
Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Tineri ai satelor-toți ca unul: 

cu fermitate, cu spirit de înaltă răspundere, 

pentru st ringer ea în cei mai scurt timp 

și fără pierderi a întregii recolte!
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Asigurînd larga mobilizare a forțelor, organizînd 
temeinic lucrul, să răspundem la „starea vremii"

printr-o amplă inițiativă patriotică

O SĂPTĂMINĂ RECORD PE OGOARE!
URGENȚA ÎNTÎI!

• Recoltarea imediată, transportul operativ și 
depozitarea în cele mai bune condiții a legume
lor, fructelor și cartofilor • Soluții gospodărești 
pentru valorificarea întregii producții, inclusiv a 
celei care a avut de suferit de pe urma frigului
• Pe măsura recoltării porumbul să fie indată 
transportat și pus la adăpost de umezeală pentru 
a evita orice pierdere • Toate mijloacele de 
transport din agricultură să fie folosite rațional, la 
întreaga capacitate, pe toată durata acestei cam
panii • Furajele, inclusiv paiele și cocenii, să fie 
grabnic adunate de pe cimp și aduse la fermele 
zootehnice • Prin folosirea integrală a mașinilor 
agricole, a oreldt bune de lucru, insămînțările de 
toamnă pot și trebuie să fie încheiate încă in

această săptămină.

Președintele Republicii 
Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit scrisorile de acreditare a 

noului ambasador al Republicii 
Centrafricane

Luni, 18 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la Palatul Consiliului de 
Stat, pe Antoine Kezza, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Centrafri
cane în țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Centrafricane au 
rostit scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi

cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire prietenească și cor
dială cu ambasadorul Republicii 
Centrafricane, Antoine Kezza.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de 
Stat.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republi
cii Centrafricane la București.

BOTOȘANI:

Un exemplar efort 
de voință si organizare 

CULES SPORNIC, 
CA PE VREME BUNA
De două zile și două nopți 

întreaga populație a satelor din 
județul Botoșani se află in 
cimp. Spunem „nopți" pentru 
că in marea majoritate a co- 
mun&or. în care lucrările de 
recoltare n-au fost terminate, 
fluxul muncii este neîntrerupt 
sau. cum spunea un tînăr din 
comuna Bucecea, „unitățile 
noastre de măsură sint acum 
ziua-lumină dar și noaptea lu
mină", noaptea lucrindu-se la 
lumina farurilor și a focurilor 
aprinse în tarlale și livezi.

în județ, cele mai afectate de

scăderea bruscă a temperaturii 
sint comunele din Lunca Șire
tului, intre care Bucecea, Vlă- 
deni, Virful Cimpului, Mihăi- 
leni, Dersca, Tudora, Corni și 
Vorona. Procesul de coacere a 
legumelor, fructelor și strugu
rilor fiind aici destul de intir- 
ziat. datorită condițiilor atmos
ferice nefavorabile de pină a- 
cum. o mare cantitate din re
colta acestei toamne a fost 
surprinsă in cimp de geruri 
care, pe alocuri, au atins 8—10 
grade sub zero. în aceste con
diții, la chemarea organizațiilor

de partid, întreaga populație 
aptă de muncă din sate s-a mo
bilizat pentru salvarea recoltei. 
La ora cind transmit, pe ogoare 
se află peste 150 000 oameni -r 
țărani cooperatori, elevi, mili
tari. cadre didactice. personal 
sanitar. precum și numeroși 
muncitori din întreprinderile de 
pe raza județului, in afara 
programului de lucru. Gheorghe 
Guzu. secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea ..E- 
lectrocontact" din municipiu] 
Botoșani ne-a relatat că zilnic 
uteciștii din această unitate lu
crează și in agricultură, in două 
schimburi, a cite 150 de oameni 
fiecare. Acțiuni asemănătoare 
în sprijinul lucrătorilor din a- 
gricultură au fost inițiate și in 
alte întreprinderi botoșănene. 
ca Fabrica de confecții. între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb. Uzinele textile Mol
dova. U-J.C.M.. precum și alte 
unități economice și instituții 
din orașele Botoșani. Dorohoi. 
Darabani. Săveni.

Este cu totul remarcabil fap
tul că la chemarea comanda
mentelor comunale, numeroși

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in poq. a lll-a)

TELEORMAN

EXCEPȚIE->
în județul Teleorman, am fost 

prezenți ieri, in citeva unități 
agricole pentru a urmări mo
dul cum este organizată munca 
in spiritul indicațiilor cuprinse 
in comunicatul Comandamen
tului central pentru executarea 
lucrărilor agricole.

TOATE PRODUSELE 
LA BENEFICIARI $1 ÎN DEPOZITE

C-A.P. Drăgănești-Vlașca. încă 
de la primele ore ale dimineții 
peste 300 de cooperatori se a- 
flau pe tarlalele unității, efec
tuând o gamă largă de lucrări.

La grădină l-am intilnit pe to
varășul Petre Ivan, vicepre
ședinte al Consiliului popular, 
care coordona lucrările din a- 
cest sector. Aici iși desfășurau 
activitatea echipele conduse de 
Dumitru Avram și Gheorghfe 
Pană. Cei 43 de membri ai ce
lor două formații de lucru re
coltau gogoșarii și sortau car
tofii de sămință. ..Ținind seama 
de pericolul pe care il prezintă 
înrăutățirea timpului — ne 
spune tovarășul Petre Ivan — 
vom încerca să accelerăm rit
mul la recoltatul gogoșarilor.

Astăzi, după calculele noastre, 
vom strînge și depozita circa 3 
tone. Concomitent cu lucrările 
din legumicultură se desfășoară 
și campania de recoltare a po
rumbului și a sfeclei de zahăr. 
Pină la sfirșitul zilei vom strîn
ge circa 65 tone porumb, aici 
fiind angajați la muncă peste 
150 de cooperatori". Am remar
cat in echipele de lucru o per
fectă organizare a muncii, dis
ciplină și responsabilitate pen
tru recoltarea operativă și fără 
pierderi a fiecărui kilogram de 
produse din cimp. Și prioritar, 
legumele, au concentrat mij
loacele mecanice pentru trans
portul operativ spre centrele de 
legume, astfel ca să se evite 
depozitarea in grămezi pe 
cimp. Printre sutele de coope
ratori prezenți la recoltat, am 
intilnit și numeroase echipe de 
tineri funcționari și intelectuali 
din comună care au venit să 
dea un sprijin concret la lucră
rile de recoltare. însuși, vice-

ȘT. DORGOȘAN 
ION D. CUCU

VASILE RANGA 
VALERIU TANASOFF

(Continuare in pag. a Ul-a)

Furnizorii de instalații 
să răspundă mai operativ la 
solicitările constructorilor
• CLUJ-NAPOCA-PLOIEȘTI-BUCUREȘTI : UN CIRCUIT CU MUL. 
TE PIERDERI DE ENERGIE • GREUTATEA Șl CALITATEA SAU 
„CERINȚELE DA, OPTICA CENTRALEI BA" • SOLUȚII Șl RIDICĂRI 

DIN UMERI

Mai mulți tineri cu care am stat de vorbă pe șantierele Trus
tului de construcții Cluj-Napoca, secretarul comitetului U.T.C. dc 
aici, loan Labău, și directorul Grupului de instalații nr. 4, inginer 
Petre Deceanu, ne-au semnalat cu puțin timp în urmă două as
pecte de natură să împiedice bunul mers al lucrărilor pe șantier. 
Aceste aspecte se referă la greutatea cu care se procură bazinele 
de apă pentru băi, fabricate la întreprinderea „Feroemail" Plo
iești și la neconcordanța dintre sortimentele de materiale 
(țevi, furnituri din fontă) cerute și cele livrate de aceeași uni
tate ploieșteană din cadrul MEFMC. „în legătură cu bazinele 
pentru băi — ne spune inginerul Petre Deceanu — am aflat in 
urmă cu aproximativ un an că s-a rezolvat fabricarea acestora 
din porțelan la CESAROM București. Ne-am bucurat. Pe lingă 
economia de metal obținută, se rezolvau astfel și posibilitățile 
de procurare a acestor materiale care ne provoacă deseori du
reri de cap. Timpul, insă, trece și noi avem nevoie de 10 000 
bucăți rezervoare iar contractele încheiate sint doar pentru 2 000 
bucăți"...

1. Ieri la grădina de legume a C.A.P. Ciolpani s-a lucrat din zori și pină in noapte. 2. Tot ce s-a strins, cu migală gospodărească a 
lanurile Teleormanului: cind e vorba de rodul muncii lor, de piinea țârii, oamenii știu să prețuiască fiecare zi de lucru.

fost in aceeași zi transportat spre depozite. 3. O imagine din 
Foto : GH. CUCU și V. RANGA

Iată-ne, așadar, porniți în 
dezlegarea acestui mister la 
CESAROM București. Aici to
varășul Aurel Drăgoi, șeful ser
viciului plan, ne spune că, in
tr-adevăr, specialiștii din aceas
tă întreprindere au proiectat cu 
mai mult timp în urmă noul tip 
de rezervor din porțelan, cu ca
lități tehnico-funcționale sporite 
față de cel din fontă, dar că — 
potrivit indicațiilor primite de 
la centrală —, acest produs s-a 
asimilat in fabricație abia in 
luna august. Datorită numeroa
selor solicitări, in luna septem
brie s-a trecut la confecționarea

produsului^ pe bandă, iar in; a- 
ceastă lună urmează să intre in 
fabricație. Dar cum unitatea 
realizează bazinul în afara pre
vederilor pe acest an, capacită
țile fiind încărcate la maximum, 
nu se vor putea fabrica mai 
mult de 30 000 de bucăți, ceea ce 
este foarte puțin in comparație 
cu solicitările.

Continuăm investigațiile la în
treprinderea „Feroemail" Plo-

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a ll-a)

UN ȘANTIER ARHEOLOGIC 
AL TINERETULUI

CUM SE VA DESFĂȘURA

PRACTICA STUDENȚILOR
în structura anului universitar

Debutînd sub auspiciile grijii deosebite cu care 
partidul și statul nostru înconjoară școala, anul 
universitar iși continua desfășurarea pe coordo
natele perfecționării procesului pregătirii teoretice 
și practice a studenților. Dupâ cum s-a anunțat, 
Comitetul Politic Executiv a examinat, recent, unele 
masuri menite sâ conducâ la consolidarea pre
gătirii practice a tinerilor care învață.

