismului.Vorbitorul a relevat că Uniunea Sovietică condamnă cu hotărîre războiul inuman al Statelor Unite în Vietnam. împreună cu alte țări socialiste, a spus el, Uniunea Sovietică a acordat și va continua să acorde poporului vietnamez ajutorul necesar pentru respingerea agresiunii. Guvernul sovietic sprijină pe deplin programul de reglementare a problemei vietnameze expus de guvernul R.D. Vietnam și Frontul Național de Eliberare din 0 Vietnamul de sud.în legătură cu situația din Eu- | ropa, vorbitorul a amintit că M U.R.S.S. se pronunță pentru cola- | borarea multilaterală dintre statele 0 europene, pentru dizolvarea blocu- “ rilor militare existente ; totodată, g a arătat el, atîta timp cît nu S s-a creat un sistem sigur de secu- “ ritate, statele socialiste din Europa | vor întări organizația defensivă a | Tratatului de la Varșovia.Uniunea Sovietică, a spus vorbi- | torul, sprijină cu botărîre lupta | popoarelor aflate sub jugul colo- " nial și sub regimurile rasiste, g dezvoltă relații de prietenie și co- | laborare cu tinerele state naționale, “ se pronunță consecvent pentru S dezvoltarea relațiilor cu țările a- | parținînd altui sistem social, pe “ baza principiilor coexistenței paș- g nice. IDupă adunare a avut loc un y spectacol festiv. n
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Plecarea delegației 
guvernamentale 
economice iranieneDuminică dimineața a părăsit Capitala delegația economică guvernamentală iraniană, condusă de Aii Naghi Alikhani, ministrul economiei al Iranului, care a participat la prima sesiune mixtă româ- no-iraniană. Din delegație au făcut parte Safi Asfia, președintele Organizației planului, R. S. Teheran!, ministru adjunct al economiei, alți membri ai delegației, consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost salutați de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, consilieri și experți.A fost de față Ahmad Eghbal, ambasadorul Iranului la București.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele <le 8, 
9 și 10 noiembrie a.c. în țară : Vre
mea în general umedă. Cerul va fi 
variabil mai mult acoperit. Vor cădea 
ploi temporare. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară spre sfîr- 
șitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade; Iar 
maximele între 5 și 15 grade, local 
mai ridicate la începutul intervalului. 
Ceață locală. In București : Vremea 
în general umedă. Cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit. Temporar 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Diminea
ța ceață.

ÎNCĂLȚĂMINTE

TELEGRAMĂ49-a ani- Socialiste afacerilor Socialiste
Cu prilejul celei de-a versări a Marii Revoluții din Octombrie, ministrul externe al Republicii România, Corneliu Mănescu, atransmis printr-o telegramă ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, calde felicitări și urări de noi succese în activitatea depusă în interesul cauzei dezvoltării și întăririi continue a relațiilor prietenești și de colaborare dintre cele două țări, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Cuvîntarea ambasadorului 
Uniunii Sovietice la posturile 
de radio si televiziune

1Cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la București, A. V. Basov, a vorbit duminică seara la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

în expoziția la 
care ne referim, fa
bricile „Dîmbovița” și 
„Clujeana" prezintă 
cîteva modele reușite 
de pantofi bărbătești 
din piele sau velur, 
în diferite nuanțe de 
maron, cu o țesătură 
de cînepă în culoa
rea naturală. Pe lin
gă combinația plăcu
tă de culori, acești 
pantofi sînt foarte u- 
șori, moi și răcoroși, 
calități importante 
pentru sezonul cald. 
Ei se pot asorta la 
orice costum de vară 
conferind un plus de 
eleganță ținutei. La 
Institutul de cercetări 
de specialitate s-a 
creat un model de 
pantofi din plasă 
neagră de relon pe 
care cu greu îi deo
sebești de cei împle
tiți din piele. Și san
dalele din p.v.c. ex
pandat, produse ale 
fabricii de încălță
minte din Pitești, o- 
feră numeroase a- 
vantaje.

Era de la sine în
țeles ca, în cadrul 
expoziției, un spațiu 
important să-1 ocupe 
încălțămintea pentru 
femei. Pantofii din 
plasă de relon și 
p.v.c., creații ale fa
bricilor „Modern" și 
„Dîmbovița" sînt ele
ganți și comozi. Nu
meroase modele de 
sandale din curelușe

subțiri de material 
plastic atrag atenția 
prin coloritul lor viu 
și prin varietatea de 
linii. Pantofi cu fețe 
din mătase, lamă și 
brocart, prezintă cele 
mai cunoscute fa
brici de încălțăminte 
din țară.

Materialele de care 
vorbeam la început 
se dovedesc a fi 
bune și pentru con
fecționarea încălță
mintei pentru copii și 
adolescenți. Modelele 
expuse se remarcă 
prin diversitatea de 
combinații coloristi- 
ce, prin flexibilita
tea lor. Sînt pre
zente și sortimen
te de care magazi
nele duc lipsă : pa
puci de casă pentru 
toate anotimpurile și 
pentru toate vîrstele, 
papuci de voiaj cu 
plicul lor etc..

Cooperativele meș
teșugărești aduc o 
notă aparte în expo
ziție, datorită origi
nalității materialelor 
întrebuințate la con
fecționarea modele
lor — țesături cu ale- 
sături, tot felul de 
împletituri, broderii 
etc. Merită să fie a- 
mintite sandalele din 
benzi de material 
plastic cu alesături, 
produse ale coopera
tivei „Arta manuală* 
din Sibiu, cele din 
p.v.c. prezentate de 
„Arta încălțămintei"- 
București, papucii de 
casă lucrați cu bun

gust de cooperativele 
„Deservirea"- Salonta 
și „Progresul"-Bacău.

