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Calendarul competițional al U.T.C. prevede o serie de întreceri specifice iernii, care se vor organiza și desfășura in cadrul competiției de masă cu caracter republican „Cupa Tineretului". Se organizează. astfel, un concurs de patinaj viteză, pentru elevi (fete și băieți, între 14—19 ani) cu etapele de masă In luna ianuarie, iar etapa finală la Harghita, în zilele de 14—15 februarie. Concursul „Săniuța de argint", dedicat tot elevilor, se află Ia a 8-a e- diție. Etapa de masă se va desfășura pînă Ia 9 februarie, etapa pe localitate — pînă la 22 februarie, etapa pe județ — pînă Ia 9 martie și finala pe tară — 15—16 martie la Sinaia. pe noua pîrtie de bob. In sfîrșit, a treia întrecere dotată cu „Cupa Uniunii Tineretului Comunist" este concursul de schi ce se organizează pentru tinerii de la sate ale cărui etape se vor desfășura după cum urmează : pînă la 2.II. — etapa pe asociație ; pînă la 9.II. — etapa pe centre de comune : pînă Ia 23.11. — etapa pe județ : finala va avea loc la 9 martie, la Poiana Brașov.'Pentru a asigura condițiile materiale de desfășurare a acestor competiții dc masă, C.C. al U.T.C., împreună cu alți factori cu atribuții in domeniul sportului, a întreprins o amplă acțiune de dotare cu materiale specifice sporturilor de iarnă a asociațiilor sportive. Astfel, asociațiile din 135 de comune, aparținind unor județe cu profil montan și cele cu relief deluros, au fost înzestrate cu 6 000 perechi de schiuri. C.C. al U.T.C. a dotat, de asemenea, 400 de asociații sătești cu materiale pentru practicarea tenisului de masă, respectiv mese, palete și mingi.Este acum rîndui organizațiilor U.T.C. și asociațiilor sportive să-și dovedească inițiativa și spiritul organizatoric. Tn primul rînd, trebuie să organizeze, fără a mai aștepta nimic, acțiuni de muncă patriotică pentru amenajarea de patinoare naturale, pirtii de schi si sanie. Nu e nici o dificultate să fie amenajate patinoare in fiecare localitate, in fiecare școală, mai ales că în majoritatea lor bazele sportive școlare sînt bituminizate și ele nu necesită decit niște simnle rigole de lemn sau chiar din zănadă bătucită pentru a menti—, citeva ore pînă să înghețe, apa turnată neste aceste suprafețe. Desigur, utilizarea lor presupune o întreținere continuă, refacerea stratului de gheață. Există, anoi. posibilitatea de a valorifica sursele frigorifice existente in toate localitățile mai mari ale țării, pentru amenajarea de patinoare artificiale, dună cum întrebuințarea spațiilor căminelor culturale practicarea unor adecvate — șah. tenis masă. lupte etc. — nu poate trece neobservată. Organele și organizațiile U.T.C., împreună cu cele sportive, atră- gînd toti profesorii de educație fizică, ca și sportivii de performanță, trebuie să deschidă centre de inițiere si practicare a sporturilor de iarnă, să organizeze cursurile pentru arbifri-eievi |a aceste disc-nline. să ceară întreprinderilor comerciale să aprovizioneze cit mai bine magazinele cu materiale sportive și. bineînțeles, să organizeze, zilnic, concursuri pentru desemnarea campionilor pe clase, școală, sat sau comună, astfel incit aceste întreceri să se constituie în excelente teste pentru verificarea și desemnarea celor mal buni sportivi, capabili să încerce marea performanță in cadrul etapelor superioare ale „Cupei U.T.C.".
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1 „Acțiunile r CU SARCINILE DE PLAN ÎNDEPLINITE

i în sprijinul
producției continuă

cu intensitate sporită"„Decembrie este pentru noi o lună de amplificare a eforturilor de pînă acum, hotărîtoare — ca în întreaga economie, de altfel — în ceea ce privește realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul acesta, a angajamentelor asumate. Zilele record din perioada Congresului partidului, acțiunile in sprijinul producției continuă cu intensitate spârită".Cuvintele, mature și semnificative pentru un întreg colectiv de muncă, aparțin tinărului comunist Nicolae Crăciun, secretarul comitetului U.T.C. de la Combinatul chimic din Craiova. Tot el este cel care ne îndeamnă să notăm citeva argumente, fapte concrete ale colegilor săi de muncă. In numele cuvîntului dat. Colectivul de muncitori de la instalația tehnologică amoniac I realizează zilnic, peste plan, o producție de 5—8 tone, rînd astfel îndeplinirea a angajamentului anual de 100 tone. La instalația I depășirile de plan sînt mult mai mari. Producția suplimentară dintr-o singură zi, de pildă, ar asigura cantitatea de îngrășăminte necesară pentru 40 de hectare. Cind notăm această cifră, secretarul ne roagă să reținem. alături de virstnici, numele citorva tineri : Constantin Marcu, Nicolae Curcă. Oprea Olteanu. Aceasta, pentru că cei 3 000 de uteciști reprezintă mai mult de jumătate din număriil oamenilor muncii din combinat, înaltul exemplu pe care-1 dau tinerii este cu atît mai revelator, cu cit producțiile suplimentare se obțin în contextul în care utilajele lucrează fără întrerupere, la capacitatea maximă.Am străbătut cîteva secții, am stat de vorbă cu tineri chimiști ; la fiecare Ioc de muncă am reținut hotărîrea fermă a acestor oameni de a-și face pe deplin datoria. „Sînt amecist, răspund de buna funcționare a aparatelor

de măsură și control — ne spune Nicolae Curcă, de la instalația azotat I. La prima vedere s-ar părea că nu-i greu să supra- veghezi un panou de comandă. Este, însă, foarte greu. Trebuie să stăpînim ții chimice instalație, funcționeze în. secunde, cundă“. Și-n cadrul acestei ireproșabile funcționări — reține reporterul — se smulg instalațiilor producții peste plan.La instalația butanol, cîțiva muncitori hi-1 recomandă, cu mîndrie, pe tînărul Ion Schiba. „Liceanul lucrează de patru ani la noi, și-n tot acest timp a știut să-și păstreze fruntea sus, privirea dreaptă". Ion Schiba se

miraculoasele reac- care se produc în pentru ca totul să perfect, sincronizat în fracțiuni de se-

asiguri tmicăazotat

LF.I re- valoarea sarcinilor în indus-
• PESTE 700 MILIOANE prezintă depășirii de plantria Capitalei, pînă în prezent. în urma aplicării în producție a numeroase i- nițiative lansate de colectivele de oameni ai muncii în

marca întrecere socialistă, pentru îndeplinirea cincinalului înainte 4e vreme.Generatoare de eficientă tehnică și economică, de creație științifică și spirit novator, cele 69 de initiative din a- cest an, generaliza-

te in peste 250 de întreprinderi bucu- reștene, au urmărit in principal modernizarea produselor și tehnologiilor, reducerea importurilor, a consumurilor specifice de materii prime și materiale, precum și valorificarea superioară a deșeurilor.
• NOMENCLATORUL DE PRODUSE al întreprinderii de utilaj petrolier din Tîrgoviște — unitate care a chemat la întrecere, în acest an, toate unitățile de profil din țară — s-a îmbogățit cu noi agregate. între acestea se remarcă noul tip de instalație FG-8 pentru forajul geologic în structuri dure p.nă la 800 metri adîncime. precum și o serie de tipodimen- siuni de armături industriale — produse prevăzute pentru producția de serie din anul viitor.
• NOILE CAPACITĂȚI INDUSTRIALE intrate recent în circuitul productiv Ia întreprinderile de sirmă, prelucrare a maselor plastice și de utilaj tehnologic din Buzău au atins înainte de

termen parametrii proiectați — lucru care le va permite să realizeze, în plus, pină la finele anului, pe această cale, un spor de producție evaluat Ia circa 63 milioane lei.

ALE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale se

siunii a XlV-a a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 19 decembrie 
1974, ora 10 dimineața.

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ

A VACANTEI DE IARNĂ

(Continuare în pag. a lll-a)
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ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

FUNCȚIONALITATEA SPAȚIILOR
DE IERNAT ESTE ASIGURATĂCum este pregătit sectorul zootehnic pentru iernat ? Este asigurat necesarul de furaje, adăposturile sînt bine amenajate, instalațiile mecanice, funcționează ? Acestea au fost principalele aspecte pe care le-am urmărit în raidul întreprins în citeva u- nități cooperatiste din județul Prahova.Atenția deosebită pe care au acordat-o acestui capitol cooperativele agricole din Bucov, Urlați, Vadu-Săpat, Fintînele, Cep- tura a făcut ca, încă de acum o lună, pregătirile să fie practic încheiate. Pe lingă fiecare sector zootehnic există o bucătărie furajeră, pentru procurat sfeclă șiBucov, de pildă, tovarășul giner șef Alexandru

funcționează tocătorii furajele grosiere, s-a necesarul de borhot de de bere etc. La C.A.P.in-Apostol
• în Adunarea Generală a O.N.U. s-au înche
iat dezbaterile pe marginea inițiativei României 
privind creșterea rolului O.N.U, în viața interna
țională
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ECONOMIEI
DIN ANGLIA
ȘTIRI DESPRE
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• După o partidă care 
a durat trei ore, în
„Turneul campionilor"
NĂSTASE - VILAS:
2-3

• Șah pe glob

Karpov: DACĂ NU 
M-AȘ GINDI LA VIC
TORIE, NICI NU AR

TREBUI SA JOC

• CONCURS NATIO
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BUCII

• MALADIILE 
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ne-a spus că necesarul de furaje este asigurat pînă la recolta viitoare. Cele cinci grajduri, care adăpostesc 450 de bovine și 300 vaci cu lapte și juninci, sînt bine întreținute și asigură condiții optime pentru iernat. Aici muncesc și tinerii Catița Lambă și Tudor Fieraru care sînt apre- ciați ca destoinici îngrijitori. De altfel producția la lapte obținută în acest „an vorbește de la sine ; s-au realizat în medie 2 450 de litri pe cap de vacă furajată fată de 1 900 cit era prevăzut.Preocupări similare sînt specifice și cooperatorilor din cadrul C.A.P. Urlați.— Ne-am verificat balanța furajării încă de la începutul toamnei — tie relatează tovarășul Nicolae Lazăr, președintele cooperativei — și am constatat că mai sint necesare încă o sută de tone de fin. Pînă la această dată am procurat 80 de tone iar în prezent noastre sint plecate la pentru a mai aduce și de 20 de tone.Și aici s-a revăzut din spațiile de iernat : au fost verificate la toate adăposturile instalațiile electrice, instalația termică, iar de curînd a fost dată în folosință și instalația automată de apă. De asemenea, bucătăria furajeră este amenajată corespunzător și dotată cu tocător, moară cu ciocănele, mașină de pentru dospirea etc. „Ne tinărul Nicolae Vijiac, care crează aici împreună cu fratele său — să îngrijim cit mai bine cele 26 de vaci pe care le avem repartizate in așa fel incit în

anul 1975 să obținem în plus cel puțin un litru de lapte, pe cap de vacă în fiecare zi".Se poate deci afirma că In aceste unități cooperatiste sectorul zootehnic este pregătit pentru iernat, că producția anului viitor, din acest punct de vedere, este pregătită, că iarna, în adevăratul sens al cuvîntului, poate veni.
ION TOMESCU

FOTBAL ’75

Știri din actualita-
tea sportivă interna
țională

atelajele munte restultimp

bătut porumb. bazine prepararea furajejor, grosierelor cu melasă străduim — ne spunea lu-

22 decembrie se vrea începu
tul unei vacanțe reușite din toate 
punctele de vedere. Pînă atunci 
însă, prin afișe, emisiuni la sta
țiile de radio-amplificare, discu
ții în organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. sînt aduse la cunoștința 
elevilor și studenților programe
le de activități întocmite în toate 
unitățile școlare.

Pentru elevii bucureșteni sînt 
prevăzute o serie de activități 
politice și cultural-educative ca : 
faza pe școală a concursului de 
arte plastice „Bucuria culorilor" 
care se va încheia cu o expoziție 
municipală a celor mai bune lu
crări, faza pe școală a concursu
lui cultural-artistic „România 
socialistă, țara mea de glorii" 
pentru elevii din învățămîntul 
liceal, profesional și postliceal, 
iar în cadrul concursului „Bucu
rești — centru industrial- — or
ganizat pentru elevii din școlile 
generale se vor efectua vizite în 
întreprinderi. Conferința „Făurari 
conștienți ai noii istorii a țării" 
va deschide seria manifestărilor 
închinate sărbătoririi zilei de 30 
Decembrie. Comitetul municipal 
U.T.C. în colaborare cu Inspec
toratul școlar, Comitetul pentru 
cultură și educație socialistă și di
recțiile teatrale vor organiza Festi
valul filmului pentru tineretul 
școlar, vizionarea unei gale de 12 
filme la Casa de cultură a tinere
tului din sectorul 7 (Ecran-club), 
ca și a unor spectacole de teatru 
pentru tineret.

Și cum vacanța mai înseamnă 
și multă mișcare în aer liber, 
sport, organizațiile U.T.C. vor 
asigura folosirea intensivă a te
renurilor și sălilor de sport pe 
toată durata vacanței, întocmind 
programe de activități concrete în 
care sînt cuprinse orele de acces 
în sală și pe teren, precum și 
responsabilii cu materiale și echi
pament sportiv pentru cei care 
vor participa la diferitele con
cursuri de șah, tenis de masă, 
patinaj. O parte din elevi, peste 7 000, vor beneficia de bucuriile 
vacanței în taberele de odihnă și 
instruire organizate la munte și 
la mare, 2 000 de elevi vor merge 
în excursii de 4—8 zile, iar 12 000 
în excursii cu durata de 1—2 zile.

