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ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, în jurul orei 13, posturile noastre de radio și televiziune vor 

transmite, direct de la Craiova, adunarea populară consacrată aniversă
rii a 1750 de ani de la prima mențiune documentară a străvechii așezări 
daco-getice Pelendava, 500 de ani de la prima atestare documentară a 
Craiovei și deschiderii anului de invățămînt 1975-1976.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LUNI
15 SEPTEMBRIE

1975

ASTĂZI, ELEVII Șl STUDENȚII REVIN ÎN CLASE Șl AMFITEATRE

ÎNVĂȚĂTURĂ, MUNCĂ, EXIGENTĂ 
însemnele definitorii ale noului an de învățămînt

De astăzi ne racordăm ca
lendarul la cel al școlii. Pen
tru aproape un sfert din 
populația României, 15 sep
tembrie reprezintă ziua în- 
tii a unui nou an. Anul-învă- 
țătură ; anul-muncă. Sărbă
toarea primei zile din șirul 
sutelor care vor fi consacrate 
marelui efort de cunoaștere, 
se desfășoară in clase, în am
fiteatre, laboratoare și ate
liere și, mai nou, în unele 
locuri pe adevărate platfor
me industriale ale invăță- 
mintului, cercetării și produc
ției. De fapt, acolo unde 
școala își are sediul său nou. 
de factură contemporană, mo
dernă. Ușile larg deschise 
între toate aceste locuri în
corporate în viața șeolii sem
nifică calea liberă pentru ca 
Învățătura și munca să se in- 
tilnească și să se constituie in 
acel tot pe care îl va repre
zenta Omul nou, Omul comu
nist propulsat pe traiectoria 
viitorului. în acest țel nobil, 
învățămintul își găsește con
diția existenței sale, o condi
ție profund revoluționară in 
consens cu spiritul revoluțio
nar al epocii străbătute de 
popor pe liniile directoare ale 
Programului partidului — 
cartea fundamentală de în
vățătură pentru noi toți.

Cu certitudine că, în aces
te momente, elevii și studen
ții, împreună cu un sfert de 
milion de educatori ai lor, 
se află în plină desfășurare a 
primei ore de dirigentie con
sacrată responsabilității an- 
gajante pentru tot ceea ce se 
cheamă îndatorire față de 
școală, de societate. Semnă
tura pe actul de naștere al 
anului I de învățămînt, are, 
astfel, greutatea stabilirii u- 
nei legături contractuale, po
litice și etice cu primul an 
școlar din cincinalul revolu
ției tehnico-științifice. pe 
care îl vom inaugura în cu- 
rînd.

O introducere Ia anul nou 
al școlii apare de-a dreptul 
fascinantă. Școala româneas
că se prezintă la start mai 
solid consolidată pe orbita 
unui învățămînt modern, cu 
trăsături de structură, con
cepție și organizare dintre 
cele mai originale și eficien
te. care o face aptă să răs
pundă dezideratului ce-i ve
ghează și dirijează existența: 

. pregătirea generației de ti
neri pentru muncă și viață.

!•# Aptitudinea invățămintului 
românesc de a prefața for
marea superioară a forței de

muncă viitoare începe de la 
grădiniță — aceasta este pre
gătită să adune sub aripa sa 
ocrotitoare 875 000 de copii, 
să-i pregătească pentru școa
la anilor viitori — și continuă 
prin întreg sistemul de învă- 
țămint. Cu cea de-a doua ge
nerație de elevi din treapta 
intii, obligatorie, de liceu, 
care totalizează 90 la sută din 
promovații ciclului gimna
zial, girind, încă din 1975, 
pentru posibilitatea certa că 
în anul 1990 se va realiza, așa 
cum prevede Congresul al 
XI-lea al partidului, cuprin
derea întregului tineret in 
învățămintul liceal. Perspec
tivă luminată de semnificații 
sociale ce consolidează prin
cipiul profund umanist al 
societății socialiste de a asi
gura tineretului aflat în fața 
vieții, a muncii și afirmării, 
o egalitate de șanse. Cu stu
denții. cărora condiția nouă a 
facultății — unitate de învă- 
țămint, cercetare și produc
ție, — Ie conferă un statut 
inedit de formare ; ei sînt

DORIMCA TÎNĂRA GENERAȚIE, CONSTRUCTOARE A COMUNISMULUI, 
SĂ STĂPÎNEASCĂ CELE MAI ÎNALTE CUNOȘTINȚE ÎN TOATE DOMENIILE 

DE ACTIVITATE, SĂ-ȘI POATĂ ÎNDEPLINI IN CÎT MAI BUNE CONDIȚII 
SARCINILE DE ONOARE CEI VOR REVENI ÎN SOCIETATE, SĂ CONTINUE 
CU CINSTE Șl FERMITATE Șl SĂ RIDICE PE 0 TREAPTĂ SUPERIOARĂ 
MĂREȚELE TRADIȚII REVOLUȚIONARE, SOCIALE Șl NAȚIONALE ALE 

PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU".

r,‘

NICOLAE CEAUȘESCU

puși in situația să Învețe 
cercetînd și produeînd. să 
producă învățind și cercetînd.

Deciziile luate la ora diri- 
genției civice, in colectivită
țile pe care le formează cla
sa, școala, anul de studii, fa-

cultatea, pornind de la ceea 
ce s-a
acum, trebuie să 
realizarea mai rapidă a 
lor sarcini pe care le 
noul an de invățămint 
care il inaugurăm. Căci

înfăptuit bine pină 
trebuie să asigure 

noi- 
are 
pe 

1975

• CUPRINDEREA COPIILOR IN GRĂDINIȚE 
SE RIDICA LA 875 000. Mărirea numărului de 
locuri in grădinițe cu 26 000 permite spo
rirea numărului copiilor cuprinși in invăță- 
mintul preșcolar cu circa 90000. De sem
nalat că generația celor de 5 ani va fi 
cuprinsă aproape in întregime in grădinițe.

• CEI DE VIRSTA ABECEDARULUI, numără 
in această toamnă spectaculoasa cifră de 
APROAPE O JUMĂTATE DE MILION. Ei 
vor fi cuprinși in clasa intii.

• CEA DE A DOUA PROMOȚIE A LICEULUI 
obligatoriu pe prima sa treaptă se ridică 
la PESTE UN SFERT DE MILION, 90 la sută 
din promovați! clasei a Vlll-a devenind 
elevi in anul I al liceelor de diverse profile.

• 19 000 ATELIERE, CABINETE Șl LABORA
TOARE, PESTE 12 000 ATELIERE-ȘCOALĂ în 
învățămintul gimnazial și liceal, peste 3 000 
cabinete și laboratoare și circa 1 500 ate
liere în învățămintul superior - iată, sinte
tic, cit reprezintă baza materială a inte
grării invățămintului cu producția și cerce-grării invățămintului cu producția și 
tarea.

• TOȚI ELEVII ȚARII, de la cursurile 
- incepind cu cei dintr-a intiia și 
nind cu viitorii bacalaureați - găsesc azi 
pe bănci manualele ce li se acordă gra
tuit. Tirajul manualelor se ridică la peste 
23 milioane exemplare, iar valoarea celor 
acordate gratuit reprezintă T80 milioane lei.
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—1978 aduce școala, invăță- 
mintul în general, prin struc
tura conceptuală și înzestrare 
cu mijloace — mii de clase 
construite, dotări didactice 
moderne pentru invățămint, 
producție și cercetare etc. — 
în situația de a fi nu nu
mai instrument de acțiune a 
societății asupra viitorului, 
dar, totodată, un factor par
ticipativ, prin milioanele de 
tineri și dascăli, la îndeplini
rea sarcinilor științifice, teh
nice, productive înscrise în 
programul muncii și vieții în
tregului popor.

Învățămintul își exercită 
forța formativ-educativă ope- 
rind asupra tineretului cu 
cele mai noi cuceriri ale ști
inței, tehnicii și culturii, pro- 
movind o tehnologie didae-, 
tieă de cercetare Și producție1 
racordate la azi și la mîine. 
Rapoartele sale includ astăzi 
note, barometru al calității 
învățăturii, și realizări pro
ductive, măsură a eficientei 
școlii, a actului său educativ. 
Pentru anul 1975 școala și-a 
propus un plan de producție 
de 568 milioane lei. cotă par
te la realizarea cincinalului 
înainte de termen, la propria 
finanțare a invățămintului. 
Raportul său sună la această 
dată : planul îndeplinit in 
proporție de 117 la sută. Fa
cultatea se alătură cu alte 
635 milioane, plan de produc
ție in curs de realizare. Date 
noi, limbaj nou utilizat de 
școală, ca expresie a strate
giei revoluționare a învăță- 
mintului în procesul pregăti
rii tinerei generații. E limpe-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)

RITMUL LUCRĂRILOR LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI BÎRLAD

oglinda activității
comandamentelor agricole

Duminica - o zi record 
de producție și calitate

Din noul peisaj, socialist, al Craiovei, care sărbătorește astăzi aniversarea a 1750 de ani 
de la prima mențiune documentară a străvechii așezări daco- getice Pelendava și 500 de 

ani de la prima atestare documentară.

„cm SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS" 
SI-A DESEMNAT CAMPIONII
->

DEDICATE CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C. SI CONFERINȚEI A X-A A 
U.A.S.C.R., ÎNTRECERILE TURNEULUI FINAL AL CELEI DE A ll-A EDIȚII - 1975 
A COMPETIȚIEI REPUBLICANE DOTATE CU TROFEUL „CUPA SCÎNTEII TINE
RETULUI LĂ TENIS" ÎNCHEIATE SÎMBĂTĂ, LA COSTINEȘTI, AU CONSEMNAI

0 frumoasă performanță 
a sportului de masă

în județul Tulcea campania a- 
gricolă de toamnă este in plină 
desfășurare. Zilnic produsele de 
pe sute de hectare sint recoltate, 
transportate și depozitate. Fe 
agenda de muncă a lucrătorilor 
de pe ogoare pe primul loc se 
află încheierea recol rării florii- 
soarelui. apoi recoltarea porum
bului. sfeclei de zahăr, legume
lor și furajelor.

Pe baza recentei 
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., și 
Tulcea au fost constituite 
mandamentul județean precum 
și comandamentele comunale, 
care din primul moment au tre
cut la exercitarea atribuțiilor ce 
le revin în buna desfășurare a 
campaniei agricole de toamnă. 
Pînă în prezent, comandamentul 
județean Tulcea a rezolvat cu 
promptitudine o serie de pro
bleme urgente ale campaniei. 
Așa de pildă s-a intervenit ca 
T.T.A. Tulcea să asigure unită
țile agricole cu necesarul de ca
mioane pentru transportul po
rumbului astfel încît. în fiecare 
formație de lucru. întreaga pro
ducție recoltată să fie transpor
tată și depozitată în aceeași zi. 
în plus, comandamentul jude
țean analizează și 
loc problemele ridicate de co
mandamentele comunale, cum ar 
fi cele privind asigurarea piese
lor de schimb pentru tractoare 
și mașini agricole, asigurarea cu 
carburanți și altele. Ca urmare 
a rezolvării operative a unor ast
fel de probleme hotărîtoare pen
tru buna funcționare a tractoare
lor și mașinilor agricole precum 
și a mijloacelor de transport, pe 
ogoare munca se desfășoară rit
mic. intr-un veritabil flux in
dustrial.

hotărîri a 
Executiv al 
în județul 

co-

rezolvă pe

Comuna Valea Nucarilor. Aici 
sînt 3 unități agricole coopera
tiste care au cea mai mare su
prafață cultivată cu porumb — 
aproape 4 000 ha. La sediul 
C.A.P. Valea Nucarilor întilnim 
doar omul care asigură perma
nența. Este vorba de contabila 
Stana Caramihai. De la ea aflăm 
că toți oamenii sînt pe cîmp 
inclusiv cei 4 contabili si 3 eco
nomiști de fermă. Ne îndreptăm 
spre cîteva puncte de lucru ale 
celor 3 unități cooperatiste : 
C.A.P. Iazurile, ferma nr. 2 de 
cîmp. Pe ing. Elena Soreanu, 
șefa fermei, o întilnim în mij
locul oamenilor. ..Lucrăm gru
pați pe echipe — ne spune șefa 
fermei. O echipă de cooperatori 
și mecanizatori recoltează po
rumbul. alta fertilizează terenul, 
în același timp, se ară. se fac 
udările de aprovizionare'1.

La recoltatul porumbului, cele 
două combine CT-2R mînuite 
de Marin Bujor și Teoader Do- 
garu execută zilnic cîte 3 ha. 
Alți 7 mecanizatori între care 
Dumitru Mari. Petre Floare, 
Petre Zibileanu transportă știu; 
lefii și cocenii de porumb. Alți 
60 de cooperatori din brigada lui 
Ștefan Caramangiu culegeau 
manual. Buna organizare își 
spune cuvîntul. pretutindeni. 
Atît la lucrările prezente cit 
și la cele care vizează recolta 
anului viitor. Din cele 604 ha ce 
urmează a fi semănate cu griu 
au fost pregătite 500 ha. udările 
de aprovizionare s-au efectuat 
pe 400 ha. iar alte 200 ha au 
primit îngrășăminte chimice. La 
ferma legumicolă, peste 50 de 
cooperatori participau la recolta
tul tomatelor și al ardeilor. To
varășul Ion împărătelu. ingine- 
rul-șef al unității cooperatiste,

prezent la fața locului, ne spune 
că datorită participării tuturor 
cetățenilor din sat — pe cîmp 
se aflau foarte multi elevi îm
preună cu părinții lor — se li
vrează zilnic la I.L.F. Tulcea 16 
tone legume. Adică, exact can
titatea prevăzută în grafice. La 
un alt punct de lucru il întîl- 
nim pe inginerul-șef al Consiliu
lui intercooperatist Valea Nuca
rilor. tovarășul Aurelian Iorga

OVIDIU MARIAN
(Continuare în pag. a ll-a)

Duminică matinală 
la Birlad. O dimi
neață doar aparent 
calmă. în halele 
marii întreprinderi 
de rulmenți zumze
tul agregatelor nu 
încetează nici o cli
pă. La forjă, strun- 
gărie, la tratament 
termic, rectificare 
sau role montaj — 
zi normală de lucru. 
O mie de oameni — 
din care 800 tineri — 
și-au luat la ora 6.30 
dimineața posturile 
în primire. Alți 100 
de tineri, în frunte 
cu Aurel Găvan, se
cretarul comitetului

U.T.C. pe întreprin
dere, ajută la recol
tarea porumbului pe 
tarlalele I.A.S. Bir
lad.