Expoziția se bucură 
de atenția reprezen
tanților comerțului, 
în prezent, modele
le sînt analizate 
de membrii comisii
lor de omologare. 
Cele trecute prin a- 
ceastă „sită" urmea
ză să facă parte din 
colecția prezentată la 
contractări și, apoi să 
intre în fabricație la 
începutul anului ur
mător. Se prevede 
pentru 1967 produc
ția a circa 4 300 000 
perechi de încălță
minte din materiale 
ca acelea amintite.

O parte însemnată 
din expoziție este 
destinată unui alt 
scop : acela de a a- 
răta că fabricile pot 
să producă și încăl
țăminte ușoară și fle
xibilă. Urmărind linia 
modei ce, în acest an, 
indică pantofi cu vîr- 
ful rotunjit, comozi, 
înclinînd spre genul 
sport, creatorii au 
elaborat modele de 
pantofi și sandale 
care, pe lîngă aspec
tul plăcut, întrunesc 
șl aceste calități. 
Talpa este atît de 
flexibilă încît pan
toful se poate în
doi ca un arc. Puse 
pe cîntar aceste mo
dele scot la iveală 
și rezultatele unei 
foarte serioase cure 
de slăbire : cel puțin

1967
100 gr. mai puțin față 
de un pantof obfșnuit. 
întreprinderile „Soli- 
daritatea"-Oradea și 
„Dîmbovița" - Bucu
rești au creat cîteva 
modele de opincuțe 
frumoase și foarte co
mode pentru femei. 
Și la încălțămintea 
pentru copii s-au o- 
perat schimbări în 
sensul ușurării și al 
flexibilizării.

De la reprezentanții 
direcției generale de 
resort din M.I.U., a- 
flăm că aceste mo
dele sînt primele re
zultate ale unor stu
dii care durează de 
mai multă vreme. 
Au fost revăzute 
piesele și mate
rialele componente, 
eliminîndu-se umplu
turile, înlocuindu-se 
branțurile de bovine 
cu un produs sinte
tic, mai fin — texonul. 
Ștaifurile, bombeurile 
au fost subțiate. S-a 
modificat însăși con
strucția pantofului 
pentru a-1 face mai 
confortabil. în felul 
acesta greutatea a 
scăzut cu 30—40 la 
sută.

Este un început — 
e drept, de mult aș
teptat 1 — ce tre
buie salutat cu spe
ranța că aceste mo
dele vor trece pra
gul expoziției și vor 
parcurge, în timp cît 
mai scurt, drumul 
pînă în rafturile ma
gazinelor.

CHEI SWETCE
(Urmare din pag. I) sus dovedesc că într-o perioadă istorică scurtă, U.R.S.S. a săvîrșit un salt gigantic de la înapoiere la progres. Statul sovietic posedă în prezent o puternică industrie multilateral dezvoltată, transporturi, o agricultură socialistă cu o înaltă mecanizare. Din an în an, cresc avuția obștească și venitul național al țării. în perioada existenței puterii sovietice venitul național — 
a cărui creștere constituie o expresie a dezvoltării economiei naționale și a ridicării nivelului de trai al poporului — a sporit de peste 20 de ori pe locuitor. Rezultatul luptei și muncii eroice a poporului sovietic a fost crearea noii societăți — socialismul — și a noii orînduiri politice ce-i corespunde t— statul socialist sovietic.Succeselor dezvoltării economi
ce a statului sovietic le stau mărturie și următoarele date : în prezent, Uniunea Sovietică se situează pe primul loc în Europa și pe al doilea loc în lume în ceea ce privește volumul producției industriale. în 1917, cînd Rusia a pornit la înfăptuirea transformărilor sale economice, ponderea ei în producția industrială mondială reprezenta mai puțin de 3 la sută, iar în prezent — circa 20 la sută.Conducerea planificată a economiei sovietice a permis să se asigure dezvoltarea cu precădere a industriei grele — temelia dezvoltării întregii economii a țării noastre pe calea ce duce spre comunism. Asupra soluționării acestei sarcini de prim ordin a economiei naționale a fost concentrată cea mai mare atenție, în această direcție au fost, orientate principalele forțe și mijloace. De industrializarea țării s-au ocupat cele mai bune cadre ale noastre. Ritmul înalt de dezvoltare a industriei grele a asi

gurat independența economică a țării, transformarea socialistă a a- griculturii pe baza planului cooperatist leninist, a creat premisele pentru dezvoltarea rapidă a industriei ușoare.în anii puterii sovietice s-au înfăptuit construcții de mare amploare în toate ramurile economiei naționale. Numai în perioada de după război investițiile au crescut în medie cu 12 la sută pe an. Volumul investițiilor statului a constituit în prețurile astăzi în vigoare : din 1918 pînă în 1940 inclusiv — ceva mai mult de 43 miliarde ruble, iar din 1941 pînă în 1965 inclusiv — 497 miliarde ruble, sau de peste zece ori mai mult decît în întreaga perioadă antebelică. în tară au fost construite mii de mari întreprinderi de stat. Toate planurile au preconizat neabătut linia îmbunătățirii prin toate mijloacele a repartizării teritoriale a forțelor de producție și atragerea în circuitul economiei naționale a bogatelor resurse naturale din răsăritul țării și din regiunile Asiei Centrale.Uniunea Sovietică este o uniune liber consimțită, într-un stat unic, a unor națiuni și popoare libere și egale în drepturi. Din an în an, republicile sovietice înfloresc tot mai mult din punct de vedere economic și cultural, are loc o apropiere și mai strînsă a națiunilor pe calea construcției desfășurate a comunismului. Politica economică a partidului prevede dezvoltarea complexă și specializarea economiei tuturor republicilor unionale, în prezent toate au devenit republici socialiste dezvoltate din punct de vedere industrial. Fiecare dintre ele se poate compara în ceea ce privește gradul de dezvoltare economică și culturală cu multe state capitaliste.Rezolvînd sarcina principală a 