De o atenție deosebită se bucu
ră și pregătirile care se fac pen
tru serbarea pomului de iarnă

dedicată elevilor în vîrstă de 
pînă la 15 ani, iar pentru cei din 
liceele real-umaniste, de specia
litate, școli profesionale' și post- 
lioeale se va organiza „Carnava
lul fulgilor de nea" la cluburile: 
Ateneul tineretului, Universal- 
club, Club T4, Ecran-club, Teh- 
nic-club, Modern-club și casele 
de cultură din sectoarele 2 și 6.

Vacanța studenților va fi mai 
scurtă, dar nu mai puțin bogată 
în tot felul de acțiuni bine con
cepute și organizate. Un număr 
de 1 032 de studenți bucureșteni 
își vor petrece vacanța în tabere
le de odihnă și cele alpine de 
schi de la: Sîngeorz-Băi, Pre
deal, Pîrîul Rece, Brașov, Slănic 
Moldova, Piatra Arsă, Babele etc.

Pentru cei rămași acasă, casa d» 
cultură a studenților, cluburile, 
le oferă un program foarte va
riat: în fiecare joi, sîmbătă și 
duminică se vor organiza seri 
cultural-distractive (dans cu for
mația „Sincron II", momente ve
sele și concursuri distractive), 
teatrul studențesc „Podul" și an
samblul „Doina" vor prezenta 
spectacole. La revelionul studen
țesc din acest an care se va des
fășura în două locuri — Groză
vești și Regie I — se estimează 
a participa circa 2 400 de per
soane.

O vacanță cît mai plăcută!

ION MIHALACHE

’olileralurâ nouă
pentru omul no»

Eroul de mîine
Ca fenomen de suprastructură, cultura, și implicit literatura, reflectă obligatoriu realitatea, inclusiv plăsmuirile închipuirii artistului adevărat. Astăzi, mai mult ca oricînd, în roman, nuvelă, piesă de teatru își face loc, tot mai insistent, omul nou — constructor al socialismului chiar omul care desâvîrșește a- ceastă minunată construcție.Ca medic și scriitor îmi permit să văd acest erou de mîine (al unui mîine pe care nu-1 văd plasîndu-se la o mare distanță temporală) în detaliile structurii lui psihice, cu întreaga lui încărcătură de virtuți și metehne. Eroul de mîine este un om șco- lit. care cunoaște bine rosturile meseriei lui, își iubește familia și privește înainte. A fost un copil precoce, și, dintr-un anumit punct de vedere, a rămas copilăros, poate și pentru că n-a cunoscut ororile războiului. El luptă pentru pace fiindcă-si iubește viața și casa. E vigilent și intransigent. Este erou de epopee sau de dramă, om de acțiune. eliberat de prejudecăți. De aici provin cele mai puter-

și

nice conflicte ale literaturii, din lupta omului cu el însuși în vederea perfecționării, a autode- pășirii la cit mai mulți indici, de la o vîrstă din ce în ce mai fragedă. Din ce în ce mai mult, copiii vor semăna cu adulții, iar adulții vor păstra ceva din copilăria lor. Eroii literaturii, de azi, dar și ai viitorului nu pot fi idilici. Oamenii de azi sînt superiori celor de ieri prin mai matura lor gîndire, prin absenta sentimentalismelor din romantismul lor imbărbătător. Nu vor mai fi moșteniri și zestre decît în literatura istorică și de aceea omul va trebui să se construiască autonom, se va realiza numai în funcție de propria valoare. în „conjuctură" va intra doar sănătatea, dotarea Iul psiho-intelectuală, caracterul, intr-un cuvînt — propriile lui însușiri, în armonie sau dezacord cu cele ale celor care-1 înconjoară și cu cele considerata de societate drept acceptabile.

lui

MIHAI NEAGU BASARAB
(Continuare în pag. a ll-a)

Sosirea delegației Frontului de 
Eliberare din Mozambic, condusă de 
Samora Machel, președintele FRELIMO

■ wii? ife'i

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, duminică la amiază a sosit în Capitală, într-o vizită de prietenie în țara noastră, o delegație a Frontului de Elibe-
dinrareSamoraFRELIMO.Din delegație fac Rebelo, membru al Central și al Comitetului Execu-

Mozambic, Machel, condusă de președinteleparte Jorge Comitetului
SA DiSCUTA

O LECȚIE severa
I-am dat întîlnire lui Ion Gava...
Nu a venit I Dincolo de impolitețe, gestul său denotă lașitate. 

Inutil să spun că am fost mîhnit. După ce am vorbit cu secretarul 
organizației de partid, cu secretarul organizației U.T.C , cu mais
trul său și cu fratele său, am înțeles că totul nu se rezumă doar 
la cei 300 de lei, cum crezusem la început. Carențele sale în 
educație sînt mult mai adinei. Aria lor se întinde de la sfidarea 
regulilor de comportare în fabrică și in oraș, pînă la egoism.O mamă are nevoie de ajutor ! Fiul cel mic spune : „Nu dau nici-un ban !“Fiul cel mic... are 18 ani. II cheamă Ion Gava și este frezoi la întreprinderea mecanică din Cimpulung Muscel. A cîștigat. din martie, de cind s-a încadrai în întreprindere, pină in prezent. o sumă respectabilă.

In octombrie, remunerația a fost de această sumă300 lei pentru a-și ajuta mama, aflată în spital, în altă localitate. Bolnavă de 4—5 ani, in ultima vreme starea sănătății mamei sale s-a înrăutățit. Fratele mamei. Ion Dumitrescu, a ținut un „consiliu de familie" care a hotărit să se strîngă 1 000 lei

2 077 lei. i s-au lui Din cerut

pentru a duce bolnava la București, la un consult medical și pentru a cumpăra unele medicamente ce lipseau din spital. El, Dumitrescu, a oferit 400 lei, iar copiii — cite 300 fiecare. A dat banii numai fiul cel mare, Sorel Gava, lăcătuș-mecanic la aceeași întreprindere. Tot Sorel, împreună cu unchiul său, au fost să o viziteze pe bolnavă. Fiul cel mic a refuzat. De cind s-a internat în spital, Ion Gava nu a fost să-și vadă mama— De ce refuză să dea banii ? — l-am întrebat pe Sorel Gava.— Pentru că, zice el, unchiul meu i-ar folosi în interese personale, adică pentru a-și cumpăra lemne... Ceea ce nu este adevărat 1 Cind am vorbit cu

Ion, mi-a spus, pînă la urmă, că nu poate da banii pentru că vrea să-și cumpere haine. Iarăși un motiv străveziu, pentru că are ce îmbrăca...Am discutat mult cu tratele cel mare. M-a interesat, mai a- les, de ce nu încearcă să contribuie la schimbarea comportării lui Ion. Răspunsul său a fost că ei lucrează în schimburi diferite și că nu au cum să se întilnească. Adevărul, însă, nu poate fi acesta După părerea mea, Sorel evită să discute serios cu fratele său mai mic pentru că nu-1 interesează ce
TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

tiv al FRELIMO, Xavier Baptista Sulila, membru al Comitetului Central al FRELIMO și al conducerii Comisiei militare din Mozambic, Mario Ma- chungo, ministrul coordonării e- conomice în guvernul de tranziție, Graca Simbini, ministru- secretar do stat cu problemele educației și culturii în guvernul de tranziție. Salvador Ntumuke. comandant militar al regiunii Nampola. Maria da Luz Guebu- za. Honorata Simao, Alice Chongo, reprezentante ale organizației de femei din Mozambic, Sergio Vieira, Fernando Hon- wana și Daniel Maquinasse, membri ai FRELIMO.Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de tovarășii Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., Lina Ciobanu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinta Consiliului National al Femeilor. Emil Drăgănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R. vice- prim-ministru al guvernului, Ilie Verdeț. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. general de armată Ion Ioniță. membru supleant al Comitetului Politic
<1 (Continuate in pag. a lll-a)
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OBICEIURI VECHI 
ALE NOILOR LOCATARI
Mă stăpinește și acum, după atitea zile, emoția pe care am trăit-o la vizitarea căminului pentru tinerii muncitori al întreprinderii sibiene „Libertatea". Pentru că, deși am văzut nenumărate asemenea obiective destinate tinerilor, acesta mi se pare a se apropia cel mai mult dorințelor noastre de confort și civilizație, de conviețuire armonioasă. de adevărată viață de familie. Am întilnit aici — surpriza a fost la fel de mare și pentru cei care au mai fost oaspeți de o zi ai locatarilor acestui imobil — o adevărată familie, a celor aproape 230 de tineri. Totul este astfel aranjat, incit să creeze, oriunde te-ai afla — la intrare, pe holuri, in camere, oficii — o ambianță plăcută, propice odihnei, recreerii. studiului. Este o adevărată încintare să pășești pe holurile acoperite cu covoare curate, flancate de de- corațiunile florilor din ghivecele așezate pe suporți din fier forjat. în camere — atit la băieți cit și la fete — pe lingă mobilierul și obiectele de decor oferite de întreprindere, tinerii au contribuit ei inșiși la sporirea confortului. dovedind același bun gust și spirit gospodăresc în sensul cel mai bun al cuvîn- tului. Nu este numai rezultatul unor investiții in acest nou cămin, deloc exagerate, nici numai al preocupării active a serviciului administrativ al întreprinderii. ci mai degrabă este rolul muncii de educație, purtată cu deosebită grijă, părintește, de către inginera Maria Tudor, directoarea întreprinderii, de către organizația U.T.C., comitetul de cămin, comitetul sindical, intr-o perfectă unitate de idei și interese. Nu greșim cu nimic indi- cind acest cămin al tineretului un model de urmat, un obiectiv potrivit pentru schimburile de experiență în acest domeniu. Păcat că exemplul tinerilor de la „Libertatea" nu este urmat măcar de colegii lor de la căminele vecine, de peste Cibin, ale „Independenței".

PĂIANJENII DIN... 
SCHIMBUL IIIAlături de această imagine, păstrăm cu amărăciune pe cea a altor cămine, care, abia intrate in folosință, string între pereții lor obiceiurile învechite, incompatibile cu modul de viață ce se impune aici, în aceste tinere colective. Este ceea ce am întîlnit in căminele muncitorești pentru tineret ale I.U.C. Făgăraș. Cu toată străduința tovarășului administrator Vasile Gheorghiu, n-am găsit nici o cameră care să strălucească de ordine și curățenie. In schimb nu lipseau din foarte multe camere păianjenii, sticle și borcane de toate felurile, aruncate la intîmplare, paturi cu lenjeria murdară, decorațiuni de prost gust cu hîrtie creponată și diverse fotomontaje lipite direct pe pereți și lăsînd urme neplăcute, parchet necurățat și. bineînțeles, cărți de joc uzate de prea multă folosință. Asta, în ciuda faptului că se menține încă un personal de serviciu destul de mare. Atita timp cit nu se va interveni serios de către organele responsabile — conducerea administrativă a Întreprinderii, comitetul sindical, U.T.C. — care se rezumă doar la inspecții fără rezultat și se lasă totul în seama comitetului de cămin, mai bine zis a unui singur om din acest organism. Constantin Țîr- dea, președintele, vom risca să primim în continuare justificări de felul : „Am fost schimbul III și n-am avut timp să facem curățenie" (Mihai Iliescu, Ioan Apetrei). La căminul nr. 2, al aceleiași întreprinderi, dat în folosință la începutul anului, asistăm la o inundație a holului provenită din baia comună. Cu o mătură, portarul se străduiește să se opună. în vreme ce se bijbîie în întuneric după găsirea defecțiunii. Costea Augustin ne invită în camera sa, arătîndu-ne 

urmările unei alte asemenea inundații la etajul superior. Doi muncitori, veniți de curind de la Ploiești, se pling de zgomotul celor de deasupra, care cîntă și joacă hora mai în fiecare seară. „Aici, ne spune Mihai Ilie, fiecare face ce vrea. Cîțiva oameni nu pot restabili ordinea. A fost un comitet de cămin și s-a dezmembrat repede, fără să mai fie refăcut".Alcătuirea unor echipe de ordine și disciplină, împreună cu organele de miliție, nu este o măsură suficientă. Aici se impune o activitate educativă permanentă, susținută, care trebuie să înceapă de la săpun și pijama. Așteptăm în acest sens rezultatele promisiunii făcute de comitetul orășenesc U.T.C.
INGINERI NUMAI IN 

PRODUCȚIE ?Anul acesta, tinerii nefamiliști de la S.N. Oltenița beneficiază de condiții de locuit mult mai bune. Recent, ei au primit un cămin nou cu 300 locuri, care le oferă confort și odihnă optime. în ciuda acestui efort, pe care șantierul l-a făcut în favoarea tinerilor, aceștia răspund, în cea mai mare parte, cu lipsa de preocupare și neglijență in gospodărirea propriei lor locuințe. Avem în vedere. înainte de toate, dormitoarele, universul intim al „familiei" celor 3—4 locatari. între aceste dormi
„Viața sociologică*6 din Ostra HAI LA DRUM,