La forjă, prima 
secție pe fluxul teh
nologic, s-au prezen
tat la lucru 80 de ti
neri. „I-am solicitat, 
ne comunică ing. 
Capiton Vintilă, șeful 
secției, în ideea că 
trebuie să creăm un 
avans de producție 
față de celelalte sec
ții care ne creau 
semifabricatele, să 
onorăm exemplar 
niște contracte către

întreprinderile de 
rulmenți din Brașov 
și Alexandria și să 
devansăm reparația 
capitală la linia de 
forjare automată 
Wagner de 630 tone".

„Toți cei la care 
s-a apelat s-au pre
zentat la posturi11, ne 
informează și Nicolae 
Cristea, tehnician la 
serviciul programa
re, astăzi ofițer de 
serviciu pe întreprin
dere.

PAVEL PERFIL
(Continuare 

în pag. a ll-a)

CAMPIONII „CUPEI SCÎNTEII TINERETULUI LA 
TENIS" (COSTINEȘTI, EDIȚIA A ll-A - 1975)

De sus în jos : MIHAELA DUMITRIU (Galați) și MARIUS MAG 
(Bihor) - categoria 11—14 ani; GABRIELA CIORAC (Bacău) 
si MIHAI CIUNTEA (Neamț) - categoria 15—18 ani ; DOINA 
IGNAT (Prahova) ți ZISIS DIAMANDIS (Dolj) - categoria 

19-25 ani.

ograda bunicii 
hoozaiâ

Pe marginea aceluiași caz articolele ..O floare 
refuzată". ..Sechestrat în ograda bunicii" și „Frații 
trebuie să crească împreună'' au oferit cititorilor citeva 
„date ale problemei" (fapte, declarații de martori, scri
sori), pe baza cărora au fost in măsură să se pronunțe 
și să propună soluții, constituindu-se intr-o veritabilă 
instanță a opiniei publice care, nu poate fi, in nici un 
caz, bănuită de părtinire.

Scrisorile primite — multe la număr — poartă, pe 
lingă soluția de rezolvare a cazului, așa cum a gindit-o 
fiecare semnatar, rînduri emoționante, opinii compe
tente asupra temei majore * celor trei articole — rolul

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„Unește copiii așa cum i-ai

despărțit, doctore Pueă!“
familiei in educarea copiilor. Cititorii ne vorbesc, făcind 
apel la propria lor experiență de viață, despre familie, 
ca primă școală in care copilul învață să respecte oa
menii — respectindu-și părinții, deprinde altruismul — 
trăind alături dc un frate, iși însușește primele noțiuni 
de trai demn, civilizat — copiindu-și părinții, invață 
să-și alcătuiască peste ani, viitoarea familie — după 
modelul celei în care a crescut. Cititorii semnalează 
pericolul deosebit de grav pe care-1 prezintă, pentru 
viitorul copiilor, traiul înfr-o familie dezorganizată. în 
care demnitatea și respectul au fost scoase pe ușă și 
locul lor a fost ocupat de violențe, de cuvinte jignitoa

re, de atitudini josnice. Aceste scrisori, încărcate de 
dorința sinceră de a ajuta; de a contribui, măcar prin 
sfaturi, la rezolvarea unor situații grele, alcătuiesc in 
întregul lor o pledoarie fierbinte împotriva divorțului. 
O invitație pentru toți tinerii de a medita profund, de 
a nu se lăsa ispitiți de capricii sau neînțelegeri în al
cătuirea și consolidarea familiei, de a chibzui sincer, 
matur și curat asupra propriului lor destin. Publicăm 
azi, ÎN PAGINA A 2-A, o parte din aceste reflecții ale 
cititorilor, pe marginea cazului relatat în cadrul rubricii 
noastre, promițindu-le să-i ținem Ia curent cu modul 
în care el se rezolvă.

Dedicate Congresului ai X-Iea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., întrecerile finale ale 
celei de a Il-a ediții — 1975 a 
„Cupei Scinteii tineretului Ia 
tenis" s-au încheiat simbătă, la 
Costinești, inregistrind un re
marcabil succes. întrecerile, des
fășurate pe un timp frumos și 
intr-o ambianță tinerească, au 
demonstrat și cu acest prilej 
faptul că generațiile noastre ti
nere sînt extraordinar de dotate 
pentru practicarea tenisului, a 
oricărui sport, posedă un înalt 
spirit de lupta, resurse fizice 
inepuizabile, dau dovezi admi
rabile de dăruire pentru victo
ria sportivă. Anul acesta s-a 
înregistrat o largă participare 
de masă — startul primei etape 
pe asociații a fost luat de peste 
200 000 de copii și tineri, fete și 
băieți ; paralel cu sporirea nu
mărului de practicanți ai teni
sului și, în consecință, de parti- 
cipanți la diferitele faze ale 
competiției s-a manifestat o pre
ocupare statornică pentru ame
najarea și construirea de tere
nuri de tenis ; prin acțiuni de 
muncă patriotică, tinerii ca să-și 
poată desfășura activitatea, au 
realizat prin forțe proprii pină 
la ora actuală, fapt de-a drep
tul impresionant, peste 3 000 de 
terenuri ; și in sfîrșit o altă 
constatare importantă, este aceea 
că evoluțiile celor 240 de cam
pioni ai județelor șl municipiului 
București, la turneul final de la 
Costinești, au demonstrat creș
terea nivelului valoric al com
petiției și concurenților, cei mai 
mulți dintre ei evidențiind, lu
cru îmbucurător, reale calități 
fizice și morale, aptitudini pen
tru acest sport, faptul că posedă 
un registru bogat de cunoștințe 
tehnico-tactice, stăpinesc și duc 
pînă aproape de măiestrie pro
cedee tehnice din cele mai va
riate și dificil de executat. Ima
ginea pe care ne-a prefigurat-o 
competiția este aceea a unei pu
ternice piramide, la baza căreia 
se află o masă de peste 200 000 
de practicanți ai tenisului și 
care au propulsat spre vîrful ei 
pe cei 240 de finaliști ; aceștia, 
la rîndul lor, în urma unor 
dispute deosebit de dîrze, după 
consumarea celor 250 de meciuri 
spectaculoase, de confruntări 
entuziaste i-au desemnat pe cei 
6 campioni ai ediției a doua, 
1975, a „Cupei Scinteii tineretu
lui la tenis".

O scurtă relatare despre în- 
tilnirile finale. La categoria 11— 
14 ani, băieți, titlul de campion 
a fost cîștigat de Mag Marius 
(Bihor) care a învins, în finală, 
pe Miheț Ion, reprezentantul 
județului Hunedoara, cu 2—1 
(4—6, 6—3, 6—0) după o dispută 
sportivă în care ambii protago
niști au aruncat în luptă ambi
ții aprinse și cunoștințe tehnice 
impresionante. La fete — micuța 
gălățeancă, Mihaela Dumitriu, 
revelația ediției de anul trecut, 
datorită tenacității și calmului, 
loviturilor puternice executate 
cu amîndouă miinile, a obținut 
o victorie categorică și meritată 
2—0 (6—2, 6—2) în fața repre
zentantei județului Bihor, Toth 
Maria, care deși învinsă, a fost 
viu aplaudată pentru evoluția 
ei. întrecerile la categoria 15—18

VASILE CABULEA

Foto : VASILE RANGA

(Continuare în pag. a lila)
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de că lecția introductivă ■ 
noului an de invățămint va 
cere populației școlare să o- 
noreze pe o altă treaptă a 
exigenței, obligațiile celei 
dinții profesiuni din viața 
cetățenilor țării, aceea de 
elev ori de student, de tlnăr 
al învățăturii și muncii.

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostite la 
Plenara comună din iulie, 
conținind fermitatea criticii 
comuniste și limpezimea in
dicației pentru acțiunea vi
itoare, au tocmai forța 
de a declanșa angajări noi, 
responsabile : „în școală for
măm oameni pentru muncă, 
pentru producție, nu oameni 
cărora să le fie frică de mun
că". In acest spirit trebuie 
să se desfășoare din prima 
zi de cursuri procesul instruc- 
tiv-educativ. Crescuți in or
ganizația revoluționară a ti
neretului, elevii și studenții

• „Am urmărit cu deosebit 
interes serialul de la rubrica 
„Tinerețe, educație, răspunderi" 
cu cazul dr. Pucă Doru Dinei 
Ghicu.

Sînt tînără și aceste probleme 
îmi creează momente de reflec
ție. Dar sint și jurist. Cunosc le
gile țării și grija deosebită con
sfințită prin aceste legi, pe care 
o manifestă democrația • socia
listă față de copii, față de fa
milie, față de cetățenii săi.

Voi fi și eu mama și judecind 
din acest punct de vedere, ca 
părinte, am gindit mult și aș fi 
înclinată să-i dau dreptate tată
lui, dr. Pucă, cînd și-a dorit și 
el un copil. Era părinte, dar un 
părinte trebuie să fie cei mai 
de seamă educator al copilului 
său, fiindcă nucleul principal 
de.educație se formează în fa
milie, în acei „șapte ani de a- 
casă“. Școala, societatea vin să 
întregească și să cristalizeze bu
nele sentimente umane și spiri
tul cetățenesc pe care copilul le 
primește în familie, acasă. Por
nind de la aceste premise, apă
rătorii legalității au judecat 
drept. Nu ii este admis unui pă
rinte să-și crească in acest fel 
copilul, să-și transforme fetița 
intr-o pilnie în care-și toarnă 
ura. sentimentele de răzbunare. 
Cristina trebuie să treacă prin- 
tr-un mare proces de reeducare. 
Cristina trebuie să învețe acum, 
Ia 10 ani, ce este iubirea de 
mamă, dragostea frățească- Cred 
că acum, in ceasul al 11-lea, 
gestul cel mai nobil și cel mai 
părintesc pe care l-ar putea face 
tatăl copiilor ar fi acela de a 
contribui la reeducarea Cristi- 
nei, care trebuie să se bucure 
din plin de ceea ce se cheamă 
copilărie fericită".

ANASTASIA GIORGI, 
jurisconsult —

Inspectoratul școlar jude
țean Dolj, Craiova

„JCINEMATOGOFICĂ
ILFOV:

Mobilizare exemplară - 
rezultate pe măsură

Filmul în „repertoriul44 

casei de cultură 
a tineretului

Ieri dimineață în unitățile a- 
griqole de stat și cooperatiste 
din județul Ilfov, mii de oameni, 
cooperatori, mecanizatori, mun
citori, elevi, au ieșit Ia strin- 
gerea recoltei, la eliberarea și 
pregătirea terenului in vederea 
insămînțării culturilor de toam
nă. Cea mai mare concentrare 
de forțe umane am întîlnit-o la 
culesul porumbului, precum și al 
legumelor, în timp ce forțele 
mecanice pregăteau patul germi
nativ pentru griu.

Așa, de exemplu, la coopera
tiva agricolă de producție din 
Coșereni cei peste 300 de oa
meni strîngeau de zor porumbul 
de pe tarlalele fermei nr. 2. Re
zultatul muncii lor este strîn- 
gerea și transportul știuleților 
de pe suprafața de aproape 10 
ha. Tot ei au fost aceia care cu 
două zile în urmă, la o altă fer
mă, ferma nr. 1, au reușit să 
pună la adăpost întreaga pro
ducție, din aceeași cultură, de pe 
suprafața de 100 de hectare. In 
urma lor mecanizatorii Radu 
Sianu, Anton Marchidan, Nico- 
lae Vasile și cooperatorul Con
stantin Simion eliberau terenul. 
Cocenii de porumb erau tocați de 
combinele C.S.U., apoi transpor
tați la capătul tarlalei unde se 
afla groapa de siloz. Era în ju
rul orei 11 cind pe suprafața de 
5 hectare se puteau executa ară
turile. Lucru pe care 11 și făceau 
tractoriștii Tudor Vărzaru și Ni- 
colae Sava, împreună cu Tudor 
Petrache. Buna organizare a 
muncii la unitatea agricolă coo
peratistă din Coșereni își spune 
cuvintul. Din cele 600 de hectare 
ce urmează a fi semănate cu 
griu, pînă în prezent au fost 
pregătite 520 de hectare. Șeful 
echipei, Radu Sianu, ne asigura 
că în maximum o săptămînă se 
vor încheia lucrările pregăti
toare. „Cînd spun aceasta mă 
bazez pe faptul că frontul de 
lucru este asigurat prin recol
tarea celor 200 ha cu porumb 
din soiurile timpurii".

OV. MARIAN

Ritmul lucrărilor
(Urmare din pag. 1)

care ne-a precizat : „Comanda
mentul constituit în cele 3 co
mune — Valea Nucarilor. Iazu
rile și Agighiol. — a stabilit 
programe concrete de muncă pe 
fiecare formație de lucru, pe fie
care om in parte, asigurîndu-se 
astfel participarea la muncă a 
tuturor locuitorilor satului. în 
fiecare seară, după terminarea 
programului, comandamentul se 
întrunește și organizează munca 
pentru ziua următoare. Acțio- 
nînd în acest fel, folosind inte
gral ziua de lucru aici s-a în
cheiat recoltatul florii-soarelui, 
porumbul a fost strins de pe 
suprafața de 500 ha. au fost 
pregătite pentru griu de toamnă 
1 700 ha iar numai în săptămînă 
trecută au fost livrate beneficia
rilor peste 420 tone de legume 
și cantități însemnate de stru
guri".

Dacă la Consiliul intercoopa- 
ratist amintit mai sus putem 
afirma că munca este bine or
ganizată, se menține un climat 
de muncă și disciplină, nu ace
lași lucru putem spune despre 
unitățile cooperatiste din Saban- 
gia, Sarichioi, 6 Martie, Juri-' 
lovea, unde la ora 17 lumea se 
îndrepta spre casă iar prin sate, 
foarte mulți tineri se plimbau 
fără rost. Iată de ce atît în acti
vitatea comitetelor comunale ale 
U.T.C. cit și a comandamentelor 
comunale trebuie să figureze nu 
numai repartizarea unor sarcini 
precise de lucru ne fiecare om 
ci să și urmărească îndeaproape 
Îndeplinirea lor.