creării unei puternice economii socialiste, partidul a acordat totodată o mare atenție ridicării bunăstării materiale a poporului, îmbunătățirea nivelului de trai este țelul principal al dezvoltării societății noastre socialiste și a- cest lucru își găsește expresia în toate planurile de stat de. dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. în 1965 veniturile reale pe locuitor ale muncitorilor, funcționarilor și colhoznicilor au crescut de trei ori în comparație cu 1940. Ritmul înalt de dezvoltare a industriei grele a permis să se a- sigure o creștere rapidă a tuturor ramurilor industriei ușoare și alimentare.în prezent a căpătat o mare amploare construcția de locuințe. în anii puterii sovietice au fost construite sute de orașe noi, iar înfățișarea multor orașe vechi s-a schimbat radical. Cu totul altul a devenit și satul sovietic. Numai în ultimii cinci ani s-au investit circa 39 miliarde ruble în construcția de locuințe la orașe și sate. în a- ceastă perioadă, în orașe și așezări de tip orășenesc s-au construit locuințe cu o suprafață totală de a- proape 400 milioane m,p., iar la sate peste 2 milioane case pentru colhoznici. Amploarea construcției de locuințe devine și mai evidentă dacă vom arăta că înainte .de revoluție întregul fond de locuințe din orașele Rusiei .reprezenta doar 180 milioane m.p.în anii puterii, sovietice a fost înfăptuită revoluția culturală, au fost pregătite multe milioane de cadre de specialiști. în ritm nemai- întîlnit. se dezvoltă știința. Uniunea Sovietică a fost țara care a construit prima centrală atomo- electrică din lume. U.R.S.S. a fost primul stat care a lansat un satelit artificial al pămîntului, iar 

un om sovietic a devenit primul cosmonaut.Succesele dobîndite în dezvoltarea economiei U.R.S.S. dovedesc fără putință de tăgadă superioritatea noii orînduiri sociale. Biruința în ultimul război mondial a impus Uniunii Sovietice mari sacrificii. Peste 20 milioane de cetățeni sovietici și-au pierdut viața în acest război. Pentru a aprecia prejudiciile materiale este suficient să a- rătăm că'hitleriștii au distrus și in- . cendiat total sau parțial 1 710 orașe Și așezări muncitorești și zeci de mii de comune și sate. Suma totală’ a pierderilor provocate de război’se ridică la sute de miliarde de ruble. E lesne de închipuit ce culmi înalte ar fi atins economia sovietică dacă nu i s-ar fi impus un război greu și îndelungat.în anii de după război a fost nevoie de o încordare nemaipomenită a forțelor pentru a reface economia națională. în această perioadă, poporul sovietic, - sub conducerea partidului, a reușit să obțină noi și mari succese în dezvoltarea economiei, tehnicii și culturii, să ridice nivelul acestora pe culmi care au permis țării noastre să intre în perioada construcției desfășurate a comunismului.Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S. a stabilit perspectivele în- suflețitoare ale creării bazei tehni- co-materiale a comunismului. El a adoptat directivele planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe 1966—1970. în prezent toate eforturile partidului și poporului, întreaga activitate creatoare a țării sovietice sînt subordonate înfăptuirii practice a acestui plan. îndeplinirea directivelor adoptate de Congresul al XXIII-lea va constitui o nouă și importantă etapă în construirea comunismului.

în anii cincinalului — drept rezultat al folosirii multilaterale a realizărilor științei și tehnicii, al dezvoltării industriale a întregii producții sociale, al ridicării eficacității sale și a productivității muncii — se vor asigura o creștere continuă considerabilă a industriei, un ritm înalt și stabil al dezvoltării agriculturii și, pe baza aceasta, o ridicare considerabilă a nivelului material și cultural al vieții poporului. Venitul național va crește în decursul planului cincinal cu 38—41 la sută, producția globală a industriei cu 50 la sută, producția agricolă cu cel puțin 25 la sută, investițiile în economia națională — cu 47 la sută, veniturile reale pe locuitor — cu 30 la sută, productivitatea muncii în industrie — cu circa 33—35 la sută, în construcții cu 35—40 la sută, în agricultură cu 40—45 la sută.Mersul îndeplinirii planului de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1966 dovedește că poporul sovietic a luat un start bun în înfăptuirea sarcinilor noului cincinal. Planul pe 9 luni a fost îndeplinit înainte de termen la volumul global al producției și la majoritatea tipurilor de produse industriale. în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, volumul producției industriale a crescut cu 8,3 la sută. Sdccese însemnate au fost dobîndite în domeniul agriculturii. Recolta de cereale din acest an a fost mai mare decît în oricare altă perioadă din anii trecuți. Statul a achiziționat pînă acum peste 74 milioane tone de cereale, a crescut producția în domeniul creșterii animalelor, au sporit achizițiile de carne, lapte, lînă. Potrivit calculelor preliminare, producția globală agricolă va crește în anul curent cu circa 10 la sută. Toate a- cest.ea confirmă că linia de dezvoltare a agriculturii și de accelerare a dezvoltării producției industriale trasată de plenarele P.C.U.S. din martie și septembrie 1965 și aprobată de Congresul al TtXIIT-lea al partidului este foarte eficace.