Din graficele-cadru reiese că 
durata anului universitar este 
de 34 de săptămîni în care sînt 
incluse activitățile didactice și 
practice.

Sesiunile de examene, pre
cum și vacanțele de iarnă și 
primăvară își păstrează durata 
de pină acum. Săptămîna de

lucru a studentului se consti
tuie din 36 de ore de cursuri, 
seminarii și instruire practică. 
Eșalonarea perioadelor com
pacte de instruire practică e 
stabilită în funcție de profilul 
facultăților și instituțiilor de 
învățămînt superior.

Astfel, anii I, II și III din în-

Noua organizare a instruirii practice a stu
denților, concepută în grafice-cadru de către 
Ministerul Educației și Invățămintului, în colabo
rare cu alte ministere interesate, se caracteri
zează prin stabilirea unor perioade compacte și 
continue ; activitatea practică se va desfășura in 
unitățile de producție ale institutelor și în între
prinderi, asigurîndu-se lucrul în două schimburi.

vățămîntul superior de 4—6 ani, 
precum și anii I și II ai învă- 
țămînțului de 3 ani vor desfă
șura practica în perioade com
pacte de 1—4 săptămîni, după

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pagina a III-a)

In orele de producție 
— operatori chimiști. 
în timpul liber — lăcă
tuși, montori de utilaje

Pentru urgentarea punerii 
în funcțiune a noilor insta
lații ale fabricii de amoniac 
de Ia Combinatul chimic 
Craiova, 30 de tineri opera
tori chimiști au hotărit să 
intervină in ajutorul con
structorilor. Constituiți in 
două brigăzi de șoc, condu
se de uteciștii Emil Bontoiu 
și Constantin Cirlugea, ei ră- 
min după orele de program 
și continuă să lucreze, de 
astă dată alături de cei ce 
montează utilajele. întrece
rea utecistă înregistrează, de 
altfel, aici, numeroase alte 
acțiuni ale tinerilor desfășu
rate in sprijinul producției. 
Așa, de pildă, uteciștii de la 
fabricile de azotat din colec
tivul cărora se remarcă Con
stantin Drăghici. Constantin

Marcu și Oprea Olteanu, au 
realizat, ca urmare a unei 
intense mobilizări în mun
că, o depășire a producției 
de peste 1 000 tone numai in 
luna septembrie. Un bilanț 
recent întocmit evidențiază 
faptul că, de la începutul 
anului și pină în prezent, ti-

Din cronica 
întrecerii uteciste

nerii combinatului au consa
crat acțiunilor de muncă pa
triotică în sprijinul produc
ției peste 70 000 de ore. (Ni
colae Crăciun).

Roadele perfecționării 
cunoștințelor profesio

nale
La Combinatul pentru pre

lucrarea lemnului din Dro-

beta-Turnu Severin, fiecare 
săptămină iși are stabilit în 
programul de acțiuni al ti
nerilor un obiectiv precis. 
Ultima săptămină. bunăoa
ră, a fost consacrată confec
ționării prin muncă patrio
tică a ambalajelor pentru 
mobilă. Organizați in echipe, 
cei 900 de tineri de aici au 
realizat 1 000 de bucăți de 
ambalaje ceea ce reprezintă 
o economie adusă întreprin
derii de peste 15 000 lei. Suc
cesul înregistrat i-a determi
nat să-și fixeze, pentru săp- 
tămina următoare, un obiec
tiv și mai îndrăzneț. Pe de 
o parte, ei s-au angajat să 
confecționeze circa 1 200 de 
ambalaje pentru mobilă, ac
țiune al cărei echivalent va
loric se ridică la aproape 
20 000 lei; în același timp, la 
propunerile formulate de Ion 
Iosu, Gh. Toma și Lauren- 
țiu Popescu, fiecare schimb 
din cele șase zile ale aces
tei săptămîni va fi schimb 
de onoare al calității. 
(Al. Daia).

La munca de cercetare arheo
logică, ca dealtfel pe toate co
ordonatele vieții noastre, tinere
tul iși aduce plenar contribuția, 
în acest an s-au încheiat lucră
rile șantierului arheologic de la 
Remetea Mare, județul Timiș.

El și-a început activitatea in 
anul 1973 cu o tabără organiza
tă de Comitetul JJ.T.C. al jude
țului Timiș, in care au fost cu
prinși studenți de la Facultatea 
de filologie-istorie a Universită
ții din Timișoara, elevi de la li
ceele nr. 1,10 și „N. Lenau“, stu
denți de la Politehnică și Arhi
tectură din Timișoara și Bucu
rești, tineri muncitori din în
treprinderile județene la care 
s-au adăugat tinerii din locali
tate. Toți aceștia, vară de vară, 
cu entuziasmul și elanul caracte
ristice tineretului, cu dorința de 
a cunoaște mai mult și mai cu 
seamă animați de conștiința con
tribuției pe care o aduc la lă
murirea unor probleme din is
toria patriei lor, sub conducerea 
prof. Florin Medeleț, directorul 
adjunct al Muzeului Banatului 
din Timișoara, au reușit să ob
țină rezultate deosoebite care au 
întrecut așteptările cele mai op
timiste.

de Ion Horațiu Crișan
Săpăturile s-au efectuat in 

punctul numit „Gomila lui Pi- 
tuț'(, situat la sud de comună, 
pe malul canalului Bega, o dună 
prelungă ce oferea bune condiții 
de locuit. Aici a fost dezvelit 
în întregime un sat din prima 
epocă a fierului (secolul al 
X-lea i.e.n.) unicul pină acum 
din țara noastră și printre foar
te puține din lume. Au fost scoa
se la lumină mari locuințe ce 
măsurau 16 m lungime și 10 m 
lățime, gropi de provizii, fîntini, 
locuri de cult, ateliere pentru 
turnat obiecte din bronz, ateliere 
pentru prelucrarea osului, a pie
trei, ateliere ceramice și încă 
multe altele, cu un cuvint tot ce 
era legat de viața materială și 
spirituală a acestor traci. Ei sint 
strămoșii direcți ai daco-geților 
și implicit ai românilor de azi.

In cele patru campanii de să
pături a fost recoltat un imens 
și variat material arheologic a 
cărui valoare științifică și mu
zeistică este inestimabilă. El 
îmbogățește substanțial patrimo-

(Continuare in pag. a 11-a)
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ȘTIINȚĂ • TEHNICĂ • PRODUCȚIE

Valorificarea maximă
a propunerilor și inițiativelor

Comisia de creație tehni
că, din întreprinderea noas
tră, încă de la înființare, 
a avut ca principale obiective 
popularizarea in rindul tinerilor 
a tuturor noutăților tehnice și 
elaborarea de noi tehnologii de 
fabricație pe fondul reducerii 
consumurilor de materii prime 
și materiale, a îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de muncă și 
a protejării mediului înconjură
tor. Cei 9 membri ai comisiei 
se întilnesc ori de cite ori este 
nevoie, mai ales dacă vizăm re
crutarea tinerilor pentru a-i an
trena in cadrul activității comi
siei, selecție pe care o efectuăm 
pe baza rezultatelor in produc
ție iar la cel nou încadrați pe 
baza testului psihosociologic. 
Pentru cuprinderea unui număr 
cît mai mare de tineri in cadrul 
mișcării „Știință — Tehnică — 
Producție" în secțiile de bază 
ale întreprinderii au fost create 
subcomisii pe profil. Inițiativa 
este recentă și, de aceea, rodul 
ei nu s-a făcut încă simțit. A- 
vem încă probleme privind legă
tura dintre comisie și tinerii 
dornici să se afirme în acest 
domeniți. In prima ședință de 
analiză, pentru reglementarea a- 
cestei situații vom propune ale
gerea in cadrul fiecărei organi
zații U.T.C. a unui tinăr 
care să colecteze și să în
registreze toate realizările deo
sebite ale tinerilor în producție 
de pe locurile de muncă res
pective. De asemenea, intr-un

viitor apropiat vom crea sub
comisii și la Grupul școlar „23 
August" pe care îl patronăm. In 
activitatea noastră există și lip
suri. Pină acum nu am reușit să 
organizăm nici un simpozion sfftt 
să participăm la o asemenea ac
țiune. schimb de experiență sau 
comunicare științifică. Ne-am 
propus ca pină la sfirșitul anu
lui să reglementăm acest aspect

Din experiența organiza
ției U.T.C. de Ia între
prinderea „23 August" — 

București

și, in paralel, să colaborăm cu 
două mari institute de inviți- 
mint, alături de studenți, in ve
derea rezolvării unor teme de 
cercetare de interes prioritar. 
Problemele legate de populari
zarea tuturor noutăților cu ca
racter tehnic le-am soluționat 
corespunzător. Avem broșuri de 
popularizare, pregătim buletinul 
informativ al comisiei, lucrăm 
la realizarea gazetei noastre de 
perete și la emisiunea pe teme 
de profil pe care o vom prezentă 
săptăminal prin stația de radio
amplificare a întreprinderii. în 
scurt timp vom deschide „Școala

inovatorului" la care vor parti
cipa tinerii selecționați, prilej cu 
care vor face cunoștință cu le
gislația în vigoare privitoare la 
invenții șt inovații și cu o me
todă de reducere a costurilor — 
analiza valorii. în planul nostru 
de realizări pentru perioada care 
urmează vom studia posibilitatea 
rezolvării tuturor contractelor de 
cercetare Ta nivelul unității noas
tre. Acest lucru se va soluționa 
tnai ușor cind vom avea atelie
rul nostru de i^ototipuaL Deja 
ne preocupam de acest aspect. 
Ztudiem posibilitățile de înfiin
țare a acestui atelier cu auto
finanțare condus de comisie. Cu 
toate lipsuritg manifestate in ac
tivitatea noastră pe care le vom 
înlătura fn cel mai scurt timp, 
avem deja o serie de realizări 
im domeniul tehnico-economic 
cu care ne mîndrim : scule cu 
pr-ndere mecanici. rezervoare 
sferice fi profilarea spațială a 
tablelor. Totodată, avind fn ve
dere atenția deosebită acordată 
fn tntreprmdere protecției mun
cii fi mediului am studiat și rea
lizat scaune ergonomice pentru 
muncitorii prelucrători prin as- 
chiere. amorțizoare speciale pen
tru strungurile revolver, perne 
magnetice antifonice pentru ca- 
tangerii.