Foto: VASILE RANGA

Învățătură,

muncă, exigență
— pe care, neîndoielnic, das
călii îi vor călăuzi cu nețăr
murită dragoste și severă exi
gență — sint hotăriți să acțio
neze ca adevărate colective 
de tineri comuniști, in spiri
tul ordinii, disciplinei, al do
rinței de autodepășire. Cil 
acest angajament, elevii și 
studenții își înscriu parti
ciparea lor la ștafeta prin 
care întreaga generație tînără 
a patriei intimpină Congre
sul al X-lea al U.T.C. și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R., 
pe coordonatele traducerii în 
viață a obiectivelor Progra
mului partidului

Să ne alăturăm celor care 
le urează in această clipă ele
vilor și studenților : debut 
de bun augur in noul an, pe 
treapta superioară pe care 
școala, prin fiii săi, vrea să 
o cucerească cu puteri spo
rite ! In cataloagele cunoaș
terii și in bilanțele iscusinței 
miinii, a dragostei de muncă, 
să se înscrie, incepind de 
astăzi, numai note maxime !

• „Cazul semnalat în „Scin- 
teia tineretului" este semnifica
tiv, pentru părinți în special.

Eu cred că in afara superfi
cialității în căsătorie, ruptura, 
divorțul între soți se produc a- 
tunci cînd in căsnicia lor nu-și 
mai găsesc puncte comune. Asta 
în situația soților fără copii. 
Dacă au venit copiii, situația se 
schimbă — pot să dispară orice 
fel de puncte comune, însă fap
tul că au adus copil pe lume, 
constituie un punct comun și 
după despărțire. Părinții trebuie 
să continue, de comun acord, să 
se ocupe de nevoile materiale ți 
spirituale ale copiilor.

Referitor la situația prezen- 

„Unește copiii, doctore Pucă!“
SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE

țață de ziar, eu consider că și 
tații pot avea aceleași afecțiuni 
față de copii și să facă aceleași 
sacrificii ca și mamele. Cunosc 
un tată, cindva tînăr, acum tre
cut de 45 de ani, care și-a asu
mat răspunderea pentru creș
terea și educarea a două fe
tițe, una de 4 ani și alta de Ș. 
Acum sînt mari : una e studen
tă, iar alta în ultimul an, la li
ceul de informatică. Mama lor 
a folosit clipele de întîlnire (și 
acestea foarte puține, de-a lun
gul anilor) cu fetițele, pentru 
ponegrirea tatălui, iar material 
nu le-a ajutat și nici nu le ajută 
eu nimic. Insă, acel om nu s-a

Nu cu mulți ani în urmă, in 
cluburi și case de cultură pro
iecția unui film era o manifes
tare înțeleasă ori ca o simplă 
curiozitate, ori ca un spectacol 
Ia concurentă cu repertoriul o- 
bișnuit al sălii de cinematograf. 
Nu puține au fost cazurile, si nu 
la casele de cultură ale tinere
tului în primul rînd. cînd înain
tea proiecției, filmele erau pre
zentate intr-un fel care, dacă as
tăzi stîrnește zimbetul, atunci 
trezea justificate nedumeriri : 
se povestea pur' si simplu su
biectul filmului.

Ce se întîmplă acum cu fil
mul ? Acum, după ce casele de 
cultură beneficiază și de o bază 
tehnică adecvată (aparate de 
proiecție) și mai ales de înțele
gerea exactă a rolului pe care-1 
are filmul în complexul de ac
tivități politico-ideologice și cul- 
tural-artistice al educării tinere
tului 1 Se disting două forme 
principale de difuzare : in ciclul 
de inițiere culturală („Istoria 
filmului". „Literatură si film") 
și a doua ca material documen
tar și tehnico-aplicativ în învă- 
țămîntul politic ori în cercurile 
de specialitate.

De exemplu, iată ce se întim- 
plă. iată cum este folosit filmul 
la Tehnic-club, casa de cultură a 
tineretului din sectorul 5.

— In studierea documentelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
noi am folosit și folosim în con
tinuare — ne spune tovarășul 
Stefănuță Sabin, metodist coor
donator — atît seturile de dia
pozitive realizate de Animafilm 
cit și unele documentare ale 
studioului „Alexandru Sahia", fil
me care prezintă realizări ale 
oamenilor muncii din sectorul 
nostru cum ar fi „Geneze", do
cumentar despre construcția 
Palatului sporturilor și culturii 
sau filmul dedicat întreprinderii 
de mașini grele București.

De asemenea. în cadrul „Clu
bului inovatorilor" prezentăm 
bilunar filme tehnico-științifice

0 ZI RECORD
(Urmare din pag. 1)

Străbatem de la un cap la al
tul prima secție a întreprinderii, 
locul de unde pleacă rolele și 
cămășile pentru milioanele de 
rulmenți cu marca IRB. Zece 
tineri conduși de maistrul Du
mitru Butuc și alți zece de la 
întreținere-reparații demonstrea
ză cu argumente concrete că im
portanta linie automată va in
tra în funcțiune cu 12 zile mai 
devreme față de termenul pla
nificat. La mașina de 7 țoii, con
dusă de utecistul Constantin 
Maloș, schimbul a fost preluat 
din mers. „Nu fac nici o deose
bire între duminică și ziua nor
mală de lucru" — ne mărturi
sește tînărul forjor. Pînă la ora 
la care consemnăm această de
clarație — 8.30 dimineața — ma
șina de 7 țoii a produs o treime 
din sarcina planificată • pe 
schimb. O situație asemănătoare 
întîlnim și la mașina de 4 țoii 
(conducător : tînărul Constantin 
Bîzcu). La linia automată de 
250—400 tone, echipa condusă de 
utecistul Vasile Manta scontea
ză, cu certe argumente, pe o de
pășire a producției zilnice cu 25 
la sută.

Altfel, situația „la zi", în a- 
ceastă duminică matinală, calmă, 
arată astfel : întreaga secție, cu 
excepția a două agregate, lucrea
ză în contul ultimei luni a tri
mestrului IV, iar trei mașini din 
cadrul aceleiași secții au „intrat" 
deja în producția anului 1976. 
Există un avans de două luni în 
ceea ce privește livrarea celor 2 
milioane de inele către între
prinderea de rulmenți Alexan
dria, iar la sfîrșitul lunii sep
tembrie, 80 la sută din contrac
tele către „Rulmentul" Brașov 
vor fi și ele onorate.

grăbit să arate copiilor cine 
este vinovatul, să le umbrească 
imaginea mamei, ci a încercat 
(e drept, fără rezultate concre
te) să colaboreze, in interesul 
copiilor. Acum, fetele fiind mari 
desprind singure adevărul. De 
aceea, imi exprim părerea că, 
in cazul despărțirii soților cu 
copii, primul pas pe care-1 fac, 
să fie asumarea răspunderii re
ciproce, pentru. creșterea și e- 
ducarea acestora, iar dacă nu 
există asemenea reciprocitate, 
soțul care deschide acțiunea de 
divorț, să-și asume și răspunde
rea pentru viitorul copiilor, 
chiar dacă este complet nevino
vat. Poate fi nevinovat numai 

față de celălalt soț, insă auto
mat, devine vinovat față de co
pii, deschîzînd acțiunea de di
vorț, fără să se gindească la 
soarta lor.

In cazul Dr. Pucă, cert este 
că nu dragostea pentru copii 
i-a dat puteri pentru purtarea 
atîtor procese, ci orgoliul și am
bițiile meschine, cu ale căror 
consecințe a biciuit, fără milă, 
sufletele propriilor săi copii. In 
persoana Cristinei. el și mama 
sa, au reușit, pînă la un anumit 
punct, să mutileze un om, să-i 
deformeze sentimentele, să-l e- 
duce împotriva legilor firii ome
nești, pentru că așa era in fa- 

pe care ni le pune la dispoziție 
I.N.I.D. (Institutul național de 
informare și documentare), insti
tut ce ne trimite si lectori spe
cializați, capabili să conducă 
competent discuțiile cu membrii 
clubului. Aș aminti chiar că în
treprinderea de motoare Pitești 
ne-a rugat să reproiectăm un 
film. „Coroziunea cristalelor" 
pentru un grup de tineri care au 
făcut în acest scop o deplasare 
la noi. Recent am organizat și o 
gală de filme pe tema ..Noi rea
lizări în cucerirea spațiului cos
mic" cu documentare despre mi
siunile Apollo și Soiuz.

Cu sprijinul Muzeului de is
torie al municipiului București, 
al întreprinderii cinematogra
fice municipale. Direcției cine
matografice județene Ilfov și 
Arhivei naționale de filme am 
putut organiza un ciclu ce s-a 
bucurat de o mare popularitate : 
„Istoria culturii și civilizației ro
mânești". Pentru toamna aceasta, 
mai precis incepind din luna oc
tombrie inițiem, cu sprijinul a- 
mintitelor instituții si in plus cu 
Uniunea artiștilor plastici, care 
ne va trimite conferențiari, ci
clul „Istoria artelor".

In colaborare cu I.M.M.B. am 
prezentat pentru elevii școlilor 
generale și liceelor filme pe 
teme de circulație iar pentru ac
tivitatea culturală propriu-zisă 
noi ne-am orientat spre un ci
clu de ecranizări după clasicii 
literaturii noastre, ultimul film 
din acest ciclu fiind „Moara cu 
noroc".

— Asta numai în ceea ce pri
vește activitatea la sediu, preci
zează directorul Tehnic-clubului, 
Stan Nicolae. Ne-am deplasat 
cu aparatul de proiecție la cămi
nele nefamiliștilor de la Fabrica 
de prefabricate Progresul, 
I.M.G.B. și „Danubiana" unde 
am prezentat filmul artistic ,.Di
minețile unui băiat cuminte" si 
citeva documentare de educație 
cetățenească : „Cuțitul", „Iarna, 
unor pierde-vară" etc. Vrem 
să repetăm acțiunea, desigur cu 
alte filme. în comunele Jilava 
și Popești-Leordeni.

La Ecran-club filmul este in
tr-un fel la el acasă. Casa de 
cultură a tineretului din sectorul 
7 a cucerit recent la Festivalul 
național a cinecluburilor de la 
Hunedoara premiul I „Leul de 
aur" pentru un scurt metraj ar
tistic. Aici există o cinematecă 
a tineretului și una a elevilor, 
plus cercurile de regie și opera
torie. Ciclurile de cultură cine
matografică au avut în acest an 
ca temă „Cinematografia, artă 
militantă", „Tineretul secolului 

| România^ film prezintă

| CALVARUL UNEI FEMEI
producție a studiourilor italiene
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voarea lui, așa se simțea la a- 
dăpost. Prin deformarea con
științei propriului său copil a 
vrut să-și formeze o imagine 
despre sine, care să-l autoliniș- 
tească.

In concluzie, copiii trebuie să 
rămînă la mamă, așa cum a ho- 
tărît legea, iar dacă tatăl și bu
nica paternă vor continua și 
așa să denatureze sentimentele 
Cristinei, gindirea sa, șă fie de
posedați de dreptul de a se în- 
tîlni cu copiii.

ION GUTUIU
Brașov

• „Oricite diferende există în

tre soți, esențiale sau neesenția
le, ele nu trebuie să se răsfrîn- 
Să asupra copiilor. Orice vei a- 
vea cu Constanța fosta-ți soție, 
doctore Pucă, fac apel la rațiu
ne, la tot ce învățați în facul
tate cu noi, cu alții, repară trau
matismele făcute asupra lui So
rin și Cristina ! Lasă copiii la 
mama lor. Ajută-i direct și in
direct. Mama lor este capabilă 
să crească, să educe copiii. Nu 
fi egoist, fii inteligent și pune la 
cecul onoarei și al bătrînețelor 
de mîine respectul acelora care, 
în complexul împrejurărilor, 
nu au avut norocul să fie min- 
gîiați in patul copilăriei de 

XX“. „Crezul generației mele" 
etc. Cum este folosit insă filmul 
in afara acestor cercuri speciali
zate ? Prelegerile ținute la Uni
versitatea populară sînt în .mod 
obișnuit urmate de filme care 
vin să lărgească aria de cunoș
tințe a participanților. Dezbate
rea „Opinia publică și rolul ei 
social-educativ" a fost întregiră 
de proiecția documentarelor 
„Despre omenie" de Eugen Mân
drie și „Temperamente" de Zol- 
tan Temer, iar simpozionul 
„Vîrsta opțiunilor : ce dăm și ce 
cerem societății ?“ de filmul 
„Decolarea". întîlnirile tineri
lor din sector cu participanți la 
insurecția armată de la 23 August 
1944 au fost urmate de prezen
tarea unor producții ale Stu
dioului cinematografic al arma
tei. studiou ce răspunde cu 
promptitudine solicitărilor E- 
cran-clubului.

Considerînd că aceasta în
seamnă ceea ce în. mod obișnuit 
se numește bine, ce ar repre
zenta acel mai bine în activita
tea cu filmul ? C. Sîrbu. meto
dist la Ecran-club e de pă
rere că „încă se face simțită o 
mai mare popularizare a filme
lor documentare. Spre exemplu 
avem la dispoziție foarte puține 
filme ateist-științifice. Iar fil
mele artistice de lung metraj ro
mânești, pe care le-am prezentat, 
acoperă in fapt întreaga noastră 
filmografie. Le reluăm foarta 
des și asta nu spre bucuria 
spectatorilor noștri".

La Tehnic-club se simte ne
voia unor filme de educație sa
nitară. Asemenea filme există. 
Nu există încă o solicitare a ca
sei de cultură către secția de 
propagandă a Crucii Roșii, după 
cum se pare că nu există nici o 
preocupare din partea acestui 
for pentru lărgirea popularizării 
cunoștințelor medicale cu ajuto
rul filmului in casele de cultură 
și cluburile tineretului.

Repertoriul oferit tineretului 
ecum în preajma Congresului al 
X-lea al U.T.C. se bucură de a- 
tenția instituțiilor specializate : 
ambele case de cultură, Tehnic- 
club și Ecran-club, pregătesc o 
largă difuzare documentarului 
„File de epopee", film de mon
taj închinat istoriei organizației 
tineretului comunist din Româ
nia. De felul în care se va stl 
cum să fie atrași tinerii, la a- 
ceastă acțiune dedicată Congre
sului, credem că depinde deopo
trivă popularitatea și prestigiul 
pe care trebuie să și-l întrețină 
casa de cultură astăzi. z

TUDOR STĂNESCU

lacrimile fericite ale tată
lui și ale mamei. Opreș
te nebunia aici. Ia fetița și 
du-te la mama ei. Pe drum in- 
vaț-o s-o iubească și să nu o 
mai vorbească de rău. Du-te 
demn și cu curaj. Unește copiii 
așa cum i-ai despărțit, doctore 
Pucă. Dacă nu vrei să rămli cu 
ei și mama lor, dă-le cota parte 
de ajutor moral, material și spi
ritual, fiind graniță doar hotă- 
rirea judecătorească intre yoi.