Partidul nostru consideră că principala cale spre rezolvarea marilor sarcini ale cincinalului constă în perfecționarea metodelor socialiste de gospodărire, în îmbunătățirea planificării și intensificarea stimulentelor economice și a cointeresării materiale a lucrătorilor. Reforma economică înfăptuită în prezent creează condiții favorabile pentru realizarea unui ritm mai rapid de dezvoltare a economiei și pentru o ridicare considerabilă a eficacității producției sociale.în cursul ultimului an s-a efectuat o muncă considerabilă de reorganizare a conducerii producției industriale pe principiul ramurilor de producție, de aplicare a noilor metode de planificare și stimulare economică. în prezent, după noul sistem lucrează 673 de întreprinderi industriale, a căror pondere, în privința numărului personalului, reprezintă 10 la sută, iar în ceea ce privește volumul producției peste 12 la sută din producția industrială globală a țării.Rezultatele muncii acestor întreprinderi dovedesc că indicii lor e- conomici sînt mai buni decît în ansamblu pe industrie. Astfel, în decursul primelor nouă luni ale anului 1966 întreprinderile care au trecut la noile condiții de planificare și stimulare economică au depășit planurile și au sporit volumul producției realizate cu peste 11 la sută și al beneficiilor cu peste 20 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. în aceste întreprinderi se îndeplinește mai bine planul de sporire a productivității muncii care a crescut anul acesta cu 8 la sută față de numai 5 la sută pe ansamblul întregii industrii.Construcția comunistă în U.R.S.S. constituie o parte componentă a luptei revoluționare a oamenilor muncii din lumea întreagă. Uniunea Sovietică, laolaltă cu celelalte țări socialiste, fac tot ceea ce este necesar pentru a asigura condiții internaționale favorabile construirii socialismului și comunismului, pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a prieteniei și frăției lor, sprijină mișcarea 

de eliberare națională și înfăptuiesc o colaborare multilaterală cu tinerele state în curs de dezvoltare, apără cu consecvență principiul coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, dau o ripostă hotărîtă forțelor agresive ale imperialismului. Laolaltă cu toate celelalte țări socialiste frățești, Uniunea Sovietică va continua să acorde un ajutor și sprijin multilateral eroicului Vietnam, să lupte împotriva acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste, pentru triumful păcii în lumea întreagă.Dezvoltarea rapidă a economiei naționale a statelor socialiste și colaborarea mereu crescîndă între ele asigură o bază trainică pentru dezvoltarea continuă a forței lagărului socialismului.Se întărește colaborarea multilaterală dintre Uniunea Sovietică și România, colaborare bazată pe principiile internaționalismului proletar, ale prieteniei, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Crește schimbul de mărfuri dintre țările noastre. Colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală, statornicită între U.R.S.S. și Republica Socialistă România, este de un reciproc folos țărilor noastre, contribuie la accelerarea dezvoltării industriei, științei și culturii, la întărirea continuă a prieteniei dintre popoarele sovietic și român.O mare însemnătate pentru întărirea colaborării multilaterale dintre țările socialiste a avut Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia care a avut loc în iulie la București. Această consfătuire a demonstrat, încă o dată, în fața lumii întregi, năzuința țărilor socialiste de a asigura o pace trainică și securitatea în Europa, de a dezvolta mai departe colaborarea dintre ele potrivit principiilor egalității depline, a avantajului reciproc și a într-aju- torării tovărășești. Credincioasă îndatoririlor sale internaționaliste, Uniunea Sovietică va depune și în viitor toate eforturile pentru întărirea unității și forței comunității socialiste.
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O scrisoare pierdută

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres).La 6 noiembrie, Consiliul Ministerial al Organizației Unității Africane a adoptat o serie de rezoluții ale Comisiei Politice cu privire la teritoriile controlate de colonialismul portughez și spaniol în Africa și la problemele Rhodesiei, Africii de sud-vest, apartheidului din Republica Sud-Africană.Lucrările Consiliului s-au desfășurat într-o atmosferă mai destinsă după acordul intervenit în vederea eliberării delegației gui- neeze. La Addis Abeba s-a anunțat oficial că delegația guineeză, care a fost reținută de autoritățile din Accra, a fost eliberată și va lua parte la reuniunea la nivel înalt a șefilor de state și guverne ale cărei lucrări se desfășoară în prezent în capitala Etiopiei.Agenția France Presse anunță, citînd surse bine informate, că președintele Guineei, Seku Ture, a revenit asupra hotărîrii sale și va participa la Conferința șefilor de state și guverne ale O.U.A., care după ședința inaugurală de sîmbătă, va trece luni la abordarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de persoane au par
ticipat sîmbătă seara la un miting 
din centrul orașului New York, 
pentru a protesta împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam.Deschizînd mitingul, canonicul Must a declarat că mișcarea poporului american împotriva răz-

INIMA ARTIFICIALĂ
M ÎNLOCUI 1N VIITOR

boiului a căpătat un caracter național. Profesorul Conor Cruise O’Brien de la Universitatea din New York a cerut auditorilor „să-și manifeste voința în problemele de politică externă a țării lor", subliniind că „poporul american este în măsură să îndrepte greșelile comise de guvernul S.U.A.". David Mitchell, unul dintre primii americani care au rupt în mod public ordinele de chemare, în semn de protest împotriva războiului din Vietnam, a adresat tineretului american chemarea de a desfășura o campanie de protest împotriva acestei agresiuni. Ruth Turner, director adjunct al Congresului pentru egalitatea rasială, a declarat la rîndul său că Statele Unite trebuie să înceteze războiul în Vietnam și să se ocupe mai bine de soluționarea problemelor interne ale țării.
DELHI 6 (Agerpres). — Stmbătă s-a încheiat Congresul interna

tional de cardiologie, desfășurat în cursul săptămînii trecute la Delhi. Pierderile interventienistilor
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în fața drapelu
lui, luptători ai 
forjelor patrio
tice din Vietna
mul de sud sîn't 
felicitați pentru
succesele obținu
te în lupta împo
triva agresorilor