MICI PIETONI!Tînărul Lutic Marcel tocmai îmi comunică „respectuos" .cererea lui de a se înființa in comună un liceu seral „unde ei au dreptul și obligația să se specializeze in cultură", cind ușa camerei se deschide larg lă- sînd loc citorva bărbați și unul din ei întreabă, ceva mai tare, dacă e adevărat că pe acolo se află un redactor. Un redactor se află intr-adevăr acolo, dar numai după ce le spun că aveam de gînd să stau de vorbă și cu cei de la blocuri, cu familiști, a- dică. „Noi, tovarășe, știm mai multe decît ei despre viața sociologică. Ei au venit de un an-doi, nu prea se pricep : oricum, dacă ești familist alta-i problema". E-n regulă, răspund, dacă-i așa, atunci să stăm de vorbă despre viața sociologică din Ostra !Sint pentru prima dată în Ostra. Tot ce știu este că aici s-au construit peste șapte sute de a- partamente în care locuiesc minerii, că „orașul" lor se află pe un platou care domină împrejurimile și că primar in Ostra este o femeie.Acum e duminică dimineața. Eu mă îndrept spre o așezare minieră cu peste șapte sute de apartamente și cînd mai am cîțiva metri pînă să pun piciorul pe platou orașul se luminează brusc de parcă același comutator a aprins toate ferestrele. Minerii din Ostra mai dorm, numai femeile lor s-au sculat deși e duminică.Am ajuns pe strada principală a orașului — singura stradă, a- veam să constat — și cum ușa de la măcelărie e deschisă, intru. Dintr-o privire măcelarul a înțeles că n-aș fi de prin partea locului și-mi explică îndatoritor— prudența e mama înțelepciunii 1 — că tocmai a tranșat carnea și așteaptă „tovarășele cliente". „Fel de fel de carne, sîntem aprovizionați, există în fiecare zi, că minerii vor fleici etc. etc." Omul e gata să mă inițieze In secretele și preferințele culinare ale „celor ce muncesc din greu" și doar „clientele" îl opresc de la un savant

CUM NE GOSPODĂRIM 
PROPRIA CASA

toare, citeva au fost repartizate tinerilor ingineri veniți de curind in șantier. Este o rezolvare provizorie, dar, avînd în vedere condițiile, oarecum speciale, ce li s-au creat, destul de avantajoasă. Ne-am fi așteptat ca, măcar în camerele lor, să găsim o atmosferă de ordine și curățenie. Dar acești tineri intelectuali, cei care la șantier își respectă obligațiile și impun ordinea și disciplina la locul de muncă, aici, la cămin, se pare, au uitat să fie la fel de gospodari. Am putea spune, chiar, că în camerele lor există mai multă dezordine decit la ceilalți tineri. Tocmai ei, cei care ar trebui să constituie o pildă și au autoritatea morală asupra celor care refuză să respecte normele de conviețuire în cămin, se complac în această postură ? „Eu sînt bucureștean, replică unul dintre ei, n-am mai locuit în cămine, am stat cu părinții". E așa de greu, cu minim de efort, să-ți ordonezi propriul tău dormitor în care revii zi de zi ? Dacă nu am amintit numele lor, sperăm că aceasta să-i determine să înțeleagă ce atitudine li se cere să aibă în căminul în care trăiesc.De altfel, aceste rinduri nu au intenția să discrediteze pe nimeni, ci numai să amintească unele obligații, cotidiene, firești.
V. RAVESCU

excurs asupra „fripturilor de toate neamurile dar toate cu usturoi".Ies în stradă și, cum s-a luminat de-a binelea, admir blocuri cochete, case mari de munte respectînd încă locul unde au fost ridicate dar și blocuri obișnuite cu două și patru etaje, așa cum găsești peste tot — nimic de spus, frumoase și astea ! La parterul unui asemenea bloc o grădiniță, mai încolo „Poșta", mai încolo „Miliția", a- partamente unde ar fi putut foarte bine locui cîteva familii dacă s-ar fi construit localuri special destinate administrației „orașului". Aveam să aflu că grădinița a devenit neincăpă- toare deși, prin „extindere", copiii au acum două apart- .lente la dispoziție, insuficient, insă, 
și acest spațiu. „în timp ce la Suceava, care Suceava se laudă cu minerii și minerii cei mai mulți sînt aici — avea să ne spună tovarășa Olimpia Raia, în calitatea sa de primar — numai in 1974 s-au construit patru grădinițe".Cei care au proiectat blocurile nu au destinat parterul spațiilor comerciale sau instituțiilor — cum spuneam — și așa se face că alimentara din Ostra- minerilor se află într-o baracă de aprozar, pentru a nu mai vorbi de vreo casă de cultură. De la Olimpia Raia am aflat și altele : bune și mai puțin bune privind viața comunei, perspectivele ei. Primar tinăr, tovarășa Raia, nu de mult a împlinit 27 de ani și e de mirare cum într-o comună' unde bărbaților li se mai sărută mîna la diverse ocazii să se afle în frunte tocmai o femeie. Un omagiu, poate ; un mod de a le arăta că mai au de învățat pînă să le fie lor, bărbaților, egale ?! Dar, nu ! Bărbații au cuvinte de preț la adresa ei : chiar dacă uneori e prea mîndră, face treabă. „A făcut cit toți bărbații

Sezonul de iarnă își pune, firesc, amprenta și pe creațiile ves
timentare. Pentru a veni in întîmpinarea dorinței de noutate a 
cumpărătorilor și, mai ales, a cumpărătoarelor, Întreprinderea 
craioveană de confecții a lansat pentru anotimpul rece 300 de 
noi modele de confecții din care vă prezentăm cîteva în foto

grafia de mai sus.

care au trecut pînă acum pe la primărie".Ostra, de fapt, arată așa : blocuri, alei, o singură stradă încă din urmă cu șapte-opt ani. între timp s-au mai construit citeva blocuri, un bazar, a fost dărimată o magazie de materiale abandonată in mijlocul „o- rașului" și cam atit.
★Bărbații care au intrat în- tr-una din camerele de la blocul tineretului întrebînd de un redactor s-au așezat care pe scaune, care pe mese. Proaspăt bărbieriți, poartă cămăși albe, costume călcate, periate, cusute Ia croitor — dață-mi dau eu seama bine, atit de „turnate" le vin.„Noi, zic pe rînd bărbații în- surați, vrem să avem o casă de 

cultură sau nu se poate ? Că dumneavoastră ați fost și prin alte județe, vă pricepeți. Merită să iasă și ele la un film, la un spectacol și unde să le duci, că minerul are liber numai duminica ? E greu și cu alimentara : mereu înghesuială, nici măcar nu aduc salamuri ieftine. Scumpe, da ! Da, de ce scumpe ? Și băuturi tot scumpe : wyski de 140 lei. coniac de 100 ; cîteva butoaie de bere nu se pot aduce duminica ? Avem bani, zice „comerțul" ! Da ăia de la centru care ne bagă pe gît „bunătățu- rile" astea uită că avem familii numeroase. Beau minerii de rup, se zice ! Se zice cu păcat, tovarășe șef". Mă simt obligat să rectific. „Nu-i nimic, tot șef sînteți și dumneavoastră, altfel ce-ați căuta aici ? Mergeți cu noi la birt să vedem cîți mineri sînt ?“Mergem. într-adevăr, sînt doar patru-cinci mineri. Stăm și noi la masă. Mi se dă o sută de coniac. „Au aflat că ați venit dumneavoastră, altfel dintr-o sută îți dă optzeci-nouăzeci de grame".Sîntem vreo zece-doisprezece

acum. Mă invită să le văd casele, să nu cred eu că ei așa și pe dincolo... Vizita durează : unde intrăm gospodina pune masa : „iertați-ne că nu ne-am pregătit", dar bucatele sint ca pentru nuntă. Case mobilate cu gust, curate ; pe jos, mai mult covoare de iută, constat oarecum surprins. „Au venit și covoare „persiene", dar cine să le cumpere dacă bărbații sînt în mină? Și covoarele — două-trei — cite vin, de ce să nu se cumpere după o listă ? Vine omul ; a venit el primul, dă-i-1 lui, nu-1 opri pentru cine știe ce cunoștință ! în general o, cluqcm bine .1 Da de ce n-am țjuce-p,■ mai binp dacă se poate ?“ .„Așa-i, tovarășe, viața sociologică din Ostra ; v-am spus că poate Vă trebuie la studiul dumneavoastră".Ferestrele Ostrei s-au stins. Peste cîteva ceasuri primul schimb va pleca spre Leșul Ursului. Las în urmă un oraș, un oraș construit pentru mineri, un oraș căruia-i lipsesc, deocamdată. o alimentară pe măsură — în 1976 se va construi un complex comercial-meșteșugăresc ce va asigura nu numai buna deservire a familiilor de mineri, dar vă „ocupa" și multă mînă de lucru feminină, „ne gîndim la toate", declara ferm primarul comunei ; o creșă și o grădiniță pentru a adăposti toți copiii celor care trăiesc și muncesc aici, o casă de cultură, trecută și ea în planul de perspectivă, reprezentanții comunei fac mereu demersuri pentru a apropia cit mai mult această perspectivă, dar plec dintr-un oraș, un Oraș ridicat în urmă cu cîțiva ani pentru „scafandri de uscat" cum. își mai spun minerii Ostrei, un oraș cu oameni care-și fac datoria față de ei, față de copiii lor, cu oameni dirji, cinstiți, oameni care iubesc adevărul cum își iubesc nevestele și copiii și cred că dincolo de orice imagine, gîndul nostru despre mineri trebuie să înceapă de la a- cest adevăr.
NICOLAE ADAM

Muzeul de artă românească contemporană 
a depășit stadiul dezideratelor

— S-» discutat cu relativă in
sistență in ultimii ani despre 
necesitatea Înființării în Capita
lă a unui muzeu al artei româ
nești contemporane. Cunoaștem, 
deci, demersurile cu un caracter 
mai mult sau mai puțin teoretio 
ca și argumentele acestora. Ne 
puteți oferi totuși precizări pri
vind o viitoare acțiune practică 
in acest sens ?— Da, cu atit mai mult, cu cît stadiul „ideal" este deja depășit. Putem discuta, astăzi, despre măsuri pregătitoare in vederea înființării unui astfel de muzeu. Este inutil să insist asupra importanței, necesității și rolului său în informarea publicului larg, căruia i se poate oferi, astfel, pentru prima oară o viziune sintetică privind evoluția artei noastre contemporane in ultimele decenii. Pentru că acest lucru s-a mai făcut și, poate, pentru că ține întrucîtva de evidență. Mă voi opri deci, la „detaliile" constituirii sale. El va funcționa inițial ca o secție a Muzeului de artă al R.S. România, urmind mai apoi a dezvolta acest nucleu și a-i acorda „autonomie".

— înțeleg că acest muzeu se 
va contura în trepte. Este ab
solut necesar acest procedeu ?— Cred că da. Să explic și de ce. Inițial vom porni de la zestrea Muzeului de artă și de la cea a unora dintre forurile culturale cu drept de achiziție a operelor de artă. Această zestre ar constitui nucleul viitorului muzeu, și nu patrimoniul

O carte insolită, avînd ca temă circulația pietonistă, „marile călătorii" ale celor mai mici cetățeni ai orașului — copiii. In drumul lor spre pomul de iarnă, spre patinaj, spre „Albă ca zăpada" care șl-a găsit acum sălaș la „Țăndărică" — spre explorarea „marelui univers" din vecinătatea infinitului mic — copiii, cu șorțuleț de grădiniță trebuie totuși să învețe și ei regulile circulației ca element component al educației cetățenești. Pentru aceasta, „nenea milițianu" de la circulație, cu șapca albă, a găsit un mod foarte interesant de a se adresa copiilor, prin povestiri, prin cîntece și poezii. Toate adunate intr-o carte cu poze colorate. Este un dar, pe care Inspectoratul general al miliției — Direcția circulației îl face pentru pomul de iarnă al tuturor, grădinițelor de copii din țară. Tirajul cărții este de 206 060 exemplare. Să tot învețe regulile de circulație ! „Copii, dacă veți învăța toate sfatu
„SINAIA 100“

O întreagă săptămină a lost rezervată, la Sinaia, manifestărilor 
politice, culturale, științifice, ocazionate de sărbătoarea a too de ani 
de cind comuna Podul Neagului a devenit ceea ce numim astăzi 
„Perla Carpaților". De la cîteva făbricuțe de cherestea și o timida 
activitate turistică, Sinaia deține una din importantele unități eco
nomice ale țării — întreprinderea de mecanică fină. Pompele de In
jecție pentru tractoare și locomotive Diesel, fabricate aici, în .inima 
de oțel a orașului", sint cunoscute în S0 de țări. Faima turistică a 
trecut de mult hotarele patriei. Numai în această perioadă, la serbă
rile de Iarnă, participă peste 7 000 turiști străini. Anual, se bucură 
de frumusețea peisajului și tonifianta atmosferă montană circa 
70 000 de oameni.

Numeroși excursioniști, străini și români, vizitează Muzeul Peleș, 
asistă la programele Casei de cultură — cu o activitate de aproape 20 
de ani — opera arhitectului Petru Antonescu. Ansamblul folcloric 
„Perla Bucegllor", al tinerilor artiști amatori din întreprinderile șl 
instituțiile orașului, a purtat frumusețea comorilor locale în Ceho
slovacia, Bulgaria, Iugoslavia. Franța.

De viața orașului își leagă numele numeroase personalități : Con
stantin Brîncoveanu, Pîrvu Mutu-zugravul, Nicolae Iorga, George 
Enescu. Caragiale, Nlcolae Grigorescu, șt. o. Iosif. Panait Cerna, 
Nicolae Titulescu, Ionel Brezeanu, Ion Manolescu, Anghel Saligni, 
Nlcolae Labiș, Nora Sterladl șl alții. Oameni șl realizări au fost evo
cate, cu respect și prețuire, de către locuitorii de azi al Slnaiei și nu
meroși oaspeți, prezenți Ia sesiunea de comunicări științifice. Ia vi
zionarea filmelor documentare și a expoziției jubiliare, la concursul 
„Din istoria orașului Sinaia", la serile literare „Inspirații la poalele 
Buccgilor", organizate cu concursul cenaclului de pe lingă Casa de 
cultură etc.

