
■■ '•
ÎN PAG. 2

• ACTUALITATEA
PENTRU TINERET

• NOTE DE LECTOR

Proletari din toate țările, uniți-vă!* •
^cinieiaww
ii ii ere iu i u i 1

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
_______ __________________ ——____ 1

I In PAG. 3 I

SPORTi I

| • Surprizele la... București

• Pele - regele... golurilor I

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
ANUL XXVI, SERIA II, NR. 6382 4 PAGINI - 30 BANI VINERI 21 NOIEMBRIE 1969 ... ...... ....

LA FABRICA CE TRICOTAJE

PLANUL Șl ANGAJAMENTELEI 
ANUALE VOR FI ÎNDEPLINITE!

• De ce se înregistrează, totuși, restanțe în 
activitatea organizației U. T. C. ?

BRIGADA „SCiNTEII

tineretului-
• MEAGU UDROIU
• ION CHIRIC
• ORESTE PLECAN

• TRANSMITE

din SUCEAVA
Ne oprim la una din porțile 

intrării în' Suceava, în acest 
oraș tînăr Și bătrîn în același 
timp, plin de glorie sau parcă 
abia acum pășind pe treapta 
maturizării. Cum despre noiie 
ctitorii industriale din vechea 
cetate de scaun am mai scris, 
pătrundem în halele Fabricii de 
tricotaje, un'itate industrială al 
cărui termen de intrare în func
țiune se situează in ultima zi a 
acestei luni. înainte de a-i trece 
pragul, te încolțesc mâi ales 
două întrebări : Constructorul 
va reuși să respecte termenul 
intrării în funcțiune? Benefi
ciarul și-a asigurat cadrele ca
lificate necesare, precum și ce
lelalte condiții pentru un start 
bun ?

Traseul vizitei noastre trece 
prin diferite compartimente ale 
fabricii. Constatăm din mers : 
aproape toate utilajele au fost 
montate, multe dintre ele func- 
ționîr.d din plin, în secțiile prin
cipale constructorul și-a inche
st aproape în întregime lucră
rile, în celelalte se lucrează in
tens. în multe sectoare ne-am 
așteptat să-i găsim pe construc
tori. dar i-am îr.tîiniț aplecați 
asupra mașinilor pe textiliști.

In altele am tntîlnit ambele ca
tegorii contribuind parcă fie
care la un...

...DIALOG AL REALIZĂRILOR 
INTRE CONSTRUCTOR

$1 BENEFICIAR...

...care evidențiază eforturile de
puse pînă în prezent, dăruirea 
cu care s-a muncit la înălțarea 
obiectivului amintit

Mărturie a eforturilor depuse 
de colectivul de constructori stă 
și faptul că planul valoric anual 
a fost realizat la 30 septembrie. 
Suplimentările și angajamentele 
sînt și ele îndeplinite. Ceea ce 
trebuie remarcat, după părerea 
noastră, e că aceste rezultate 
îmbucurătoare au fost obținute 
de colectivul unui șantier creat 
nu de mult.

— Majoritatea salariaților 
noștri, ne declară ing. șef Sil
viu Micu, sînt tineri. Ei au în
țeles cerințele, necesitățile șan
tierului și la toate chemările 
noastre au răspuns fără a sta 
pe gînd'jri. Să dăm doar un 
exemplu : la acest obiectiv 
s-a construit prima dată la 
noi în țară un tavan suspendat 
care, cum e și firesc, în cazul 
unor astfel de lucrări, a ridicat 
multe probleme de rezolvat. Pe 
parcursul desfășurării lucrării

constructorii din echipele con- ■ 
duse de Dumitru Moruz, Dumi- I 
tru Coșuleanu și Ștefan Mihai- • 
luc au venit cu numeroase pro
puneri, cu multe sugestii care au I 
condus în final la îmbunătățirea | 
proiectului, la o execuție cores
punzătoare cerințelor. >

Dar turn un dialog presupune I 
existența și a altui interlocutor, B 
să-i dăm cuvînțul beneficiarului. _

— Prin intrarea în funcțiune..! 
a unor secții înainte de terme- I 
nul prevăzut, ne declară Mihai*" 
Iordache ing. șef al Fabricii de I 
tricotaje, s-au produs pînă la în- I 
ceputul acestei luni 1.100.000 bu
căți tricotaje, adică o producție 
marfă de peste 13 milioane lei I 
Este, fără îndoială, și un merit " 
al constructorilor care ne-au în
țeles și, la solicitarea noastră, | 
au intensificat ritmul de execu
ție în sectoarele în care aveam n 
mai multă nevoie. "

La rîndul său, pentru rentabi- B 
lizarea lucrărilor de investiții, 
beneficiarul a luat măsurile ne- ■ 
cesare la timpul oportun : mon- 8 
tarea utilajelor, aprovizionarea 
cu materii prime și materiale, 
recrutarea și pregătirea cadre- I 
lor etc. I

— Cursurile de calificare au 
început încă din anul trecut, ne |

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PREA MULT
NIMIC
PENTRU
ZGOMOT...

de OCTAV 
PANCU-IAȘI

Printre multele epitete cu 
care a fost gratulat secolul 
nostru îl găsim și pe a- 
cela <le zgomotos. Și nu 
zgomotos într-o accepție 
metaforică, ci in cea mai la 
obiect și mai directă, de po
trivnic urechilor silite să-i 
rețină tot ce huruie și turu
ie, miriie și pirîie. Că, har 
domnului, are ce hurui, tu
rui, mirii și pirîi un veac ca
re. după curo calculează spe
cialiștii, provoacă numai în
tr-o singură zi și numai de 
către avioane (rachetele au 
fost omise) zgomotul tuturor 
mașinilor și mașinăriilor din 
întregul Quattrocento sau 
Cinquecento !

Probabil că salvarea stă în 
faptul că același secol (al a- 
tomului. al cosmosului, al 
asteniei... ețc... și al zgomo
tului) a mai fost botezat, și 
încă de imul dintre titanii 
săi, Einstein. „secolul opti
mist". Așadar, să fim opti
miști și în privința ciștigării 
războiului împotriva zgomo
tului — să fim, zic eu, cel 
puțin tot atît de optimiști cît 
mi-a apărut mai deunăzi un 
bine informat inginer, sem
natarul unui articol despre 
liniștea de mîine a orașelor, 
articol degajind în sulleiid 
meu o euforie greu de expri
mat. Mai ales cind am ajuns

(Continuare în pas,, a ll-ti)
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ZI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI
ÎNTREPRINDERII SE PORNEȘTE 

DE LA TERMENUL DE LIVRARE
O Corelarea continuă a planului întreprinderii cu capacitatea ei reală. • Eliminarea sto

curilor • Devansarea fiecărei operații, a fabricării fiecărui reper.
Una din deficiențele actua

lului flux informațional utili
zat în activitatea de progra
mare este creată de necorelarea 
continuă ce apare între capa
citățile de producție existente 
și volumul de muncă necesar 
executării produselor la ter
menele fixate. Se întîmplă 
încă, în întreprinderi, ca ter
menele stabilite în cadrul pro
gramelor de producție să aibă 
la bază doar o așa-zisă „ex
periență", mai mult intuitivă 
sau simple date statistice, fă
ră a fi luate în considerare 
toate comenzile ce revin la un 
moment dat pe o grupă de 
utilaje. Acest sistem poate 
duce la nerespectarea terme

nelor de livrare a produselor. 
Abaterile în respectarea ter
menelor sînt mai mari cu atît 
cu cît complexitatea producției

mațional proiectat — a cărei 
introducere în economia na
țională' a și început în unele 
ramuri — a apărut formularul

INTRODUCEREA NOULUI 
SISTEM INFORMAȚIONAL 

ÎN ECONOMIE
_________________ < ■

este mai mare și gradul de 
repetabilitate mai mic.

Pentru eliminarea acestor 
deficiențe în nou] flux infor

„balanță de corelare capaci- 
tate-încărcare“.