VIENA 6 (Agerpres). — 
tivul Teatrului Național 
Caragiale’ din București a pre
zentat sîmbătă seara pe scena 
„Akademietheafer" spectacolul cu 
piesa „O scrisoare pierdută", care 
s-a bucurat de un frumos succes. 
La spectacol au participat Ale
xander Auer, director al Direcției 
culturale în .Ministerul Afacerilor 
Externe 'al Austriei, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muhri, și președintele Parti
dului Socialist din Austria, 
Pittermann, precum și unii 
misiunilor diplomatice.

Ambasadorul României, 
ghe Pele, 
nuare o 
mâni au primit 
lej felicitări din partea a numeroa
se personalități ale vieții cultural- 
artistice prezente la recepție. Răs- 
punzînd cererilor sporite de bilete, 
actorii Naționalului au dat dumi
nică dimineața un al doilea spec
tacol cu „O scrisoare pierdută". 
Seara, a fost prezentată piesa „Oa
meni și șoareci" de John Steinbeck.

Comunicat

„A intra sau a nu intra în 
Europa ?“ Este marea dilemă 
britanică. După amînări, îndoieli 
și decepții, căutările par a fi de
venit presante în ultimul timp, 
întrunirea A.E.L.S. de la Li
sabona, deși considerată ca cea 
mai puțin interesantă din se
rie, a fost aproape total captată 
de spectrul Pieței comune. Mem
brii guvernului, ca de altfel și 
cercurile politice, participă activ 
la diverse colocvii, studii, confe
rințe. Parlamentul este un ecou 
permanent al temelor europene. 
Ziarele publică anchete. Sonda
jele Gallup urmăresc pulsul opi
niei publice. Magnații industriei 
și comerțului cîntăresc cu multă 
atenție perspectivele.

Un deputat îmi descria actuala 
tendință a politicii britanice prin 
imaginea figurată a unei corăbii 
care pînă acum a fost purtată de 
curenți, dar pe care anumite a- 
dieri de vint au început să o mine 
încet spre țărmurile continentu
lui. Este timpul să întindem pîn-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — O delegație a P.C.U.S. condusă de I. V. Kapitonov, secretar al C.C., a făcut o vizită în Italia și a avut convorbiri cu o delegație a P.C. Italian, condusă de secretarul general al partidului, Luigi Longo. In comunicatul dat publicității se arată că au fost examinate probleme de interes reciproc și s-a făcut un schimb de informații în legătură cu activitatea celor două partide. Delegațiile au discutat probleme privind situația internațională, acor-

situației mișcării interna- Europa.
dînd o deosebită atenție din Vietnam, problemelor muncitorești și comuniste ționale, ale securității înEle și-au reafirmat solidaritatea cu poporul vietnamez care luptă împotriva agresiunii S.U.A.S-a făcut un schimb de informații în legătură cu situația din cele două țări și relațiile dintre ele, delegațiile exprimîndu-și satisfacția față de îmbunătățirea a- cestor relații.

Savanții care au 
luat cuvîntul în 
cursul dezbaterilor 
au declarat că inima 
artificială va putea 
peste cîțiva ani să 
înlocuiască inima timonă bolnavă. Chi
rurgia cardiacă va 
merge pînă la capă
tul încercărilor de 
înlocuire a unor părți 
ale inimii și, în sfîr- 
șit, a întregii inimi, 
și asta într-un viitor 
care nu este prea în
depărtat, a afirmat 
doctorul K. Datey 
(India).

Totuși vor mai tre
bui mulți ani, a afir
mat dr. Pierre Du

chesal (Elveția) pen
tru a se pune la 
punct o inimă artifi
cială care să nu com
porte aparatura atît 
de complicată care 
face în prezent im
posibilă folosirea ei 
de către un om în 
condiții normale, ea 
fiind utilizabilă nu
mai în condiții cli
nice.

Dr. Paul Dudley 
White din Boston 
(Statele Unite) a de
clarat cu acest prilej 
că toate maladiile 
inimii ar putea fi e- 
vitate cel puțin de 
către oamenii tineri

și cei de vîrstă mij
locie. După părerea 
dr. White, singura 
mare dificultate că
reia trebuie să-i facă 
față cardiologul ce 
caută să prevină ac
cidentele cardiace 
rămîne aceea a atero- 
sclerozei, în special 
în cazul unei afec
țiuni coronare. To
tuși, succesele obți
nute pînă acum per
mit cardiologilor să 
fie optimiști, deoare
ce ei au început să 
cunoască 
tehnici
prevadă și deci să 
prevină

anumite 
care pot să

accidentele.

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
de Presă sud-vietnameză „Elibera
rea' anunță că în cursul primelor 
9 luni ale acestui an, forțele Arma
tei de Eliberare și populația din 
partea centrală a Vietnamului de 
sud au scos din luptă aproxima
tiv 100 000 de soldați și ofițeri din 
rîndul trupelor intervenționiste și 
saigoneze, dintre care aproximativ 
45 000 de ostași americani și circa 
8 000 de sud-coreeni. Patrioții sud- 
vietnamezi au capturat însemnate 
cantități de armament și muniție.

în această perioadă în Vietna
mul de sud au fost doborîte sau 
distruse 1 702 avioane și 1 254 de 
vehicule militare inamice.