V. RAVESCU

Interviu cu 
ALEXANDRU CEBUC, 

vicepreședinte al Comitetului 
Culturii jt Educației Socialiste 

al municipiului Bucureștisău necesar, corespunzător cu ce urmează a fi insă completat, în timp, prin recuperarea celor mai valoroase lucrări, răspindi- te în toată țara și aflate în posesia celor mai diverse instituții. In același scop, vom face apel și la artiști pentru a pune la dispoziția muzeului anumite lucrări reprezentative ale creației lor, sau a unei etape a a- cesteia. Ca să nu mai amintesc că viitoare achiziții ale Comitetului nostru vor avea în vedere mai ales îmbogățirea acestui patrimoniu, orientîndu-se in consecință către cele mai semnificative opere ale artiștilor contemporani. Aceste intenții ar justifica și dreptul nostru de preemțiune. ’Aș vrea să subliniez că asemenea acțiuni se situează în direcția politicii partidului și statului nostru, de a proteja și pune la indemina publicului cele mai de valoare și importante lucrări de artă, de a vedea în ele un mijloc inestimabil în formarea și educarea omului nou. N-ar trebui să ignorăm, de asemenea, necesitatea formării cadrelor noului muzeu, de o factură specială,

rile din această carte. în curind veți mai citi și alte cărți și învăța și alte jocuri interesante". Serviciul „circulație" de la Inspectoratul general al miliției vrea să continue această frumoasă inițiativă, de educație cetățenească a celor mai mici pietoni.
I. M. 

ce reclamă, se-nțelege, timp. Ca și experiența pe care acestea, și, deopotrivă organizatorii o vor ciștiga numai printr-un c< .tact direct cu publicul, experiență ce va conduce treptat, desigur, la verificarea și îmbunătățirea criteriilor de expunere. Iată de ce consider de neocolit etapele succesive în crearea noului muzeu. Patrimoniul unui muzeu se alcătuiește, se știe, cu eforturi și în timp. Esențial și urgent ne pare a fi însă inițierea sa.
— Cînd va lua ființă această 

nouă secție, de artă româneas
că contemporană Ia Muzeul de 
artă ?— în a doua jumătate a anului viitor.

— Cu ce criterii vor opera 
organizatorii în selectarea și 
prezentarea lucrărilor ?— Ne vom opri, firește, la artiști reprezentativi din toate generațiile, la direcții și viziuni reprezentative ale artei noastre contemporane. Arta contemporană este însă un organism viu, in continuă dezvoltare și împlinire. De aceea vom apela la principiul rotației unor autori, și chiar al rotației lucrărilor semnate de către același autor.

— Se vor expune și lucrări pe 
care le-am putea denumi drept 
experiențe ?— Firește, dar acelea pe care artiștii înșiși, conștiința critică, le consideră demne de interes, demne de a fi făcute publice. Deci, acele experiențe care din perspectiva îmbogățirii substanțiale a gîndirii și realizării plastice se dovedesc fertile, deschizătoare de drumuri, și nu o simplă plagiere a unor formule străine. Un muzeu nu expune ticuri. Un muzeu nu expune arice încercare de atelier, orice tatonare cu caracter strict personal. și are datoria a rezista presiunii artistului, atunci cînd autocontrolul, luciditatea acestuia se vădesc a fi întunecate, fie de orgoliu, fie de valul modei. Un muzeu nu este o expoziție personală. Este inutil a mai aminti că experiențele care își vor găsi Ioc in muzeu vor fi prezentate ca atare.

C. R. CONSTANTINE8CU

EROUL DE MÎINE
(Urmare din pag. I)sau demne de laudă. Eroul literaturii de miine, omul de astăzi, va fi un individ informat și util societății. Va fi un activist printre activiști, cu viața plină de bucurii și de speranțe. Uneori, se va îndoi, dar disperarea nu-1 va cuprinde decît din vina lui. Eroul de mîine va lucra mult și va fi partizanul odihnei active, conștient că tot ceea ce face, face direct sau indirect pentru el și pentru ai lui, sau de-o seamă cu el. Eroul de mîine va suferi puțin, pentru că nu-și va putea închipui false motive de suferințe și va fi oțelit, ocupat și grăbit, însetat de desfătare în puținele clipe de răgaz și chiar in momentele de solicitare mai puțin intensă. Eroul de mîine va fi etern și sportiv. Va fi. pier- zînd obișnuința de a suferi, poate ceva mai predispus la egoism, dar aceasta numai în ipostaza eroului negativ. Eroi negativi nu vor fi mulți, ci se vor refugia mai mult în literatura polițistă, cită vreme aceasta va mal fi actuală.Astăzi, în România, asistăm la formarea unui nou tip de om. Un tip de om mai puțin sentimental, mai firesc, mai aplecat asupra problemelor de producție. „Enigma Otiliei" devine, pe măsură ce trece vremea, nu atit un roman de epocă, cit un roman fantastic, aproape irațional. Trăim din ce în ce mai intens o perioadă în care omul de tip nou se impune mai ferm în literatura noastră, ale cărei tradiții dovedesc că suportă foarte bine eroii.
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0 BIJUTERIE MODERNĂ!
Magazinele de specialitate vă 

oferă : coliere fantezii din metal ; 

coliere din material plastic ; bră

țări din metal cu diferite aplicații

și pietre, broșe din metal cu stras- 

suri, inele cu diferite monturi cu 

pietre ș.a.

O Aspiratorul de praf „IDEAL" vă scutește 
de efort și vă economisește timpul. Cu IDEAL 
se pot curăța : dușumelele, pereții, mobila, co
voarele. hainele, tapițeria, radiatoarele și locu
rile mai greu accesibile.
• IDEAL poate fi utilizat și pentru pulveriza

rea lichidelor neinflamabile.
• IDEAL are un consum redus de energie 

electrică (15 bani pe oră).
Prețul de vînzare : 800 lei. Poate fi cumpărat 

și cu plata în rate lunare.

AVALANȘE DE 

MARI CÎSTIGURI 

LA LOZ ÎN PLIC
Lozul în plic, acest popular 

sistem, la îndemîna oricui, a 
oferit în luna noiembrie parti- 
cipanților săi peste 6 milioane 
ciștiguri. Printre acești mari 
cîștigători s-au înscris și nu
meroși tineri care la primirea 
importantelor premii au fost 
entuziasmați de faptul că acest 
sistem le-a putut oferi mari 
satisfacții. După cum ne spu
nea participantul Nicolae Con
stantin din București, perseve
rența cu care participă Ia acest 
sistem preferat i-a adus aceas
tă mare bucurie. De față la a- 
ceastă interesantă discuție se 
mai aflau și a!ți fericiți cîști
gători : Paul Emil din Bănița, 
județul Hunedoara ; Măriuța 
Gheorghița din Roșile, județul 
Vîîcea, Bereș Ianoș din Timi
șoara, Filip Gheorghe din 
Brașov, Daniel Ambrosiu din 
Vlăhița, județul Harghita, fie
care cîte un autoturism „Da
cia 1300“. Stan Costică din Gri- 
vița, județul Galați, un auto
turism Moskvici 408'412, Ton 
Mălin din Craiova, 30 000 lei, 
Cecil Stoian din București, 
40 000 lei, Ionel Caliniuc din 
Salcai, județul Suceava, 30 000 
lei ș.a.Și dv. vă puteți oferi sur
priza plăcute constînd în auto
turisme și hani, participînd 
perseverent la Loz în plic.

România film 
prezintă

comedia poloneză

URMĂRIT - URMĂRITĂ!
Cu : Wojciech Pokora și Jolanta Bohdal

Regia : Stanislaw Barîja
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Sosirea delegației Frontului de BASCHET
Eliberare din Mozambic, condusă de Dubla intilnire România

NĂSTASE-VILAS 2-3

Samora Machel, președintele FRELIMO
(Urmare din pag. I)Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale. Petre Dănică. membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Co- man, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului apărării naționale, șef al Marelui Stat Major, Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid-Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați Ia București, alți membri ai corpului diplomatic.Se elevi careLa ții au fost întîmpinați cu dură de cei prezenți. In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Emil Bodnaraș a urat lui Samora Machel. președintele FRELIMO, și celorlalți membri

aflau de față, de asemenea, și studenți mozambicani, învață în țara noastră.coborirea din avion, oaspe- .................................... căl-

ai delegației un prietenesc bun sosit în România.O gardă militară a prezentat, apoi, onorul. Președintele FRELIMO a trecut în vistă garda de onoare.In continuarea ceremoniei fost prezentați șefii misiunilor diplomatice nare.Numeroși la aeroport porului mozambican o plină de căldură și simpatie.Vizita președintelui Frontului de Eliberare din Mozambic în țara noastră, prima după constituirea guvernului de tranziție din Mozambic, constituie o nouă și pregnantă mărturie a politicii Partidului Comunist Român, a României socialiste, de întărire a relațiilor cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării independente, a sprijinului constant pe care România îl acordă mișcărilor de eliberare națională din Africa în lupta lor pentru cucerirea suveranității și independenței de stat. Ea va contri-

re-auveniți in întîmpi-bucureșteni aflați au făcut solilor po- primire

TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Populare Bangladesh, MOHAMMADULLAH, următoarea telegramă :Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul din Bangladesh. „Constatind cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor prietenești dintre țările noastre, îmi exprim sincera convingere că ele vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUSESCU a trimis emirului Statului Bahrein, ȘEIC ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH. următoarea telegramă :Cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein, am plăcerea de a vă transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului bahreinian.Nutresc convingerea că între țările noastre se vor dezvolta relații prietenești, in avantajul ambelor popoare.Primul-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, a trimis primului-ministru ai Republicii Populare Bangladesh, SEIKH MUJIBUR RAHMAN, următoarea telegramă: . - . .... .Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.de înaltă răspundere.
CRONICA A APĂRUT

U.T.CSimbătă a părăsit Capitala o delegație a Federației Studenților din Peru condusă de Rodriguez Tineo, președintele Federației, care, la invitația Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, a făcut o vizită in țara noastră.La plecare pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășul Mihail Virtosu, secretar al Consiliului U.A.S.C.R.
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bui Ia stringerea și consolidarea raporturilor stabilite între P.C.R. și FRELIMO, între România și Mozambic, între popoarele român și mozambican, în folosul lor reciproc, al cauzei progresului și păcii în lume.
★Duminică după-amiază membri ai delegației Frontului de E- liberare din Mozambic au făcut o vizită la Muzeul de Istorie a Republicii Socialiste România.Vizita a oferit solilor poporului mozambican prilejul de a cunoaște, prin intermediul numeroaselor vestigii expuse, istoria formării poporului roman, lupta sa nestrămutată pentru dreptate socială și propășire națională.
★în cursul serii, membri ai delegației FRELIMO au asistat, la Opera română, la spectacolul de balet .,Romeo și Ju- lieta" de Prokofiev.Spectacolul, la care și-au dat concursul cunoscuți balerini bucureșteni. s-a bucurat de succes. oaspeții răsplătind cu a- plauze măiestria interpretativă a artiștilor.

ANIVERSARI
ȘCOLARESimbătă și duminică s-au desfășurat la Gheorghieni, județul Harghita, manifestările științifice și cultural-artistice prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la crearea primei școli profesionale — devenită azi Trustul școlar de mecanică. La manifestări au luat parte cadre didactice, foști elevi ai acestei vechi instituții de învățămînt profesional. A fost organizat, între altele, un simpozion și o expoziție, ilus- trînd dezvoltarea meșteșugurilor și invățămîntului profesional în acest străvechi centru muncitoresc al țării.La adunarea festivă care a avut loc, Szilagy Ferenc, directorul trustului, a evocat drumul parcurs de instituția centenară, relevînd condițiile actuale deosebite de studiu și calificare pentru cei aproape 800 de elevi, care se pregătesc în mai mult de 15 specialități tehnice.în încheierea adunății festive, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : „Sintem conștienți de înalta răspundere ce ne revine de a pregăti buni specialiști și cetățeni, de a sădi în mintea și inimile elevilor noștri dragostea fierbinte pentru patria socialistă, pentru Partidul Comunist Român".

★Elevii Liceului Mihai Viteazul din Ploiești sărbătoresc, anul acesta, un secol de existență a școlii lor. Jubileul va fi marcat printr-o suită de manifestări cultural-artistice și sportive. Duminică, a avut loc o sesiune omagială, urmată de comunicări și referate ale elevilor, consacrate evenimentului, și au continuat întrecerile sportive dotate cu „Cupa centenarului" „Ștafeta centenarului". Si
O LECȚIE SEVERĂ

(Urmare din pag. 1)face. Intrînd și mai adine în dedesubturile acestei situații apar și altele. Tatăl lor. și bunica lor nu se înțeleg cu familia Dumitrescu. Există certuri, există a- menințări și așa mai departe, iar copiii sînt atrași cind de o parte, cind de cealaltă, sint în- răiți și învățați să fie cîinoși. Exemplul acesta de neomenie a prins, se pare, doar la fratele cel mic, Ion.Desigur, din această comportare neumană, suferă bolnava, adică mama, cea care l-a hrănit, i-a îmbrăcat, i-a spălat, i-a dat la școală și a vegheat, cum numai o mamă o poate face, pentru ca ei să ajungă oameni folositori societății. Acum, mama bolnavă are nevoie de un mic ajutor, și îi este refuzat chiar de către copilul căreia i-a dat viață.O mamă are nevoie de ajutor !Organizația U.T.C. spune : „II vom acorda noi 1“aceasta cu gust de are, însă, și o fațetă Lumina umană pro- tinerii uteciști ai or- „Sculă-
Povestea mătrăgună luminoasă vine de laganizației de la secția rie“. Iată ce ne spune secreta-

rul comitetului U.T.C., Ion Io- sifescu : „Am aflat despre comportarea lui Ion Gava. Am stat de vorbă cu el. Mi-a promis câ-și va ajuta mama. Dar, după ce a luat salariul, nu s-a ținut de cuvint. Vă mărturisesc sincer că noi, tinerii din această secție, nu ne putem impăca cu comportarea lui. Noi, care am fost crescuți și educați intr-un colectiv muncitoresc cu vechi tradiții de omenie, nu numai că am .ost învățați să ne ajutăm părinții, ci am fost învățați că trebuie să vii in ajutorul oricărui tovarăș aflat Ia necaz. Dacă el. Ion Gava, nu își va sprijini mama, am hotărit să o ajutăm noi. Nu aș vrea să șinea lui 1 Pe noi ne intîmplă și nu avem mînem cu brațele Forța șl umanitatea noastre itrebuie să menie...".Maistrul de părere va fi lăsat la Ne interesează căruia atit in afara fabricii mai mărunte

suport ru- doare ce se voie să ră- încrucișate. organizației revoluționare pot și i infringă lipsa de o-șef Isaia Mitu este că ..... acest tinăr, nuvoia intimplftrii. comportarea fie- fabrică, cit și In chiar și in cele lucruri. Vom ac-
Acțiuni in sprijinul

producției
(Urmare din pag. I)mărturisește : „Da, în urmă cu 4 ani am terminat liceul. Eram, cum s-ar zice, un intelectual. Pe mine, însă, mă atrăgea activitatea concretă. munca, aici îmi vedeam rostul și împlinirea. M-am calificat la locul de muncă în meseria de operator chimist. Și de 4 ani m-am străduit să-mi onorez cît mai bine mea calitate de muncitor", ceanul", cît și tinerii Lăcătușu, Ștefan Rezeanu,stantin Dumitrașcu. Ștefan Do- bre, Marin Vlad sînt muncitori de nădejde ai secției, cu o contribuție sporită la obținerea ce

noua„Li-Ion Con-

lor 2—3 tone zilnice de produ» peste plan.La despărțire am reținut de la secretarul comitetului U.T.C. cîteva din inițiativele la care sînt antrenați toți tinerii combinatului : „Rezolvarea unei probleme tehnico-economice în afara sarcinilor de producție". „Realizarea sarcinilor de producție cu un avans de două zile lunar" și altele. Alături de celelalte măsuri luate la nivelul conducerii combinatului, și a- ceste acțiuni specifice organizației U.T.C. sînt de natură să contribuie substanțial la realizarea integrală a îndatoririlor, la asigurarea bunului mers al producției pentru apropiatul an viitor.