Cu ajutorul acestui docu
ment se fundamentează ter

menele intermediare în pro
gramele de producție, astfel 
incit să se asigure încărcarea 
optimă a utilajelor, un timp 
redus de circulație a comen
zilor și respectarea termene
lor de livrare. întocmirea 
programelor de producție co
relate continuu cu capacitățile 
de producție dă o bază reală 
programelor, asigură o condu
cere mai bună a producției, 
care apare în prezent în une
le întreprinderi ca o activitate

PETRE ANDREI
șeful grupei de organizarea 

producției — I.C.O.P.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Un nou obiectiv 
industrial intrat 

in funcfiune
în orașul dintre Tisa și Iza a 

fost dată în funcțiune, cu două 
luni mai devreme. Fabrica de 
furnire estetice, unitate care 
va lărgi considerabil gama 
produselor din lemn executate 
în modemul C.I.L. din Si- 
ghetul Marmației.

Ce aduce noua unitate în 
viața industrială a Sighetului 
Marmației ? Anual, 5 milioane 
m.p. de furnir estetic de înal
tă calitate și de mare finețe. 
Noile produse vor avea multi
ple întrebuințări în fețele- 
oglindâ ale viitoarelor garni
turi de mobilier casnic. Deo
camdată „hrana" deruloarelor 
și a celorlalte agregate o con
stituie esența de fag. In scurt 
timp însă la numărul acestora 
se va adăuga intrarea în pro
ducție a trunchiului de nuc, 
de paltin, păr și cireș.

V. MOINEAGU

CINE SI ÎN CE FEL RĂSPUNDE DE MODUL

CUM ESTE FOLOSIT
ABSOLVENTUL

LICEULUI ECONOMIC?
Anul 1969 a adus cu sine mo

mentul' cînd prima promoție a 
liceelor 'economice a părăsit 
băncile școlii, gata să-și asume 
răspunderea muncii productive.

„Am primit cu bucurie și aș 
putea spune cu un dram de cu
riozitate pe absolvenții liceului

economic care ne-au fost re
partizați" — ne spune tov. in
giner Cincan Steiian, directo
rul Centrului de Calcul și Evi
dență mecanizată a I.T.B.

Curiozitate ? De ce ? Cu si
guranța celui care a gîndit mult 
pînă să găsească, mai mult pen

tru sine un răspuns, tovarășul 
Cincan ne răspunde : „Poate 
pentru că și eu, terminînd cînd- 
va un liceu comercial, am fă
cut acest prim pas și acum îi 
retrăiesc emoția prin absolvenții 
aceștia. Mă interesează îndeo
sebi. modul cum se adaptează 
fiecare locului său de muncă".Combinatul siderurgic Galați. Imagine de la secția de calcul.

CLASAMENT
1 Dinamo București 11 7 1 3 23—12 15
2 Rapid 11 6 3 2 20—11 15
3 Universitatea Craiova 11 6 3 2 19—11 15
4 F. c. Argeș 11 5 3 3 24—14 13
5 Dinamo Bacău 12 5 3 4 18—15 13
6 Jiul 12 6 1 5 17—16 13
7 Farul 12 6 1 16—18 13
8 Steagul Roșu 12 6 0 6 19—23 12
9 lî.T.A. 12 5 2 5 15—20 12

1» „U" Cluj 12 3 5 4 16—16 11
11 Steaua 10 4 2 4 26—19 10
12 Crișul 12 4 2 6 17—25 10
13 C.F.R. Cluj 12 4 2 6 10—19 10
14 Petrolul 10 3 3 4 12—13 9
15 A.S.A. Tg. Mureș 12 3 1 » 10—22 7
16 „Poli" lași 12 2 2 8 7—15 6

ETAPA VIITOARE
(23 noiembrie)

e Petrolul-Crisul; • Dinamo București-C.F.R. Cluj : • U.T.A.- 
F.C. Argeș ; • Dinamo Bacău-Jiul ; • Steagul Roșu-Universita- 
tea Craiova ; • Politehnica — A.S.A. Tg. Mureș î • Farul- 
Steaua ; • Universitatea Cluj-Rapid.

JOI, DUPĂ WA, 
FOTBALUL ERA 

MAHMUR?
în fața televizorului, cu tran

zistorul la ureche, am urmărit 
această etapă, „de după nuntă", 
a campionatului nostru de fotbal, 
într-un oraș în care eram, poate, 
singurul interesat de ce se în
tîmplă pe cele 8 stadioane... Mă 
aflam de două zile, cu treburi 
reportericești în dulce tîrgul

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Dar școala cum i-a pregă
tit ? Corespund solicitărilor pro
ducției ’

— „Personal sînt foarte mul
țumit de pregătirea de bază cu 
care au venit absolvenții liceu
lui economic, rodajul practic în 
profesie îl vor face, bineînțeles, 
de acum înainte".

La O.C.L. Universal, unde lu
crează absolventele Liceului e- 
conomic nr. 1 din București, la 
Giurgiu, la Buzău, la Tîrgoviște, 
la I.O.C.R. — Ploiești se repetă 
aprecierile pozitive. Oamenii din 
producție i-au primit pe absol
venții liceelor economice cum 
se cuvine, ajutîndu-i să se aco
modeze cu problemele specifice 
ale locului de muncă.

„înainte de a-i repartiza Ia 
o secție sau alta pe absolvenții 
veniți la noi, timp de 2 săptă- 
rnîni i-am rotit prin toate sec
țiile, observînd cu atenție unde 
se opresc mai mult, unde pun 
mai multe întrebări, unde mani
festă mai mult interes și, după 
ce au primit „botezul" specifi
cului locului de muncă, am sta
bilit unde vor lucra. Sînt con
vins că acolo unde interesul lor 
de cunoaștere e mai mare și 
randamentul de muncă va fi
VERONICA RÎRLĂDEANU

(Continuare in pag. a Il-a)
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Tînărul din fotografia ală

turată păstrează și astăzi — 
incredibil — peste timp,’1 
prospețimea și vigoarea 
vîrstei aceleia, din urmă cuț 
cîțiva ani cînd a fost surprin-, 
să jmaginea. Aceiași ochi ard 
întrebător, rotunjiți peste 
chemări lăuntric ardente.' 
Aceeași înaltă frunte bolteșt^ 
gînduri și pasiuni de ne
stăvilită cutezanță. Aceeași 
ardere..-

Dar ca să-Ț cunoaștem și 
să ni-1 apropiem de acea 
parte a inimii din care batej 
dragostea, se cuvine mai întîi, 
o descindere în universul in
tim al propriilor frămîntări, 
o secțiune verticală în vîrsta 
cînd opțiunile prind con
tururi precise. Pentru a- 
dolescentul Ion Costea, căci 
așa se numește, s-ar putea 
susține, cu argumente imba
tabile, că viitorul îi era cir
cumscris încă din anii de 
școală. Părinții își doriseră, 
fiul medio și știuseră să-t 
cultive atent sentimente pen
tru halatul alb. Mai mult* 
după liceul absolvit cu* 
brio în orașul Dej, sir-' 
guinciosul elev ge înscrie, 
deocamdată, la cursurile 
școlii tehnice sanitare. Lu
crează și doi ani în această, 
meserie, la Turda, unde se 
achită conștiincios de înda

toririle profesionale. Numai 
că... «

— Vezi dumneata, nu știu 
cum să-ți explic, am tot 
respectul pentru halatul 
alb, numai că pe mine mă 
atrăgea irezistibil culoarea 
albastră, halatul inginerului 
de șantier.

Și așa a izbucnit flacăra* 
mocnită a dorinței intime, a 
pasiunii, actul adevăratei op
țiuni abia acum realizîndu-se. ' 
Ion Costea renunță la me
serie, la slujba care-i aducea 
suficiente satisfacții mate
riale și se înscrie la Facul
tatea de construcții din Cluj. 
Era în toamna lui 1961...

Studenția a însemnat ple
care pioasă peste fîntînile 
cunoașterii dorite, truda nop
ților trecute alb în pînza 
planșetei ca-ntr-un gherghef 
al inteligenței, satisfacția 
calificativelor obținute și a 
vacanțelor in drumeție pe 
văile Dejului — și din nou 
întoarcerea pe linia de miră 
a riglei de calcul, ca o măr
turisire de aproape în nețăr
murita dialectică a zboru
lui.