Nu pot să scriu mai mult. Eu 
însumi am fost părăsit de tata, 
dar mama, o țărancă simplă, 
dar cu duh, m-a crescut, m-a 
dat la carte. Am un băiat și o 
fetiță, o soție-mamă, pe care o 
respect și o iubesc, respecți nd 
sfatul ce mi l-a dat mama îna
inte de a închide ochii : „Res- 
pectă-ți soția, iubește-o și ai 
grijă de copii, iar restul... fii 
demn".

îmi fac drum o dată, de două, 
de trei ori pe an și mă opresc 
la mormintul ei, aprind o floare 
în țărîna uscată și rup o buru
iană ce ar fi crescut, iată ce pot 
să-i dau drept recunoștință ma
mei, Țăranca... mama mea. Și 
noi sîntem doi frați. Tata nu 
ne-a despărțit, dar nici nu ne-a 
permis să vorbim despre mama 
decit respectuos.

Căutîndu-1 astăzi pe tata in 
București, cu toate că m-a pă
răsit fiind în fașă, îl respect, 
pentru că m-a Învățat s-o res
pect pe mama. Și doar el nu 
este doctor, cercetător știin
țific...

Transmit pe această cale res
pectul meu cuvenit colectivului 
ce ne prezintă în rubrică ase
menea cazuri".

Ing. SILVIAN MATEI
Petroșani

• DELICT DIN DRAGOSTE
Filmul acesta al lui Luigi Co- 

mencini ar putea fi tipic pentru 
o posibilă demonstrație a fap
tului că neorealismul italian nu 
a fost o formulă, o rețetă care, 
adoptată oricind și oricum, dă 
singură valoare ideatică și este
tică operei cinematografice. Așa 
cum ar putea fi tipic și pen
tru o altă demonstrație : aceea 
că niciodată simpla enunțare a 
unor idei, oricit ar fi ele de 
grave (sau mai ales atunci), nu 
poate susține pe de-a-ntregul 
opera de artă.

Aș spune că sint cel puțin trei 
filoane pe care Comencini le 
atinge periferic fără a reuși, de
cit cu citeva mici excepții, să 
pătrundă in miezul lor. Unul, 
extrem de interesant, l-ar fi 
putut constitui transplantul ace
la al sudului Italiei, robit încă 
unor norme etice închistate, in
tr-un nord avînd toate caracte
risticile lumii moderne capita
liste : viața aparent mai ușoară, 
nelipsită de beneficiile pe care 
le aduce tehnica, industrializa
rea, dar ascunzînd sub o pojghi
ță mult prea subțire o luptă de 
clasă acerbă, conștientă. Acest 
transplant aproape tragic capă
tă in Delict din dragoste ac
cente mai degrabă comice, figu
ra principalului „reprezentant" 
al sudului — fratele Carmelei 
— prinzind lamentabile și neîn

• LUNATICUL
un lucru comun afirma

ția că realizarea unui film de 
calitate adresat copiilor este o 
întreprindere extrem de difici
lă. Pare că imaginația fără opre
liște a celor mici, lumea lor in 
care poezia pură își găsește ab
solută legitimitate, candoarea, 
in sfirșit tot ceea ce face din 
copilărie un univers aproape 
interzis maturilor constituie tot 
atitea piedici in încercarea crea
torilor de a se substitui ochiului 
limpede și minții nesofisticate a 
copiilor. Dacă filmul regizorului 
lituanian Arunas Jebriunas reu
șește intr-o bună măsură să cap
teze atenția obișnuiților specta
tori ai cinematografului „Doina" 
aceasta se datorește faptului că 
are la bază o idee interesantă : 
întrepătrunderea continuă a vi
sului cu realitatea, amestecul, 
atît de specific imaginației co
piilor, între dorință și împlinirea 
ei. Astfel că prima parte a fil
mului se derulează pe nesimțite, 
conturând figura visătoare, ușor 
„lunatică" a micului erou care, 
exacerbind în vis un fapt oa
recare — in parcul în care se ju
case, un general aflat la pescuit 
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ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DUN'ĂREANA"- 
GIURGIU, județul Ilfov — prin Grupul școlar i 
M.I.U.-Giurgiu PRIMEȘTE ÎNSCRIERI' LA
ȘCOALA PROFESIONALĂ cu durata de 2 ani 
în specialitățile : țesători și finisori - fără 
examen de admitere, pentru anul școlar 1975 '■ 
-1976.

Pot fi admiși absolvenții școlii generale pro
moția 1974 și 1975, dacă la data de 15 iunie a 
anului absolvirii au împlinit vîrsta de 16 ani, 
precum și serii anterioare anului 1974, dacă nu 
au depășit vîrsta de 18 ani împliniți în anul 
calendaristic 1975.

Se asigură pe timpul școlarizării burse, inter
nat, cantină. După absolvire se asigură înca
drarea în producție la întreprinderea textilă 
„Dunăreană "-Giurgiu.

Informații suplimentare se pot primi la se
cretariatul școlii din Șoseaua Oinac nr. 92, 
Giurgiu, județul Ilfov - telefon 21 93.

INSTITUTUL DE PETROL Șl GAZE PLOIEȘTI
B-dul. București nr. 3

ANUNȚA ORGANIZAREA UNUI NOU CONCURS DE
ADMITERE TN ZIUA DE 20 SEPTEMBRIE A.C., pentru ocupa- 
rea locurilor rămase libere.

înscrierile se fac în zilele de 16-18 sept. a.c. și se primesc 
numai candidafii neincorporabili.

Informațiile suplimentare se dau la telefon : 4 24 51.

țelese trăsături caricaturale (nu
mi dau seama cit de voite sau 
nu de regizor).

Un alt filon, scăpat din picate 
printre degete, este acela al 
superautomatizării și al poluării. 
Sint, in acest sens, citeva ima
gini excelente care se pierd, in
să, în noianul de afirmații vi
zuale de-a dreptul puerile. De 
pildă, imaginea aceea aproape 
obsedantă, amintind pe undeva 
de „Timpuri noi" al lui Chariot, 
a tuburilor trecind și coborînd 
singure, avind parcă o existență 
independentă de a oamenilor și 
supunind-o totodată. Mai este 
apoi prezența aproape perma
nentă a fumului, a ceței groase, 
sufocante prin care eroii parcă 
țnoată cu ultimele puteri. Cel 
de-al treilea filon — povestea 
de dragoste — este, poate, cel 
mai neindemtnatic exploatat. 
Comencini cade cind intr-un 
umor căruia nu-i lipsesc notele 
vulgare, cind intr-un lirism for
țat, pindit de melodramă. Cit 
despre cei doi interpreți princi
pali — Ștefania Sandrelli și Giu- 
lianno Gemma — nu știm in 
ce măsură le aparțin scincetele 
însoțite de ochi înroșiți și la
crimi de glicerină. Poate să fi 
fost numai voința regizorului. In 
orice caz este greu să recunoaș
tem in Delict din dragoste pe 
autorul Fetei lui Bube.

ii salvează de la înec avionul 
de placaj — îl transformă în 
singurul său țel de viață : rein- 
tilnirea (măcar in vis) cu primul 
său ideal. Din păcate, regizorul 
nu are puterea de a-și continua 
și aprofunda soluția, răminînd 
pînă la sfîrșitul peliculei într-o 
repetare cam sterilă a construc
ției inițiale. Bineînțeles, ceea ce 
face deliciile publicului este 
micul actor dezinvolt, umplînd 
prin simpla-i prezență ecranul, 
reușind să acopere și golurile da 
idee ale filmului. Dacă mai 
adăugăm că regizorul a reușit 
și citeva momente de un real 
umor, putem spune că Lunaticul 
izbutește să capteze interesul ce
lor mici.

MIRUNA IONESCU

MANIFESTĂRI

CULTURALE
în cadrul pitoresc al localită

ții Ciucea, județul Cluj, a avut 
loc un interesant recital de cln- 
tec și poezie patriotică „Octa
vian Goga“. Și-au dat concursul 
corul de bărbați „Iacob Mure- 
șianu" și Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Casei municipale de 
cultură din Cluj-Napoca, grupul 
de recitatori al Școlii populare 
de artă, formații ale unor că
mine culturale, precum și poeți 
clujeni ți membri ai cenacluri
lor literare din județ.

★
La Tecuci au avut loc, dumi

nică, manifestările Festivalmui- 
concurs interjudețean de folclor 
„Cîntă de răsună lunca" ediția 
a 7-a. Acesta a adus pe scenă 
ansambluri și grupuri folclorice 
din toate zonele Moldovei, pre
cum și din județul Brăila.

Cu același prilej, la Casa mu
nicipală de cultură din Tecuci a 
avut loc o sesiune de comuni
cări științifice cu tema „Tradi
ții și actualități în creația popu
lară din județul Galați în lu
mina cercetărilor efectuate in 
anii 1974—1975".
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Dedicate Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.Â.S.C.R., între
cerile turneului final al celei de-a ll-a 
ediții-1975 a competiției republicane 
dotate cu trofeul „Cupa Scînteii tineretului 
Ea tenis" încheiate sîmbătă, la Costinești, 

au consemnat
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ECHIPELE GAZDĂ
IN EXCES DE „POLITEȚE"!
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DIAGRAMA ETAPEI

0 MARE VICTORIE A „SPORTULUI ALB“
(U mutre din pag. I)

•ni, în cadrul căreia au evoluat 
și campionii de anul trecut, a re
unit la startul finalelor favorițl 
și out-sideri de valori apropiate. 
Așa se explică marea surpriză 
a finalelor — eliminarea cam
pioanei de anul trecut. Mi- 
haela Tecu (Văleni) încă din 
turul doi. La această cate
gorie, la fete, titlul și tri
coul de campioană a „Cupei 
Scînteii tineretului" au fost cîș- 
tigate de Ciorac Gabriela (Ba
cău) care a obtinut victoria cu 
2—0 (7—5, 6—3). după o întilni- 
re aprigă, echilibrată. în fata 
craiovencei Marica Diamandis. 
La băieți, campionul de anul 
trecut. Mihai Ciuntea (Neamț), 
care a avut o comportare exce
lentă In toate partidele susținu
te — 5 la număr — și care a în- 
tllnit. în semifinală, într-un 
meci foarte echilibrat, de mare 
uzură și tensiune nervoasă, pe 
adversarul din finala de anul 
trecut, de la București — Alex. 
Roșu (Hunedoara), și-a recuce
rit titlul, demonstrîndu-si va
loarea și seriozitatea în pregă
tire. în întîlnirea finală a în
vins detașat cu 2—0 (6—2. 6—2) 
pe reprezentantul județului 
Dîmbovița — Daniel Stănescu, 
care activează într-o secție de 
performantă. Categoria 19—25 
ani, la care s-au organizat în
treceri pentru prima oară. a 
furnizat, de asemenea, confrun
tări foarte ambițioase si echili
brate, in care concurent» s-au 
angajat cu toate forțele, furni- 
zînd spectacole de înaltă ținu
tă. cu multe momente de un rar 
dramatism. La fete a cistigat 
Ignat Doina (Prahova) care a 
învlns-o în partida finală pe 
Grămus Viorica (Olt) cu 2—0 
(6—2, 6—1). La băieți, cel mai 
bun din cei 40 de concurent! s-a 
dovedit a fi Diamandis Zisis 
(Dolj), victorios în fata repre
zentantului județului Alba. Lo- 
rincz Richard, cu 2—0 (6—1,
6—1). Aceștia sînt cîștigătoril 
„Cupei Scînteii tineretului" edi
ția a 2-a, 1975.

$ Trofeul transmisibil, „Cu- 
pa Scinteii tineretului" Ia 

» tenis, a revenit, anul a- 
i) certa, județului Dolj care 
j a acumulat cel mai bun
* punctaj in urma criterii- 
« lor stabilite : numărul de 
S concurent! clasificați In 
$ fazele superioare ale 
j turneului (sferturi, semi- 
a finale si finală) : numă- 
5 rul de participant! la cta- 
" pa de masă a competiți- 
« ei ; numărul de terenuri 
8 amenajate în județ prin 
8 acțiuni de muncă patrio-
* tică ale tinerilor.

Să-l felicităm, cu căldură, 
pentru succesul lor si să le do
rim din inimă să-și reediteze 
performanta la edițiile viitoare 
ale comnetitiei și, de ce nu. să-i 
găsim victorioși în competiții de 
performantă.

Dar această competiție, trebu
ie s-o spunem, cu satisfacție, 
n-a avut decît învingători. Din- 
tr-o întrecere atît de reală și 
pură, dominată de la început 
pînă la sfîrșit, de un înalt spi
rit de sportivitate, chiar dacă 
pe ici pe colo a fost presărată 
cu lacrimile succesului sau ale 
eșecului, din această manifes
tare tinerească, de o amploare 
fără precedent au ieșit cu un 
cîștig tot concurentii. Ei au în
țeles mai bine rolul si necesi
tatea practicării sportului. Au 
trăit mari satisfacții, pe care 
numai sportul ti le poate oferi. 
Iar principalul angajament, cel 
mai puternic sentiment de care 
s-au lăsat dominați toți concu
rentii este cel al continuității. 
Continuitatea, principiu care 
promovează obișnuința în prac
ticarea unul sport și asigură e- 
ficienta propagandei, este. în a- 
celași timp, un criteriu pentru 
descoperirea si promovarea va-

Pe podiumul de onoare — reprezentanții județului Dolj, care au 
la tenis", ediția a ll-a, 1975. Trofeul transmisibil — pe miini bune... 

19—25 ani — Zisis Diamandis.

Festivitatea de premiere
• „Cupa Scînteii tineretu

lui" trofeul transmisibil a 
revenit județului Dolj, pen
tru numărul mai mare de :

• sportivi dasifioați în fa
zele superioare ale turneului 
final ;

• tineri antrenați la etapa 
de masă a competiției ;

• de terenuri de tenis con
struite șl amenajate prin ac
țiuni de muncă patriotică ale 
tinerilor.

• Toți participaațli la tur
neul final — deci, toți cei 
240 de concurenți — au pri
mit cîte o rachetă și un set 
de 6 mingi oferite de Federa
ția română de tenis.

• Campionii au primit cite 
o rachetă și mingi Slazen- 
ger, și împreună cu ocupan- 
ții locurilor doi și trei — e- 
chipament sportiv pentru te
nis, medalii de aur, de ar

gint și de bronz, precum și 
diplome.
• Ocupanților locului unu 

li s-au inminat cite o fru
moasă cupă — simbol al 
trofeului transmisibil — din 
partea ziarului „Scinteia ti
neretului" și tricourile de 
campioni.