ționa, folosind tăria colectivului muncitoresc, pentru a schimba comportarea lui Ion Gava..." De aceeași părere este și Toader Florean, secretarul comitetului organizației de partid, care ne spune : „Asemenea cazuri apar rar, rar de tot. Personal, nu pot înțelege atitudinea lui Ion Gava. Muncesc de la 14 ani. am fost ucenic, am ciștigat. la început, puțini bani, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap, măcar pentru o clipă, să nu-mi ajut părinții. Datoria noastră, a tuturor, este să-l sprijinim pe a- cest tinăr. să acționăm cu delicatețe și, tovărășește, să-l aducem pe drumul cel bun. Vă a- sigur că o vom face !“
★Ion Gava, nu ai vrut să stăm de vorbă 1 Dar iată că putem vorbi prin intermediul ziarului. Acum, după ce ți-am cunoscut tovarășii de muncă, niște oameni de aur, trebuie să-ți spun că atitudinea ta ‘-a îndurerat și că ei sînt hotărîți să-ți întindă o mină tovărășească pe care să te sprijini. Primește acest sprijin și, mai ales, învață bine lecția de omenie pe care ți-o oferă tovarășii tăi de muncă I

Amatorii de baschet din Capitală au avut prilejul să urmărească, simbătă seara, în Sala Floreasca, un cuplaj atractiv, avînd cap de afiș în- tîlnirea dintre selecționatele masculine ale României și 
Olandei, care cuprinde o serie de jucători valoroși, dintre care notăm pe Jan Sikking, Pieter Van Tuyll, Harry Kip, Kees Akerboom, ultimii trei cu o talie de peste 2 m. A fost o reușită „repetiție" în vederea Campionatului european, din primăvara anului viitor, cind cele două formații se vor întrece în prima serie a grupei B, de la Hagen (R.F.G.), serie din care mai fac parte selecționatele R. F. Germania, Țara Galilor, Marocului și Elveției, în partida din Capitală, baschetbaliștii olandezi au confirmat așteptările, dînd o replică dîrză selecționatei noastre, care a ciștigat lâ limită, cu 75—73 (40—38). în deschidere, am urmărit un meci deosebit de spectaculos, în care au evoluat fostele vedete ale baschetului nostru, maeștri emeriți ai sportului Andrei 
Folbert, Mihai Nedef, ca și maeștri sportului Marian Spi- 
rilon, Grigore Costescu, M. Di- 
mancea, G. Chiraleu, I. Dines- 
cu, C. Negulescu, actualmente antrenori ai echipelor din primul eșalon sau arbitri internaționali. Deși trecuți de vîrs- ta tinereții, ei au imprimat jocului țiuni

spectaculoase, răsplătite cu vii aplauze. Ii vom revedea, în- tr-o nouă confruntare, programată în luna ianuarie, tot în sala Floreasca.
★Sala „Victoria" din Ploiești a găzduit ieri dimineață cel de-al

doilea meci internațional amical dintre selecționatele masculine de baschet ale României și Olandei. La capătul unui joc echilibrat, baschetbaliștii olandezi au terminat învingători la limită: 83—82 (47—47).
M. U

Cea de-a 5-a ediție a „Tur
neului compionilor" la tenis 
s-a încheiat duminică la Mel
bourne cu victoria jucătorului 
argentinian Guillermo Vilas, 
care l-a întrecut in finală cu 
7—6, 6—2, 3—6, 3—6, 6—4 pe 
Ilie Năstase, ciștigătorul ulti
melor trei ediții.

„Vilas. în vîrstă de 22 de 
ani, învingător anul acesta al 
„Marelui premiu F.I.L.T." ți

un ritm rapid, cu ac- dinamice și finalizări
KARPOV:

LA VICTORIE,,,Privind partidele meciului final de candidați, te încredințezi încă o dată că prin stilul său de joc și prin filozofia sa șa- histă, Karpov îl amintește pe Capablanca. Și despre el se pot, probabil, spune cuvintele lui Lasker, prin care acesta l-a caracterizat pe marele campion cubanez : Capablanca nu iubește poziții neclare și aventura. Totdeauna el vrea să știe mai devreme spre ce se îndreaptă jocul. Adîncimea jocului său este adincime matematică, iac nu un vis de poet. Stilul său impune prin logică". (ziarul Borba, Belgrad).„A învins marele maestru care va fi mai periculos pentru Fischer" (Unsere Zeit — Essen),„Meciul Karpov-Korcinoi va intra în istoria marilor intilniri șahiste ca o intilnire unică între doi mari maeștri renumiți care nu sint inferiori unul altuia ca talent șahist, sau ca voință de victorie" (Times — Londra),„Va readuce tînărul de 23 de ani, Anatoli Karpov, titlul da campion mondial Uniunii Sovietice ? După părerea noastră, acest lucru nu este exclus. Pînă la meciul cu Fischer au mai rămas 6 luni și văzind tempo-ul neobișnuit de creștere formanțelor tînărului leningrădean, aceasta perioadă suficient de (L’Humanitâ — Paris).Acestea ar fi cîteva din presă care reflectă interesul deosebit stirnit de ' ultimul meci al candidaților, meci caracterizat printr-o luptă Indir- jită pentru victorie, care, re; prezenta dreptul de a-1 întilni, în lupta pentru titlul mondial pe actualul deținător al acestui titlu, americanul R. Fischer. In urma disputării meciului încheiat, recent, la Moscova s-a organizat o mare conferință de presă în cadrul căreia Anatoli Karpov a răspuns întrebărilor puse de zeci de ziariști sovietici și străini. Redăm mai jos cele mai interesante momente ale acestui dialog între ziariști și noua stea a șahului sovietic :— Sinteți tare obosit acum
• Volei

a per- student este o lungă..."spicuiri

STEAUA A PIERDUT 
REVANȘA CU S.K.A.

ROSTOV PE DONîn sala Giulești din Capitală s-a disputat duminică partida revanșă dintre echipele masculine de volei ale cluburilor Steaua și S.K.A. Rostov pe Don. Voleibaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 3—1 (16—14. 15—1, 10—15.în primul revenise cu române.
la 17 decembrie’ 74 
Tragere 
excepțională 

LOTO1

15—11).meci, victoria 3—2 formației

DACA NU M-AS GÎNDI 
NICI NU AR TREBUI SĂ JOC!

! !

n

după cele 24 de partide ale meciului ? Karpov a răspuns doar atît, zîmblnd : Oare nu se vede ?...— In ce clipă ați simțit că nu veți mai pierde meciul cu Kor- cinoi ? (întrebare aparținind reprezentantului televiziunii italiene, care reflectă, oarecum, lipsa de experiență a acestuia in legătură cu turneele șahiste).— Eu nu m-am gîndit dacă voi pierde sau nu acest meci.

M-am gindit numai dacă o să-l ciștig sau nu ! După ce-a de-a 17-a partidă mi s-a părut că meciul era deja încheiat (n.a. — în acel moment Karpov conducea cu 3—0). Insă am greșit și am plătit scump pentru asta. Dar din aceste greșeli se învață...— Popularitatea vă stînjeneș- te sau vă place ?— Depinde de ceea ce fac în acel moment. Dacă trebuie să mă odihnesc mă stînjenește. Mulți iubitori ai șahului mă recunosc și mă întreabă multe lucruri, răpindu-mi din timpul liber. Dar dacă lucrez, uit de toate și problema popularității nu mă interesează prea mult.— Vă satisface actuala formulă de desfășurare a meciurilor de candidați ?— Pentru aceasta este necesară o colosală cheltuire de forțe în urma căreia rămîi foarte obosit și eu mă pronunț în favoarea fostului sistem, în favoarea turneului de candidați cu 12 participanți și 2 ture, ceea ce dă 22 de partide, lucru îndestulător pentru ca unul dintre pretendenți să-și poată dovedi superioritatea.

— Ce partidă puteți s-o numiți cea mai bună din meci ?— Partide întregi de mare Valoare au fost destul de puține. Deseori, șansele treceau de la o parte la alta... Cele mai bune aș putea să numesc partida a doua și cea de-a 13-a, dar nu toată, ci numai pînă pe la mutarea 30.— Puteți spune, oare, că duceți o viață fericită ?— Nu m-am gîndit la acest lucru. Da, sînt mulțumit jucînd șah, deoarece in el este însăși viața mea... (n.a. — după cum se vede, o declarație aproape identică cu cele ale lui Fischer l).— Cițiva observatori occidentali și-au exprimat părerea că Fischer va ciștiga la oricare din învingătorii acestui meci de candidați. Vă gindiți să-l învingeți pe Fischer ?— Dacă nu m-aș gindi la victorie nici nu ar trebui să joc ! Nu pot să dau o garanție că voi ciștiga la Fischer, j_: de clasă mondială, dar nu că nu am nici o șansă de ces.— Este obligatoriu să te gătești in mod deosebit punct de vedere psihologic împotriva adversarului din meci ?— Eu nu cred că este absolut necesar, nu am făcut acest lucru niciodată și totdeauna am avut o atitudine prietenoasă față de adversarii, mei.— Ați putea să faceți o comparație între meciurile Spasski- Fischer și Karpov-Korcinoi ?— Meciul nostru, mi se pare, s-a desfășurat la un nivel mai înalt, dacă ar trebui să considerăm greșelile făcute in ambele meciuri de către concu- renți. Din punctul de vedere al luptei sportive, de asemenea. Dar meciul de la Reikjavik fost probabil mai disputat.

jucători cred suc-

FLORIN GHEORGHIU

• Selecționatele masculine de handbal ale României și Elveției s-au intilnit în meci revanșă Ia Aarau. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de 17—14 (9—11). primul echipa 24—15. In joc disputat la Berna, română cîștigase cucadrul• în rințe de presă loc Ia Rio de Janeiro, Havelange, președintele Federației internaționale de fotbal, a declarat că întrecerile campionatului mondial din anul 1978 vor fi găzduite, așa cum s-a stabilit, de Argentina. Președintele FIFA a spus oficial că nu s-a primit o candidatură din partea federațiilor de specialitate din Olanda și Belgia. „Noi am primit asigurări din partea guvernului că întrecerile pentru Mondială" — ediția 1978 vor desfășura în condiții time" — a încheiat Joao veiange.

unei confe- care a avut Joao

argentinian „Cupa se op- Ha-
ca-

in 7 turnee oficiale, obține 
consacrarea in fața uneia din
tre cele mai bune rachete ale 
lumii, românul Ilie Năstase, 
intr-o partidă pasionantă ce a 
durat aproape trei ore — 
transmit comentatorii agenții
lor de presă. Argentinianul a 
avut un start foarte bun, a 
condus în primul set cu 5—3, 
a fost egalat la 5—5, dar a 
ciștigat tie breakul și setul, 
în numai 29 de minute, Vilas 
își adjudecă și setul al doilea, 
insă Năstase nu renunță la 
luptă, revine puternic, și ciș- 
tigi. următoarele două seturi, 
demonstrind întreaga clasă a 
talentului său, relatează cores
pondentul agenției Associated 
Press. Șansa a fost insă de 
partea campionului argenti-. 
nian care in setul decisiv a 
realizat o serie de lovituri bine 
plasate, în timp ce Năstase re- 
simțindu-se în urma unei în- . 
tinderi musculare la brațul,,, 
drept nu și-a mai regăsit rit
mul său obișnuit. • f

Jocul lui Năstase a fost mai 
tehnic, mai spectaculos, apre
ciază comentatorii prezenți la 
arena „Kooyong Park“, dar în 
această finală maraton, con
diția fizică a atîrnat greu in 
balanța rezultatului. Vilas a a- 
vut o revenire neașteptată, 
după ce fusese dominat net in 
seturile trei și patru. Oricum, 
succesul jucătorului argenti
nian, obținut și pe un teren cil 
gazon, arată că acesta dispune.. . 
de mari resurse, care îl impun 
ca o autentică valoare a tenisu
lui internațional. Pentru prima 
oară de la Segura și Olmedo, 
un tenisman dintr-o țară la- ' 
tino-americană termină invin-.. . 
gător intr-un concurs de mare, 
anvergură.