Cu diploma — pașaport de 
călătorie la pieptul dorinței 
de afirmare se prezintă în 
februarie 1968 fa întreprin
derea județeană ele conptruc- 
ții-montaj Bistrița ; între
prindere nouă, ca și ju
dețul, cu oameni noi, ca 
și Ion Costea. dar cu re
ciproce ambiții de a-și sono
riza numele. Proaspătul in
giner era repartizat să lu
creze la înălțarea unui siloz 
pentru fructe, a cărui con
strucție începuse cu numai 
trei iuni în urmă. Tn scurt 
timp, dînd dovadă de capaci
tate organizatorică deose
bită și temeinice cunoștințe 
profesionale Ion Costea este 
numit șeful lotului siloz. Răs
punderea, după cum însuși 
mărturisește, întîlnea doi 
linieri fragezi și-o voință 
de fier.

A început o nouă Juptă, 
poate nu la fel de spectacu-

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ASISTENȚĂ
TEHNICĂ

LA DOMICILIU

Ploiești,
Timișoara, Suceav 

Pitești, Iași, < ... ,
, Miercurea-Ciuc, Baia- 

pro- 
pri-

Inccpînd de luni. 34 noiem
brie, Automobil Clubul Român 
oferă membrilor săi asistență 
tehnică la domiciliu la prețuri 
convenabile. Ea va fi. acordată 
de mecanicii- ce lucrează pe 
noile furgonete Renault — 4. 
dotate cu scule ce permit efec
tuarea unor reparații mici și 
mijlocii. Asistența va fi acor- 
d?tă în București, Oradea, Cluj, 
Sibiu, Brașov, Ploiești, Con- 
ste.nia, Timișoara, Suceava. Tg. 
Mureș, Pitești, Iași, Galați, 
Craiova, f '
Mare, Satn-Mare. Pentru 
gramare, în Capitală se 
mese înscrieri între orele 8—29 
Ia telefon 15.41.85 ; pentru pro
vincie între orele 8—13 la fili
alele A.C.R. locale. Efectuarea 
unor reparații la domiciliu nu 
exclude asistența tehnică gra
tuită acordată pe șosele.

A apărut:
„TINARUL LENhNIST“

revistă a C.C. al U.T.C. 
nr. 11, noiembrie 1969 

DIN SUMAR

» » • : Sînt tînăr cetățean 
României socialiste.

al

Sociologia și metodica 
de educație

muncii

trebuie 
adapta- 

IONESCU, N. VIN- 
Poticniri

AL, I. BEJAN : Cît 
să dureze perioada de 
re ? CR. -------------- '
ȚANU : Poticniri la primii 
pași în meserie. V. NICOLAE : 
Formarea politică-ideologlcă 
a tînărului sătean. P. NIȚA : 
Ado'escentul si filmul.

TEME RECOMANDATE 
PENTRU PREGĂTIREA 
POLITIC A-IDEOLOGICA 

A TINERr’"’JiJui IN ANUL 
1969—1970

(Urmare din pag. I)

la un pasaj în care se pro
mitea nepoților noștri pers
pectiva de a locui în orașe 
atît de 'silențioase, incit — 
citez cu entuziasm nedisi
mulat — „în liniștea adîncă 
a Bucureștiului vom auzi su
surul odihnitor al Dîmbovi
ței..."

Iubesc nepoții — și cu ghi
dul îndreptat spre seraficul 
climat sonor ce-i așteaptă, 
citesc emoționat articole de 
anticipație, dar, printre la
crimi de fericire, nu știu cine 
naiba îmi strecoară și aceas
tă vinovată întrebare : există 
cineva — poate de la Insti
tutul de cercetări științifice 
pentru protecția muncii, poa
te din altă parte — care se

PREA MULT NIMIC
PENTRU ZGOMOT...

gindește și la nepoții de azi 
ai bunicilor de ieri, adică la 
noi, cei ce viețuim acum, îm
presurați și asediați de zgo
mote de toate tăriile și cali
brele aflate în ierarhia deci
belilor ? Poate că nu e chiar 
atît de anti-civic egoismul 
acesta al nostru, exprimat 
în cererea de a nu fi cu to
tul neglijați de dragul viito
rului !

Nu mă gindesc sfi forțez 
imposibilul și nici măcar vag 
posibilul. Poate că, deocam
dată, nu putem face prea 
mult, deși pereții din materi
ale l’ono-absorbante și fun
dațiile atenuatoare de zgo
mot n-au fost zămislite în 
epoca shake-ului, ci inventa
te în cea a valsului roman
tic. Mă gindesc la lucruri mai 
simple. Putem, măcar în noi
le cartiere, să apărăm școlile, 
orele de cursuri ale acestora, 
de zgomotul prea mare al 
traficului rutier, interzicînd

o rrr~c

VA PLACE BRAHMS : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19: 21 30

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Festival (orele 9; 11,45; 
15,30; 18,15; 20,45).

PĂPUȘA : rulează la Sala Pala
tului R.S.R. (ora 20,00), Republica 
(orele 10; 13,30: 17; 20,30).

CĂLDURA : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 13,30;
20.45) .

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT ; rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30: 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21). Favorit (orele 10: 
13; 15,30: 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Sala Pa
latului R.S.R. (ora 17,00). Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45). Ci
nemateca (în sala cinematografu
lui Union) orele 10: 12,30).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

V IRIDIAN A ; rulează la Central 
(orele 9.30: 11,45; 14: 16.15: 18,30;
20.45) .

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Grivita (orele 9,15: 12; 
15,15), Bucegl (orele 9.30: 12:
15; 16,30: 19,30)

BALTAGUL : rulează la Grivita 
(orele 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
#; 11,30; 15; 18; 20.30).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Doina (orele 18.15: 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI : 
rulează la Doina 
continuare).

PROGRAM 
MENTARE:

(orele 9—16 în

FILME DOCU-DE
____ rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN
ANTONIO : rulează la Feroviar
(orele 8,30. 11: 13,30: 16; 18.30: 21), 
^r»ioclia (orele 9; 11,18; 18,30; 16;

• N-AU AVUT NOROC. Ni
colae Ionescu (13 ani) din Bu
zău, strada Răscoalei 60 și 
Gheorghe Constantin (15 ani) 
din Buzău, strada Transilvaniei 
nr. 60 obișnuiau să bage 
des mîinile prin 
altora. Operau de 
în piețe, șterpelind 
toșniță ai gospodinelor 
nite după cumpărături.

„ cam 
buzunarele 
preferință 
banii de 

ve- 
Intr-o 

zi le-a venit ideea să-și încerce 
norocul și altfel : s-au năpustit 
asupra unei vînzătoare de ,,Loz 
în plic" căreia au încercat 
smulgă borcanul cu lozuri. Dar 
de această datâ n-au avut 
roc, fiind prinși de cetățeni. 
Fapta lor întrunește elementele 
infracțiunii de tîlhărie.

să-i

no-

• DUBA AU CAUTAT, DU
BĂ AU GĂSIT. Doi tineri din

Stilul de muncă 
al organelor U.T.C.