• Cupa ziarului Sportul 
pentru „cel mai tehnic ju
cător" a revenit sportivului 
Mihai Ciuntea.

• Cupa acordată de Comi
tetul județean Constanța al 
U.T.C. pentru „sportiva cea 
mai bine clasată din județ" 
a revenit jucătoarei Cornelia 
Enăchescu (categoria 15—18 
ani).

• Cupa acordată de CJEFS 
Constanța pentru „sportivul 
cel mai bine clasat din ju
deț" a revenit reprezentan
tului pentru categoria 11—14 
ani, Demir Negivet.

cucerit „Cupa Scinteii tineretului 
in brațele campionului la categoria

Bucurii, emoții,
ginduri de viitor

Vă prezentăm campionii ediției a ll-a a „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis"

DUMITRIU MIHAELA
Are 12 ani, este elevă in clasa a VlI-a la Școala generală 

nr. 28, din Galați. Antrenorul ei — Aurel Brădet. Stăpînește 
bine loviturile, deși e mică și de ani și de statură, acoperă 
bine terenul, nu cedează, este decisă — calități care au aju
tat-o să învingă adversare mai mari ca... virstă și 
„Am crezut în victorie, 
m-am pregătit încă de 
înitîlnit-o pe Marinela 
să-mi iau revanșa".

statură.
tot timpul. Pentru această întrecere 
anul trecut. Mi-a 
Tecu, campioana

părut rău că n-am 
de anul trecut, ca

MAG MARIUS
Are 13 ani, este elev

Oradea. Joacă tenis de 3 ani șl este legitimat la Asociația 
„Voința". Posedă, încă de la această virstă, lovituri puternice, 
inteligent dirijate din punct de vedere tactic. Este ambițios 
șl prezintă reale aptitudini și calități pentru a face tenis de 
performanță. Antrenorul său, Tiberlu Socol. „Sînt foarte 
fericit că am ciștigat titlul la așa o competiție mare. Mă voi 
pregăti, zi de zi, ca să mi-T mențin, pentru că știu că la anul 
va fi și mal greu".

în clasa a VIII-a la Liceul nr. 2 din

lorilor reale. Ei vor continua să 
se pregătească, cu tot mai 
multă seriozitate si răspundere, 
să-și perfecționeze tehnica jocu
lui, măiestria sportivă. Reu- 
nind pe terenul de sport copii 
și tineri, fete si băieți, elevi si 
studenti. muncitori, țărani și in
telectuali între 10 și 25 de ani, 
întrecerile ..Cupei Scînteii ti
neretului" la tenis, desfășurate 
în patru etape, contribuie la 
perfectionarea calităților fizice, 
la educarea însușirilor morale 
și de voință a sute de mii de 
tineri. Nu trebuie să scăpăm 
din vedere nici faptul că aceas
tă competiție de masă, cu ca
racter republican, singura în 
tenisul de cîmp, poate reprezen
ta o rampă de lansare a elemen
telor de perspectivă, menite să 
preia ștafeta si să ducă faima 
tenisului românesc mai departe,

urmînd exemplul lui Ilie Năs
tase și Ion Tiriac. Am reținut 
cu bucurie că reprezentanții fe
derației prezenți la întreceri 
și-au notat numele multor con
curent» Ne exprimăm încrede
rea și convingerea că elemen
tele cu talent și vocație vor fi 
și urmărite în timp, ajutate să 
se realizeze. în acest sens am 
sugera ca cele 40 de nume asu
pra cărora s-au oprit specialiș
tii federației să fie. încă de- 
acum, îndrumate spre secțiile 
de performantă unde să li se 
creeze condiții de creștere, pre
gătire și consacrare. După cum 
nu putem să nu ne exprimăm 
speranța că. odată văzute în 
mod nemijlocit efectele pozitive

ale acestei competiții, asociațiile 
și cluburile cu seotii de tenis de 
performantă își vor aduce și ele 
contribuția la reușita edițiilor 
viitoare ale „Cupei Scînteii ti
neretului".

După fructuosul bilanț al 
turneului de la Costinești re
dacția ziarului „Scinteia tinere
tului" socotește de datoria sa să 
releve contribuția deosebită, pe 
plan organizatoric, material și 
moral, pe care și-au adus-o ac
tiviștii secției de sport a C.C. 
al U.T.C., ai Federației de te
nis, la desfășurarea tuturor eta
pelor și, îndeosebi, a întreceri
lor finale ale competiției, adre- 
sindu-le călduroase mulțumiri 
și exprimarea dorinței ca ace
lași spirit de rodnică colabora
re să se afirme și în continua
re, spre folosul promovării te
nisului șl a sportului în gene
ral, în rindul tineretului.

Aducem, de asemenea, mulțu
miri comitetelor județene ale 
U.T.C. care s-au ocupat de or
ganizarea primelor trei etape și 
de la care așteptăm și pe viitor 
să țină mereu treaz interesul 
tinerilor pentru această compe
tiție, să dezvolte. în continuare, 
baza materială necesară desfă
șurării unei activități continue, 
organizate si sistematice în te
nisul de masă.

Adresăm. în același context, 
mulțumirile noastre organelor de 
presă, cronicarilor care popu- 
larizînd competiția și-au adus, 
implicit, contribuția la climatul 
de elan în care s-au desfășurat 
întrecerile, la ecoul ei in rin
dul opiniei publice.

Din această perspectivă ne 
gîndim că avem motive să afir
măm fără teama de a exagera 
că această competiție, pe care 
ziarul nostru o organizează îm
preună cu C.C. al U.T.C. și Fe
derația română de tenis, este o 
mare si semnificativă victorie a 
„sportului alb".

Grupaj realizat de 
VASILE CĂBULEA

CIORAC GABRIELA
Are 15 ani. Este elevă în clasa a IX-a la Liceal nr. 1 din 

orașul Gheorghe Gheorghlu-Dej. Tenace, ambițioasă, deși 
practică tenisul de puțin timp a învățat bine, corect procedeele 
tehnice, utilizează eficient loviturile de bază din tenis. „N-am 
crezut să duc titlul în orașul meu. De-acum. la noi, se va 
vorbi și de tenis nu numai de gimnastică. Eu am făcut și 
gimnastică, chiar de performanță, dar tenisul este mai frumos, 
m-a cucerit definitiv".

CIUNTEA MIHAI
Are 17 ani. Este elev în anul IV la Liceul energetic din 

Piatra Neamț. S-a antrenat singur, toată vara. De anul trecut 
ți-a completat mult bagajul tehnic : are un servici puternic, 
voleuri sigure, știe să smecieze. practici un tenis complet 
cu tendințe ofensive, oferindu-i posibilitatea să se afirme în 
tenisul de performanță. „Asistînd la primele meciuri, văzînd 
cit de valoroși și bine pregătiți sînt concurenții. anul acesta, 
nu mai credeam că-mi pot menține titlul și cupa. Dar m-am 
mobilizat,- la fiecare meci, am căutat să greșesc cît mai puțin, 
și iată că victoria și marea bucurie nu m-au ocolit. Mi s-a 
propus să mă înscriu într-o secție de performantă. Mulțumesc 
„Scînteii tineretului" pentru ceea ce a făcut pentru pasionații 
tenisului din România. Ii voi rămîne un cititor și un susțină
tor credincios".

IGNAT DOINA
Are 19 ani neimplinlți. Este elevă în anul IV la Grupul 

școlar Industrial chimie din Ploiești. Practică tenisul de 2 
ani. Practică și atletismul. O antrenează profesorul Radu 
Zmeureanu de la Școala sportivă din Ploiești. Are o depla
sare bună în teren, știe să-și folosească, cu randament, lovi
turile de dreapta, in fazele ofensive, ca și in cele de apărare. 
„Aproape că nu-mi vine să cred că sînt fericita cîștigătoare a 
titlului de campioană și a „Cupei Scînteii tineretului". Se 
vorbea că la întrecerile finale vor participa concurenți foarte 
buni. Dar am reușit și sînt fericită. Pasiunile mele — școala 
și tenisul".

DIAMANDIS ZISIS
Are 20 de ani neîmpliniți. A terminat Liceul de muzică și 

arte plastice din Craiova. Joacă tenis doar de 3 ani. Ii plac 
și practică fotbalul, tenisul de masă și handbalul. Antrenorul 
său — un mare animator al tenisului pe plaiurile oltene — 
Mișu Cutcurig. Are cunoștințe complete de tehnică, viteză 
de deplasare și execuție, se orientează bine tactic, practică 
un tenis ofensiv, este ambițios și calm, știe ce vrea. „Am 
început întrecerile cu emoții, dar și cu încredere. Mi-am 
susținut moralul, reciproc cu sora mea, de care îmi pare rău 
că a pierdut in finală. Consider competiția o mare realizare. 
Vreau să fac tenis de performanță. Sînt bucuros că am atras 
atenția unor antrenori prezenți la Costinești".
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SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA IAȘI 3—1 (1—
0). Cu o linie de atac mai efica
ce, studenții bucureșteni au ob
tinut a 3-a victorie din acest 
sezon, prin golurile înscrise de 
Mircea Sandu, de două ori (min. 
43 și min. 63) și Grosu (min. 
55), iar pentru oaspeți a marcat 
Simionaș (min. 74). în min. 90, 
Simionaș a ratat o lovitură de 
la 11 m. : „U" CLUJ-NAPOCA 
— STEAUA 1—2 (1—1). Bata- 
cliu a deschis scorul în min. 12, 
din penalty, iar fundașul Agiu 
a egalat în min. 37 și Iordănes- 
cu a „semnat" golul victoriei 
steliștilor în min. 57, din lovi
tură liberă de la 22 m. : F.C. 
ARGEȘ — F.C.M. REȘIȚA 2—2 
(1—0). Piteștenii au condus cu 
2—0, prin golurile înscrise de 
Doru Popescu (min. 33) și Radu 
II (min. 64).' și se părea că vor 
obține o victorie netă. Dar oas
peții au avut o revenire în ulti
ma parte a jocului, reușind să 
egaleze prin Munteanu (min. 
69) și Bojin (min. 77). La tine- 
ret-speranțe, 1—0 : OLIMPIA 
SATU-MARE — U.T.A. 2—0 (0— 
0). O partidă atractivă, cu nu
meroase acțiuni spectaculoase 
la ambele porți. Gazdele s-au 
detașat în repriza secundă. Au 
marcat : Popescu (min. 46) și 
Kukla, autogol (min. 53). La ti- 
neret-speranțe, 0—2 ; JIUL — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 (0— 
0). Formația din Petroșani a 
realizat golul victoriei spre fi
nalul partidei, cind Multescu a 
transformat o lovitură de la 11 
m. (in min. 82). La tineret-spe- 
ranțe, 2—0 ; F.C. CONSTAN
TA — DINAMO 0—1 (0—0). Du- 
rlu Georgescu a înscris în min. 
90 din penalty. La tineret-spe- 
ranțe. 2—2 ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 1—1 (1—0). Cele 
două goluri au fost înscrise de

oaspeți : fundașul Mehedințu, 
autogol (min. 45) și Cotec (min. 
78). La tineret-sperante. 1—0 ; 
A.S.A. TIRGU-MURES — S.C. 
BACAU 2—0 (0—0). Au marcat 
Boloni (min. 48) și Fazekaș 
(min. 83). La tineret-speranțe, 
2—1 ; RAPID — F.C. BIHOR 
2—0 (0—0). Au marcat Marin 
Stelian (min. 51) și Manea (min. 
81).

CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș 6 4 11 14— 6 9
U. Craiova 6 3 2 1 10— 4 8
F.C. Argeș 6 2 3 1 8—5 7
S. C. Bacău 6 3 12 8—6
Sportul 6 3 1 2 7—6 1
Steaua 6 2 3 1 7—6 7
F. C. Olimpia 6 2 3 1 7—6 7
F.C.M. Reșița 6 3 12 8—9 7
Dinamo 6 3 0 3 11— 8 6
Rapid 6 2 2 2 5— 5 6
Poli Iași 6 3 0 3 9—11 6
C.F.R. 6 2 1 3 6—9 5
F. C. Bihor 6 2 1 3 6—10 5
Jiul 6 2 1 3 7—13 5
„u.“ Cluj-Napoca 6 2 0 4 10— 8 4
U.T.A. 6 2 0 4 8—9 4
F. C. Constanța 6 2 0 4 7—9 4
Poli Timișoara 6 12 3 fr-14 4

ETAPA VIITOARE
(27—28 septembrie)

Dlnamn — Rapid, A.S.A. 
Tîrgu Mureș — F.C. Argeș, 
U.T.A. — Universitatea Craiova, 
care se dispută sîmbătă 27 sep
tembrie, Steaua — Sportul stu
dențesc, Politehnica Timișoara 
— Jiul, F.C.M. Reșița — F.C. 
Bihor. S. C. Bacău — F.C. Con
stanța, C.F.R. Cluj-Napoca — 
„U“ Cluj-Napoca și Politehnica 
Iași — Olimpia Satu Mare, pro
gramate duminică 28 septem
brie.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I. Prahova Ploiești — 

C.S. Tulcea 5—0 ; C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul P. Neamț 1—0 ; 
Gloria Buzău — Unirea Focșani 
2—1 ; Viitorul Vaslui — C.S.M. 
Borzești 0—2 ; C.S.U. Galați — 
C.S. Botoșani 0—0 ; Metalul Plo- 
peni — Cimentul Medgidia 4—0 ; 
F. C. Brăila — Petrolul Ploiești 
4—0 ; Celuloza Călărași — 
F.C.M. Galați 1—4 ; Victoria 
Tecuci — C.S.M. Suceava 0—0.

După patru etape, F.C.M. 
Galați conduce în clasament cu 
8 puncte, urmată de 
cu 6 puncte.

— Progresul București 0—3 ; 
Autobuzul București — Metrom 
Brașov 2—0 ; Automatica Ale
xandria — Dinamo Slatina 1—0. 

Progresul, Autobuzul Bucu
rești și Nitramonia Făgăraș 
ocupă primele trei locuri, cu 
cite 7 puncte.