Din harnicele mîini,’ noi țesături vor lua drumul beneficiarilor J

încheierea vizitei in țara noastră a primului-ministru al

Luni, s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, și primul mi
nistru al Republicii Democratice 
Sao Tomă și Principe, tovarășul 
Miguel Anjos Trovoada.

în continuare, cei doi prim- 
miniștri au semnat protocolul 
cuprinzind măsurile convenite 
intre cele două părți pentru 
dezvoltarea cooperării economi
ce și extinderea schimburilor 
comerciale, acordul de colabora
re in domeniile • îhvățămîntului, 
științei și culturii, precum și 
comunicatul comun cu privire la 
vizita în Republica Socialistă 
România a primului ministru al 
Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, Miguel Anjos 

' Trovoada.

COTIDIENE SI SĂRBĂTOREȘTI

De asemenea, a fost semnat 
acordul de colaborare între 
Radiotelevizîunea Română și 
Radio Nâcionâl din Republica 
Democratică Sao Tome și Prin
cipe de către Vasile Potop, di
rectorul general al Radiotelevi- 
ziuriii române, și Aida Grața do 
Espirito Santo, ministrul infor
mațiilor

La solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale au participat 
Suzâna Gâdea, ministrul educa
ției și învățămîntului, Nicolafe 
Nicolaescu, ministrul sănătății, 
Emil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la ^Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al 
nistrului afacerilor externe,

★

La încheierea vizitei_ pe 
primul ministru

mi- 
alte

persoane 
torheze.

oficiale române și sao-

★
ministru al Republicii

Ing. NICOLAE NICA 
președintele Comisiei de creație 
tehnico-științifică de la Între
prinderea .23 August" din 

București

FURNIZORII DE INSTALAȚII
SA RĂSPUNDĂ MAI OPERATIV

(Urmare din pag. I)

iești, unitate care pînă în luna 
august era singura producătoare 
a rezervorului. Față de cele 
semnalate de noi, tovarășul Du
mitru Enache, directorul unită
ții, ne spune că pină în pre
zent, dacă socotim doar preve
derile contractelor încheiate cu 
diverși beneficiari dir>-țară, în
treprinderea înregistrează o res
tantă de peste 15 000 bucăți iar 
pînă la sfirșitul anului, cantita
tea ce nu va putea fi livrată va 
spori la 21 000. Cu toate efortu
rile și măsurile întreprinse de 
colectivul de muncă de aici, pină 
la 31 decembrie nu se va putea 
recupera prea mult din aceste 
restanțe. Directorul întreprinde
rii ne vorbește de niște înțele
geri de ultimă oră cu I.U.P.S. 
Vatra Dornei, care să preia o 
parte din contracte. Înțelegeri 
ce trebuiau făcute cu cel puțin 
un an în urmă cînd s-a văzut 
că unitatea nu poate livra re
zervorul in cantitatea solicitată 
de beneficiari din întreaga țară. 
Se pare însă că, chiar cu a- 
ceastă măsură, fără o interven
ție serioasă din partea factorilor 
de răspundere, un număr des
tul de mare de apartamente nu 
va putea fi predat la timp din 
lipsa rezervoarelor amintite.

Dar, pentru că tot sintem la 
„Feroemail" Ploiești. întrebăm 
și despre cealaltă problemă re
feritoare la dimensiunile țevi
lor și furniturilor trimise con-

structorilor. întrebarea noastră 
produce, oarecum, derută. Pina 
la urmă, aflăm că una din cau
zele pentru care pe șantiere so
sesc conducte mai mari decit 
cele cerute o constituie faptul 
că producția întreprinderii, ca
pacitatea zilnică de lucru sint 
măsurate în tone și. deci, cu cit 
piesele turnate sînt mai grele, 
mai mari, realizările colectivu
lui vor fi mai bune. ..Noi. ne 
explică în continuare inginerul 
Dumitru Enache, am căutat să 
ținem seama de cerințele pieței. 
Am reproiectat o serie de pro
duse. fapt care a condus la re
ducerea greutății acestora și 
deci a consumului de fontă. Dar. 
dacă pină în prezent în acest an 
am realizat 3 000 tone economii 
metal, după felul in care ne 
este măsurată munca, deși sor
timental am făcut mai multe 
bucăți decit dacă lucram după 
vechile tehnologii, nu putem ra
porta îndeplinirea sarcinilor de 
plan și atingerea capacității 
proiectate. Standardele au fost 
fixate în 1970 prin HCM nr. 
1744. De atunci însă, după cum 
vedeți, cerințele s-au schimbai, 
nu insă și optica celor de la 
centrala și ministerul nostru. 
Iată un singur exemplu : tubu
rile din foită turnate centrifu
gal. reproiectate de noi. au scă
zut in greutate de la 15J kg in 
1970. la 12.3 kg în 1975 și nu pu
tem spur.e că rezervele sini e- 
puizate. In anul arătat deși am

realizat un număr mai mare de 
produse din acest sortiment. în
treprinderea nu și-a realizat 
sarcinile cu 2 975.1 tone ca ur
mare a reducerii greutății pro
duselor. ceea ce. după cum se 
poate vedea, constituie o inad
vertență. Or. in acest caz. con
tinuă directorul unității, sintem 
puși în situația să jonglăm cu 
dimensiunile produsului".

Așa Că pe șantier este nevoie 
de tuburi de un metru, între
prinderea producătoare livrează 
de 2 și 3 metri, diferența se taie, 
ceea ce necesită manoperă m 
plus, și se depozitează la fier 
vechi. Măsuri insă pentru reme
dierea acestei situații care se 
perpetuează de mai mult timp 
nu ia nimeni. De fapt, dacă nu 
ustură pe nimeni la buzunar, 
interesul pentru înlăturarea Lor 
nu poate apărea curind fără o 
intervenție promptă din partea 
MEFMC și MCInd.. a tuturor 
factorilor care concură la rea
lizarea programului de investiții. 
Cele două aspecte semnalate de 
noi sir.t. poate, mărunte pe lingă 
multele probleme ce trebuie re
zolvate pe șantiere. Așa cum se 
poate observa însă, greutățile 
sir.t de natură organizatorică, 
rezultat al comodității și biro
crației. al slabei preocupări din 
partea celor care au în sarcina 
lor soluționarea acestor proble
me și care dau nepăsători din 
umeri la întrebările constructo
rilor.

TABLOUL ȘI RAMA - Ta
bloul e interesant. Apare in 
prim plan un șef de brigadă de 
la minele din Lonea, un om in
teligent și activ, care evocă in
tre altele epoca începuturilor 
sale, de acum douăzeci de ani, 
„cînd vagoneții din mină mai 
erau trași de cai". Caii de mină 
— cine i-a văzut o dată nu-i 
poate uita — animale superbe 
care-și petreceau viața în întu
neric și erau supuse unor munci 
îngrozitoare : deveneau mai 
mici, se uscau, piereau parcă 
de pe fața pămintului, văzind 
dtn ce in ce mai puțin și deve
nind uneori, spre capătul vieții, 
oarbe. Cai orbi trăgtnd vagoneții 
de cărbune — parcă ne despart 
de ei un secol.

Tot in primul plan al tablou
lui apar și cițiva chiulangii, din
tre care unul, brigadier la o coo
perativă agricolă de producție, 
protestează : el e nevinovat, el 
și-a făcut datoria, adică s-a uitat 
dacă oamenii din brigada lui au 
ieșit la timp. apoi a luat mașina 
cooperativei si a plecat la Bucu
rești. să-și cumpere murături. 
Nu are omul dreptul să-și cum
pere murături și după aceea 
să intre puțin intr-o circiumă și 
să mănince o ciorbă de burtă ? 
La urma urmei, cind o să se în
toarcă acasă, o să se mai uite 
o dată pe la locurile de muncă 
și poate că o să-i și certe pe 
cei care nu și-au făcut datoria. 
Planul e plan, 
langiu'. .Just".

In sfirșit. il 
lot din Sulina 
„gura" Dunării să nu se țntim- 
p’e nici un fel de accidente. Po
vestește : ,.O navă sub. pavilion 
iugoslav a ajuns la -gură-, avind 
un om grav bolnav ta bord. Era 
11 noaptea, vintul de forța 8, a 
trebuit să fatem tot ce*i  ome>» 
nesc sâ ne ducem să salvăm un 
suflet de marinar. Uzi pină la 
piele, am reușit să introducem 
nava in portul Sulina și omul să 
fie transportat urgent la spital, 
salvindu-i-se viața".

Acesta e tabloul pe care 
oferă . reportajele adunate 
titlul Omul de lingă tine. 
tabloul are, din păcate, și o ra
mă. Fiecare reportaj e precedat 
de un mic rezumat : se conspec
tează ideile principate, ni se 
spune cam ce ar trebui să înțe
legem din niște lucruri care sint, 
evident, la mintea oricui. Ce 
nevoie e de o asemenea ramă ? 
Reportajul e o treabă de ate-

9
Her. nu de expoziție. Dădăceala, 
dădăceala care te face să-ți pia
ră tot cheful...

BIRJELE — Emisiunea Mai 
aveți o întrebare ?. de care se 
ocupă excelent Andrei Bacalu 
(și un remarcabil operator de 
imagine : George Stinea) — fără 
să piardă cele două calități care 
o recomandă dintotdeauna : ni
velul științific ridicat și spiritul 
polemic — a devenit mai simplă 
și mai accesibilă. Așa cum era 
și de dorit. Dintre multele lu
cruri pe care le-am auzit despre 
urbanizare și despre problemele 
transportului în marile orașe

CRONICA TV
de Florin Mugur

tovarăși l Chiu-

vedem pe un pi- 
care veghează la

ni-l 
sub 
Dar

am reținut o informație care ni 
s-a părut uluitoare : viteza me
die de circulație a birjelor prin 
anumite cartiere — azi, foarte 
aglomerate — ale Parisului era 
mai mare decit este viteza auto
vehiculelor. Iată că nu e chiar 
atit de ușor să stăpinești minu
nile secolului XX ! Iată că i so 
face dreptate — tirziu ! — și ca
lului de trăsură, pe care nu-l 
situam atit de sus in cugetul 
nostru. Oricum, se pare că dacă 
marii specialiști in urbanistică 
din capitalele occidentale nu vor 
găsi soluții eficiente, îi așteap
tă o vreme tind. coborind de la 
etajul treizeci, vor ieși in stra
dă și urcind o treaptă șovăiel
nică. vor fi în situația de g po
runci : ..La bulivar, birjar !“.