C. CHIRILĂ : Organizarea 
muncii aparatului. D. IOANA 
Analize de dragul analizelor. 
I. DUMITRU : Cît va mai 
dură anonimatul grupelor 
U.T.C. ? T. MARIAN, GH. 
ZARCU, V. VIZUREANU, E. 
OPREA. V. ROMIȚA : La or
dinea zilei : Tinerilor săteni — 
cunoștințe agrozootehnice mul
tiple.
Sugestii pentru

N. NOVACI : 
Politico-ideologic, 
economie agrară.

Activitatea U.T.C. în școli
A. PĂUN : Drumul spre 

viitor. I. PROFETA, V. VESE- 
LOVSCHI, N. FRUNZETTI, G. 
DOMOKOS, T. MĂNESCU, TR. 
NIȚESCU : Activitatea artis
tică a elevilor.

organizatori 
îndrumarul 
Cercul de

pe străzile lor goana și ho- 
dorogcala camioanelor și 
autobasculantelor. Putem, 
chiar dacă au fost neglijate 
în codul internațional al in
dicatoarelor de circulație, să 
inventăm noi niște semne ca
re să atragă atenția motoci- 
cliștilor, camionagiilor, ma
cro și microbuziștilor ori du- 
biștilor (ultimele adjective 
le-am compus ad-hoc, de !, 
tot mă aflu la capitolul in
venții !) că trec prin fața 
unei biblioteci, a unui la
borator. Putem, barem pe 
foarte tinerii neofiți în me
serii zgomotoase să-i prote
jăm, inzestrindu-i cu căști, 
așa cum i-am văzut pe a- 
locuri și cum ar fi bine să-i 
mai vedem și prin altele. 
Putem, în sfîrșit, fi ceva mai 

receptivi la citeva obiceiuri 
încetățenite pe aiurea și ca
re dau (atît cît dau) niște re
zultate pozitive, totuși. Ast
fel, pe pereții unei cafenele 
clujene am citit : „La noi se 
vorbește in șoaptă. Vă rugăm 
și pe dv. !“ Ce ne-ar costa 
dacă am multiplica acest a- 
fiș și l-am agăța și prin alte 
locuri ? Un restaurant bucu- 
reștean își făcea reclamă, 
chemîndu-ne într-o ambian
ță intimă, fără muzică (sub
linierea ii aparținea). De ce 
nu s-ar desființa microfoane
le orchestrelor din restau
rantele mici, ori diminua vo
lumul difuzoarelor din cele 
mari ?

Iubesc nepoții, dar iubind 
mai presus de orice adevă
rul, acesta îmi spune că pî
nă la liniștea de mîine a o- 
rașelor, e firesc să ne preo
cupăm și de cea de azi.

18,30; 20,45), Modem (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9: 11,15: 16; 
18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile III 
și IV) : rulează la Buzești (orele 
15.30: 19).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile I șl 
II) : rulează la Unirea (orele 
15.00: 19,30.

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Miorița (orele 9,30; 12,30;
16,15; 19,30), Tomis (orele 8—14 în 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15,30; 20,30).

CELE TREI NOPȚI----- ----------
IUBIRI : rulează la 
(ora 13).

PARIA : rulează la 
rele 8,45—16,15 în 
18,30; 20,45), Drumul 
15; 17.30 : 20), Moșilor 
18).

TIGRUL : rulează 
(orele 15,30; 13; 20,15), 
(orele 15,30; 18; 20.15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI 
la Moșilor (ora 20,30).

LUPn ALBI: rulează
Iești (orele 15.30; 18; 20,30), Volga 
(orele 9,30—15,45 în continuare : 18;
20.30) .

UN GLONTE 
RAL: rulează la
15.45: 18: 20 15).

TESTAMENTUL 
MABUSE : rulează 
rele 9; 11.15: 13,30- 18; 18.15; 20.30), 
Aurora (orele 9,15: 11.15: 13.30: 18: 
18.15: 20.30).

OMUL CARE VALORA MI-

ALE UNEI
Cotroceni

Lumina (o- 
continuare; 
Sării (orele 
(orele 15,30;

la Ferentari 
Crtngașl

rulează

la Glu-

PENTRU GENE-
Pacea (orele

DOCTORULUI 
la Gloria (o-

Prundul Bîrgăului, județul 
Bistrița-Năsăud pe nume In- 
drei Canta și Liviu Florea, mi
nați de un nefiresc spirit de 
aventură au hotărît să fugă în 
lume. Cel mai potrivit mijloc 
pentru așa ceva li s-a părut un 
autocamion al I. F. Bistrița pe 
care l-au furat de sub nasul 
paznicilor și au pornit cu el că
tre Cluj. încâlcind regulile de 
circulație s-au văzut urmăriți 
de miliție dar au sărit din mers 
într-un lan cu porumb și au 
scăput cu fuga aproape de 
Turda. De aici, cu un I.M.S., 
tot de furat, ajung la Tîrgu-Mu- 
reș apoi la Bistrița și Acasă, la 
Prundu Bîrgăului. unde Liviu 
rămîne, obosit de hăituiala. In- 
drei nu se lasă. Se mai plimbă 
o vreme, fură diferite mașini, 
profitînd de neglijența celor ce 
le păzeau, iar la Nepos lingă 
Năsăud, își încheie scurta ca
rieră de „automobilist" fiind 
prins la volanul unei autodube 
T.V. șl transportat, apoi, mai 
departe, de miliție. Bineînțeles, 
cu altă dubă.

• TANTI „MIA" LE LUA... 
MIA ! Popescu Maria 
„Tanti Mia" din Ploiești, 
Al. Vlahuță 54 se ocupa 
provocarea de întreruperi 
gale de sarcină. Clientela 
ferată : tinere femei, în special 
din mediu] sătesc, convinse 
de „tanti" că e mai bine să 
procedeze așa decît să-și lase 
sarcina să evolueze normal.

In schimbul „serviciului" 
oale 11-1 făcea, cerea de

zisă 
str. 
cu 

ile- 
pre-

P® 
la 

femeile „operate" suma de 1000 
de lei. Dacă nu putea obține 
atît se mulțumea și cu mai pu
țin. ba primea chiar și retri
buții în natură : găini, ouă, 
vin etc. Recent infractoarea a 
fost prinsă și condamnată la 
1 an și 8 luni închisoare. Re- 
oursul a fost respins de tribu
nalul județean.

(Urinare din pag. 1)

mai mare" — aprecia tovarășul 
Cinean Stelian.

Toate bune, pînă aici. Școala 
pregătește cadre, producția ve
rifică și dă o notă satisfăcătoare 
rezultatului muncii șl efortului 
depus, declârîndu-se mulțumită 
de calitatea pregătirii absolven
ților liceelor economice. Totuși, 
există un aspect îngrijorător al 
lucrurilor privind prima promo
ție a absolvenților liceelor eco
nomice ; în foarte multe cazuri 
ei rămîn complet nefolosiți. 
Acest aspect îl vom ilustra cu 
cîteva cifre : 'Liceul economic 
din Ploiești, cu o promoție de 
109 elevi, nu a putut repartiza 
în producție 66 dintre ei. La Bu
zău, din 78 de absolvenți au ră
mas neplasați în producție 52.

Iar scrisoarea unui grup de 
absolvenți ai liceului economic 
din Pitești este revelatoare pen
tru situația în sine și pentru sta
rea de spirit a acestora. Repro
ducem cîteva rînduri.

„Sîntem absolvenți ai Liceu
lui economic, promoția 1969. 
După trei luni de la absolvire, 
nu am reușit să ne găsim un Ioc 
în producție. Ne-am adresat tu
turor întreprinderilor de re
sort, dar am fost întâmpinați cu 
refuz.

Ne exprimăm convingerea că 
se va face lumină în situația în- 
cîlcită a liceului economic din 
Pitești".

Tovarășul profesor Mușat 
loan, directorul Liceului econo
mic din Buzău desfășoară în fața 
noastră o întreagă coresponden
ță începută încă în luna octom
brie 1968, pentru a asigura pla
sarea în producție a absolvenți
lor.

Dar să răsfoim corespondența, 
în luna noiembrie 1968, școala 
se adresează Ministerului învă- 
țămîntuiui. cerînd precizări asu
pra repartizării în producție a 
viitorilor absolvenți. Ministerul 
Invățămîntului răspunde prin 
adresa nr. 111. 374/68, următoare
le : „Repartizarea în muncă a 
absolvenților liceelor de specia
litate se face prin grija minis
terelor, a celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat 
sau a comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene în 
subordinea cărora funcționează

LIARDE : rulează la Popular (o-
18), Vitan (orelerele 15,30;

15,30; 18).
NOAPTEA :

(ora 20,30)
CRĂCIUN _ _ __ ______ ____

rulează la Vitan (ora 20,30).
STELELE DIN EGER : rulează 

la Munca (orele 16: 20).
ADIO GRINGO ; rulează la Fla

căra (orele 15,30; 18; 20,30).
MINA CU BRILIANTE : rulează 

la Arta (orele 9,15—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

ATENTATUL DE LA SARA.
JEVO r rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : rulează la Rahova (ora 
20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Progresul (ora 20,30).