CONCURS NATIONAL DE UNDE
ULTRASCURTE DEDICAT 
ANIVERSĂRII REPUBLICIIZiarul „Scînteia tineretului" și Federația română de radioamatorism organizează la sfirșitul lunii decembrie cea de a treia ediție a concursului național de unde ultrascurte, dedicat aniversării Republicii. Organizatorii invită radioamatorii de recepție și emisie-reccp- ție, pasionați ai undelor ultrascurte din întreaga țară să participe la această întrecere pentru a cinsti apropiatul eveniment. Concursul își propune o contribuție la ridicarea nivelului de pregătire tehnico-sportivă și realizarea de performanțe în vederea obținerii normelor de clasificare sportivă. Totodată el a- sigură un plus de continuitate. a activității competițio- nale în domeniul undelor ultrascurte.Concursul are trei etape :I : vineri 27 decembrie între orele 16—22 G.M.T.II : simbătă 28 decembrie intre orele 16—22 G.M.T.

III : Duminică 29 decembrie intre orele 04—08 G.M.T.Se va lucra în banda de 144 megaherți in următoarele moduri : Al, A2, A3, A3j, FI, și 1'3, iar apelul va fi TEST YO.în cadrul unei legături bilaterale se transmite : indicativul propriu, QTH locatarul, controlul RS/T plus numărul de ordine al legăturii. Prima legătură se va nota cu 001, restul în continuare, indiferent etapa sau modul de lucru. Cu aceeași stație sc va putea lucra o singură dată în fiecare etapă. Mai notăm că legăturile — recepțiile — efectuate cu radiocluburi pionierești primesc punctaj dublu. Alte amănunte despre programul și regulamentul concursului, radioamatorii pot obține de Ia radiocluburile județene.Cîștigătorilor acestui concurs redacția le va oferi premii. Toți concurenții voi primi diplome de participare
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II-a : Paraguay, Ecuador, Columbia ; seria a III-a : Chile, Bolivia, Peru. Ciștigătoarele celor trei grupe, cărora li se va adăuga selecționata Uru- guayului (actuala deținătoare a titlului), se vor califica in turneul final al competiției.• Fostul campion mondial de box, italianul Bruno Arcari a obținut a doua victorie internațională în noua categorie în care evoluează (semimijiocie). Cu prilejul
unei reuniuni care a avut loc la Milano, Bruno Arcari l-a invins net la puncte după 10 reprize pe americanul Lawrence Hafey.

ma ligă a campionatului. Președintele federației, Ar- temio Franchi, se declară însă sceptic în ceea ce privește rezolvarea favorabilă a acestei propuneri de conducerile buri. avansate marilor clu-• Concursul de călărie de s-a deschis cu obstacole, în care victoria revenit sportivului Hubert Parot („Aiglon") cu timpul de 69”l/10. L-au urmat austriacul Hugo Simon („Flipper") — 70”l/10 și belgianul Eric Wauters („Grey Mist") — 73"2/10.

internațional la Bruxelles o probă de a francez

,scurtă convorbire avu-' ță cu antrenorul federal Cornel m/ngUȘ)'n’ am aflat Primele mănunte cu privire la jocurile- internaționale pe care ie vor lnSutinr975OtUrri'<e ,rePublicane în' anul 197a. Lotul Ă are nrosra- mate 13 meciuri, dintre care opt’ m primul semestru al anului-. hmaPe-CtlX' 7liercuri 19 martie, ya un?’ M depia?are- cu Turcia, iar ■ n"'3,1 martle- va întilni, la-. Bratislava, selecționata Celro- șlovaciei. Apoi urmează trei .locuri oficiale contind pentru., preliminariile campionatului european. Joi 17 aprilie. Ia Madrid, Xa,n,a ~ Romania (tur), duminică 11 mai, in Capitală. Româ— n,a ~ Danemarca (retur) și du-1 nimica 1 iunie, la București, Romania — Scoția (tur). în prima parte a sezonului de prim*5=” vara se va disputa, la Atena -st— meciul retur Grecia - Români^" conțind pentru Campionatul balcanic de seniori. De asemene»^- m Juna iunie va avea loc duhlaT intilnire Romania - Danemarca,- cim preliminariile turneului o-‘ limpic.In sezonul de toamnă sînt programate următoarele meciuri : Romania — Turcia (amical), în Capitala, duminică 12 octom- “"«J. România - Bulgaria (a- micai). Ia București, miercuri 29 . octombrie ; România — Spania K-L-. retur), in Capitală, dumi- noiembrie ; România — U.R.S.S._ (amical), la București, duminica 30 noiembrie și Scoția — România (C.E.. retur) miercuri 17 decembrie, la Glaș->* gow.Lotul republican de juniori vă- susține, în luna martie, jocurile “J" Preliminariile ..Turneului U.E.F.A. . cu echipa U.R.S.S. Primul meci se dispută în Capitală, simbătă 15 martie, iar re-' ' turul este programat duminică ' 30 martie. în U.R.S.S. Lotul re- ’ publican de tineret va participa’..'.,'.' intre 22—29 iunie, la Turneul ■ balcanic, ediția 1975. care se desfășoară în Bulgaria.

• Turneul internațional feminin de handbal organizat de federația poloneză de specialitate s-a încheiat, Ia Katowice, cu victoria reprezentativei Poloniei, care a întrecut în finală cu scorul de 14—12 (6—8), formațiaUngariei. în partida pentru locurile 3—4. selecționata R.D. Germane a învins cu scorul de 18—13 (9—8) echipa României. Golurile echipei române au fost înscrise de Magda Micioș (5). Simona Arghir (4). Rozalia Soos (3) și Doina Cojocaru (1).

• Cunoscutul antrenor vest- german de fotbal Udo Lat- tek, de Ia clubul Bayerb Miinchen a anunțat că va demisiona. Latiek a antrenat echipa Bayern Miinchen anul 1970.• La New Orleans în drul unei reuniuni profesioniste de box, greul american Roy Lyle l-a învins prin ko, în repriza a 5-a, pe compatriotul său Al. Jones. Lyle, în vîrstă de 32 de ani, a susținut pînă în prezent 37 de intilniri obținind 30 de victorii (a pierdut un singur meci la puncte în fata lui Jerry Quarry). Lyle a primit oferta de a-1 intilni la 3 martie pe campionul sius Clay.
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• Ancheta intreprinsă rîndul ziariștilor sportivi Suedia l-a desemnat cel mai bun sportiv al anului 1974 pe cunoscutul tenisman Bjorn Borg li pentru prima oară, după de ani. cind un jucător tenis primește această tincție in Suedia.
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AZI, 16 DECEMBRIE ESTE ULTIMA ZI CÎND 
MAI PUTEȚI PROCURA BILETE

• La Rio de avut loc tragerea grupelor preliminare campionatului de fotbal Americii de Sud 1975. Cele nouă echipe participante au fost repartizate în trei grupe, după cum urmează : seria I : Argentina, Brazilia. Venezuela ; seria a

Janeiro la sorți a a ale al ediția
• Federația italiană fotbal și-a propus să examineze Ia una din viitoarele sale reuniuni posibilitatea de a permite accesul fotbaliștilor străini la cluburile italiene, după o interdicție de peste zece ani. In prezent, numai patru jucători străini: Altafini. Sormani, Clerici și Cafs (toți brazilieni) mai activează în cluburile din pri-

• în cadrul „Cupei U.R.S.S." la haltere, competiție care se desfășoară la Zaporoje, David Rigert a stabilit un nou record mondial la categoria semigrea, realizind la totalul celor două stiluri performanța de 392,500 kg (177.500 kg plus 215 kg).• Cu prilejul unei reuniuni desfășurate Ia Ciudat! de Mexico, pugiiistul mexican Jose Napoles și-a păstrat titlul de campion mondial Ia categoria semimijiocie, in- vingîndu-I prin KO. în repriza a treia, pe boxerul argentinian Horacio Saldano.
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Dezbateri pe marginea inițiativei 
RomânieiDezbaterile din plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite asupra punctului românesc vizind creșterea rolului O.N.U. in viața internațională și asupra proiectului de rezoluție românesc adoptat în unanimitate s-au încheiat cu explicațiile de vot ale delegațiilor statelor membre, care au ținut să-și precizeze pozițiile față de aceste importante chestiuni.Reprezentantul Venezuelei a cerut ca Națiunile Unite să-și examineze sarcinile, realizările, succesele și deziluziile, in scopul trasării unor direcții precise activității de viitor a organizației, in acest moment în care o- inenirea trece prin mari dificultăți economice și cind O.N.U. poate să-și aducă o contribuție reală la ameliorarea lor. Națiunile Unite — a arătat vorbitorul — trebuie să aibă capacitatea de a asigura pacea lumii prin determinarea respectării de către toți a rezoluțiilor adoptate și să garanteze drepturile celor mici și ale celor puternici, fără nici un fel de discriminări.în opinia guvernului Dahome- yului, problema întăririi Națiunilor Unite, adusă în atenția plenarei din inițiativa României, este o chestiune de o mare însemnătate, a declarat reprezentantul acestei țări. Comunitatea internațională are datoria de a asigura participarea universală a statelor la dezbaterile și procesul de luare a hotărîrilor in cadrul O.N.U. și la eforturile de transpunere in practică a principiilor Cartei și de realizare a obiectivelor și idealurilor sale.Ambasadorul Ecuadorului a subliniat imperativul respectării principiului egalității suverane ă statelor și dreptului acestora de a participa, pe picior de egalitate, Ia viața și activitatea O.N.U. și de a-și aduce o contribuție pe măsura posibilităților lor la soluționarea problemelor care confruntă astăzi omenirea, arătînd, in context, că acestea sînt condiții fundamentale pentru întărirea rolului O.N.U. în lume și a. capacității sale de acțiune.Dezbaterile asupra acestui punct oglindesc clar lupta țărilor nou eliberate pentru consolidarea independenței lor politice și economice și determinarea respectării drepturilor lor suverane, a declarat ambasadorul Albaniei. De asemenea, oglindesc procesul de schimbare care se petrece in lumea de azi, dorința statelor de a se pune stavilă imperialismului, neocolo- nialismului, rasismului și oricăror forme de dominație și asuprire străină.Reprezentantul Iranului a arătat că guvernul țării sale consideră că O.N.U. este un element

extraordinar de util în contextul actualelor relații internaționale, deoarece oferă fiecărui stat condițiile de a-și exprima punctele saie de. vedere față de problemele majore care confruntă astăzi umanitatea și de a participa direct la identificarea acestora.Reprezentantul Jamaicăi a declarat că, după părerea guvernului său, interdependențele din lumea contemporană impun a- bandonarea politicii de forță și de dictat și înlocuirea lor prin negocieri.Ambasadorul Franței a declarat că amploarea dezbaterilor din plenară asupra inițiativei românești dovedește cit de oportună a 1'ost aducerea acestei probleme în atenția organizației.Președintele Adunării Generale a declarat apoi închise dezbaterile asupra inițiativei românești, care vor fi reluate pe un plan superior la următoarea sesiune ordinară a O.N.U., din toamna anului 1975.

• Următoarele 12—18 luni vor continua să fie dificile pentru țările Organizației (occidentale) pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) — a declarat secretarul general al organizației, Emile van Lennep. intr-un interviu acordat săptă- minalului francez „L’Ex- press". Principalele evoluții îngrijorătoare pentru economiile țărilor occidentale sînt, în concepția secretarului general al O.E.C.D.. agravarea deficitelor balanțelor de plăți, scăderea cererii interne, cu repercusiuni asupra creșterii economice și șomajului, presiunile inflaționiste. Van Lennep s-a pronunțat pentru adîncirea cooperării între țările membre, în special în domeniile energetic și financiar. activiști• DELEGAȚIA de de partid, condusă de Ion Ca- trinescu, membru al C.C. P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Prahova alP.C.R.. care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită în schimb de experiență în Uniunea Sovietică, a fost primită de V. I. Dolghih, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire caldă, tovărășească.
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Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat o definiție a agresiunii, asupra căreia un acord intervenise încă in primăvara a- cestui an în cadrul Comitetului O.N.U. pentru definirea noțiunii de agresiune.Definiția a fost adoptată prin consens, fără să fie supusă Ia vot. Documentul definește agresiunea armată, enumeră —iscare pot să fie calificate drept agresiune — ca de pildă, invazia, ocuparea, bombardarea și blocada —, precum și cbnsecin- țele juridice ale acestora. ~ trivit definiției, agresiune utilizarea forței armate de orice stat împotriva altui iar statul care folosește, primul. ' forța armată în contradicție cu Carta O.N.U. se face vinovat de a fi comis o agresiune. Se stipulează că, „nici o considerațiune de orice natură ar fi ea — politică, economică, militară sau de alt fel — nu poate să justifice

actele
Po- este către stat,

o agresiune" și că „nimic în a- ceastă definiție nu poate, in nici un fel, să afecteze dreptul la autodeterminare, la libertate și independență, stipulat de Cartă, al popoarelor lipsite de acest drept prin forță și nici dreptul acestor popoare de a lupta pentru acest obiectiv" și de a cere și a primi sprijin în această luptă. De asemenea, nici o achiziție teritorială rezultând din a- gresiune nu poate fi recunoscută ca- legală.Rezoluția adoptată de Adunarea Generală odată cu definiția agresiunii „invită toate statele să se abțină de la orice act de agresiune. și alte utilizări ale forței contrare Cartei Națiunilor Unite și Declarației asupra principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și de cooperare dintre state". Rezoluția atrage atenția Consiliului Securitate asupra definiției gresiunii și îi recomandă să inspire din acesta, în caz nevoie, pentru a determina xistența, unui act de agresiune.
de a- se de e-