★
HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că numărul avioa
nelor pierdute de S.U.A. în R. D. 
Vietnam se

La Frankfurt pe Main (R. F. Germană) peste 20 000 de oameni au protestat, 
în cadrul unei mari manifestații, împotriva intenției guvernului de a intro

duce așa-zisele legi excepționaleridică la 1 536.

zele — spunea el. Scrutind mai 
îndeaproape realitatea, mulți oa
meni politici constată că dacă 
Marea Britanie aruncă priviri in
sistente peste Canalul Mînecii, ea 
face acest lucru nu dintr-un sin
cer entuziasm față de Piața co
mună, ci mai mult împinsă de 
condiții obiective create de pro
priile sale dificultăți economice.

Proiectele laburiste prevedeau o 
rapidă redresare economică, în
tărirea lirei sterline, menținerea 
coeziunii Commonwealthului — 
adică ceea ce trebuia să asigure 
Marii Britanii un anumit nivel 
de independență în relațiile inter
naționale. Un asemenea program 
era apreciat ca fiind incompati
bil cu apartenența la Piața, co
mună, ale cărei organe suprasta
tale și încorsetări economice ar fi 
adus prejudicii pozițiilor brita
nice. Așa se explică de ce ade
rarea la C.E.E. era privită ca o 
favoare acordată „celor șase" și 
ca atare se cerea îndeplinirea 
prealabilă a unor condiții ca preț 
în schimbul consimțământului en
glez.

Lucrurile au evoluat însă altfel 
decît prevedeau formulele mani
festului electoral laburist din 
1964. Dificultățile economice au 
căpătat accente agravante, pre
siunile asupra lirei sterline au 
arătat că aceasta a devenit o mo
nedă vulnerabilă, au fost introdu
se drastice măsuri restrictive, in
clusiv înghețarea salariilor și 
creșterea deliberată a șomajului. 
Dependența față de dolar și, în 
general, față de băncile centrale 
occidentale creditoare, a impus 
noi limitări pozițiilor Marii Bri
tanii.

Oficial, condițiile amintite nu 
au fost radiate din agenda labu
ristă, dar despre ele se pomenește

din ce în ce mai rar. Unele reco
mandări recente — provenite mai 
ales de la Bonn, dar și din alte 
capitale occidentale — sugerează 
Londrei să iasă cit mai curînd 
din espectativă și din inacțiune 
pentru a evita o izolare care se 
profilează crescîndă.

înainte însă de a face pasul, 
se aude tot mai frecvent și o altă 
întrebare: a renunța sau a nu 
renunța la rolul pe care Anglia 
îl mai are „dincolo de mări" ? Rol 
extrem de costisitor — două mi
liarde de lire anual numai pen
tru bugetul militar. Totuși, pen
tru a se putea păstra un aseme
nea rol, s-a avut în vedere și o 
altă alternativă : crearea unui fel 
de piață anglo-saxonă împreună 
cu S.U.A., Canada și cîteva țări 
din A.E.L.S. Care ar fi conse
cințele ? După părerea unora, „re
lațiile speciale" anglo-americane 
ar duce la o creștere atît de 
mare a investițiilor nord-ameri- 
cane în Marea Britanie, încît ar 
însemna practic trecerea pîrghii- 
lor de comandă ale economiei en
gleze în mîinile magnaților de 
peste ocean.

Calculele și perspectivele par 
să acorde totuși preponderență 
„soluției europene". Orientarea 
spre vechiul continent este sus
ținută de argumentul că numai 
Europa poate oferi Marii Britanii 
prilejul și condițiile favorabile 
pentru o cooperare economică a- 
vantajoasă.

într-un interviu acordat ziaru
lui hamburghez „Die Welt", Geor
ge Thomson, cancelar al ducatului 
de Lancaster, avînd în același 
timp funcția de ministru însăr
cinat cu problemele europene, a 
arătat: „Țelul nostru în Europa 
este o comunitate europeană mai 
largă, incluzînd nu numai pe 
membrii C.E.E. și A.E.L.S., ci atî- 
tea țări cîte vor dori să se ală
ture". Multor observatori li se 
pare că intențiile laburiste nu 
sînt încă îndeajuns de conturate, 
dar că însăși 
flectă efortul 
ția Europei, 
precizează că 
fie „un efort 
rea Britanie 
Franța în vederea 
unor noi relații cu Europa de ră
sărit". Pe malurile Tamisei se 
constată că a sosit timpul ca Eu
ropa să fie în sfirșit „redesco
perită".

exprimarea lor re- 
căutărilor în direc- 
Ziarul „Guardian" 
acesta ar trebui să 
sincer pe care Ma- 
să-l împartă cu 

deschiderii

L. RODESCU

gS PEKIN. A luat sftrșlt cea 
de-a 15-a sesiune a comisiei 

sovieto-chineze de colaborare teh- 
nico-științifică ce s-a desfășurat 
la Pekin. A fost semnat un pro
tocol cu privire la colaborarea 
celor două țări In domeniul știin
țific și tehnic în cel de-al doilea 
semestru al acestui an și în piJ- " 
mele șase luni ale anului viitor