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

rulează la Popular

CU ELISABETA :

VINERI, îl NOIEMBRIE 19M

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) ; CINE 
EȘTI TU ? — ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie : DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : STRIGOII — premie
ră — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20 ; Teatrul 
Mie : TANGO — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : PE 40 M LUNGIME DE 
UNDA — ora 19,30 ; Teatru! „C. I. 
Nottara" (B-dul Maaheru) : VIJE
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 ; (Sala Studio) :

Revelion extern — 1970. în 
acest an Biroul de Turism 
pentru Tineret s-a ocupat 
și de organizarea petrecerii re
velionului în străinătate. Patru 
grupuri vor fi astfel oaspeții 
tinerilor sovietici, după cum 
urmează : două din grupuri, 
formate din tineri din județele 
Iași, Sibiu, Cluj și Arad, vor 
sărbători Anul Nou la Lenin
grad, după o escală de cîteva 
Zile la Moscova, iar celelalte 
două, alcătuite din reprezen
tanți ai județului Constanța și 
studenților bucureșteni, vor pe
trece alături de tinerii mosco- 
viți. după ce, în prealabil, au 
vizitat Kievul. Alte două gru- 

PENTRU DEPUNĂTORII PE LIBRETUL

DE ECONOMII PENTRU TURISM

EXCURSII
IN U.R.S.S., JAPONIA,

FRANȚA, AUSTRIA
Aflăm de la C.E.C. că în ultimele zile numeroși cetățeni au 

devenit titulari de librete de economii pentru turism. De la 1 
noiembrie a.c., dată cînd a fost pus la dispoziția populației, pină 
la 15 noiembrie, 4.253 de persoane au efectuat la unitățile Casei 
de Economii și Consemnafiuni depuneri pe asejnenea librete.

Casa de Economii și Consemnafiuni acordă depunătorilor pe 
libretele de economii pentru turism dobînzi și prin trageri la 
sorți trimestriale, cîștiguri în excursii în străinătate organizate 
de O.N.T., precum și cîștiguri în bani pentru efectuarea de 
excursii individuale.

La prima tragere la sorți (tragerea pentru trim. IV/1969) se 
vor acorda drept cîștiguri excursii în Japonia eu vizitarea Expo
ziției Mondiale de la Osaka, excursii la Paris cu vizitarea Văii 
Loirei, excursii la Soci (U.R.S.S.) pentru efectuarea concediu
lui de odihnă, excursii în turul Austriei și excursii individuale 
pentru efectuarea cărora cîștigătorilor li se acordă, din valoarea 
cîștigurilor, suma de 3 000 lei în moneda țării in care se face 
călătoria individuală.

După cum s-a mai făcut cunoscut librete de economii pentru 
turism cu drept de participare la prima tragere la sorți se emit 
pînă la data de 22 noiembrie a.c., inclusiv.

liceele respective". Răspuns fi
resc și în limitele legii. Deci, 
școala urmează să se adreseze, 
în cazul în speță, Consiliului 
popular al județului Buzău, fiind 
subordonată acestuia. Lucru pe 
care l-a și făcut în 5 mai 1969, 
deci cu aproape 3 luni înainte 
de terminarea cursurilor și a 
examenului de bacalaureat. Re
producem în întregul său, răs
punsul obținut de la forul tute
lar :

Către s
Liceul economic Buzău :
La scrisoarea dv. nr. 225/1969, 

vă facem cunoscut că la unități
le subordonate Consiliului popu
lar al județului Buzău, nu avem 
în prezent posturi vacante de 
contabili sau planificatori care 
să poată fi ocupate de 
absolvenții liceului economic 
primul an de activitate.

Director 
ss Iosifescu Iosif 
Șef, serv.. org. salarizare, 
ss Nevelicico ~

către 
in

Eugen

nr 6559. din

se pot face în 
de situații ? 

liceelor econo- 
o sumă impor-

Adresa este ________ ______
liul popular al județului Buzău. 
Direcția planificare, salarizare, 
prețuri — cu 
9 mai 1969

Ce comentarii 
fața unei astfel 
Studiile elevilor 
mice reprezintă 
tantă de bani cheltuiți de către 
stat pentru fiecare absolvent. 
Nefolosirea lor în producție în
seamnă tot atîția bani irosiți din 
bugetul statului. Dacă nu sînt 
posturi vacante de economiști 
în județul Buzău, de ce au fost 
școlarizați elevi la un liceu eco
nomic ? Planurile de școlariza
re sînt alcătuite, după cum știm, 
pe baza propunerilor venite de 
la organele de resort, care, se 
presupune, au făcut o analiză 
a necesarului de cadre în per
spectiva dezvoltării economiei 
locale. Ce s-a întimplat pe par
curs. de ce nu pot fi plasați 
absolvenții liceului economic ? 
Oare toate posturile de econo
miști pentru care se cere califi
care medie, sînt ocupate cores
punzător ? Un sondaj rapid ne 
arată următoarele . din 83 pos
turi de contabili existente în 
județul Buzău la Consiliile 
populare comunale, 66 sînt ocu
pate de persoane

emisă de Consi-

ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
MANEVRELE — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : PA- 
PUCIADA — ora 16 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 18,30 ; (Cal. Victo
riei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30 ; Circul de Stat : RIT
MURILE ARENEI — ora 19,30.

» 17,09 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. Limba 
română (clasa a VIII-a). Tema : 
Vasile Alecsandri — procedee de 
analiză literară » 17,30 Chimie 
(clasele a VIII-a și a XH-a). Te
ma : Sistemul periodic » 18,00 Lu
mea copiilor » 18,20 Filmul „Mar
tin în Antarcttda" » 18,30 Podgoria 
de la Drăgășanl. Anchetă econo
mică » 19,00 Telejurnalul de sea
ră » 19,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto • 19,30 
Mai aveți o întrebare t Tema : 
Transplant de cord sau inimă ar
tificială 1 » 20,15 Film artistic
„Moartea Iul Joe Indianul" — o 
producție a studioului „București" 
» 21,55 Reflector — teleioileton 
cotidian • 22,05 Cadran — emisiu
ne de actualitate internațională 
• 22,35 Studio dans. Ansamblul 
cubanez de dans modern » 23,05 
Telejurnalul de noapte.

T.T
puri vor avea puncte termi
nus Budapesta și Varșovia.

Veritabile excursii — între 
5 și 9 ziie — ele vor cuprinde 
și vizitarea în fiecare țară a 
unor orașe și obiective turis
tice importante.

Paralel cu plecările tinerilor 
români în străinătate. România 
va fi, prin intermediul B.T.T., 
gazdă de 
puri de 
U.R.S.S., 
Aceștia 
Nou în 
Predealului și . ...
alături de tinerii noștri.

revelion pentru gru- 
tineri din Polonia, 
Iugoslavia, Ungaria, 
vor întîmpina Anul 
splendidu.1 decor al 

Pîrîuluj Rece,

I. A.

între 4 și 8 clase elemen
tare. La Uniunea coopera
tivelor de consum din județul 
Buzău funcționează. în mediu 
rural, 28 de contabili și 19 mer
ceologi voiajori cu studii ele
mentare. Făcînd- investigații, 
școala a mai descoperit 10 pos
turi la Bancă, locuri nou crea
te la Fabrica de geamuri și, 
probabil, mai sînt și o sumă de 
locuri de contabili înființate în 
cursul lunii octombrie la școlile 
centru de comună. Iată, la un 
prim sondaj, 123 posturi care ar 
trebui să fie ocupate de 
absolvenții liceului economic. 
Observăm, alăturînd cifra absol
venților neplasați în producție 
în județul Buzău la rezultatul 
sondajului efectuat, că locurile 
care reclamă calificare econo
mică medie depășesc numărul 
absolvenților care așteaptă să 
fie repartizați. Atunci ce se in- 
tîmplă ?

Tovarășul Rădulescu, secreta
rul Consiliului popular județean 
Buzău ne explică o situație de 
fapt, confirmată de juriștii con
sultați de noi.