EXISTA SI NOTA 7 ! — S-a 
mai vorbit și s-a mai scris cu 
deplină îndreptățire despre fap
tul că juriile concursurilor cu 
public — de la Mamaia, județul 
Constanța, dar și din alte jude
țe — au devenit de o dărnicie 
cu calificativele maxime, care 
poate să te sperie. A fost uitat 
de către mulți faptul că nota e 
notă, ca la școală, și nu un alt 
mod. mai distins, de a aplauda. 
Ce-am zice de un profesor care 
mulțumit că elevul a răspuns 
corect la întrebări, s-ar ridica in 
picioare și ar începe să bată 
din palme ? Nu e lumea plină de 
genii și, dacă oricărui ins 
bine intenționat o să-.i- dăm 
o dată și încă o dată nota 
maximă, a perfecțiunii, o 
să-l transformăm fără voia

nimănui într-un om rău in
tenționat, care va cere mereu 
o răsplată prea generoasă pentru 
eforturile/lui modeste. Ce nu e 
admirabil e extraordinar, iar ce 
nu e minunat e pur și simplu 
perfecțiunea întruchipată. Chiar 
așa să fie ? Redacția emisiuni
lor pentru tineret și copii a Te
leviziunii ar avea posibilitatea 
să invețe din propria sa expe
riență. In timp ce la concursuri
le destinate tineretului, nota 7 
sau nota 8 sint păsări rare, la 
concursurile copiilor notarea se 
face eu toată obiectivitatea. Am 
încercat să ne explicăm pentru 
ce, și am găsit un răspuns : un 
copil care primește nota 4 va fi 
mîhnit, dar nu jignit, pentru că 
el știe cum e la școală. Tinerii 
pot fi descurajați mai ușor. E 
ceva adevărat in această jude
cată, dar dacă cineva ar avea 
curajul să înceapă, foarte repede 
s-ar obișnui și tinerii cu gîndul 
că notg trebuie să fie, înainte 
de orice altceva, dreaptă. Ce 
valoare mai are nota 10. dacă 
toată lumea ia nota 10 ?

SE NAȘTE O TRADIȚIE - 
La Islaz, pe „cîmpia-simbol a 
revoluției de la 1848, cîmpie- 
simbol a istoriei noastre", a avut 
loc cel de-al patrulea spectacol 
desfășurat sub semnul versului 
La trecutu-ți mare, mare viitor 
(organizatori: ziarul nostru, în 
colaborare cu Comitetul jude
țean Ialomița al U.T.C., revista 
Luceafărul și redacția de tineret 
a Televiziunii). Sint manifestări 
ample, de un înalt răsunet pa
triotic, menite să stimească în 
rîndul spectatorilor și al tele
spectatorilor cele mai nobile 
sentimente. Locul desfășurării a 
fost ales cu chibzuință. „După 
patru sute de ani de supunere, 
de robie, iată, aici, la Islaz — a 
arătat istoricul Vasile Netea — 
s-au rostit cuvintele de liberta
te : vrem independența lăuntri
că, vrem independenta, legislati
vă a principatului Țării Româ
nești. Tot aici s-au cerut, la 1848, 
drepturile fundamentale ale unui 
popor și în primul rind desfiin
țarea serbiei, împroprietărirea 
țăranilor". Dintre multele poeme 
frumoase pe care le-am putut 
asculta, am reținut o strofă-efi- 
gie semnată de Constanța Bu- 
zea : ..Astfel trupurile noastre 
ce prin naștere ni-s date / $i 
in viată\ sint hrănite de pămint 
necontenit l Sint acele părți de 
țară și de suveranitate / Date-n 
grija celor care de la timp le-au 
cucerit".

__ __________r ____ , care 
primul ministru al Republicii 
Democratice Sao Tome și Prin
cipe, Miguel Anjos Trovoada, 
împreună cu soția, a efectuat-o 
în țara noastră la invitația pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a fost dat pu
blicității Comunicatul comun. 
Documentul a fost semnat de 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. 
Manea Mănescu, și de primul 
ministru al Republicii Democra
tice Sao Tomâ și Principe, 
Miguel Anjos Trovoada.

Comunicatul comun consem
nează primirea de către pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primului ministru al Republicii 
Democratice Sao Tomâ și Princi
pe, Miguel Anjos Trovoada, și 
amplul schimb de vederi asupra 
dezvoltării raporturilor de prie
tenie dintre cele două țări, cît 
și asupra unor probleme inter
naționale actuale.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări cunosc un 
curs ascendent, fiind o continua
re firească a raporturilor tradi
ționale de solidaritate militantă 
statornicite între Partidul Comu
nist Român și Mișcarea de Elibe
rare Națională din Sao Tomă și 
Principe, între popoarele celor 
două țări încă din perioada pre
mergătoare cîștigării indepen
denței naționale de către tînărul 
stat african. A fost subliniat ro
lul primordial și contribuția ho- 
tărîtoare pe care le-au avut în 
acest sens întîlnirile și convor
birile dintre președinții celor

Primul -----------
Democratice Sao Tomă și Prin
cipe. tovarășul Miguel Anjos 
Trovoada, împreună cu soția, au 
părăsit luni după.-amiază Ca
pitala.

Pe aeroportul Otopeni. unde 
©rau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, tovarășul 
Miguel Anjos Trovoada a fost 
salutat cu cordialitate de primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste Romania, tovarășul 
Manea Mănescu, împreună cu 
soția, de Suzana Gâdea. 
trul educației și învățămîntului, 
Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

★
două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, care au așezat 
baza solidă a legăturilor de 
prietenie româno-saotomeze. în 
acest cadru, cei doi prim-miniș
tri au reafirmat importanța deo
sebită șl permanenta actualitate 
pe care o prezintă pentru dezvol
tarea acestor raporturi Declarația 
solemnă comună semnată la 
București în decembrie 1975 de 
șefii celor două state, cu prile
jul vizitei oficiale de prietenie 
efectuate, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Manuel Pinto da Costa.

Cu prilejul vizitei a fost sem
nat un protocol care sintetizea
ză rezultatele discuțiilor, cei doi 
prim-miniștri stabilind o Jkerie 
de măsuri concrete vizînd in
tensificarea și diversificarea re
lațiilor de cooperare economică 
|i a schimburilor comerciale.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate principalele proble
me internaționale actuale, con- 
statîndu-se cu satisfacție preo
cuparea guvernelor celor două 
țări pentru instaurarea. în viața 
internațională a unui climat de 
pace, securitate și cooperare, 
care să permită tuturor popoa
relor lumii să-și hotărască liber 
soarta și să-și organizeze viața 
așa cum o doresc, fără nici un 
amestec din afară.

Vizita în România a primului 
ministru al Republicii Demo
cratice Sao Tom6 și Principe — 
se apreciază în Comunicatul co
mun — reprezintă o nouă și im
portantă contribuție la dezvolta
rea raporturilor de prietenie 
dintre cele două țări, partide și 
popoare.

AGENIIA

„Botanica d'.stractiilâ(< Un șantier arheologic al tineretului
în Editura „Dacia" a apărut 

lucrarea „Botanică distractivă" 
de S. l. Ivcenko într-o excelen
tă prezentare grafică realizată 
de G. Savițchi. Volumul, cuprin
de date științifice despre o se
rie de plante din toate colțurile 
lumii, privitor la locul unde sint 
răspindite, condițiile in care 
cresc, climă șt chiar suprafața 
pe care o ocupă, toate acestea 
prezentate sub o formă plăcută, 
ușor accesibilă. Plantele sint 
descrise în cadrul istoric. îm
pletind adevărul cu legenda. 
Ilustrațiile din cuprinsul cărții 
aduc o notă de veselie, făcind 
mai amuzantă lectura.

în prezentare se arată că 
„Această carte povestește despre 
mărgăritarul pădurilor noastre, 
secară și griu, floarea-soarelui,

ce-si întoarce mereu după soars 
pălăria-i viu colorată, varza fi 
brusturele cultivat — despre nu
meroase plante interesante din 
timpii, păduri și prtdori, lunei 
și mlaștini, riuri și rnări. Ca o 
uimitoare grădină de soare a 
Semiramidei ci se va înfățișa 
neobișnuit de bogata lume s 
plantelor Pămtntu’ui. istoricul și 
prezentul acestei lumi, legende
le și realitatea. Intr-un cuvânt, 
o povestire despre plante, pre
zentată de un botanist".

Scrisă mtr-un stil atractiv, 
cartea este de un real folos fn 
primul rind elevilor, cit ft tutu
ror acelora ca^e înd^c^csc fru
musețile naturii.

H. LEREA

(Urmare din pag. I)

nhil nostru cultural 
Zeci de vase de bat, 
o deosebită valoare ___ ,
vase de metal, unelte de tot fe
lul. rifn:?e hfoh de lut. intru- 
chzpări antropo și zoomorfe iu 
j-.îrct in colecțiile Muzeului Ba
natului. Specială mențiune me
rită o mare situld (pâieaiăj din 
bronz, bogat ornamentată cu pă
sări stilizate fi simboluri solare 
ce constituie o mare raritate 
muzeistied. Asemenea vase s-<u 
produs In bczinul superior al 
Tisei de unde »-eu râspîndit fn 
Italia, Elveția. Iugoslavia. Da
nemarca. Republica Federală 
Germania. Polonia și Cehoslova
cia, indieti cronolo
gice sigure.

național. 
unele de 
artistică,

Valoarea deosebită, din punct 
de vedere științific, a descoperi
rilor hallstattiene de la Reme- 
tea Mare constă in faptul că 
aici a existat o singură locuire, 
un singur nivel cum il numim 
noi, arheologii, ce poate fi bine 
fixat in timp și care oferă in
dicii pentru datarea a numeroa
se alte descoperiri făcute la noi 
sau in alte părți, la care se a- 
daugă un alt element deosebit 
de important și anume faptul că 
așezarea a fosț dezvelită in în
tregime putindu-se astfel recon
stitui un întreg ansamblu, o 
parte din viața cotidiană a aces
tor îndepărtați strămoși.

Al doilea obiectiv, și el de o 
deosebită valoare. îl constituie 

o necropolă dacică din sec. III-II 
i.en. amplasată pe /icelași loc.

Este primul cimitir dacic cunos
cut pină acum din Banat și prin
tre puținele din acest răstimp 
de pe toată aria de răspindire a 
geto-dacilor: în total s-au des
coperit 23 de morminte, dintre 
care 18 au fost dezvelite pe ca
lea săpăturilor sistematice, iar 
5 au fost distruse in decursul 
vremii de lucrările agricole. 
Ritul funerar este cel binecunos
cut al incinerației in urnă sau 
in groapă simplă la care se 
adaugă și un mormint de inhu- 
mație.