F.C. Brăila

Tractorul
București 

Craiova — 
Metalul 
Giurgiu

SERIA A II-A.
Brașov — Voința 
2—4 ; Electroputere 
Steagul roșu 2—0 . 
București — F.C.M.
2—2 ; Nitramonia Făgăraș — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; Mi
nerul Motru — S.N. Oltenița 
2—0 ; C.S. Tîrgoviște — Metalul 
Mija 2—1 ; Chimia Tr. Măgurele

SERIA A III-A. Ind. sîrmei 
C. Turzii — Mureșul Deva 3—1 ; 
Gloria' Bistrița — Gaz Metan 
Mediaș 1—1 ; Corvinul Hunedoa
ra — Minerul Moldova Nouă
3— 0 ; Victoria Cărei — Sticla 
Turda 2—0 (meci întrerupt în 
min. 81) ; Unirea Tomnatic — 
Victoria Călan 0—2 ; Șoimii Si
biu — Metalurgistul Cugir 1—1 ; 
F.C. Baia Mare — C.I.L. Sighet
4— 0 ; Dacia Orăștie — U.M. Ti
mișoara 0—0 ; C.F.R. Timișoara 
— Rapid Arad 1—0.

F. C. Baia Mare conduce în 
clasament cu 8 puncte, urmată 
de Corvinul Hunedoara cu 7 
puncte.

■iiiiiiiiiiii
RUGBI HANDBAL

O prezență mult apreciată in întrecerile de la Costinești — spiritul 
de sportivitate. Campionul Mihai Ciuntea, după obișnuitul ritual 
din tenis, stringe mina și-l consolează pe adversarul și invinsul său.

DECLARAȚII. OPINII

Partidele disputate ieri în 
prima etapă a Cupei Federației 
române de rugbi s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : C.S.M. 
Sibiu — Agronomia Cluj-Napoca 
4—9 ; Steaua — Olimpia-Con- 
structorul București 16—3 ; Di
namo — Farul Constanta 21—3 ; 
Grivița Roșie — Politehnica Iași 
21—16 ; Universitatea Timi
șoara — Știința Petroșani 15—9 ;
T. C.I. Constanța — Sportul Stu
dențesc 0—24 ; Minerul Gura 
Humorului — Vulcan 9—8 : Rul
mentul Bîrlad — Gloria 3—6.

★
începînd de astăzi și pînă în 

ziua de 29 septembrie orașul 
Varna va găzdui un turneu in
ternațional de rugbi la care, 
alături de echipele de seniori 
ale Cehoslovaciei. Poloniei,
U. R.S.S. și Bulgariei, va parti
cipa și selecționata de tineret a 
României.

ATLETISM

• Sala Floreasca din Capitală 
a găzduit aseară un cuplaj in
ternațional feminin de handbal, 
în primul meci, echipa Rapid a 
întrecut cu scorul de 19—8 
(10—3) selecționata Canadei, iar 
în cel de al doilea formația 
S.K. Magdeburg (R. D. Germa
nă) a dispus cu 17—16 (10—9)
de echipa Confecția București.

TENIS
• Finala turneului internațio

nal de tenis de la Charlotte 
(North Carolina) -se va disputa 
intre jucătorul român Ilie Năs
tase si indianul Vijay Amritraj. 
în semifinale. Năstase l-a eli
minat cu 6—2, 6—4 pe Mark Cox 
(Anglia), iar Amritraj l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe suedezul Bjorn 
Borg.

LUPTE

ALEX. LĂZÂRESCU, se
cretarul general al F.R.T. : 
De la inițierea „Cupei Scîn
teii tineretului", consider fi
nala de la Costinești a treia 
etapă in dezvoltarea mișcării 
de masă în tenis. Prima : ti
neretul a fost chemat, tot 
de „Scinteia tineretului", prin 
acțiunea lansată in toamna 
anului ’72, „Poate deveni te
nisul un sport de masă 
să amenajeze, prin acțiuni 
patriotice, terenuri și să 
practice tenisul. A doua : or
ganizarea primei ediții a
„Cupei Scînteii tineretului" 
care a angrenat la faza de 
masă peste 100 000 de ti
neri, fete și băieți. A treia : 
este etapa creșterii cantita
tive, numerice a concurenți- 
lor — peste 200 000 Ia faza 
de masă a celei de-a 2-a edi
ții, cu finalele la Costinești 
— și apariția unui element în 
plus — posibilitatea afirmă
rii unor elemente tinere, ta
lentate în tenisul de perfor
manță. dată fiind departa ja
rea participanților pe ca
tegorii de virstă. Chiar din
tre cei care nu au cîștigat 
sint unii care vădesc reale 
aptitudini pentru perfor
manță. Dacă acolo, pe plan 
local, organele U.T.C. și cele 
sportive, secțiile de tenis 
vor sprijini și urmări activi
tatea acestor tineri — inclu
siv federația — și vor orga
niza acțiuni care să favori
zeze realizarea acestor talen

te, înseamnă că in cițiva ani 
tenisul nostru va consacra 
noi performeri. Campionii 
Mag Marius și Ciuntea Mi
hai, Demir Megivet, care a 
pierdut in semifinale, și chiar 
unii care n-au reușit să pro
moveze în sferturi sau semi
finale, cum este de exemi iu 
Gabriela Corbu din Vaslui 
(14 ani), dacă sînt supuși unei 
pregătiri metodice, sistema
tice, in condiții corespunză
toare, pot deveni jucători de 
frunte ai țării. Toate aceste 
concluzii nu pot decît să sa
tisfacă, într-un mare grad, 
pe inițiatorii și organizatorii 
competiției. Competiția re
publicană — intrată de-acum 
in tradiție — creează premi
sele unei dezvoltări reale, pe 
orizontală și pe verticală, a 
tenisului românesc. Ar fi 
multe de spus după succesul 
noii ediții : îmi rezerv drep
tul să dezbat și alte aspecte 
într-un articol special dacă 
ziarul „Scinteia tineretului' 
va considera necesar aceasta.

ȘTEFAN CRISTIAN, arbi
trul coordonator al turneului 
final : A fost o competiție 
foarte reușită, bine organi
zată. Am avut satisfacția să 
constat că printre tinerii 
sportivi din arenele de masă 
ale tenisului se află talente 
autentice, care pot deveni 
valori ale tenisului româ
nesc. Mulți necunoscut! au

ciștigat titlurile. Ce poate 
să insemne aceasta, decit că 
tenisul se joacă bine și încă 
Ia scară de masă, acolo unde 
trebuie să-i depistăm pe 
marii performeri de mîine.

DUMITRU HĂRĂDĂU, 
campionul țării : M-a impre
sionat cind am aflat că la 
prima etapă s-au inscris 
200 000 de concurenți. Este 
uluitor, cind te gindești cit 
de puțini știau acum cițiva 
ani ce-i tenisul. I-am văzut 
aici, la Costinești, pe campio
nii județelor. Știind că e 
vorba de o competiție de 
masă și că tenisul presupune 
mulți ani de pregătire ca să-l 
inveti bine, am rămas pur și 
simplu stupefiat de valoarea 
coneurenților, de nivelul la 
care s-a desfășurat turneul 
final. Am văzut foarte multi 
jucători, fete și băieți, care 
au tot ce le trebuie, toate lo
viturile, posedă un stil 
corect și curat, o orientare 
tactică bună în teren. Ca să 
devină jucători de perfor
manță. In adevăratul înțeles 
al cuvintului. nu le trebuie 
decit antrenori buni.

VLADIMIR CREVENCIUC. 
antrenor de tenis, la centrul 
Progresul București : Unele 
meciuri s-au desfășurat in
tr-o manieră profesionistă. 
Schimburi de mingi în fata 
cărora un jucător fruntaș ar 
fi rămas uimit. Campionii

„Scinteii tineretului" pot juca, 
cu șanse de victorie, cu spor
tivii de performantă din linia 
a doua, considerind că prima 
linie o formează Năstase, Ti
riac, Ovici, Hărădău... Orga
nizarea întrecerilor — excep
țională. Fair-play-ul la înăl
țime. Premiile bogate, sub
stanțiale.

ION GAVRILESCU, re
dactor de specialitate la zia
rul „Sportul" r în maximum 
cinci ani „Cupa „Scînteii ti
neretului" va deveni cea mai 
mare, mai însemnată și mai 
reală competiție sportivă de 
masă, furnizoare de talente 
și valori pentru tenisul de 
performanță.

AURELIAN SANDULES- 
CU, tatăl concurentului Ga
briel Săndulescu. din Pitești : 
Am trăit, asistînd la între
cerile finale de Ia Costinești, 
momente de mare incintare 
Șl satisfacție chiar dacă băia
tul meu n-a reușit decît locul 
trei la categoria lui. Mă gin- 
dese la valoarea competiției, 
la rolul ei propagandistic, la 
faptul că oferă tineretului 
nostru așa preocupări fru
moase și serioase. Mă gîn- 
desc că ea a provocat o miș
care de tenis în masă. Și 
noi, cei dîn provincie, ne 
dăm eel mai bine seama. 
Felicit inițiatorii și organiza
torii ei din toată inima.

în ziua a doua a concursului 
atletic pentru „Cupa României", 
care s-a desfășurat pe stadionul 
Republicii din Capitală, sprinte
rul Claudiu Șuselescu a ciștigat 
cursa de 200 m. cu timpul de 
20”6/10. în proba feminină de 
aruncarea greutății victoria a re
venit Mihaelei Loghin cu rezul
tatul de 18,74 m. iar Gheorghe 
Ghipu a fost cronometrat 
cursa de 800 m în l’48”2/10.

Alte rezultate : 
lungime : Ștefan 
7.77 m : aruncarea _____ _
Tudor Stan — 66,40 m; 800 m fe
mei : Ileana Silai — 2’04”8/10.

în

însăritura
Lăzărescu 

ciocanului :

• La „Palatul Sporturilor" din 
Minsk s-au încheiat duminică 
întrecerile campionatelor mon
diale de lupte greco-romane, 
la care au participat peste 200 
de sportivi din 33 de țări.

La actuala ediție a competiției 
luptătorii români au cucerit 
două medalii de argint, prin 
Gheorghe Berceanu (categ. 48 
kg) și Ion Enache (categ. 82 kg) 
și o medalie de bronz, prin Ro
man Codreanu (categ. peste 
100 kg). Accidentat în semifina
le, unde a terminat învingător, 
Roman Codreanu nu a mai pu
tut continua cursa pentru titlul 
mondial, fiind oprit de medic 
să mai lupte.

ȚIRGUL DE TOAMNĂ"
începînd de astăzi - 15 septembrie — in cadrul „Tîrgului 

de toamnă", numeroase unități comerciale din țară ți din 
Capitală organizează expoziții cu vînzare ți demonstrații 
practice.

Cumpărători, nu uitați : magazinele comerțului de stat vă 
oferă un larg sortiment de mărfuri : aparate de radio ți 
televizoare, corpuri de iluminat, articole electrocasnice 
destinate ușurării muncii gospodinelor, articole de sticlărie, 
aparate de gătit ți încălzit, articole chimice de uz casnic, 
articol# de sport-lurism ți camping, materiale de construcții.

RECOM

NU UITAȚI !

Ultimele zile pentru procurarea biletelor la 
PRONO-OLIMPIC



TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Costa Rica, DANIEL 
ODUBER QIJIROS, următoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței Republicii Costa Rica îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numeje poporului român, 
al guvernului și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări, 
urări de fericire personală și de prosperitate și progres poporului 
costarican prieten.

Am ferma convingere că bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între România și Costa Rica vor continua să se 
dezvolte pe multiple planuri, in interesul celor două țări și popoare, 
contribuind la instaurarea in lume a unei noi ordini economice și 
politice, la intărirea păcii și conlucrării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a trimis șefului statului Honduras, colonel JUAN 
ALBERTO MELGAR, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării Zilei independenței Republicii Honduras, 
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai calde urări 
de progres și prosperitate poporului hondurian și de fericire per
sonală.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convin
gerea că, prin eforturi comune, relațiile bune dintre România și 
Honduras vor progresa continuu, dezvoltîndu-se* * pe multiple PÎfl7 
nuri, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării dintre națiuni.

o populație de aproape 3 mi
lioane de locuitori. Relieful 
este în general muntos, tara 
fiind străbătută de lanțul 
Sierra Madre, cu inălțimi de 
2 000 pînă la 3 000 m.

• Bananierii aduși in seco- 
lui al XVI-lca din Insulele 
Canare s-au aclimatizat ex
cepțional pe pămintul acestei 
țări. Plantațiile de bananieri, 
deși ocupă doar o zecime din 
suprafața arabilă a tării, fur
nizează peste o jumătate din 
valoarea exportului, Hondu
rasul fiind cea de a doua ex
portatoare de banane din 
lume, după Ecuador. De cu- 
rind, guvernul hondurian a 
decis suprimarea tuturor con
cesiunilor și derogărilor de 
care beneficiau companiile 
străine ce operează pe teri
toriul tării in domeniul cul
tivării bananelor. Totodată, 
s-a anunțat crearea unei Cor
porații naționale a bananelor.

• Hondurasul dispune dc 
numeroase resurse naturale. 
In subsol există zăcăminte 
de aur și argint (numele ca
pitalei tării, Tegucigalpa, în
seamnă in limba indienilor 
maya, „orașul aurului și ar
gintului"), zinc, plumb și 
cupru, iar pădurile de ma- 
hon, cedru și alte esențe pre
țioase ocupă 26 la sută din 
suprafața tării. Se cultivă 
trestie de zahăr, citrice, ca
fea, porumb, bumbac. 80 la 
sută din populație trăind din 
agricultură.

R. Ț.

mele care, prin peri
culozitatea lor, de
pășesc granițele na
ționale.

în vederea com
baterii actelor d« 
violentă — al căror 
număr este în con
tinuă creștere pe 
plan mondial —. 
Congresul a hotărit 
să propună O.N.U. 
organizarea unei con
ferințe internaționa
le consacrate exa
minării căilor de eli
minare a tuturor 
scenelor de violentă 
din programele de 
radio și televiziune, 
precum și din publi
cațiile destinate ti
neretului și copiilor.

ani de la prima atestare docu
mentară a Craiovei și deschiderii 
anului de tnvățămînt 1975—1976.