Codul muncii îngrădește des
facerea contractului de muncă 
și nu prevede, ca o clauză, Obli
gația salariatului de a se califi
ca potrivit funcției ocupate, sau 
o clauză potrivit căreia angaja
tul cu studii necorespunzătoare 
funcției să poată ti înlocuit în 
momentul apariției unui cadru 
calificat. Deci, există această 
îngrădire legală. Totuși, sînt po
sibilități, ne spun o seamă de 
șefi ai serviciilor de personal 
din diferite instituții. Reprodu
cem, în rezumat, o părere co
lectivă reflectînd practica. „De 
obicei se procedează la desfiin
țarea postului pentru un ter
men scurt, apoi se reînființează 
încadrîndu-se omul cu studiile 
corespunzătoare". Uluitoare re
zolvare și Legală, nimig de spus! 
Dar. ne întrebăm, ce soartă îi 
așteaptă pe viitorii absolvenți ai 
liceelor de specialitate dacă 
joaca „de-a înființatul" și „des- 
ființatul" posturilor este sin
gura soluție de a-i încadra în 
producție ? E firesc ca posturile 
ce reclamă calificare medie să 
nu stea neocupate, treaba trebuie 
făcută de cineva, dar atunci 
cînd apare cadrul calificat, ce 
se întlmplă cu el ?

Ziarul s-a mai referit în două 
rînduri la situația precară a 
absolvenților liceelor economice. 
Este cazul să punem, de data 
aceasta întrebările fundamen
tale ;

• Planul de școlarizare co
respunde nevoilor reale de ca
dre medii de economiști ? Cine 
a stabilit acest necesar și de ce 
r.u se ocupă ca măsura înființă
rii liceelor economice să fie dusă 
pînă la capăt ?

• Dacă planul de școlarizare 
corespunde, nu este necesară e- 
miterea acelor legi sau găsirea 
unor forme de reglementare în-. 
cît absolvenții să poată ocupa 
posturile pentru care s-au pre
gătit, (în cazul cînd acestea sînt 
ocupate de cadre necalificate) ?

• Pentru mai buna folosire a 
absolvenților, liceele economice 
n-ar trebui orientate spre ra
muri moderne cum ar fi calcu
lul economic mecanizat și pro
gramare ?
• Există situații în care absol

venții refuză posturi care li se 
par neconvenabile — mai ales 
la sat : pentru reglementarea 
situației 
ceda la introducerea — odată 
cu reușita la- examenul de admi
tere în liceu — a contractului cu 
instituțiile și întreprinderile ca- 
re-i solicită ?
• Promoția de anul acesta tre

buie să-și ocupe integral locul 
în angrenajul muncii. Cînd se 
va rezolva situația sa ?

întrebările sînt adresate or
ganelor locale de stat județene 
care au în subordine liceele e- 
conomice, Ministerului învăță- 
mîntului și Ministerului Muncii, 
de la care așteptăm un răspuns 
pe care . să-l putem aduce, la 
rîndul nostru, la cunoștința nu
meroșilor cititori care ne în
treabă despre statutul absolven
ților acestor școli.

nu s-ar putea pro-
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ROMÂNI IN REZISTENTA
FRANCEZĂ
Există cărți care rfimîn în 

memoria noastră prin consem
narea unor fapte de viață de 
o mare forță evocativă. Volu
mul de față se înscrie în a- 
ceastă categorie prin amintiri
le pline de inedit și.prospeți
me, prin mărturiile vii despre 
fapte ale luptătorilor români 
antifasciști din rezistența fran
ceză.

Cartea ne dezvăluie un 
timp istoric zbuciumat în care 
forțele antiumane se dezlăn- 
țuiseră asupra Europei. Comu
niștii și antifasciștii români 
care luptaseră în Brigăzile in
ternaționale din Spania în anii 
războiului civil, se refugiază în 
Franța și, împreună cu alți 
patrioți români și de alte na
ționalități, care trăiau de mai 
mult timp acolo, organizează 
diverse acțiuni de subminare 
a mașinii de război germane, 
fiind integrați organizației 
Forțele franceze din interior 
(nume sub care este cunoscu
tă rezistența franceză).

Din amintirile unor 
viețuitori ai acestor 
desfășurate în condiții deose
bit de grble se poate reconsti
tui profilul unor luptători ro
mâni care au dat dovadă 
curaj și eroism pe întregul 
ritoriu al Franței ocupate. La 
Paris, Marsilia. Toulon, deta
șamentele române din Maquis 
luptau alături de franctirorii 
francezi, polonezi, cehi etc., 
angajînd acțiuni, uneori de

supra- 
acțiuni

de 
te-

FLOREA FUCARU

„FĂTFRUMOS DESCUL Ț"
Volumul conține trei po

vestiri „viclene": adresate 
copiilor, dar nu numai lor, 
iscate în fantezie, dar fantezia 
se suprapune ■ realității. în 
acest spațiu de interferență și 
dulce confuzie de planuri, to
tul devine posibil. Lansat pe 
meridiane imaginare, în cău
tarea unor inedite, modificate 
cronologii, visul artistului 
eliberează de real spre 
ademeni în perimetrul 
ponderabil al basmului.

Extraordinară este vocația 
pe care o probează scriitorul 
pentru universurile degradate, 
în destrămare. Viziunile gro
tești, halucinante, instantanee 
apocaliptice se întîlnesc, ade
sea, cu coșmarurile, într-o 
frază impecabilă, sculptată în 
materie dură, colțuroasă.

„După piatră“ pare un bo
cet păgîn, un deznădăjduit 
poem al vieții și morții. La o 
privire mai atentă, însă, ea se 
coagulează într-o imensă, neză
găzuită uimire în fața miraco
lului cuvîntului. A cuvînt-u- 
lui cam neglijat, disprețuit 
un pic, întrebuințat cu zgîr- 
cenie, fără să i se bănuiască 
miile de inflexiuni ureînd 
apoteotic către imn și cobo- 
rînd carbonizate în blestem. 
A cuvîntului care și-a găsit 
în Florea Fugaru un veritabil 
magician, autoritar și inge-

DESPRE DIVAGAȚIE )
Argintescu-Amza are darul rar 

al divagației pe care îl folosește 
cu o mare voluptate în împreju
rări dintre cele mai diverse. Une
ori, cînd scrie cărți. Divagația are 
și ea, atunci cînd este făcută cu 
știință, regulile sale și, în virtutea 
unui asemenea considerent, pu
tem afirma, de pildă, că mono
grafia despre Lucian Grigorescu 
urmează și ea în linii foarte ge
nerale o schemă prestabilită. Pa- 
rafrazîndu-l pe autor care deplîn- 
ge undeva pericolul „șablonizării 
șablonului" am putea, cu doza de 
humor necesară, să ne plîngem și 
noi de pericolul divagării din 
divagație Cu această frază am 
explicat, credem, foarte, pe scurt 
„tehnica" folosită de Argintescu- 
Amza la scrierea cărții despre 
Lucian Grigorescu. In loc s-o ia 
sistematic și metodic de la a la 
z, cum face orice istoric (și nu 
altceva) de istoria artei cînd 
scrie despre un creator, Argintes
cu-Amza te aruncă dintr-o dată 
într-o zonă a reflecțiilor despre 
artă, pretextul fiind, inițial, cate
gorica afirmație că în persoana 
lui L. G. găsim „unul din cei mai 
personali post-impresioniști în ca
dre mondiale" (p. 5). Treptat, 
treptat, după considerații foarte 
generale privitoare și la post-im- 
presionism ca fenomen, ajungem 
și la Lucian Grigorescu, mai întîi 
la om, căruia i se face un foarte 
sugestiv portret, punîndu-se în 
legătură directă modul de mani
festare al individului cu realiză
rile operei sale. Trecerea de la 

r

amploare. în lupta împotriva 
trupelor hitleriste de ocupație.

Mulți patrioți români au 
căzut atunci în luptă. Revin 
în memoria noastră nume ca 
Nicolae Cristea, Francisc Boc- 
zor, Ion Călin, Iancu Zilber- 
man, Andrei Sas Dragoș, Iosif 
Clisei, Olga Banele, Alexandru 
Lazăr, Ton Crăciun etc., care 
semnifică tot atîtea momente 
ale solidarității internaționa
liste a comuniștilor și antifas
ciștilor români.