Pe Ungă resturile incinerării, 
în morminte au fost depuse di
ferite arme și podoabe. Astfel, 
intr-un mormint de luptător s-a 
descoperit o sabie de fier cu lan
țul prin intermediul căruia era 
atimată de centură, o lance fi

o fibulă (agrafă) din același 
metal. Intr-o urnă ce constituie 
recipientul funerar al unei fe
mei s-au descoperit mai multe 
podoabe de argint deosebit de 
meșteșugit lucrate : *o pereche 
de fibule. verigi dintr-un lanț 
ornamental și patru perle mari, 
bogat împodobite.

Pe același loc a existat o mică 
așezare din sec. IX-X e.n. Lo
cuințele au fost adincite în pă- 
mint și aveau vatra specifică 
clădită din piatră. Aceleiași așe
zări ii aparține un atelier pentru 
turnarea obiectelor de metal și 
un cuptor de olari. A fost des
coperită o mare cantitate de ce
ramică pe baza căreia s-a putut 
stabili că este vorba de o așeza
re românească.

Descoperirile de la Remetea 
Mare demonstrează cu prisosință 
continuitatea de viețuire a po
porului nostru. îneepind încă din 
prima epocă a fierului pînă fn 
Evul Mediu.

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală generalul de armată 
Heinz Hoffmann, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.S.U.G., ministrul apărării 
ționale al R. D. Germane, 
preună cu o delegație militară, 
care, la invitația generalului- 
colonel Ion Coman, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, face 
o vizită oficială în țara noastră.

★
Luni, Janos Fazekas, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, a 
primit pe V. Starunski, minis
trul comerțului interior din 
R.S.S. Ucraineană, care face o 
vizită în țara noastră.

★
Luni a sosit în Capitală dele

gația Grupului parlamentar de 
prietenie R. F. Germania-Româ- 
nia. condusă de dr. Walter Alt- 
hammer. președintele grupului, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale.

★
Luni după-amiază. a sosit în 

Capitală o delegație guverna-

al 
al 

na- 
îm-

mentală din Republica Islamică 
Pakistan, condusă dă Rana Mo
hammad Hanif Khan, ministrul 
federal al finanțelor, planificării 
și economiei, pentru a participa 
la lucrările celei de a 3-a Se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare econo
mică, tehnică și științifică ro- 
mâno-pakistaneză.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Copenha
ga, o delegație U.T.C., 
U.A.S.C.R., C.N.O.P., con
dusă de tovarășul Ion 
Sasu. președintele Consi
liului U.A.S.C.R., secrety al 
C.C. al U.T.C., care va efec
tua o vizită în Danemarca, 
Finlanda, Norvegia și Sue
dia.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni au fost prezenți mem
bri ai Biroului C.C. al U.T.C., 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R. și Birou
lui C.N.O.P.
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în cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 4-a ediție 
a T.I.B., luni au avut loc zilele 
Iugoslaviei. Statelor Unite ale 
Americii, Israelului și Austriei, 
ocazionate de prezența acestor 
țări cu participări oficiale la 
manifestarea economică interna
țională găzduită de Complexul 
expozițional din Piața Scînteii.

Au luat parte reprezentanți ăi 
unor ministere, centrale indus
triale, întreprinderi românești 
de comerț exterior, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați 
membri ai 
directori și 
vilioanelor 
expozante.

la București, alți 
corpului diplomatic, 
reprezentanți ai pa- 
țărilor și firmelor

3. O gimnastă 
convertește un atlet

Titlul de campioană republicană la categoria a TV-a, cucerit 
de echipa soților Karolg la Sibiu, fn 1970, a marcat victoria 

1 definitive a gimnasticii asupra celorlalte pasiuni ale profesorului 
Beia Karoly. Bela a fost și este omul marilor pasiuni. N-a înce
put cu gimnastica: „...Și ca elev eram foarte lung, stimeam 
zimbete tind mă otirnam de inele, imi strigau colegii să mă 

I iscălesc pe podea cu degetele de la picioare..."
La început a fost atletismul. 51 recordul său de juniori mici 

la aruncarea ciocanului a rezistat aproape un deceniu, timp în 
care a doborit citeva recorduri și la juniori mari.

Apoi, a fost mirajul handbalului și echipa foarte tînărului 
antrenor a ciștigat finala campionatului republican școlar. A 
urmat... chemarea vinătorii și camera sa de lucru e frumos îm
podobită cu trofee.

Oamenii marilor pasiuni trebuie sd fie, insă, și oamenii mari
lor renunțări. Marta Karoly voia numai gimnastică. Și triumful 
din *70  a aiutat-o : Bela s-a dedicat exclusiv gimnasticii. Hand
balul fi atletismul au rămas amintiri. Amintiri frumoase, ce-i 
drept, „turnate" in cupe, diplome, medalii și plachete. Vinătoa- 
rea a rămas marele hobby, o prea scurtă și prea fericită clipă 
de răgaz între două concursuri.

„S-a lăsat mereu greu convins — ifi amintește Marta Karoly, 
— spunea mereu că atletismul și handbalul se practică numii 
în aer liber, in timp ce gimnastica te face prizonierul sălii. I-am 
replicat că toate titlurile noastre mondiale la handbal au fost 
cucerite numai in sală, că se organizează deja campionate de 
atletism pe teren acoperit și că, la urma urmei, se poate îmbina 
foarte bine pregătirea specifică a gimnastelor (in sală) cu pre
gătirea lor fizică multilaterală (alergări, sărituri, jocuri în aer 
liber). îl văzusem lucrind la sală cu fetițele și-i intuisem marile 
calități in pregătirea gimnastelor. Dar abia în ’70, după succesul 
echipei noastre la Sibiu, s-a dedicat Bela exclusiv gimnasticii, 
renunțind — ca antrenor — la atletism și handbal".

„într-adevăr, abia atunci, in ’70, am intuit ce satisfacții mari 
ne poate da gimnastica — mărturisește Bela Karoly. Marta a
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reușit să-și impună punctul de vedere, i-am aplaudat victoria 
și am definitivat împreună „planul de bătaie". Etavă cu etapă. 
Am revenit asupra pozițiilor și mișcărilor cu caracter de mobi
litate : podul, cu cele patru variante principale, sfoara și semi- 
sfoara. Fuseseră însușite cum trebuie, dar fetițele le tratau deia 
ău puțină^ superioritate și greșeau nepermis de mult. Or, in 
gimnastică este ca la însușirea unei limbi străine, dacă nu-ți 
însușești corect la început elementele de bază, n-o înveți nici
odată corect, greșești tind ți-e lumea mai dragă și superficia
litatea de la antrenamente se plătește totdeauna in concurs. La 
Sibiu, de pildă, e drept că echipa a ciștigat titlul republican la 
categoria a IV-a. dar Nadja, Comâneci a căzut de două ori la bimă 
și o dată la parelele, tocmai din elemente simple, cum ar fi ros
togolirea cu ghemuire înainte (la bimă). sau sprijinul combinat 
(la paralele inegale). De comun acord cu soția, am intensificat 
antrenamentele, reluind de zeci și zeci de ori aceeași mișcare. 
tiu pină ieșea bine, ci pină se automatiza perfect, eliminind 
total posibilitatea unei ezitări. Am împărțit tot programul nos
tru pe ore de antrenament, ținind cont și de programarea 
concursurilor republicane. Am pus amindoi accent, chiar de la 
început, pe disciplină, ambiție, dăruire și mobilizare totală la 
antrenamente, pe instaurarea unui climat de lucru mobilizator. 
După definitivarea programului, ne-am așternut serios pe treabă, 
îmi amintesc acum că programul mai avea și o anexă, la care 
țineam — și ținem și astăzi — deosebit de mult : legătura per
manentă cu învățătorii fetițelor (lucru ușor, dacă ținem seama 
că Liceul cu program special de gimnastică se află la doi pași 
de sală, noi înșine lucrind in cadrul acestui liceu) și cu părinții 
acestora, pentru a definitiva împreună programul de activitate 
pe o întreagă săptămină (antrenamente, studiu, relaxare și recu
perare, alimentație, odihni ș.a.m.d.). Programul nostru de lucru 
s-a modificat mereu, in conținut și in intensitate, dar anexa a 
rămas și acum aceeași, respectarea ei asigurind de fapt succesul 
deplin al metodei noastre de lucru".

Episodul următor:
„MAMA GIMNASTICII ESTE ACROBATICA I"
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A 200-A MANIFESTARE A CENACLULUI FLA
CĂRA AL TINERETULUI REVOLUȚIONAR, SIM- 

BĂTĂ 23 OCTOMBRIE, LA CLUJ-NAPOCA
„Manifestarea de muzica și poezie tînârâ" cu numărul 200 a 

Cenaclului Flacâra al tineretului revoluționar va avea loc 
simbâtâ 23 octombrie în municipiul Cluj-Napoca, cu începere 
de la orele 18 la Sala Sporturilor. Biletele s-au pus în vînzare 
la Sala Sporturilor.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TĂNASE" 

prezintă la 
sala din Calea Victoriei 174, 

reluarea marelui succes
„E NEMAIPOMENIT"

spectacol muzical de AUREL FELEA, muzica de 
PETRE MIHĂESCU, colaborare versuri OVIDIU 
DUMITRU
cu PUIU CALINESCU în fruntea unei numeroase 
distribuții

Regia artistică : BIȚU FALTICINEANU 
La sala SAVOY

„REVISTA CU PAIAȚE"
2 acte de Mihai Maximilian, muzica de Vasile Vese- 
lovski

Regia artistică : NICOLAE DINESCU



O SĂPTĂMÎNĂ RECORD PE OGOARE!
A

>

Din „jurnalul de zi“
> al marii bătălii pentru 

stringerea recoltei
• IN JUDEȚUL HAR- 

GHITA unde iarna se anun
ță mai devreme decît in 
orice altă parte a țării, toa
te forțele satelor au fost 
mobilizate la recoltarea 
grabnică a cartofilor și a ce
lorlalte legume de sezon. La 
recoltarea cartofilor s-a im
primat un ritm zilnic de 
450—500 ha pe zi, pînă în 
prezent mai mult de jumă
tate din cooperativele agri
cole de producție din județ 
reușind să încheie această 
lucrare. Pe ansamblul jude
țului cartofii au fost strinși 
de pe 85 la sută. In conti
nuare, prin deplasarea unor 
importante forțe in zonele 
cu suprafețe mai mari de 
recoltat, se prevede ca a- 
ceastă lucrare să se încheie 
în 4—5 zile.