Bangladesh:
PRIORITĂȚILE
PREZENTULUI

Bangladesh este o țară tânără nu numai prin virsta locuitorilor săi (55 ' - -populație nerației denumim și prin anii de dezvoltare independentă, nii care urmează mentului apariției harta lumii, desh mint de care menilor săi și nefericiri, un pămint pe care cei 75 000 000 de locuitori poartă o nesfirșită bătălie împotriva unei naturi eu capricii devastatoare, într-o țară în care peste 85 la sută din populație trăiește in mediul rural (statistica înregistrează peste 71 000 le sate), soarta oamenilor depinde in mare măsură de muson. Ploile musonului pot fi binefăcătoare dar o abundență exagerată poate fi distrugătoare. Uneori picătura de apă este așteptată eu speranță și teamă multă vreme. Norii aducători de ploaie întîrzie. Pămîntul însetat capătă o înfățișare dramatică. Alteori, locul secetei il ia taifunul — însoțit de același cortegiu de suferințe.Bangladeshul năzuiește să nu-și mai lege destinul economic de „calendarul" musonului. Dobindind independența, poporul încercat al acestei țări este hotărît să asigure

Ia sută dinaparține ge-pe care 0tânără), cia- mo- pe Bangla- inseamnă un pă- fertil ape, poate împresurat un pămint aduce oa- bucurii dar

dezvoltarea economiei sale, prin punerea în valoare a resurselor de care dispune. Firește, pe primul plan al preocupărilor rămine agricultura pentru a se putea asigura, cu mijloace proprii, cerințele minime de produse alimentare ale populației. în primul plan cincinal al țării, capitolul cel mai important al alocațiilor bugetare il reprezintă cel agricol (aproape o pătrime din totalul lor). în Bangladesh există condiții ; două colte care pinde liorări funciare, îngrășăminte chimice, adică de introducerea unor metode moderne de lucru, care să micșoreze treptat dependența de muson și capriciile lui. în același timp progresul satului este legat de desăvîr- șirea reformei agrare, de asigurarea creditelor necesare, a sprijinului în semințe și mașini. în ceea ce privește proiectele, autoritățile au elaborat un plan pentru electrificarea zonelor rurale pînă în 1978.Progresul economic este conceput, Ia Dacca. într-o largă perspectivă. Eliminarea sărăciei, a foametei și analfabetismului presupune nu numai o agricultură puternică, ci și un sector indus-

pentru a obține și chiar trei rede orez in fie- an. Reușita de- ! de irigații, ame

Unele știri economice pro
venind ain capitala Marii 
Britanii sînt, prin gravitatea 
lor, fără precedent. Defici
tul balanței comerciale a 
bătut toate recordurile in 
luna noiembrie cu 534 mili
oane lire, în comparație cu 
305 milioane în luna prece
dentă - a anunțat ministerul 
de finanțe britanic. Lira 
sterlină care și-a încheiat de 
mult timp cariera de mone
dă de rezervă a încetat, 
practic, la 11 decembrie să 
mai fie considerată monedă 
în tranzacțiile 
internaționale. 
PRESSE).

comerciale 
(FRANCE

LUNI, 16 DECEMBRIE 1974
URMĂRIT, URMĂRITĂ: Central 

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

TALENTE ȘI ADMIRATORI: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,30;
13,45; 18: 20,15).

UN ZÎMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Capitol (orele 10: 12; 14: 16; 
18,15; 20,15); Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

FERMA SUSPICIUNILOR: Scala 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE: Patria (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18: 20.15); Festival (orele 
9,1'5; 11,30: 13,45: 16: 18,15; 20.30).

BUNICUL SIBERIAN: Lumina 
(orele 9: 11.15: 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

UN GENTLEMEN IN VESTUL 
SĂLBATEC: Sala Palatului (orele 
17.15: 20,15): Luceafărul (orele 8,30; 
11: 13,30: 16: 18.30; 21); București 
(orele 9, 11,30; 15: 17,30: 20); Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) .

trial modern, care devină baza întregii economii. Premise favorabile au fost create prin trecerea în mîini- le statului a 85 la sută din principalele mijloace de producție din industrie (ca și a 90 la sută din activitățile bancare precum și a întregului comerț exterior). Să adăugăm faptul că Bangladesh dispune de prime prețioase, fost identificate bogate în gaze cunoscute carbonife- la 700 mi- după cum
materii Au zone natu-rale, sînt zăcăminte re evaluate lioane tone, nu este exclus ca în Golful Bengal să se afle mult rîvnitul „aur negru". Planul cincinal prevede o creștere anuală a producției do aproximativ 5.5 la sută. O problemă acută este cea a asigurării locurilor de muncă. După cum se estimează la Dacca, realizarea acestui plan va avea drept rezultat crearea de posibilități de angajare pentru 4 100 000 persoane.

In același context al preocupărilor pentru o dezvoltare multilaterală se înscriu și eforturile în vederea lărgirii rețelei de învă- țămînt care cuprinde actualmente 40 959 școli primare și S 618 școli secundare. 7,1 Ia sută din alocațiile bugetare sînt destinate învățămîntulul și educației. Bătălia se poartă pe două planuri : învingerea analfabetismului și pregătirea de cadre naționale capabile să facă față necesităților prezente și viitoare ale țării.în această zi sărbătorească pentru Bangladesh, subliniem cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor dintre țara noastră și îndepărtata republică asiatică. între România și Bangladesh s-au statornicit raporturi întemeiate pe stimă, simpatie și respect reciproc, raporturi care se adîncesc în diverse domenii și care cunosc o evoluție pozitivă.
M. RAMURĂ

BahreinUnul dintre cele mai tinere state independente, Ba- hreinul, își serbează la 16 decembrie Ziua națională.0 Constituit dintr-un șirag de 30 de insule totalizind 588 km p ; noul independența trei ani.o Bahreinul sud-vestul Ia 200 km de Iran și 30 km de Arabia Saudită, această așezare geografică avind o importanță esențială in istoria sa de ieri și dc azi. în timpul dominației britanice care a durat mai bine de un secol și jumătate — insula Bahrein (cea mai mare din arhipelag) avea o poziție strategică deosebită, controlând marele drum comercial pe care vasele Companiei engleze a Indiilor Orientale transportau în calele lor bogățiile Asiei sub amenințarea permanentă a atacurilor piraterești. Istoria prezentă a Bahreinuiui pornește din 1932, anul în care în zonă au fost descoperite importante rezerve de petrol. Golful Persic deține, dealtfel, jumătate din rezervele mondiale de „aur negru".• Populația Bahreinuiui însumează peste 320 000 de locuitori, 80 000 dintre aceștia trăind în capitala țării, Manama.• Exploatarea petrolului în Bahrein a început in centrul insulei, ia zăcămintul de la Awaii, unde straturile producătoare se află situate la o adincime de numai 600- 1 500 metri. Datele din 1973 indicau o producție milioane tone.Rezervele totale de ale țării, estimate la lioane tone, sînt valorificate în prezent în interesul propriu. Autoritățile țării au a- cordat o atenție deosebită lucrărilor de prospectare îndreptate spre depistarea unor noi zăcăminte, sondările do- vedindu-se promițătoare mai ales în ce privește platoul submarin.De subliniat este faptul că cea mai importantă activitate în Bahrein nu este atît extracția petrolului, cit rafinarea lui. Rafinăria ce aparține Companiei Petroliere din Bahrein (B.A.P.C.O.) posedă o capacitate anuală de tratare de 12,7 milioane tone. Condițiile geografice și ecologice nefiind tocmai favorabile extinderii activităților tradiționale — agricultura și pescuitul — autoritățile din Bahrein și-au concentrat a- tenția asupra realizării unor proiecte industriale. Dintre acestea notăm : crearea uzinei de aluminiu Alba, unde lucrează aproximativ 2 000 de muncitori (importantă și prin faptul că Ia această întreprindere este natural ce se găsește din a- bundență la fața locului), construirea unei uzine de desalinizare și a unei stații termice anexe în nordul insulei Sitra, complex ce urmează să fie terminat în cursul primei jumătăți a anului 1975.• în politica externă, opțiunile Bahreinuiui se îndreaptă spre stringerea legăturilor cu statele arabe, dezvoltând, totodată, relațiile de cooperare și prietenie cu toate statele lumii.Pe această linie se înscriu și raporturile prietenești dintre România și Bahrein, care cunosc o evoluție ascendentă, mărturie a dorinței comune de a le amplifica.

stat a obținut în urmă cueste situat în Golfului Persic,

de 4,5petrol50 mi-

utilizat gazul

D. I.

« ASASINUL LUI ROBERT KENNEDY A AVUT PROBABIL 
COMPLICI — scrie New York Times. Un grup de criminologi și 
martori înaintează această ipoteză după ce au reexaminat docu
mentele care au condus la arestarea lui Sirhan Bishara Sirban. 
Ei susțin că unul din gloanțele extrase din corpul victimei nu 
părea identic cu celelalte trase de Sirhan cu pistolul său. Unii 
martori 11 plasează pe ucigaș mai departe de senator decît s-a 
crezut pînă acum. Ziarul se Întreabă chiar dacă senatorul 
Kennedy a fost omorit în 1968 la Los Angeles de gloanțele lui 
Sirhan sau de cele ale unor complici neidentificați • PRINTR-O 
DECIZIE A CONSILIULUI MUNICIPAL DIN ATENA, una dintre 
cele mai importante și mai moderne artere de circulație ale 
capitalei Greciei a primit numele de „Bulevardul Republicii" 
• WALTER LIPPMANN, CELEBRUL COMENTATOR AMERICAN, 
în vîrstă de 85 de ani, a încetat din viață la New York. El a des
fășurat o activitate neîntreruptă de 36 de ani, colaborind la 100 
ziare americane « PASAGERII UNUI AVION APARȚININD 
COMPANIEI BRITISH AIRWAYS" au avut surpriza s-o audă pe 
stewardesă invitîndu-i să-și descarce singuri bagajele din avion, 
întrucît personalul de serviciu declarase grevă, în semn de protest 
împotriva modificării orarului său e PREȘEDINTELE COASTEI 
DE FILDEȘ a lansat un avertisment împotriva „hoților de dia
mante" care sînt „criminali străini ce fură resursele subsolului 
țării" împreună cu complici din interior. Este vorba, de fapt, de 
„braconieri" de diamante. Cele două societăți care activează tn 
mod legal au produs în 1973 circa 350 000 carate de diamante 
« VALUL DE FRIG CARE S-A ABĂTUT ASUPRA NORDULUI 
INDIEI a provocat moartea a 89 de persoane în statul Bihar, 
transmite agenția France Presse. Pe de altă parte, Cașmirul a 
rămas sîmbătă In întregime izolat de restul lumii, ca urmare a 
căderilor abundente de zăpadă, care împiedică folosirea oricăror 
mijloace de transport aeriene sau terestre o MAFIA EXISTA. 
Comisia parlamentară italiană „anti-Mafia“ a identificat-o. Comi
sia va avea o ultimă întâlnire astăzi, la Palermo. După 10 ani de 
anchetă, ea a stabilit că Mafia este un grup de presiune politică 
în sudul Italiei ; are ramificații în multe țări ; membrii ei se 
ocupă de răpiri, droguri, speculații imobiliare ; în nordul Italiei, 
unde sindicatele sînt puternice, ea n-a putut intra în uzine, in 
schimb și-a găsit aliați în grupări extremiste neo-fasciste. Ma
gistratura din Milano a stabilit în mai multe reprize legături 
între aceste grupe și traficanții mafioți de arme. Masa de infor
mații de care dispune comisia — scria II Tempo a spulberat 
„misterul" țesut in jurul Mafiei • 8 MARI SOCIETĂȚI FABRI- 
CANTE DE PRODUSE CHIMICE au fost condamnate de un tri
bunal din Newark (New Jersey) la o serie de amenzi, variind 
între 40 000 și 50 000 dolari pentru vina de a fi încălcat legile care 
interzic societăților să fixeze, printr-un acord prealabil încheiat 
între ele, prețurile produselor lor la un nivel artificial, foarte 
ridicat « CĂLĂTORIE LA MOSCOVA ȘI LENINGRAD. Les 
Nouvelles de Moscou anunță că cele două mari orașe sovietice 
au fost vizitate, timp de o săptămînă, de 500 de funcționari ai 
Departamentului de Stat și Ministerului de Justiție ale S.U.A. Din 
ianuarie pină în martie, agenția sovietică „Inturist" va organiza 
alte 10 vizite de acest gen • O ZI PE SĂPTĂMÎNĂ FARA AUTO
MOBIL. Ministerul de finanțe al Austriei a recomandat 
automobiliștilor, in cadrul măsurilor de economisire a energiei, 
să renunțe, în mod voluntar, la folosirea propriei mașini, o zi pe 
Săptămînă « UN STUDIU EFECTUAT DE FIRMA „VOLKS
WAGEN" indică abuzul de alcool la originea a 30 la sută din 
„incidentele" automobilistice în R.F.G., in comparație cu 50 la 
sută în S.U.A.

pe scurt
• LA TANANARIVE s-a a- nunțat oficial că Republica Mal- gașă a stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă cu Republica Cuba.• PERU a invitat cele cinci țări partenere membre ale Pactului ANDIN — Chile, Bolivia, Columbia. Ecuador șî Venezuela — să se reunească la Lima, în vederea adoptării de măsuri concrete pentru limitarea armamentelor și cheltuielilor militare, a anunțat Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul peruan al relațiilor externe.• O DELEGAȚIE a Consiliului Militar Provizoriu al Etiopiei, condusă de ministrul informațiilor. Michael Emero, care a sosit, joi, Ia Khartum, a inminat, simbătă. președintelui Gaffar Numeiri un mesaj din partea conducătorilor militari etiopieni —• relatează agenția U.P.I. Delegația etiopiană a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul sudanez de externe, Mansour Khalid, in legătură cu relațiile dintre cele două țări. al• PRIMUL MINISTRU Greciei, Constantin Cabamanlis, a declarat în Parlament că bazele militare străine aflate teritoriul Greciei, care nu legături cu apărarea țării, fi lichidate. EI a precizat că vernul a instaurat controlul : pra a șapte baze militare americane pină va fi definitivat statutul acestora.

pe au vor . gu- asu-

CAVALERII TEUTONI; Aurora 
(orele 9: 12,30; 16; 19,15); Flamura 
(orele 9: 12,30; 16; 19).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD: Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11,15;. 13,30; 16;
18.15: 20,30).