In volum găsim consemnat» 
și numele unor scriitori fran
cezi de origină română, prin
tre care : Tristan Tzara, Ila- 
rie Voronca, Barbu Fundoia- 
nu, Elena Văcărescu, care au 
sprijinit rezistența franceză în 
anii grei ai ocupației hitleris- 
te prin conferințe publice, ar
ticole în presa ilegală, ajutor 
material și moral acordat pa- 
trioților. Constituirea Frontu
lui Național Român în toamna 
anului 1943, avind ca preșe
dinte pe savantul român. Tra
ian Vuia, a avut un rol impor
tant în mobilizarea tuturor 
românilor aflați în acea vreme 
în Franța în desfășurarea u- 
nor acțiuni antifasciste. Mesa
jul transmis de către Traian 
Vuia guvernului român de la 
București, imediat după răs
turnarea regimului antones- 
cian, sintetizează astfel contri
buția patrioților români, lup
tători în rezistența franceză i

' -. I
nios. De aceea el î' va accepta >• 
provocarea, îi va sesiza pe Ioc 
intențiile și îi va oferi sune
tul de argint, în gama cerută 
de acesta. Așa îmi explic ab
sența oricărei stridențe, acor
dul fin al stilului la situația

autenticitatea 
a limbajului.

circumscrisă, 
impresionantă

De altfel, în interiorul aces
tui chenar ingenuu, înconju- 
rînd o arie treierată, alterna
tiv, de secvențe realiste 
și fabuloase, singurul ele
ment pe de-a-ntregul rea
listic se dovedește tocmai lim
bajul • „— Ce fu asta, dadă ? /

una la alta se face brusc și, par
că, într-un fel nedeliberat. „In 
reala intimitate — scrie, de pildă, 
autorul — era un mare afabil și, 
în orice caz, un iremediabil 
cordial. Luxurianta cordialitate 
caracterizează si bogatul său cro
matism pictural din perioada o- 
perei sale celei mai specifice" 
(p. 12) Causeriea continuă(p. 12) Causeriea

apoi cu referiri la complexitatea 
personalității pictorului, impuse 
pînă la relevarea de amănunte a- 
parent fără forță de sugestie. Pe 
o pagină de carte, spre exemplu, 
Argintescu-Amza se exersează în 
a arăta ce exprimă din punct de 
vedere artistic faptul că Lucian 
Grigorescu nu înjura. Frazele sînt 
fermecătoare, cu un ușor iz mo
ralizator, menite a pune în evi
dență, „monumentalitatea biolo
gică a personajului" care, în 
fine, după „șueta" de rigoare a 
autorului cu cititorul, este prac
tic demontat in bucățele (alt as
pect al divagației, deși aparent e 
o apropiere de obiect). Tablou
rile mai importante sînt descrise 
ji analizate stabilindu-se locul și 
semnificația lor în ansamblul o- 
perei. O periodizare strictă nu
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„Această mișcare patriotică 
românească grupează pe toți 
compatrioții antifasciști din 
Franța, pe toți cei care, timp 
d» patru ani, sub povara ocu
pației germane, au suferit pri
goana ocupantului și a agen- 
ților lui Antonescu în Franța 
și care, cu arma în mină, în 
Forțele franceze din interior, 
au combătut dușmanul nazist".

Cartea se remarcă. îndeo
sebi, prin' valoarea conținută 
în faptele de viață relatate, 
prin bogăția evenimentelor și 
intensitatea afectivă a trăirii 
lor, constituind în același timp 
un exemplu de dăruire pînă 
la sacrificiu pentru o cauză 
dreaptă. Tineretului i se oferă, 
prin intermediul acestor 
gini de istorie reală, un bun 
prilej pentru cunoașterea unor 
aspecte mai puțin cunoscute, 
din biografia comuniștilor și 
antifasciștilor români.

Pa'

MIKCEA CRISTEA

cu 
fie, 
toți

de 
el,
Și
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Baba i-a răspuns scurt, 
dușmănie: / — Ce să 
Ștefane ? Păcate ! Plătim 
pentru unul, că Dumnezeu 
n-alege. îi bate pe toți. / Moș 
Ștefan fura cu sacul din 
cîmp... A răspuns repede...: / 
— Ce-i pasă lui de ce facem 
noi, aicia jos ?... Noi ne ames
tecăm în tîrla lui ? Furăm 
la el ?.. Am fura și de la 
dar n-ajungem, că stă sus 
n-avem scară".

Mai extins și mai fidel 
parelor genului, „Făt-Frumos 
desculț" este o proiecție rol 
mantică. enormă, a secetei și 
cutezanței, a vălmășagului 
unei înfruntări colosale. în
tr-un anume sens, o epopee, 
în fraze solzoase și flexibile, 
vîjiind, asemenea plesnei co
zilor de balaur, pe cremenea 
șuierătoare a unui verb în 
necontenit impuls inelar. Au
torul potențează cu abilitate 
o stare tensională liminară 
printr-o observație — șoc. Și 
dacă, în final, revenirea, pre
cis localizată, în plan teres
tru. s-ar fi operat cu mai 
multă discreție, reproșurile 
critice ar fi rămas fără obiect.

Oricum. însă. „Făt-Frumos 
deșculț" integrează climatului 
nostru literar un talent da 
excepție.

«
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este făcută căci, dacă ar ti să 
îl credem pe autor, „periodizarea 
este cu atît mai puțin concluden
tă la o sensibilitate autentic im
presionistă... adică la o sensibilita
te înrădăcinată in spontaneitatea 
senzației, mai ales cînd este 
vorba de cel mai intim contact 
cu natura, în cadrele peisajului 
propriu-zis" (p. 35). In substratul 
fiecărei analize de tablou te pîn- 
dește ideea că Lucian Grigorescu 
este un foarte mare pictor, idee 
pe care A. A. o insuflă consecvent 
lectorului. Neajunsul nu provine 
de la faptul că ideea din sub
text ar fi neadevărată, ci din rap
tul că pedalarea pe ea într-un 
mod prea insistent o face, para
doxal, mai puțin convingătoare. 
Nu i se poate însă, evident, cere 
lui Argintescu-Amza să scrie o 
carte cu tipic, după rețetele acre
ditate. Divagația îmbinată cu in
sistența asupra unor idei perso
nale, în bună parte exacte, are 
ca efect un melange care expri
mă mai mult personalitatea unui 
autor decît punctul de vedere 
riguros al unui istoric de artă. 
Artificiul îl preocupă mai mult 
Pe Argintescu-Amza care îl cul
tivă cu voluptate, spre deliciile li
terare ale cititorului amator de 
artă.

GBIGORE ARBORE
*) Argintescu-Amza, Lucian 

Grigorescu, Colecția Maeștrii ar
tei românești, Ed. Meridian^ 
1969, V



Joi dimineața a plecat spre 
Santiago de Chile delegația Co
mitetului ~ 
Comunist 
tovarășii 
membm al Comitetului Executiv, 
secret: al C.C. al P.C.R., și
Constârifin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Co
munist din Chile, va participa la 
lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass și Bujor Sion, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Central al Partidului 
Român, formată din 
Dumitru Popescu,

slovacia, condusa de dr. Jaro
mir Obzma, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră, a plecat joi la amiază 
spre patrie.

Ministrul agriculturii și sil
viculturii, Angelo Miculescu, a 
primit joi dimineața pe ad
junctul ministrului agriculturii 
al S.U.A., Clarence Palmby, 
care se află într-o vizită de 
cîteva zile în țara noastră.

La Opera din Dublin, pe 
cărei scenă au cîntat cu succes 
numeroși artiști români, va sus
ține spectacole un nou grup de 
soliști din țara noastră. Sînt invi
tați să-și dea concursul, sub ba
gheta cunoscutului dirijor Napo- 
leone Annovazzi, între 24 noiem
brie și 13 decembrie, cântăreți de 
la operele din Timișoara, Con
stanța și Brașov .

(Urinare din pag. I)

Delegația de activiști «1 
Partidului Comunist din Ceho-

La invitația Grupului inter
parlamentar al R. D. Germane, 
joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre Berlin, o delegație a 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, oare va face o vi
zită în această țară.