• PESTE 70 000 ȚĂRANI 
COOPERATORI, LUCRA
TORI AI FERMELOR DE 
STAT. MECANIZATORI SI 
OSTAȘI DIN JUDEȚUL 
DOLJ iar parte la lucrările 
menite să pună Ia adăpost 
recolta, să o protejeze de 
efectele negative ale scă
derii temperaturii. Numai 
în cursul zilei de luni ei au 
reușit să recolteze 779 tone 
legume și 225 tone struguri, 
să transporte din cîmp 
14 000 tone porumb, 5 700 
tone sfeclă de zahăr și 280 
tone soia. Potrivit informa
țiilor ce ni le-a furnizat 
Comandamentul agricol ju
dețean. animalele au fost a- 
duse de la pășunat și s-a 
asigurat adăpostirea lor,

'> t

• ÎN UNITĂȚILE AGRI
COLE ALE JUDEȚULUI 
SUCEAVA. mari producă
toare de cartofi, mii de lu
crători și mecanizatori ac
ționează în aceste zile la 
transportul recoltei de pe 
cimp spre depozite și silo
zuri. Pretutindeni, s-a trecut

cu rapiditate la acoperirea 
cu paie și pămint a celor 
peste 100 000 tone cartofi a- 
dunați în grămezi în cimp, 
precum și la protejarea de 
frig a celor de pe rampele 
feroviare.

• ÎN PODGORIA RECA- 
ȘULUI importantă zonă vi
ticolă a județului Timiș in 
care se cultivă valoroase so
iuri de struguri de masă și 
de vinuri, s-a încheiat cu
lesul strugurilor. La această 
acțiune, alături de viticultori 
o contribuție deosebită și-au 
adus-o tinerii, cadrele di
dactice, studenții și elevii. 
Cu forțe sporite se lucrează 
acum la Teremia Mare, 
Giarmata și Buziaș, unde se 
culeg strugurii de pe ulti
mele suprafețe.

• ZECI DE MII DE LO
CUITORI AI SATELOR 
ARGEȘENE, sprijiniți de 
un mare număr de elevi și 
militari, participă la acțiu
nile de strîngere și depozi
tare a roadelor acestei toam
ne, în livezile din zonele 
Cimpulung-Muscel. Curtea 
de Argeș și Topoloveni au 
fost suplimentate, cu peste 
60 autocamioane și tractoare 
cu remorci, aparținînd unor 
unități economice, mijloa
cele mecanice care asigură 
transportul merelor către 
silozuri în vederea semiin- 
dustrializării lor. Totodată, 
în bazinele pomicole Topo
loveni, Clucereasa, Domnești 
au fost aduse mari cantități 
de ambalaje pentru urgen
tarea sortării și livrării fruc
telor, direct în livezi, iar 
in podgoriile de pe raza lo
calităților Costești și Ștefă- 
nești au fost mobilizate im
portante forțe mecanice și 
umane pentru încheierea, 
cit mai grabnică și fără 
pierderi, a culesului și trans
portul strugurilor din vii.

PENTRU CA ACTIVITATEA DE PRELUARE A PRODUSELOR 
AGRICOLE SĂ SE DESFĂȘOARE FĂRĂ ÎNTRERUPERE, Io soli
citarea comandamentelor județene și comunale, acolo unde 
sînt cantități mari de produse în cîmp s-au înființat centre vo
lante. Prin aceasta, capacitatea de preluare a fost mâritâ cu 
20-30 la suta. De asemenea, în baze și silozuri au fost luate 
masuri pentru ca instalațiile de uscare a produselor sâ func
ționeze permanent și la întreaga capacitate. Alte acțiuni în
treprinse pentru stringerea, în cel mai scurt timp și fârâ pier
deri, a recoltei de toamnâ vizeazâ sortarea produselor în func
ție de umiditate și verificarea permanenta a acestora pentru 
pâstrarea lor în condiții cît mai bune.

„PREZENT LA DATORIE!“ CA PE VREME BUNĂ
Răspunsul a zeci de mii de tineri

• PRAHOVA
Zeci de mii de tineri coopera

tori, muncitori, elevi și studenți 
din județul Prahova și-au in- 
tensificat eforturile în vederea 
stringerii rapide și fără pierderi 
a întregii recolte. Astfel, elevii 
Liceului de mecanică din Plopeni. 
cei de la școlile generale din Star- 
chiojd. Posești. Valea Plopului 
și Cerașu care participă în ca
drul I.A.S. Măgurele, ferma Po
sești, la recoltatul prunelor, me
relor și perelor de pe cele 260 
hectare, au hotărît să organizeze 
zile record la culesul fructelor, 
împreună cu conducerea fermei 
s-au stabilit o serie de măsuri 
menite să ducă la evitarea sta
ționărilor. Dintre acestea amin
tim : stabilirea unor ore fixe de 
servire a mesei de către fiecare 
echipă, organizarea muncii și 
repartizarea sarcinilor pe fie
care formație sâ se facă seara ; 
pentru elevii câre lucrează 
în puncte mai îndepărtate să se 
ducă mincarea la locul de mun
că. Cît privește încărcatul, trans
portul și descărcatul fructelor 
să se facă de către echipe spe
ciale. Măsurile iși găsesc materi
alizare în zeci de tone recoltate

peste plan. Pe Dumitru Diaconu, 
șeful fermei, și Gheorghe Tă- 
nase. Constantin Vizireanu, Ion 
Calița. șefi de echipă, i-am găsit 
în mijlocul elevilor unde urmă
reau cu atenție ca recoltatul și 
sortatul fructelor să se facă con
form normelor.’

Aceeași activitate intensă des
fășurată de tineri am întilnit și 
la I.A.S. Urlați, unde, pe 
cele 1 250 ha cu vită de 
vie. acționează în aceste zi
le peste 2 000 elevi.

DUMITRU DUCA

• TIMIȘ
Activitatea elevilor pe ogoa

re va continua și în cursul 
acestei săptămîni, în ciuda 
vremii mai puțin prielnice. 
Pentru aceasta este nevoie 
insă, ca și unitățile beneficiare 
să se îngrijească in a le asigura 
toate condițiile pentru ca apor
tul lor să fie maxim. Lucru care 
din păcate nu se întimplă tot
deauna. Duminică, de pildă, cu 
toate că ploua. mijloacele de 
transport, pe care trebuiau să 
le trimită I.A.S. Carani, Timi
șoara, C.A.P. Checea, Giroc,

Chișota. au fost zadarnic aștep
tate, elevii fiind nevoiți să se 
întoarcă la casele lor.

ION DANCEA

• ARAD
Mobilizind toate forțele mate

riale și umane, comandamentul 
județean acționează cu toată 
fermitatea pentru „angrenarea 
largă a tinerilor la această ‘âe* * 
țitirie. In această dimineață (ieri 
— n.r.) peste 6 000 de elevi din 
școlile județului' iau parte la 
recoltarea porumbului și a me
relor, strugurilor, sfeclei de za
hăr și a fasolei - verzi. Principa
li fronturi de lucru sint I.A.S. 
Pecica. Cernei, Chișinău Criș, 
Sintana. Sagu și Aradul Nou. 
în același timp. comitetele 
U.T.C. din toate comunele ju
dețului acționează ca fiecare țî- 
năr- locuitor al comunei să fie 
cuprins la îndeplinirea obiecti
velor campaniei ..agricole. . încă 
din primele ore ale dimineții, 
tinerii din comunele Pecica și 
Gurahonț s-au constituit în bri
găzi uteciste care acționează la 
C.A.P.-urile din Pecica. Gura- 
honț și Pescari. (S. CIQNOFF).

• TENISMENELE RO
MANCE Virginia Ruzici și 
Florența Mihai au cîștigat 
proba de dublu femei din 
cadrul turneului international 
desfășurat la Madrid.

In finală, Virginia Ruzici 
și Florența Mihai au obținut 
o victorie de prestigiu, cu 
6—4, 5—7, 6—2, in fața va
lorosului cuplu cehoslovac 
Regina M&rsikova — Renata 
Tomanova.

• MIERCURI, 20 OCTOM
BRIE, se va desfășura prima 
manșă din turul II al com
petițiilor europene inter* 
cluburi de fotbal.

In „Cupa U.E.F.A.*, ajunai 
in faza „16-lmilorM de finală, 
echipa Sportul Studențesc va 
întîlni pe teren propriu for
mația vest-germană Schalke 
04. Dintre celelalte întîlnirf 
se remarcă partidele Șahtior 
Donețk — Honved Budapes
ta, Eintracht Braunschweig 
— Espaniol Barcelona, Man
chester United — Juventus, 
Akademik Sofia — A.C. 
Milan, F.C. Magdeburg — 
Dynamo Zagreb și F.C. Ka- 
serslautern — Feyenoord 
Rotterdam.

• COMISIA EXECUTIVA 
A COMITETULUI INTER
NAȚIONAL OLIMPIC, în
trunită la Barcelona, a 
aprobat rapoartele prezenta
te do dețegații orașelor MoșJ 
cova și Lake Placid, organi
zatoare ale Jocurilor olimpi
ce de vară și, respectiv, de 
iarnă din anul 1980.

(Urmare din pag l)

locuitori ai satelor s-au aflat la 
post. din prima zi a înghețului: 
duminidă. th cursul acestbi zile, 
datorită eforturilor, acestor 
30 000 de țărani cooperatori, a 
fost salvată întreaga cantitate 
de cartofi din județ, prin aco
perirea lor cil pămînt, cu paie 
și cu vreji. De asemenea, au 
fost transportate în bazele de 
recepție, 500 tone cartofi și au 
fost expediate beneficiarilor al
te 300 tone cu toate că dele
gații acestora încă n-au găsit 
de cuviință să sosească în ju
deț pentru preluarea și recep- 
ționarea cantităților contractate. 
S-au mai recoltat zilnic circa 
150 tone de ardei gras și gogo- 
șari. peste. 50, tone gogonele, 
circa 200 tone struguri, luipdu-se 
toate măsurile pentru conserva
rea legumelor si vinificarea o- 
perativă a strugurilor. Succese 
însemnate obțin brigăzile com
plexe de cooperatori, elevi, 
muncitori care lucrează la I.A.S. 
Cătâmărești. I.A.S. Leorda, 
I.A.S. Dorohoi, precum și la 
cooperativele agricole de pro
ducție din Bucecea. Ștefănești. 
Trușești, Darabani, Săveni, Un
gureni. Tovarășul Ion Răileanu, 
președintele Consiliului tineret 
sătesc al comitetului județean 
al U.T.C. remarca aportul deo
sebit al elevilor școlilor gene

rale din Răuseni, Coțușca. Hu- 
dești, Vîrful Cimpului, ai licee
lor din Bucecea, Trușești, Do
rohoi, Botoșani ș.a., care, îrt 
ciuda temperaturii scăzute și a 
dificultăților impuse de recol
tarea3 legumelor și fructelor în 
asemenea condiții, au reușit să 
doboare realizările din cele mai 
rodnice zile de lucru desfășu
rate, în condiții normale.