16,00 Teleșcoală. 16,20 Docu
mentar ; Imagini din Costa Rica. 
16,30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Marea Britanie — oameni șl 
locuri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun con
tinuă. Concurs de cultură generală 
și pregătire multilaterală. Trans
misiune directă de la Oradea. 
20,55 Din nou la școală, din nou 
în amfiteatru. Emisiune specială 
consacrată deschiderii anului șco
lar și universitar. 21,20 Roman- 
foileton : Milioanele lui Privalov. 
O producție a studiourilor cine
matografice din Sverdlovsk. Ulti
mul episod. 22,00 Varietăți pe 
16 mm. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Unora le pla
ce... opereta. 17,35 Film artistic : 
„Urmele nu se șterg niciodată" — 
producție a studiourilor poloneze. 
Premieră TV. 19,00 Baladă pentru 
acest pămînt : „Mirificul triunghi". 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii : 
Daktari. 20,25 Teatru serial TV: 
„Mușatinii" după trilogia lui 
Barbu SjJtefănescu-Delavrancea. 
Episodul 8 : „Viforul". 21.20 Telex. 
21,25 Documentar TV : „Sub zodia 
incandescenței". 21,45 Portativ ’75.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției al Republicii Arabe Libiene, colonel MOA- 
MER EL-GEDDAFI, următoarea telegramă :

Am dat o înaltă apreciere mesajului de felicitare transmis cu 
prilejul celei de-a Vl-a aniversări a revoluției de la 1 septembrie.

Adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței 
Voastre, de progres și prosperitate pentru poporul prieten al 
României.

„Scînteia tineretului"

pag. 4

Înapoiere
Duminică după-amiazft s-a 

înapoiat în Capitală delegația 
condusă de tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, care, la 
invitația ministrului agriculturii 
al S.U.A., Earl Butz, a făcut o 
vizită in această țară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
membri ai conducerii Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Ali
mentare, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Harry G. 
Barnes jr., ambasadorul S.U.A. 
la București și membri ai 
ambasadei.

VIZITĂ
Delegația Partidului Dreptății 

din Turcia, care se află în țara 
noastră la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, a vizitat, simbătă, 
Muzeul de arheologie și geamia 
din Constanța, precum și stați
unea Mamaia.

Oaspeții au avut o întreve
dere cu tovarășul Vasile Vîlcu, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Constanta al P.C.R., pre

Dimensiuni 
londoneze

C
u o populație oră
șenească de 78,3 Ia 
sută din totalul lo
cuitorilor, Marea 
Britanie este una 
din țările cele mai 

urbanizate din lume. Nu e 
de mirare, deci, că „Marea 
Londră" (Greater London) cu 
cei 7 381 000 locuitori ai săi este 
o metropolă a cărei istorie s-a 
confundat cel mai mult de-a lun
gul secolelor cu istoria țării. 
Fluxul sesizat de demografi spre 
unele din cele 100 de comitate 
(counties) britanice pare să fie 
tranzitoriu dacă nu chiar ilu
zoriu, marele oraș păstrîndu-și 
nealterată forța sa magnetică, 
mai ales asupra generației mai 
tinere. Există, de fapt, un re
flux dinspre cele 5 000 de insu
le britanice către Londra, mai 
bine zis, către conglomeratul de 
orășele — cartiere uriașe cu spe
cific și farmec propriu — unde 
tînărul, este adevărat, își găsește 
anevoie un loc de muncă și mai 
ales o locuință, dar unde odată 
stabilit, nu și-1 mai părăsește. 
Se identifică Cu ele, o trăsătură 
de caracter care-1 definește în
deosebi pe englezul constant in 
opțiunea sa față de întreprinde
rea la care s-a angajat sau față 
de cartierul în care locuiește. 
Neașteptat de scăzut este inte
resul pentru celelate părți ale 
Londrei, chiar și pentru centrul 
aidoma unui muzeu de curiozi
tăți și antichități in aer liber, 
pe care londonezul veritabil îl 
vizitează organizat, împreună cu 
familia. în timpul week-end-uri- 
lor, ca oricare turist. Să fie oare 
predilecția pentru microcosmos 
în plin secol 20 Ia un popor care 
veacuri de-a rîndul a traversat 
mările șî oceanele lumii minat 
de interesele cele mai diverse ? 
Opțiunea sa comunitară și conti
nentală pare să sugereze contra
riul.

Contactul direct cu realitatea 
londoneză destramă multe con
vingeri răspîndite și perpetuate 
de lecturi cel puțin inexacte. E 
adevărat că la Londra plouă 165 
de zile pe an, dar nici vorbă nu 
poate fi de existența „smogului 
cleios" care-I înspăimîntase pe 
Jack London la începutul seco
lului. în ziua în care am străbă
tut aglomeratul Strand, una din
tre cele mai vechi artere, datind 
de pe vremea cînd orașul se nu
mea Londinium, strălucea soa
rele pe toate podurile Londrei și 
pescarii iși aruncau cu încredere 
undițe dintre cele mai sofisticate 
în apele purtătoare de pește, nu 
sterile din cauza poluării, ale 
Tamisei. Tot soare strălucitor 
era și după o jumătate de zi pe
trecută pe fugă în National Gal
lery unde s-au acumulat pagini 
de istorie și artă, de civilizație 
de pe toate meridianele. Aglo
merației de ia orice oră de pe 
Regent Street, Oxford Street, 
Tottenham Court și Charing 
Cross, i se opun parcurile întin
se, cu vegetație neașteptat de 
proaspătă, unde la ora prînzu- 
lui am văzut copii scoși la plim

ședintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, 
care a oferit apoi un dineu în 
onoarea lor.

Delegația turcă a vizitat dumi
nică stațiunile Eforie-Nord, Efo- 
rie-Sud, Jupiter, Saturn, Olimp. 
Aurora, Mangalia, unde a admi
rat arhitectura modernă a noilor 
construcții hoteliere, integrarea 
lor armonioasă în peisajul pito
resc al acestei zone de larg in
teres turistic, precum și Stați
unea experimentală de la Mur- 
fatlar. In cursul după-amiezii, 
oaspeții s-au înapoiat în Capi
tală.

EXPOZIȚIE

La Ateneul Român a avut loc, 
duminică dimineață, vernisajul 
expoziției filatelice bilaterale 
R. S. România-R.S. Cehoslova
că, manifestare ce se înscrie pe 
linia tradiționalelor legături de 
prietenie dintre filateliștii din 
cele două țări.

Expoziția, care va fi deschisă 
timp de o săptămînă, cuprinde 
peste 50 de colecții de mărci 
poștale și alte piese filatelice de 
mare valoare, multe dintre ele 
fiind distinse cu importante 
premii în confruntări internațio
nale anterioare.

(Agerpres)

bare de bunici, oameni modești 
servindu-și sandvișul și îm
părțind firimiturile păsărelelor 
felurite, așezate din zbor, docil 
pe bănci, alături, sau grupuri de 
două-trei muncitoare in halate 
cenușii, probabil de la ateliere 
apropiate, în pauza de masă, 
venite aici să dea o raită după 
oxigen.

L
ondra a abandonat 
stilul bombastic al 
building-urilor în 
stil american și se 
reînnoiește edilitar, 
mult mai inspirat, 

grație eforturilor constructorilor 
de îmbinare a tradiționalului cu 
modernul confortabil. Orice grup 
edilitar, fie el destinat locuințe
lor sau unor funcțiuni social- 
culturale suscită cele mal aprin

se dezbateri publice, îndeosebi 
din partea locuitorilor cartieru
lui respectiv care pretind ca 
simbioza dintre nou și vechi să 
fie cit mai perfectă. Așa s-a în
tâmplat cind s-a ridicat clădirea 
stelară de 18 etaje a spitalului 
Charing Cross. în apropiere de 
Strand. El trebuia să înlocuiască 
o clinică mai veche. Nu mai pu
țin de... 36 de ani s-au întocmit 
planuri, proiecte și desene pen
tru această construcție, care în 
cele din urmă s-a înfiripat pe 
harta orașului — o clădire ele
gantă, de bun gust, care se inte
grează armonios prin anexele

ORIENTUL 
APROPIAT^

Duminică s-a desfășurat la 
Palatul Națiunilor din Geneva 
o nouă reuniune — cea de-a ze
cea — consacrată elaborării mo
dalităților de aplicare în practi
că a prevederilor Acordului de 
dezangajare militară în Peninsu
la Sinai, intervenit între Israel 
și Egipt.

In comunicatul dat publicită
ții la sfirșitul reuniunii de du
minică se precizează' doar că 
grupul militar a continuat dis
cuțiile asupra problemelor re
giunii de nord din zona de de
zangajare. Purtătorul de cuvint 
al Națiunilor Unite a declarat 
că părțile au convenit să se în- 
tîlnească din nou marți.

Cea de-a noua reuniune a 
grupului militar s-a desfășurat 
simbătă seara.

La lucrările acestor reuniuni, 
care se desfășoară sub preșe
dinția generalului finlandez En- 
sio Siilasvuo. comandantul For
țelor de urgență ale O.N.U. din 
Orientul Apropiat, participă, 
după cum se știe, delegații mi
litare reprezentînd cele două 
state semnatare ale acordului.

CAIRO. — Vom restabili con
tactele necesare pentru a asi
gura participarea tuturor părți
lor direct implicate la Confe
rința de la Geneva pentru pac» 
în Orientul Apropiat — a decla
rat vicepremierul și ministrul 
egiptean de externe. Ismail 
Fahmi, în cadrul unui colocviu 
organizat, la Cairo, de Uniunea 
generală a studenților din Egipt.

Conferința de la Geneva — 
a adăugat el — nu va aborda 
nici o problemă subsidiară, dar 
va trebui să realizeze retragerea 
totală a Israelului din teritori
ile arabe ocupate și instaurarea 
unei entități palestiniene inde
pendente.

Referindu-se la cel de-al doi
lea acord interimar de dezan
gajare militară în Sinai, semnat 
recent de Egipt si Israel. Isma
il Fahmi a afirmat că acesta 
se încadrează într-un proces de 
reglementări politice.

BEIRUT. — Deși au fost luate 
măsuri de urgentă pentru a pu
ne capăt violentei si incidente
lor în țară, inclusiv prin mobi
lizarea armatei în zona orașului 
Tripoli, în Liban situația se 
menține încordată. In cîteva 
cartiere ale Beirutului s-au au
zit duminică dimineață împuș
cături și explozii.

■ale mai scunde In ansamblul 
arhitectural al zonei respective. 
Desigur, este vorba de un caz 
singular, nu totul se construiește 
In acest „ritm" în Londra. Ma
rea metropolă se supune unei 
operații de reconstrucție mult 
mai rapide, parte a unui pian 
de dimensiuni naționale care 
trebuie să răspundă problemelor 
ridicate de creșterea populației, 
de cererea mare de locuințe. 
Aflăm că există preocuparea 
pentru sistematizarea a 23 de lo
calități — practic, așezări noi, 
modeme pe tot întinsul tării, 
îmbunătățirea traficului merge 
mină în mină cu reconstrucția ; 
apariția celui de-al optulea cir
cuit de metrou, pasajele subte
rane, străzile cu sens unic au 
descongestionat parțial circula
ția. Monumentele și clădirile is
torice își dau jos „patina vre
mii", supunîndu-se și ele ace
luiași spirit al progresului. Lon
dra capătă pe zi ce trece o înfă
țișare nouă/ modernă, în proce
sul de reconstrucție, rămînînd 
ceea ce ■ fost și pînă acum — un 

mare centru al finanței mondia
le (220 de bănci străine iși au 
sediul în City, în comparație cu 
170 la New York), un mare cen
tru al culturii europene (adăpos
tind o cincime din toate teatrele 
din țară), o citadelă industrială 
puternică. Nimic mai firesc pen
tru cei 13 la sută dintre britanici, 
care locuiesc la Londra, să do
rească să-și vadă metropola mai 
frumoasă, mai luminoasă, mai 
aerisită și modernă, in stare să 
ofere o calitate nouă vieții și 
muncii locuitorilor ei.

DOINA TOPOR

FRANȚA : Aspect de la un miting al muncitorilor de la uzinele Boussac din Bolbec împo
triva concedierilor hotărit» de conducerea întreprinderii.

Cuvintarea radiotelevizată 
a premierului desemnat al Portugaliei

Premierul desemnat al Por
tugaliei, amiralul Jose Pinheiro 
de Azevedo, a prezentat simbă
tă seara, in cadrul unei alocuțiu- 
uni radiotelevizate, liniile direc
toare ale programului politic al 
viitorului său guvern. Potrivit 
programului, relevă agenția 
A.N.I., guvernul va promova „in
dependența națională, socialis
mul și pluralismul democratic, 
apărarea intransigentă a intere
selor clasei muncitoare și ale 
poporului, în general, cu o aten
ție specială pentru problemele 
păturior mai puțin favorizate, 
apărarea și respectarea libertă
ților democratice, apărarea re
voluției și cuceririlor sale, intă
rirea democrației locale și regio
nale, apărarea păcii internațio
nale și cooperării cu toate po
poarele, continuarea consecventă 
a decolonizării, respectarea plat
formei de acord constituțional 
și exercitarea unei autorități 
revoluționare ferme".

Vorbitorul a relevat că, în 
urma consultărilor, proiectul de 
program al viitorului guvern a 
fost acceptat de reprezentanții 
celor trei partide majoritare : 
socialist, comunist și popular de
mocratic. In opinia sa, „spriji
nirea viitorului guvern de către 
principalele partide politice și de 
către Mișcarea Forțelor Arma
te (M.F.A.) va conduce la tran
spunerea in viață a programului 
său politic si va contribui la

pe scurt:
• NOUL GUVERN al Repu

blicii Bangladesh a dat publici
tății o „Carte Albă" in care este 
prezentată situația defavorabilă 
a economiei țării, subliniind ur
gența unui program de acțiune 
pentru înviorarea activității a- 
gricole și industriale.

Elaborată de o comisie nu
mită in acest scop de președin
tele Khondakher Mushtaque 
Ahmed. „Cartea Albă" relevă 
că indicele preturilor cu amă
nuntul a crescut de peste patru 
ori în perioada 1969—1974 ; se 
relevă, totodată, reducerea pro
ducției totale de cereale în ace
eași perioadă și ■ înregistrarea 
unui deficit considerabil în sec
torul naționalizat.
• PATRU DEPUTAT! greci, 

■parținînd partidului guverna
mental, Noua Democrație, și U- 
niunii de Centru — Noile Forte, 
principalul partid de opoziție 
din Grecia, au făcut simbătă o 
vizită in orașul turc Andifilo, 
venind din insula Castelorizo. 
Potrivit presei din Atena, de- 
putatilor greci li s-a rezervat o 
primire prietenească. în cinstea 
lor a fost oferit un dejun, la 
care au participat comandantul 
regiunii militare și autoritățile 
locale turcești.