DUHUL AURULUI: Arta (orele 
16: 18: 20).

TIMPURI NOI: Excelsior (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30): Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ: Unirea (orele 16; 18; 20).

GOANA DUPĂ AUR: Doina (o- 
rele 11: 13,15: 15.30; 19.30 — pro
gram pentru copii orele 9,45; 17,30).

O ZI DE NOIEMBRIE: Lira (o. 
rele 15.30; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: 
zești (orele 9: 11.30; 
20,15): Volga (-._:_ ' 
17: 19.30).

AGENTUL 
Sării (orele 
Crîngași (orele 16; 18,15).

Bu-
" 14,15; 17.30;

(orele 9,30; 12; 14,30;

STRANIU: Drumul
15,15; 17,45; 20,15);

ADIO, DOMNULE CHIPS: Tim
puri Noi (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

LOCOTENENT COLUMBO: Glo
ria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII: Flacăra (orele 
18; 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE 
hova (orele 16: 18; 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15)

TUNURILE DIN NAVĂRONE: 
Moșilor (orele 15.30: 19).

O MADONA IN PLUS: Progre
sul (orele 16; 18: 20).

URMĂREȘTE-MĂ!: Pacea (ore
le 15,30: 18: 20,1Ș).

APARTAMENTUL: Popular (0- 
rele 15,30: 18; 20.J5).

ATAC ÎMPOTRIVA 
MEL: Cosmos (orele 
20.15).

VANDANA: Vitan
15.30: 19).

POLITIA ACUZA, 
ACHITĂ : Miorița (orele 9; 11,15;

13.30: 15.45: 18: 20.15), Giulești
(orele 15.30; 18: 20,15).

ZIDURI VECHI: înfrățirea (ore
le 16: 13: 20).

18,15;
13,30;

15,30;

: Ra-

(orele 10;

LEGEA

străbun" — cîntece. 16,30 Emisiune 
In limba maghiară. 19.00 Tribuna 
TV. în ajutorul cursanților 
tnvățămîntul politico-ideologic 
economic 
seri, 19,30 
tor. 20,20 
animate.
Umbra ______ _____ ..
..Adevăratul prinț Warwick". 21.35 
Revista literar-artistică TV. 22,10 
24 de ore.

din
Și 

de masă. 19,20 1001 de 
Telejurnal. 20,Q0 Reflec- 
Publicitate. 20,25 Desene 

20,45 Roman-foileton : 
turnului. Episodul II.

Teatrul de Operetă: OKLA
HOMA — oră 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra (Sala Studio); 
A 12-A NOAPTE—ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
VINO SA NE VEZI DIȘEARĂ — 
Ora 19,30; (Sala Victoria) : UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS 1 — ora

LUI ROM- 
15,30; 18:

PROGRAMUL I

16.00 Telex. 16,05 Emisiunile săp- 
tăminli. 16.15 ,.Te cînt plaiul meu

PROGRAMUL TI

17,30 Telex. 17.35' Film serial : 
Legenda lui Stulpner. O producție 
a studiourilor de televiziune din 
R. D. Germană. 18,30 Porțile cîn- 
tecului. Melodii populare. 19.00 
Bucur'eștiul, azi. Artă și măiestrie. 
19.15 Emisiunile săptămînii. 19.20 
J001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Preferințele dv. muzicale... sînt și 
preferințele noastre ! 20.40 Con
temporanele noastre... Prezente în 
țoate sectoarele de activitate. 21.10 
Telex. 21,15 Muzee și expoziții. 
21.35 Caruselul operetei. 21.50 Re
portaj TV : ,,Semnificația unui 
gest* sau ..Școala civică a stadio
nului". 22.00 Pagini de umor : Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea.

Cu cîteva luni în urmă, Georges Simenon își anunțase public retragerea, con- siderînd activitatea sa scriitoricească drept încheiată. Prodigiosul romancier belgian iși părăsise proprietatea de la Epaiinges, stabi- lindu-se în Elveția, la Lausanne, împreună cu cel mai mic dintre fiii săi, și declarase că intenționează să nu mai scrie nimic și să nu mai primească nici un ziarist. Celebrul autor a sute de romane polițiste și de aventuri, în care accentul cade pe investigația psihologică, părea obosit sau mulțumit de sine însuși.Viciul nepedepsit al scrisului s-a dovedit însă mai puternic. Editura „Presses de la Cite" scoate zilele a- cestea o nouă carte a părintelui comisarului Maigret, intitulată „Scrisoare către mama mea". Este vorba, intr-adevăr, de o scrisoare de 180 de pagini adresată mamei sale, decedată în 1970 în o- rașul natal al lui Georges Simenon, Liă- ge. Rupind tăcerea literară pe care și-o impusese, Simenon a reluat și relațiile cu presa, acordind recent un interviu ziarului TRIBUNE DE GENEVE. Interviul oferă detalii despre ultima carte a autorului lui Maigret și despre proiectele sale de viitor și ne relevă un Georges Simenon la ora destăinuirilor, decis să facă... declarații privire la opera sa.Iată, in teva din date demenon în menționat.Cu privire la „Scrisoarea către mama mea" : „între mama mea și mine neînțelegerea a durat, în fond.

complete cu persoana șirezumat, cî- răspunsurile Georges Si- intcrviul

ifâ'WW'Wll
sterlină și-airapierdut treptat supremația, in favoarea dola- Irului, pe măsură ce Marea Britanie își diminua puterea economică. Lira s-a degradat constant zilele acestea, devalorizîn- du-se cu 21,9 la sută, și a- tingînd astfel, cel mai scăzut nivel al său din toate timpurile. Pentru a recrudescența tensiunii jurul monedei britanice și a limita consecințele scăderii cursului ei, Banca Angliei a intervenit modest în susținerea ei pe piață. Pe de altă parte, bursa de valori Londra înregistrează și cele mai puternice din ultimii 20 de ani. Cum a supraviețuit lira pînă acum ? Comentatorii englezi sint unanimi în a aprecia că abilitatea și reputația City-ului care servește interesele marilor corporații interne și internaționale s-au deteriorat sub loviturile primite in cadrul acerbei concurențe occidentale.Deprecierea lirei reflectă degradarea economiei britanice bintuită de toți virușii economici : inflație, stagîla- ție „stop-go-stop" (înregistrarea de faze de creștere zero). în acest sens, o echipă de viitorologi de la Institutul Hudson făcea cunoscut, recent, rezultatul unei anchete întreprinse asupra economiei britanice și ajungea la concluzii dintre cele mai pesimiste. Potrivit anchetei, Marea Britanie cunoaște ritmul de creștere cel mai mic dintre toate țările industrializate. Industria sa nu este competitivă. Ea plutește în schimb „intr-un puternic sentiment de izolare și superioritate". Pe de altă parte, structurile industriale sint

L
impiedica in

de la ca scăderi

Acoperișul care zboară sau 
cum creșfe costul vieții in 
Marea Britanie (din „Mor

ning Star")arhaice. „în Japonia 62 sută din mașinile-unelte mai puțin de 10 ani. R.F.G., 56 la sută și în Marea Britanie doar 38 la sută". In ciuda acestei situații, in ciuda faptului că ritmul de inflație va continua să fie foarte ridicat, in jurul a 20 procente, și perspectivele se anunță destul de întunecate, britanicii, consemnează același raport Hudson „refuză să ia in piept faptele", rămin impasibili sub „bombardamentul de previziuni pesimiste și statistici catastrofale". Principala lor preocupare este de a-și menține stilul tradițional de viață, (life style), de a-și apăra standardul de viață. Britanicii se încred peste măsură în petrolul din Marea Nordului, care,

la au tn

teoretic, ar putea să curgă pe conducte din și să se exporte din Promisiunea pe care o petrolul nu este certă, timp cit Marea Britanie continuă să depindă, la capitolul valorificării petrolului său marin, de masivele capitaluri din afară, fapt care îi va putea înstrăina roadele explorărilor sale. De aceea, cu precauție, ministrul dc finanțe, Dennis Healy, îndeamnă adeseori la „moderație" în privința creșterii consumului intern și ai importurilor. La rîndul său, revista THE OBSERVER avertiza împotriva „maladiei pice britanice, a de a aștepta pină al 13-lea“.
DOINA

1978 1980. oferă atita

ți- obișnuinței în ceasul
TOPOR

Intilnirea Ford - d'EstaingCu prilejul dineului oferit în Insula Martinica șefului statului american, președintele Franței, Valery *" apreciat că „singura bilă sa răspundă necesităților politice, economice și umane ale epocii actuale este concertarea. Aceasta este de altfel — a subliniat președintele — calea pe care Franța o recomandă pentru soluționarea situației din Orientul Apropiat. O reglementare justă și durabilă trebuie să ia în considerare, în concepția noastră, aspirațiile legitime ale tuturor părților implicate : cele ale statului Israel de a trăi

Giscard d’Estaing, a cale capa-
în pace cu vecinii săi. cele ale statelor arabe de a-și redobîndi integritatea teritorială și cele ale poporului palestinian de a avea o patrie". Giscard d'Estaing a subliniat, totodată, necesitatea unei concertări pentru a se ajunge la o soluție in problema creșterii preturilor la petrol.In răspunsul său, președintele Gerald Ford a declarat că „problemele actualei perioade — flația, deficitele balanțelor plăți, penuria de energie chiar hrană — accentuează terdependența națiunilor, necesitatea comunicării și cooperării.

in-deȘi in-
pină în prezent. Copil fiind, am avut impresia că ea nu mă Înțelesese niciodată. A- veam optsprezece ani cînd am părăsit-o și a fost nevoie de tot a- cest timp pentru a o regăsi. Acum mi se pare că am înțeles-o, in sfirșit, că neînțelegerea s-a risipit. Cred ferm că din toate cărțile mele pe aceasta o iubesc cel mai mult. Nu fiste vorba de literatură. Stilul este extrem de nud. Este po-

Despre identificarea romancierului Simenon cu personajele cărților sale : „Da, este adevărat, nu am încetat niciodată să mă identific cu oamenii despre care povestesc. Multe din personajele mele s-au născut din intilniri întâmplătoare cu oameni cărora nu le-am vorbit niciodată. M-am simțit totdeauna mai bine printre șoferii de taxi sau pescari decît în saloane. Am refuzat cu incăpăținare mesele

SIMENON RUPE
TĂCEREA

ce-mi

vestea foarte simplă a unei neînțelegeri reciproce pe care încerc să mi-o explic".Despre ruperea ju- rămintului de tăcere și reluarea activității scriitoricești : „Nu in întregime, căci am încetat realmente să scriu romane. Dar am un dictafon și continui să-i povestesc, in fiecare zi, ceeeatrece prin cap. Uneori timp de zece minute, alteori o oră. Asta reprezintă azi trei volume de 500 de pagini, care vor apărea anul viitor. Nu mai scriu decît pentru a semna cecuri. Am contractat, ce-i drept această manie a dictării... La origine, aceste note nu erau destinate publicării. Caut mereu să scap de teme care mă chi- nuîe, îndeosebi de cea a omului foarte singur".

oficiale. Adevărul este că sînt un om de rind. Dealtfel, viitorul volum al memoriilor mele se va intitula „Un om ca ceilalți". Sînt un om cu totul obișnuit".Ce așteaptă Simenon de la ceilalți oameni ? Răspunsul trădează a- fecțiune și gratitudine, aproape o profesiune de credință : „O îmbogățire. Tot ceea ce am scris datorez celorlalți. Ei îmi retrimit propriul meu ecou. închis, rupt de lume, n-aș fi produs niciodată nici un singur rind". Și ce așteaptă aceștia de Ia scriitor ? „Presupun că oamenii caută un contact. La virsfa fiului meu citisem tot Dostoievski, tot Gogol, apoi Conrad, Dickens... Ceea ce așteaptă oamenii este poate ceea ce eu insumi așteptam atunci : unde aș putea

să mă situez în viață, ce exista bun în mine sau rău ? Voiam să știu dacă ceilalți oameni îmi seamănă, dacă ei încercau1 aceleași temeri...".Viața și-o apreciază in funcție de timpul pierdut : „în ansamblu, cred că n-am pierdut prea mult timp. Am sentimentul de a fi adus in fiecare an un mic nimic. Sînt mai fericit azi decît in indiferent care alt moment al vieții mele. De patru sau cinci ani am atins vîrsta seninătății". Dar vechea revoltă ? „Sînt senin, dar nu nepăsător. Rămîn foarte sensibil la suferința celorlalți, adversar al oricărei brutalități, al oricărei asupriri". Dacă se iubește pe sine ? „Nu. Sînt prea incomplet, prea conștient de imperfecțiunea mea. Să zicem că mă tolerez". ldeea morții (la 72 de ani) îl sperie ? „Ea mi-e familiară și nu mă neliniștește. Singura mea temere este aceea că moartea mea ar fi de natură să tulbure pe cei din jur. Aș considera drept o politețe să mor cit se poate de discret. în această privință mă felicit că locuiesc atât de CentrulLausanne : nevoie demenii nu vor avea prea mult de mers pe jos !“.Știrea despre „retragerea" lui Simenon era, deci, pripită. Se retrage numai Maigret. Autorul continuă să scrie — sau să dicteze — cărți cu a- ceeași prodigiozitate. E drept, nu romane, ci memorii. Memoriile u- nui om ca Simenon promit sa fie insă cel puțin la fel de interesante ca și romanele sale. Fiindcă Simenon a trăit cu adevărat.

de aproape funerar din nu va fi dric și oa-
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