Această săptămînă a fost de
clarată in județul Botoșani săp- 
tămină record în agricultură. 
Pentru aceasta. în prezent, se 
acționează cu importante forțe 
umane și tehnice la transportul 
sfeclei de zahăr în bazele de 
recepție și la Fabrica de zahăr 
Bucecea, la asigurarea întregii 
cantități planificate de furaje 
pentru iarnă. la transpor
tarea din cimp a ultimelor can
tități de legume, sfeclă; stru
guri și furaje. Concomi
tent, se acționează la recol
tarea porumbului a cărui vege
tație a fost mult întîrziată de 
ploile și temperatura scăzuta 
din ultimele săptămîni înregis
trate în această >parte a țării. 
La transportul recoltei din cimp 
astăzi lucrează peste 350 de ca
mioane, cu o capacitate de peste 
2 00Q tone, la care se adaugă 
numeroase tractoare cu remorci, 
și alte mijloace tehnice trimise 
In ajutor de întreprinderile din 
oralele județului.

La însămtnțărh

Pînă la ultimul 
hectar, lucrări 
de cea mai bună 

calitate
Cu toată vremea potrivnică, pe 

ogoarele cooperativei agricoli 
de producție din Coșereni, ju
dețul Ilfov, se lucrează cu toatt 
forțele. între lucrările cărora li
se acordă atenție in aceste zib 
este si aceea a efectuării insă 
mînțărilor cu grîu pe suprafeței 
pe care această operațiune nu ( 
fost încheiată încă. Tiner 
uteciști și comuniști sint ș 
mecanizatorii Radu Sianu, Con 
ștantin Stănciu, Nicolae Savă 
Seamănă fără o clipă de răgai 
Au încropit un foc in capul tar 
lalei la care-și încălzesc mîinil 
amorțite pe volan in timp ce co
operatorii conductori încarci 
semănătorile. Vremea nefavora
bilă cere, așa cum spuneam 
o atenție deosebită la ca
litatea execuției semănatu
lui. Experiența și vrednicia îș 
spun insă cuvintul. Controlul e 
feditat de tinărul inginer fer 
mier, a constatat că lucrare 
poate primi, și la acest indicatei 
calificativul „foarte bine".

AL. DOBRE
Foto : ION CUCU

Pe cimp cu mic,
(Urmare din pag. L)

președintele Consiliului popular 
Ivan Petre, tînăr încă, la virata 
de 30 de ani, se integrase per
fect în echipa de cooperatori 
care recolta ardeiul, gogoșârii.

RESPONSABILITATE, 
OPERATIVITATE, 
ÎNTRAJUTORARE

Și la C.A.P. Bujoreni, tim
pul nefavorabil îngreunează 
considerabil munca cooperatori- 
lpr. Cu toate, acestea pe tar
lalele fermei hr. 1 activi
tatea se desfășura din plin. 
Cele 7 remorci, trase de cite 
două tractoare efectuaseră deja 
pînă la ora 12 cite două trans
porturi. „Pînă la sfîrșitul zilei 
— ne-a declarat mecanizatorul 
Gheorghe Pantoi —- vom mai 
face încă două sau chiar trei

acum este mare, dar este răs
plătit, ne spune Haralambie 
Bratu; De aceea recoltăm în 
flux continuu cu încărcatul în 
remorci și transportul la pătule, 
unde sub acoperiș condiționam 
umiditatea știuleților". Pentru 
impulsionarea ritmului lucrări
lor, în ajutorul cooperatorilor 
de la Bujoreni au venit încă 
patru tractoare de la S.M.A. 
Drăgănești-Vlașca, o echipă spe
cială numai pentru transport. 
Unul dintre tractoare a fost re
partizat la grădina de legume, 
unde se recoltează cu forțe spo
rite ardeii, gogoșârii, lucrare 
carfc se va încheia in următoa
rele 2—3 zile.

CUM SE PIERD 3 ORE BUNE 
DE MUNCA.,,

transporturi. Celelalte 5 trac
toare, încă de la ora 7.30 exe
cută lucrări de însilozare. No
tăm cîteva nume de coopera
tori care au lucrat neîntrerupt, 
în aceste trei zile friguroase și
ploioase : Ion Stoica, Duță Dra-
gomir, 
ghelina 
foarte 
cat să

Radu Ion. Petcu An- 
etc. Producția este 

bună, și ar fi pă- 
o pierdem. Efortul de

C.A.P. „Unirea,l-Tirnava. Ve
cină cu celelalte două unități 
menționate mai sus. La orele 
14,30 am găsit la sediu pe pre
ședintele cooperativei, tovarășul 
Ion Arvat. „Toată noaptea am 
transportat 1 000 de oi. cale de 
12 km de la pășune pentru a le 
adăposti în saivane, ne spune 
dînsul. Porumbul l-am recoltat 
de pe mai mult de jumătate din

cu mare
suprafață și am transportat 
peste 1 500 tone la baza d*»  re
cepție. La această oră. 130 de 
cooperatori. în punctele Mir- 
ceasca și Drăgăneasca. iși con
tinuă activitatea. Am expediat, 
de asemenea. 6 tone de ardei, 
recoltate în această dimineață'. 
Cu toate acestea aflăm că aici 
mai sint circa 200 tone de 
varză supuse intemperiilor în 
cîmp. alte 10 tone ardei și 25 
tone tomate așteaptă expedie
rea. Nu sint mijloace de tran
sport ? In curtea unității 2 trac
toare cu remorci și 2 autoca
mioane staționau. „Se muncește 
greu pe o asemenea vreme**  
completează tovarășul Ion 
Arvat. dar vorba aduce a scuza. 
Și spunem aceasta pentru că... 
la ora 14.30 președintele aștepta 
liniștit la sediu o ședință care 
va avea loc peste 3 ore la con
siliul intercooperatist. Inginerul 
șef al unității plecase la Videle 
să ducă niște materiale nece
sare in campania de vară. Oare 
acestea erau cele mai importan
te lucrări de făcut acum, cînd 
..sare cămașa pe om" de treabă ? 
Cine coordonează direct, așa 
cum ®"a indicat, munca oame
nilor în cimp ? Ce se petrece 
acolo, cu produsele proaspăt re
coltate ?
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Legumele așteaptă, remorcile se odihnesc!

Cu asemenea imagini surprinse de apara
tul fotografic in raidul nostru efectuat ieri 
nu se poate minări nimeni. Acum cind for
țele satului, mecanice și manuale, trebuie să 
fie angajate din plin pe ogoare, in curtea 
cooperativei agricole din Tirnava,. județul 
Teleorman, remorcile staționau. asta în 
vreme ce pe cimp varza, cultura legumicolă, 
deci de primă urgență pentru recoltat, mai 
există in cantitate de nu mai puțin de 200 
tone. Orice justificare nu-și are temei, la fel 
ca și alăturata imagine care a surprins pe 
tarlalele I.A.S. Mihăilești, județul Ilfov, nu
mai o secvență din multitudinea grămezilor 
de tomate împrăștiate direct pe pămintul 
îmbibat cu apă. Cine calculează paguba ?

SPOnVSPOKT
Potrivit declarației unul 

purtător de cuvint al C.I.O., 
in programul atletic al J.O. 
de la Moscova, vor fi incluse 
două noi probe : 3 000 m plat 
femei șl 50 km marș.

Pentru J.O. de vară din 
anul 1984. au fost primite 
două candidaturi oficiale, 
cele ale orașelor Teheran și 
Los Angeles.

• AU LUAT SFIRȘIT 
ÎNTRECERILE celor trei 
grupe preliminare ale „Cu
pei Cupelor" la polo pe apă.

După cum s-a mai anun
țat, echipa Dinamo Bucu
rești a cîștigat grupa desfă
șurată la Atena, obținînd 
victoria in toate cele cinci 
partide disputate.

• IN ORAȘUL IUGOSLAV 
6KOPLIE s-au încheiat în
trecerile campionatelor bal
canice de lupte rezervate 
sportivilor sub 22 de ani.

Un frumos succes au ob
ținut in competiția de lupte 
libere sportivii români, c^re 
au ocupat primul loc in cla
samentul general pe echipe. 
Dintre cei zece luptători ai 
formației române, trei au 
cucerit titlul de campion 
balcanic : Gheorghe Rasovan 
(categoria 48 kg). Tiberiu 
Sergely (categ. 82 kg) și Va
lentin Mihăilă (categ. 90 kg), 
iar alți șase s-au clasat pe 
locul doi.

In turneul de lupte greco- 
romane, Nicolae Horinceanu 
(57 kg) și Ion Draica (82 kg) 
au obținut medaliile de aur 
la categoriile respective.

MIINIUTUL 91
ANTRENORUL LUI SCHALKE 04 
DESPRE MECIUL SPORTUL STU

DENȚESC - DINAMO

In tribunele stadionului „23 Au
gust", simbătă, la meciul Sportul 
studențesc—Dinamo, l-am desco
perit pe antrenorul echipei vest- 
germane Schalke 04. adversara 
de miercuri, din turul doi al Cu
pei U.E.F.A., a studenților bucu- 
reșteni. Desigur, n-am scăpat pri
lejul să-i solicităm reputatului 
antrenor FRIEDL RAUSCH (3C 
ani!) citeva impresii despre meci*  
despre adversarii jucătorilor pe 
care-i antrenează. Iată ce ne-a 
declarat:

Părerea mea este că stu
denții âu dominat mai mult,' au 
avut ocazii mai multe și nor
mal ar fi trebuit să cîș- 
tige. Echipa pe care o întîlnim 
noi, miercuri, are jucători cu fi
nețe tehnică, bune individualități. 
Este un adversar greu pentru 
noi, avind în vedere și entuzias
tul public care o va susține. Ori
cum, cine va obține victoria nu 
pot să știu. — meciurile din „cu
pele europene" sînt deschise ori
căror rezultate — dar spectatorii 
vor fi, sigur, cîștigători pentru că 
vor avea prilejul să vadă un bun 
spectacol fotbalistic." (C. V.).