• EXPORTURILE JAPONE
ZE au scăzut in august cu 18,1 
la sută comparativ cu aceeași 
lună a anului trecut. Ministerul 
nipon al Industriei și Comerțu
lui Internațional menționează 
că august a fost a cincea lună 
de reduceri consecutive ale vîn- 
zărilor pe piețe externe, actua
lul declin fiind comparabil cu 
cel survenit în prima parte a 
anului 1953.

nema
LUNI, ÎS SEPTEMBRIE 1S7I

CALVARUL UNEI FEMEI : 
București (orele 8,30; 10,45; 13;
16; 18,15; 20,30), Favorit (orele 8,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), Gră
dina București (ora 19,15), Stadio
nul Dinamo (ora 19,30), Stadionul 
Steaua (ora 19).

DRUMURI ALBE : Timpuri
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Capi
tol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20.30),  Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Scala (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Capitol (ora 19).

DELICT DIN DRAGOSTE ; Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.45), Floreasca (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,15), Grădina
Festival (ora 19.30).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Melodia (erele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18; 
20), Grădina Modern (ora 19).

EMIGRANTUL : Central (orele 

consolidarea alianței dintre po
por șl M.F.A., care este o con
diție primordială pentru succesul 
revoluției portugheze".

Programul politic al viitorului 
guvern prevede, totodată, că pri
mul ministru va dispune de „in
strumente eficace pentru exerci
tarea puterii, avind la dispoziția 
sa forțe capabile de a acționa 
cu spirit de disciplină și de sa
crificiu pentru a face inofensive 
grupurile contrarevoluționare".

După ce a subliniat că „obiec
tivul general al viitorului gu
vern provizoriu este de a avansa 
de o manieră realistă pe calea 
construirii democrației și socia
lismului", amiralul Pinheiro de 
Azevedo, a enunțat obiectivele 
și sarcinile imediate ce se im
pun, printre care, „restabilirea 
păcii, liniștii și ordinii publice, 
respectarea legalității, consoli
darea cuceririlor revoluționare, 
a instituțiilor democratice, so
luționarea celor mai stringente 
probleme pe care le ridică șo
majul și injustiția socială, pre
cum și necesitatea de a învinge 
criza economică și financiară șl 
de a cîștiga bătălia producției".

în încheierea cuvîntării sale, 
premierul portughez a precizat 
că viitorul guvern nu va fi un 
cabinet de coaliție, ci un gu
vern de unitate și acțiune între 
forțele politice reprezentative 
ale țării, avind la bază o plat
formă și un program comune.

i

*

*

*
*

• hotel, prădat DE... MAIMUȚE. Un grup de aproximativ 
80 de babuini, maimuțe care se disting printr-un înalt grad de 
organizare, a atacat un hotel situat în Parcul național Mikumi 
din Tanzania. Imediat ce turiștii, însoțiți de ghizi, au părăsit 
hotelul pentru vizitarea parcului, cei 50 de babuini au sărit gar
dul și, lmpărțindu-se în două cete, au procedat la atac. Prima 
ceată, mai mică, a înconjurat ghereta singurului paznic, Imple- 
dicîndu-1 să iasă, iar a doua s-a năpustit asupra bucătăriei șl 
depozitelor de alimente, pe care le-a devastat. Alarma a putut 
ii dată abia după ce maimuțele s-au retras • CREȘTERE A 
NUMĂRULUI ÎMBOLNĂVIRILOR DE CIUMA. Numărul total al 
cazurilor de ciumă înregistrate anul trecut In Întreaga lume s-a 
ridicat la 2 654, dintre care 155 au fost mortale — se arată într-o 
publicație specializată editată la Geneva de Organizația Mondială 
a Sănătății (O.M.S.). Această cifră este superioara celei consem
nate în 1973 și anume 790 de cazuri de îmbolnăvire și 47 de de
cese. Potrivit statisticilor O.M.S., majoritatea cazurilor au fost 
semnalate In țările asiatice, unde numărul persoanelor care au 
contractat această maladie a crescut de la 573 — 1973, la 2 251 — 
anul trecut. In ce privește America Latină, din 321 de cazuri 
semnalate, 96 la sută au fost înregistrate In Brazilia » FALSIFI
CATORII DE BANI ȘI INFLAȚIA. Unul dintre efectele mai 
puțin așteptate ale inflației din Statele Unite este acela resimțit 
de falsificatorii de valută. Ne mulțumiți de creșterea permanentă 
a prețurilor și, deci, devalorizarea implicită a monedei, falsifica
torii au renunțat In ultima vreme la „copierea" bancnotei prefe
rate, aceea de 20 de dolari, optlnd pentru bilete mal valoroase, 
de 50 și 100 de dolari. Potrivit declarației lui Stuart Knight, di
rectorul serviciilor secrete din S.U.A., in anul fiscal 1975 au fost 
descoperite bilete contrafăcute în valoare de nu mai puțin 49 
milioane dolari. In același timp, a declarat el. falsificarea de 
monede este practic inexistentă » CU BALONUL PESTE ALPI. 
Două baloane libere, transportînd fiecare cite doi pasageri, au ateri
zat cu succes, simbătă, In apropiere de localitatea Gionzana, din 
Italia, după ce au survolat masivul Mont Blanc. Cele două na
cele au trecut, purtate de un curent ascendent, la o distanță de 
200 metri de piscurile Mont Blancului, înalt de 4 807 metri, la o 
temperatură de sub 25 de grade. Traversarea s-a efectuat în con
diții bune, baloanele fiind antrenate în sus de vînturi avind o 
viteză între 70 șl 80 kilometri pe oră » 7 000 DE KM... PER PEDES 
APOSTOLORUM. Trei tineri americani au pornit vineri de pe 
coasta callfornlană. pe malul Oceanului Pacific, Intr-o călătorie 
pe jos de 7 000 kilometri spre coasta Atlanticului. Ei intenționează 
să ajungă la Philadephia înainte de 4 iulie 1976. pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de bicentenarul independenței Sta
telor Unite.

8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Tomis (ora 
19).

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

LANȚURI : Lira (orele 15,30; 18), 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Lira
(ora 20).

CU MlINILE CURATE : Bucegl 
(orele 16; 18).

OMUL DIN LARAMIE : Grivlta 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

AȚI CHEMAT DOCTORUL 1 : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Giu- 
lești (orele 15.30; 18; 20,15). Viito
rul (orele 15,30; 18; 20).

SOȚIA LUI JEAN : Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

EVADAREA : CotrocenI (orele 
10; 12; 14: 16; 18: 20).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Volga

Ambasadorul român 
la Doha primit de 
emirul Qatarului

Ambasadorul român la Doha, 
Constantin Căruntu, a fost pri
mit la 13 septembrie de către 
șeicul Khalifa ben Hamad al- 
Thani, emirul statului Qatar, 
căruia i-a inminat un mesaj din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, șeicul Khalifa 
al-Thani a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate și 
noi succese în activitatea sa. 
Totodată, șeful statului Qatar 
și-a exprimat dorința ca relați
ile de cooperare economică din
tre cele două țări să cunoască o 
tot mai amplă dezvoltare în viitor.

• CU PRILEJUL zilei inter
naționale pentru comemorarea 
victimelor fascismului, la Berlin 
a avut loc duminică o mare a- 
dunare la care au participat 
zeci de mii de locuitori ai capi
talei R. D. Germane.

Au fost prezenți Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Horst Sindermann. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și de 
Stat ai R.D.G., precum și vete
rani de peste hotare ai luptei 
antifasciste, printre care și Ni
colae Guină, președintele Comi
tetului foștilor luptători anti
fasciști din România.
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(orele »; 12.30; 16; 19,30), Grădina 
Titan (ora 19).
’ NU FILMĂM SĂ NE-AMU
ZAM : Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME ; Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ALO, TAXI ! : Moșilor (orele 
15,30; 18), Pacea (orele 15,30; 18;
20).

NU TE VOI IUBI : Rahova (ore
le 16: 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

OMUL DIN LONDRA : Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PIAF : Unirea (orele 16; 18), Gră
dina Unirea (ora 19,45).

comedie Fantastica : crfn- 
gași (ora 17).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Vitan (orele 15,30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ ; Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

CAVALERII TEUTONI : Arta 
(orele 15,30: 18).

recompensa pentru se-.

Costa Rica
Poporul costarican sărbă

torește astăzi un eveniment 
remarcabil al istoriei sale. 
Se împlinesc 154 de ani de 
la proclamarea independen
ței de stat, care a pus 
capăt dominației spaniole în 
această țară latino-ameri- 
cană.

• Denumirea de Costa Rica 
(„țărmul bogat") a fost dată 
acestor locuri de Cristofor 
Columb, impresionat de pei
sajul lor luxuriant, in mo
mentul cind poposea aici, in 
anul 1502. Situată in America 
Centrală și scăldată de apele 
Pacificului și Atlanticului, 
Costa Rica are o suprafață 
de 50 700 km.p. și o populație 
de 1 800 000 locuitori. Relieful 
muntos îndulcește clima spe
cifică tropicelor. In ciuda vir- 
furilor semețe ale Cordilieri- 
Ior, pămintul este fertil, în
deosebi de-a lungul coaste
lor. unde se cultivă cafea, 
banane, tutun și trestie de 
zahăr, dar și porumb, orez, 
cartofi. în sfirșit, lemnul de 
esență prețioasă constituie o 
altă importantă bogăție a so
lului.

* Economia costaricană 
este incă preponderent agra
ră. Cafeaua și bananele sint 
principalele surse de venituri 
ale statului, reprezentând 75 
Ia sută din exporturi. Ritmul 
de dezvoltare al ramurilor 
neagricole este, insă, de mai 
mulți ani, de două ori mai 
mare decit cel înregistrat in a- 
gricultură. Resursele subsolu
lui sint, dealtfel, aprecia
bile, zăcămintele de aur, ar
gint, mangan, petrol și bau
xită oferind largi posibilități 
pentru dezvoltarea unei in
dustrii naționale. Deocam
dată, aceasta este reprezen
tată de întreprinderi mici 
de prelucrare a materiei pri
me agricole : fabrici de za
hăr, bere, mobilă, țigări, u- 
leiuri etc. în ultimii ani au 
fost luate măsuri indreptate

Honduras
Descoperit de Columb în 

1502, în cursul celei de a 
patra călătorii peste ocean, 
Hondurasul își trage numele 
de la o exclamație a des
coperitorului „Lumii Noi",în 
momentul debarcării : „la- 
tâ-ne scăpați din acest hon
duras !", cuvînt spaniol ce 
înseamnă adîncimi.

• Douăzeci de ani mai tir. 
ziu, Hondurasul este cucerit 
de spanioli, după lupte in- 
dirjite cu indienii băștinași 
mosquitos. Timp de trei se
cole. această tară așezată in 
America Centrală istmică, cu 
ieșire la Marea Caraibilor, a 
rămas sub dominația (Osiei 
mari puteri navale a secolu
lui al XVII-lea. La 15 sep
tembrie 1821, Hondurasul de
vine stat independent in ca
drul Federației Provinciilor 
Unite ale Americii Centrale, 
din care a făcut parte pînă 
in 1838, cind s-a proclamat 
stat de sine stătător. în a- 
mintirea victoriei luptei de 
eliberare și a scuturării do
minației străine, ziua de 15 
septembrie a fost declarată 
sărbătoare națională a po
porului din Honduras.

• Avind drept vecini Gua
temala, Nicaragua și Salva
dorul, Hondurasul are o su
prafață de 112 088 km.p. și

Conferința O.N.U. asupra criminalității
La Geneva s-a în

cheiat Conferința 
O.N.U. asupra cri
minalității, care a 
reunit, timp de două 
săptămini, aproxima
tiv 1000 de delegați 
guvernamentali, oa
meni de știință, ju
riști, criminologi și 
reprezentanți ai po
litiilor din majorita
tea statelor membre 
ale Organizației Na
țiunilor Unite.

Pentru combaterea 
furturilor obiectelor 
de artă, participanții 
s-au pronunțat în 
favoarea realizării 
unei evidente inter
naționale a tezauru
lui artistic al uma

nității și a adoptării 
unui cod internatio
nal de etică profe
sională al negustori
lor de obiecte de 
artă.

în .ce privește con
sumul de droguri, 
s-a căzut de acord a- 
supra faptului că și 
alcoolul poate fi con
siderat un drog care 
reprezintă un real 
pericol pentru sănă
tatea omului. S-a 
hotărit, totodată, să 
se ceară guvernelor 
să accepte extrăda
rea traficanțllor de 
stupefiante, reco- 
mandindu-se O.N.U. 
să includă această 
activitate printre cri

RIF : Cosmos (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30).

GAUDEAMUS IGITUR : Munca 
(oreie 16; 18; 20).

NEMURITORII : Progresul (orele 
16: 18; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Gră
dina Arta (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Luceafărul (ora
19,30).

OCHII SHIVANEI : Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

ZAPATA : Grădina Moșilor (ora
19,30).

SCUFUNDAREA JAPONIEI : 
Grădina Vitan (ora 19,30).

PROGRAMUL I

în jurul orei 13,00 — Transmisie 
directă de la Craiova ; adunarea 
populară consacrată aniversării a 
1750 de ani de la prima mențiune 
documentară a străvechii așezări 
geto-dacice „Pelendava", a 500 de

spre întărirea suveranității a- 
supra resurselor naționale, 
fiind trecute in proprietatea 
statului bunurile companiei 
britanice „Northern Rail
ways", precum și plantațiile 
și instalațiile faimosului trust 
„United Fruit".

• Preocupărilor pentru ac
celerarea dezvoltării econo
mice li se adaugă cele in do
meniul social — construcția 
de locuințe, asistenta sanita
ră, dezvoltarea invățămin- 
tului. Supranumele de „El
veția Americii" Costa Rica 
și-1 datorează nu numai di
mensiunilor, reliefului și cli
mei sale favorabile, ci și cli
matului social-politic. Ast
fel, Costa Rica este primul 
stat latâno-american care a 
desființat armata, înlocuind-o 
cu o gardă națională cu un 
efectiv de numai 2 000 oa
meni. Aceasta i-a permis să 
consacre aproximativ jumă
tate din buget dezvoltării în- 
vătămintului și culturii, re
zultatele fiind remarcabile 
pentru această regiune : ne
știința de carte a fost aproa
pe total lichidată. învătămin- 
tui elementar este gratuit și 
obligatoriu. Universitatea din 
San Jose asigură locuri de 
studiu pentru 11 000 de tineri.

• în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Costa Rica, un 
moment de Însemnătate isto
rică l-a reprezentat vizita 
efectuată la San Jose, în 
1973, de președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Tratatul de prietenie și coo
perare semnat cu acest prilej, 
celelalte ințelegeri și acor
duri constituie temelii dura
bile pentru dezvoltarea aces
tor relații în viitor.

BAZIL ȘTEFAN
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