Recent, comisia de anchetă asupra crimelor de război ale imperialiștilor americani în Vietnam a publicat un document zguduitor. Actele comise de invadatori stîr- nesc oroare și oprobriu. Faptele ce le săvîrșesc zi de zi, oră de oră pe întreg teritoriul țării, de la Lang Son la Ca Mau îi zugrăvesc ca sugrumători ai libertății și independenței poporului vietnamez. Tăgă- duind poporului vietnamez drepturile sale naționale fundamentale — independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială — sfidînd cele mai elementare norme de conviețuire internațională, disprețuind însăși conștiința și morala umană, Statele Unite recurg tot mai mult, în războiul lor de agresiune, la mijloace inumane.încâlcind brutal acordurile de la Geneva care interzic amplasarea de instalații militare străine în Vietnam, Statele Unite au transformat întreaga regiune de coastă din sudul paralelei 17 într-un lanț de baze și aerodromuri. Corpul ex- pediționar american, ajungînd în prezent la 345 000 de oameni, asistat de 53 000 de mercenari sud- coreeni, australieni, neo-zeelandezi, filipinezi și tailandezi, și avînd la dispoziție aproximativ trei mii de avioane și de elicoptere, 2 000 de piese de artilerie grea și mii de blindate, se năpustește zi și noapte asupra teritoriului sud-vietnamez, în încercarea zadarnică de a forța populația să renunțe la lupta pentru libertate. La timpul respectiv, ziarul nostru a publicat dezvăluirile făcute de însuși ministrul apărării al S.U.A., Mc Namara, în legătură cu planurile americane de intensificare a războiului. Mc Namara declara că din producția de un milion de tone de bombe, prevăzută în acest an în Statele Unite, 638 de mii de tone sînt destinate Vietnamului. Tot el arăta că media lunară de bombe aruncate în Vietnam în al doilea semestru al anului acesta depășește media pe lună a bombelor folosite de Statele Unite în Europa și Africa în timpul

ultimului război mondial. Cîteva detalii de pe o fotografie aeriană, sau o simplă presupunere, sînt suficiente pentru ca aviația americană, adesea în combinație cu unități de artilerie, să pornească la acțiune împotriva unui sat care ar găzdui forțe patriotice. Or, se a- rată pe drept cuvînt în declarația Comisiei de anchetă — deoarece întreg poporul participă la lupta împotriva invadatorilor, care este satul sud-vietnamez în care să nu se afle patrioți ?în fața camerelor de televiziune și a aparatelor de fotografiat, sol- dații americani împart copiilor sud-vietnamezi bomboane

batalioane ale infanteriei marine americane. Nu-i decît un morman de ruine sub o vegetație ciopîrțită. Nu mai există nici un pom care să nu poarte pecetea obuzelor americane. Un cîmp de la marginea satului este transformat în cimitir. Zeci de cadavre în descompunere au fost aruncate acolo la nimereală,' la cîțiva pași de o mocirlă. Nu mai există nici un suflu viu în acest sat“. Venit în inspecție, generalul Westmoreland, comandantul șef al forțelor americane în Vietnam, felicită, în mijlocul ruinelor, pe generalul Lowell English, spunîndu-i: „Această luptă a fost o mare victorie... sînt mîn-

care, de frica mîmei popoarelor n-au îndrăznit să le folosească nici fasciștii în timpul celui de-al doilea război mondial, este aceea de a distruge culturile, de a teroriza populația, în intenția de a-i fringe voința de luptă. Peste tot — se arată în document—după trecerea avioanelor care răspîndesc substanțe toxice ești martorul aceleiași imagini dezolante : orezul îngălbenind, bananierii, cocotierii și alți arbori fructiferi uscîndu-se, păsările și peștii mor, oameni — femei, copii, bătrîni — sînt cuprinși de dureri insuportabile. în pofida protestelor vehemente ale opiniei publice de pretutindeni, Statele Unite nu

independent și suveran. Conducătorii americani nu încetează să repete : „Acceptați pacea și noi vom înceta să vă bombardăm". Este o mostră de fățărnicie, căci întreg globul știe că instaurarea păcii în Vietnam depinde de cei care au declanșat agresiunea. Armata vietnameză — se arată în document — nu ocupă nici o bucățică de pă- mînt american; ea n-a bombardat nici o școală, nici un spital și nici un sat american. Dimpotrivă, imperialiștii americani s-au deplasat la 13 000 de km și au intervenit în treburile interne ale poporului vietnamez, au instalat la sud de paralela 17 un regim de dictatură
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tunci cînd nu-i ucid — cîteva ambulanțe cu medici americani acordă ajutor rănirilor din rîndul populației civile, iar autoritățile fac pe toate căile reclamă „mări- nimiei" lor. Toate acestea nu sînt decît încercări stingace de a acoperi fărădelegile comise împotriva poporului din Vietnamul de sud, acțiunile barbare de masacrare a populației civile, cu scopul de a o îngenunchea și a o forța să accepte rînduielile convenabile imperialiștilor. Iată o relatare a unui martor ocular Marc Hutten, corespondentul agenției „France Presse", scrie : „Satul Phuong Dinh, situat la 22 km sud de Chu Lai, nu mai există. A fost ras de pe suprafața pămîntului de un potop de foc. De asemenea, alte două sate au servit drept obiective în cadrul operațiunii „Texas". întreprinsă de trei

dru de dv.... felicit gloriosul corp de marinari".„Zi și noapte — se arată în documentul amintit — în Vietnamul de sud, sub focul aviației și artileriei americane ard sate... locuitorii deposedați de rezervele lor de hrană, pierzîndu-și bunurile, sînt o- bligați să trăiască în subterane, să lucreze în orezării noaptea ; dar noaptea, avioanele americane, dotate cu rachete luminiscente, caută să detecteze orice urmă de viață, pe întinderi imense".Revoltă și indignare stîrnește în întreaga lume folosirea gazelor toxice împotriva oopulației din Vietnamul de sud. Oficial, aceste gaze se numesc „desfrunzitoare" și sînt destinate, după cum scria „New York Times", să împiedice aprovizionarea forțelor patriotice. De fapt, destinația acestor gaze, pe