CONSECVENTĂ ?

Vinerea trecută, pe coridoarele 
Federației române de fotbal — 
reprezentanți ai clubului Steaua, 
Motivul ? Zamfir. Cum se știe, sau 
ar trebui sâ se știe, extrema stin
gă a echipei campioane. Steaua, a 
fost suspendat de către propriul 
club pe 3 (trei) luni de zile pentru 
grave acte de Încălcare a discipli
nei și vieții sportive. Propunerea de 
suspendare a clubului a fost îna
intată Biroului federal care, fi
rește. a ratificat-o. Dar, intrucit 
formația stelistă trece printr-o 
criză de formă — poate și de 
altceva — și a pierdut, la rind, 
mai multe meciuri, conducătorii 
clubului Steaua, s-au gîndlt că 
lucrurile se pot repara cu Zam
fir. Și, iată-i cu memoriul la fe
derație. Ca să dovedească, proba

bil, binecunoscuta consecvenți a 
cluburilor noastre.

CIND VREI SA PRINZI 
DOI IEPURI

• Echipa „Sportul studențesc" 
a vrut să amine meciul cu Di
namo. Motivul? Indisponibilități, 
cum se vede, și meciul cu Schalke 
04. Nu s-a putut. Atunci, ținind 
foarte mult să obțină o victorie 
tn partida cu Dinamo, nu s-a mai 
gindit nimeni la partida de 
miercuri, din Cupa U.E.F.A., și 
au prezentat pe teren cel mai bun 
„unsprezece". Dar nici M. Sandu, 
nici Răducanu. nici Rădulescu nu 
erau restabiliți. M. Sandu a și 
părăsit terenul. Dacă și Rădu
canu va privi importantul meci 
de pe tușă, atunci problema este 
foarte gravă pentru că Sportul 
studențesc nu are încă un por
tar de rezervă care sâ satisfacă 
cerințele unui asemenea joc.

OASPEȚII SOSESC AZI

• Formația vest-germană F.C. 
Schalke 04, cu reputații interna
ționali Klaus Fischer, golgeterul 
campionatului. Erwin și Helmut 
Kremers, Fichtel. internaționalii 
iugoslavi Oblak și Măriei, sosesc 
astăzi la amiază in Capitală și după 
citeta ore va efectua un antrena
ment pe stadionul ..23 August", la 
lumina reflectoarelor. Componen- 
ții lotului studenților din „Regie" 
s-au antrenat ieri pe „23 August", 
după care s-au deplasat la Sna- 
gov. unde pregătesc ..planul de 
bătaie" pentru meciul de mii ne, 
care se va desfășura pe stadio
nul Republicii și va fi transmis 
pe micul ecran, de la orele ÎS.

EXEMPLUL RÂU

• Mai mulți componenți ai 
echipelor de juniori s-au luat la 
întrecere cu seniorii. Dar nu la 
joc, sau in pregătirea sportivă, ci 
la capitolul manifestărilor nespor
tive, fiind sancționați cu peste 59 
de etape de odihnă pe tușă. (M. 
Lerescu).

PRACTICA 
STUDENȚILOR
(Urmare din pag. t)

yn sistem glisant. aceșteâ 
fiind intercalate cu perioa
de compacte de activități di
dactice cu durata de 3—12 s£p- 
tțimini pe parcursul semestrelor. 
Eșalonată astfel. instruirea 
pracțică permite folosirea con
tinuă a locurilor de muncă, pe 
Schimburi. Se acordă o atenție 
deosebită activității de proiec
tare și cercetare, lucru reflectat 
in. .programul prevăzut .pentru 
anii IV și VI ai învățămintului 
de 4—6 ani. și anul III al învă
țămintului de 3 ani. Această 
activitate fiind eșalonată pe tot 
parcursul anului universitar, 
include lucrul la proiectele de 
an. timp de 4 ore. in 4 zile pe 
săptăminâ. adică 16 ore. urmînd 
ca activităților didactice să le 
fie consacrate in medie 20 de 
ore pe săptămînă. Pentru stu
denții ultimului ah de studiu, 
semestrul II va fi consacrat 
practicii in proiectare și cer
cetare, timp de 3—4 luni, pe
rioadă compactă în decursul 
căreia vor lucra și la elabora
rea proiectelor de diplomă.

Structura anului universitar 
prezintă particularități care au 
în vedere condițiile specifice 
anumitor profile de invățămint 
Studenții învățămintului supe
rior agricol vor desfășura ac
tivitățile practice in sezonul lu
crărilor agricole, urmînd ca în 
restul anului să aibă loc cursu
rile teoretice. în cadrul profile- 
lor de medicină veterinară și 
zootehnie activitățile practice 
vor fi programate pe tot par

cursul anului universitar. Ținîn- 
du-șe seama de specificul mun
cii în domeniul construcțiilor și 
geologiei. practica studenților 
care se pregătesc în aceste pro
file va fi organizată în princi
pal pe șantiere, în perioade 
Compacte — și in timpul iernii 
— preluindu-se. de regulă, in
tegral executarea unor lucrări.

Pentru învățămintul superior 
medical, deschiderea anului de 
invățămint va avea loc la 1 
septembrie. 4ată impusă de 
efectuarea stagiilor în clinici. 
Anii I și II ai facultăților de 
medicină generală, pediatrie, 
stomatologie și farmacie, care 
nu au prevăzut externat gene
ralizat in planul de invățămint, 
vor desfășura, activitatea prac
tică comasat, pe serii de stu
denți. Studenții din anii JII ai 
facultăților de medicină gene
rală. pediatrie și stomatologie, 
precum și cei din anii III și IV 
de la farmacie vor desfășura 
activitatea practică timp de 4 
zile pe săptămînă. 4 ore pe zi, 
pe toată durata procesului de 
invățămint, precum și timp de 
4 săptămîni în unități sanitare. 
Anii IV—VI de la facultățile de 
medicină generală și de la pedia
trie și anii IV și V de la stoma
tologie, avind prevăzut exter
natul generalizat, vor desfășura 
activitatea practică integrat și 
continuu, zilnic, patru ore. pe 
tot parcursul anului universi
tar. In plus, studenții anilor IV 
și V de la medicină generală și 
pediatrie și ai anului IV de la 
stomatologie au prevăzută și o 
perioadă de practică comasată 

(externat), timp de 4 săptămîni, 
în timpul verii ; anul V al Fa
cultății de farmacie va fi cu
prins în timpul practicii inte
grate, în semestrul II, în far
macii, laboratoare și în indus
tria de medicamente.

Reținem totodată că în învă- 
țămîntul universitar studenții 
vor fi cuprinși in practica pe
dagogică, astfel că, la facultățile 
care pregătesc, în principal 
cadre didactice practica peda
gogică a studenților din anii III 
și IV se va desfășura in pe
rioade compacte pentru cuprin
derea lor în activitățile instruc- 
tiv-educative didactice cu pro
filuri diferite. Pe facultăți și 
specializări instruirea practiqă 
a studenților din învățămîntdl 
universitar are unele particu
larități. în primii doi ani de 
facultate de la matematică se 
prevede o activitate practică 
prin care . studenții se vor 
putea califica programatori, 
învățînd să utilizeze calcu
latoarele ; în ceilalți ani, ei 
vor lUcra in colective mix
te și de cercetare. Studen
ții filologi au programată o 
perioadă de practică comasată, 
de patru săptămîni. semestrial, 
in decursul căreia ei vor lucra 
în institute de cercetări, biblio
teci. muzee și case memoriale 
pențru elaborarea de dicționare, 
traduceri pe bază de comenzi. 
Studenții Facultății de filozofie 
iși vor desfășura practica în 
cabinetele pentru activități 
ideologice și politico-educative, 
precum și în cadrul comitete
lor pentru cultură și educație 
socialistă. în cluburi și între
prinderi, ca și în punctele de 
documentare politico-ideologică 
din întreprinderi. în cadrul ac
tivului U.T.C. Studenții socio
logi își vor desfășura instruirea 
practică în perioade compacte, 
în zone urbane și rurale. în 
întreprinderi.. instituții .și școli. 
La Facultatea de istorie, activi

tatea practică de patru săptă 
mini va fi eșalonată in perioad 
cursurilor, iar alte patru săp 
tămini sint stabilite la sfîrșiti 
anului universitar, după sesiu 
nea examenelor de vară, pen 
tru a se asigura astfel pârtiei
parea studenților la săpătui 
arheologice. în învățămintul d 
educație fizică și sport, struc 
tura anului de invățămint cu 
pripde perioade compacte d 
practică care vor fi destinat
sporturilor de iarnă, urmind c 
în restul timpului practica s 
se desfășoare pe spedialităț 
Structura' anului universitar î 
cadrul învățămințullii artist: 
ține seama de specificul activ 
taților cultural-educative cai 

.se ^desfășoară pe întreaga di 
rată a anului de învățâfrțîh 
Conținutul practicii de produc 
ție artistică a studenților din ir 
vățămîntul superior de artă con 
stă in pregătirea și prezentare 
de programe muzicale, spectacol 
de teatru, recitaluri de poezi 
producție de filme și diapoz 
tive, lucrări de artă plastică 
artă decorativă, cercetări in dc 
meniul muzicologiei. îndrum? 
rea echipelor artistice de am? 
tori.

în domeniul muzical, activity 
tea practică se va desfășura p 
parcursul anului universitar su 
forma spectacolelor muzieah 
conform unui program semes 
trial propriu, precum și sîmbă 
ta și duminica, în sălile conser 
vatorului sau în săli publice.

în domeniul artei teatrali 
formele activității practice sin 
diferențiate în funcție de speci 
ficul fiecărei specializări și s 
va desfășura în studiouri, ate 
Here și laboratoare proprii. îi 
instituții artistice și de învăță 
mint, în întreprinderi de profil 
in edituri, la cluburi, case d 
cultură, cenacluri de creație 
stațiuni balneo-climaterice, ati 
în localitate, cît și în țară.
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eficiente de dezarmare
Cuvintul reprezentantului român la ses
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