par a renunța la acest procedeu barbar de ducere a războiului.Am citit sute de pagini de texte prin care Statele Unite încercau să inoculeze opiniei publice impresia că gazele folosite în Vietnamul de sud ar fi „nevătămătoare" pentru oameni. Or, zeci de mii de oameni au suferit grav de pe urma intoxicațiilor cu aceste gaze, mulți din ei și-au pierdut viața. Sînt numeroase cazurile cînd devin victime chiar militarii care folosesc produsele chimice. Imperialiștii recurg la mijloace tot mai odioase împotriva poporului din Vietnamul de sud, în încercarea de a-1 obliga să-și plece capul, să renunțe la lupta sa eroică pentru libertate.Mînie și, în același timp, o îngrijorare crescîndă stîrnește în întreaga lume agresiunea imperialiștilor americani împotriva Republicii Democrate Vietnam — stat

militară, profund detestat de popor, au împiedicat și împiedică unificarea țării, desfășoară de peste doi ani un război barbar împotriva R. D. Vietnam. Zonele de a- tac ale aviației s-au lărgit neîncetat. Sînt sistematic bombardate numeroase orașe — centre de regiune, sute de sate au fost distruse sau incendiate. Avioanele se năpustesc asupra spitalelor și școlilor. După cum se arată în document, în R.D, Vietnam agresorii au distrus pînă acum 294 de școli, 74 spitale, infirmerii și maternități, 80 de biserici și 30 de pagode. Țelurile războiului dus de S.U.A. sînt reliefate deosebit de clar de bom- ‘ bardarea sistematică a barajelor și digurilor, cu scopul de a provoca inundații și a înfometa milioane de oameni. Documentul înfățișează o imagine vie a nenumăratelor fărădelegi comise de agresori.

Oameni din rîndul populației civile — elevi și profesori, pacienți și medici, țărani aflați la muncile cîmpului, pescari, femei și copii în adăposturi — devin zi de zi victime ale acestor atacuri.înaltele sale idealuri — libertatea, independența, dreptul de a hotărî singur asupra destinelor sale — insuflă poporului vietnamez voința de necurmat de a lupta e- roic împotriva agresorilor. „întreg poporul vietnamez din nord și din sud — se arată în document — este hotărît să lupte pînă la capăt pentru a zădărnici agresiunea și încercările de înrobire americane, pentru a-și apăra dreptul de a trăi independent și liber".Poporul român, care și-a manifestat de la început simpatia frățească și solidaritatea deplină cu lupta Vietnamului eroic, își ridică glasul condamnînd agresiunea și denunțînd cu indignare crimele sălbatice comise de imperialiștii a- mericani pe pămîntul vietnamez. Popoarele tuturor țărilor socialiste, întreaga omenire progresistă și iubitoare de pace este alături de poporul vietnamez. Declanșînd și extinzînd războiul lor de agresiune, Statele Unite s-au încărcat cu o grea răspundere. După cum se a- rată în Declarația de la București cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, agresorii nu vor putea evita să plătească pentru uriașele distrugeri și pagubele materiale pricinuite poporului vietnamez, pentru orașele și satele ruinate, pentru spitalele și școlile mistuite de incendii, pentru căile de comunicație distruse, pentru toate actele lor de barbarie comise față de populația pașnică. Autoritățile Statelor Unite trebuie să știe că cu cît vor fi săvîrșite mai multe crime împotriva poporului vietnamez, cu atît mai mare va fi gravitatea culpei, cu atît mai aspră va fi pedeapsa pentru această culpă.

■ PHENIAN. Ministerul Aface
rilor Externe al R.P.D. Co

reene a dat publicității o declara
ție, în care se arată că în perioa
da 20 octombrie — 3 noiembrie, 
armata americană șl sud-coreeană 
au săvîrșit 33 de provocări mili
tare împotriva R.P.D. Coreene în 
diferite puncte ale liniei de de
marcație. Aceste acte de provo
care războinică, subliniază decla
rația, constituie o gravă amenin
țare la adresa păcii în Asia și în 
lume.

HBONN. Duminică s-au desfă
șurat în landul vest-german 
Hessen alegeri pentru landtag. Ob

servatorii politici 
importanță acestui 
rezultatul căruia 
oarecare măsură 
viitor a marilor partide în 
coaliției guvernamentale.

acordă mare 
eveniment de 

depinde într-o 
atitudinea de 

criza

B VARȘOVIA. în capitala R. P. 
Polone a sosit sîmbătă Paul 

. Martin, ministrul afacerilor 
ne al Canadei. în aceeași 
a făcut o vizită ministrului 
rilor externe al Poloniei,
Rapacki, cu care a avut o convor
bire.

exter- 
zi, el 
aface- 
Adam

«ROMA. Minlslrul comerțului 
exterior al Italiei, Giusto Tol- 
loy, a menționat într-un interviu 

că ministerul său studiază posibili
tățile lărgirii schimburilor econo
mice ale Italiei cu țările socialiste. 
Problema care se pune este aceea 
a creării premiselor unui salt ca
litativ în ce privește relațiile co
merciale pe scară mondială — a 
spus el.

0 MOSCOVA. După cum anunță 
agenția TASS, la 22—23 no

iembrie George Brown, 
de externe al Marii Britanii, 
face o vizită neoficială 
Sovietică.

ministrul
va

tn Uniunea

Al. CÂMPEANU

Varșovia, 
Congresu

lui european al criticilor literari, 
organizat de secția poloneză a 
COMES (Comunitatea Europeană 
a scriitorilor), la care participă 
reprezentanți ai criticii literare din 
19 țări, 
iembrie 
români 
Streinu.

S’! VARȘOVIA. La 
™ continuă lucrările

în ședința din 5 no- 
au luat cuvîntul criticii 
Dan Ilăulică și Vladimir
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