în cadrul Expoziției internațio
nale de invenții deschisă între 7 
și 15 noiembrie la Niimberg, Ro
mânia a participat cu cinci pa
tente selecționate de experți ai 
Oficiului de stat pentru invenții.

Invențiile românești au întrunit 
aprecierile unanime ale specialiș
tilor, trei dintre ele fiind distinse 
cu medalii de aur.

(Agerpres)

Joi dimineață a pfirksit Ca
pitala îndreptîndu-se spre 
Berlin delegația C.C. al U.T.C. 
condusă de tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului care, la 
invitația C.C. al Tineretului 
Liber German, va face o vizi
tă în Republica Democrată 
Germană. Da plecare, pe aero
portul Băneasa au fost de fală 
Mircea Angelescu, Traian Ște- 
fănescu, Gheorghe Stoica și 
Iosif Walter, secretari ai C.C. 
al U.T.C., membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

Joi a părăsit Capitala în
dreptîndu-se spre Paris, dele
gația Mișcării Tineretului Co
munist" Francez (M.J.C.F.), 
condusă de Paul Augot, mem
bru al Biroului Național al 
M.J.C.F., vice-președinte la 
„Loisir et Vacance" care la in
vitația C.C. al U.T.C. a vizitat 
țara noastră. La plecare pe 
aeroportul Băneasa au fost de

leșilor și găsisem printre micro
biștii de aici — pitorești ca pre
tutindeni — o amărăciune soră 
cu indiferența și lehamitea, un 
sentiment de neagră supărare 
,pi Cupirman și șeilalț’", de 

fapt o imagine concludentă asu
pra a ceea ce poate să însemne 
căderea în disgrație a unei e- 
chipe ca urmare a insucceselor 
repetate și, mai eu seamă, ca 
urmare a inexistenței vreunui 
semn de redresare. Desigur, nu 
acest perimetru de ziar, destinat 
etapei în ansamblul ei, este lo
cul unde să putem angaja o dis
cuție cu -secția de fotbal a pu
ternicului (în alte domenii) club 
universitar ieșean. Dar măcar 
așa, în goana pixului, ne facem 
datoria de a le evoca tovarășilor 
de la respectiva secție atmosfera 
sumbră creată de rezultatele e- 
chipei de care domniile lor răs
pund — o echipă, de altfel, sim
patizată și dincolo de plaiurile 
moldave — și de a-i invita să 
mediteze ceva mai aprig la re
aducerea bucuriei în rîndul atî- 
tor și atîtor suporteri legați 
cîndva cu toate nădejdile fot
balistice de team-ul aflat sub 
bagheta antrenorului Justin.

...Care va să zică, la Iași, ime
diat după terminarea etapei a- 
ducătoare de lanternă pentru 
Politehnica, am consemnat In 
rîndul microbiștilor o stare de 
spirit tihnită, o indiferență nu 
lipsită de culoarea umorului, 
căci l-am auzit pe un june ope
rator chimist de la marea Uzină 
de fibre sintetice, strigînd din 
goana tramvaiului, către un amio 
de pe trotuar, următoarele : 
„Nu ti supără, Costachi ; la 
anul o să avem cuplaj di B, că 
Nicolina-i cap di serie tn Șe, 
măi băieți, măi !•..“ Peste Galata

IN ETAPA A Xll-A

SURPRIZELE IV BUCUREȘTI

Cronica U. T. C

Aproape se scursese prima re
priză a partidei Dinamo—Ra
pid și mare lucru, adică fot
bal, nu văzusem pe teren. Evolu
ția destul de obosită, fără ori
zont, a ambelor echipe ne de
cepționase. Ne părea rău că 
efortul și așteptările unei asis
tențe atît de numeroase — peste 
25 000, cifră record, cred, pen
tru stadionul din Ștefan cel 
Mare — nu erau răsplătite pe 
măsură. Nte încerca chiar gîndul 
de a alerga în pauză pînă în 
Dealul Spirii, în căutarea unui 
alt derby. Drept argumente pen
tru o cronică numai de-o repri
ză îmi notasem că Greavu se 
manifestă prea speriat, Dumi
trache nu prea are priză la 
minge ca și duminică cu gre- 
eii, Năsturescu, iese cu mingea 
în aut, Dinu — dinamovistul, 
pare greoi, Neagu fuge cu capul 
în pămînt; Pîrcălab — de ce l-o 
fi recomandtnd unii cu atîta 
aplomb pentru lot? — se tnvîr- 
tește pe loc autodribllndu-se, 
Dumitru cîștigă duelurile unde 
nu te aștepți și pierde cu de
zinvoltură acolo unde situațiile 
par simple, Angelescu rămîne 
un neînțeles, Ghergheli nu re
alizează nimic, că însusi arbitrul 
Bentu aplică legea avantaiu- 
lui și prevederile regulamen
tului după niște vederi proprii, 
originale...

Dar, neprevăzutul se produ
ce și după aceea n-am mai fi 
nărăsit meciul pentru nimic in 
lume. Cum a venit lovitura de 
teatru ? Ștefan, fundașul rapi
dist de pe dreapta, înaintează 
încet, nu-i iese nimeni înainte 
eă-l stînjenească, celălalt fun
daș, Lupescu, sesizează ocazia 
și, setos după gol cum îl știm 
— a devenit a doua lui profe
siune în arenă — se lansează 
spre poarta lui Coman. Intr-o

perfectă sincronizare, cînd Lu- 
pescu era bine înfipt în dispozi
tivul defensiv dinamovist, Ște
fan îi trimite mingea magis
tral — Coman se afla ieșit mult 
în afară — o lovitură de mae
stru cu capul și mingea, depă
șind portarul, intră în plasă 
bară. 1—0 pentru... oasDetii 
Giulești.

Era minutul 34. De-acum, 
abia, începea jocul. Partida, in
credibil, îmbracă altă față : ac
țiunile capătă cursivitate, situa
țiile periculoase la porți sînt 
mai dese, publicul tresaltă, sem
nele de întrebare curg : cine 
va învinge pînă la urmă ? Nea- 
gu — băiatul acesta relevă în

sub 
din

de-

,ac-

DERBY
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tehnică 
ratează 

36, cum 
rîndurț

unele împrejurări o 
atit de rudimentară — 
o bună ocazie în min. 
va mai face în cîteva 
pînă la sfîrșitul bătăliei. Și vine
situația care încheie — min. 38 
— practic și matematic vorbind, 
istoria meciului. O pasă, fără 
«ă pară decisivă, a lui Năstu
rescu către Dumitru ; ultimul 
sesizează ieșirea inoportună, 
mult în față, a lui Coman, un 
voie senzațional, ă la Bobby 
Charlton, și... 2-0 pentru băie
ții în vișiniu din Grant.

La două echipe de forțe e- 
gale, 2—0 e o cifră. Deși evo
luția ulterioară a partidei lăsa 
să se întrevadă că meciul nu • 
jucat, totuși verdictul era sem
nat încă în min. 34 — la primul 
gol. Echipa feroviară, descă
tușată de tracul mizei, a jucat, 
în

mai avut cel puțin 4-5 ocazii 
rarisime de gol, ca aceea a lui 
Dumitru din. min. 75. Pio
nii de bază ai Rapidului au fost, 
în ordine : Angelescu — un 
neobosit și excelent coordonator 
de joc — Dumitru și întreg com
partimentul defensiv. Buni au 
fost în acest joc, Codreanu și 
Năsturescu.

Surprinde evoluția neconvin
gătoare a echipei Dinamo, team- 
ul cu <=«i mai mulți selecționa- 
hili de marcă. Toate eforturi
le lui Dumitrache, Lucescu 
Radu Nunweiller, Ghergheli 
Dinu s-au soldat cu... nimic. A 
lacurile, acțiunile lor, lipsit» 
de clarviziune, ăe spontaneita
tea cu care ne obișnuiseră, se 
spărgeau fragile de zidul apără
rii rapidiste. Uneori în doi oa 
meni Rapidul ataca mai pericu
los. Care ar fi explicațiile 
interior privind evoluția 
așteptări șl previziuni a 
moviștilor cel mai bine poate 
să știe doar antrenorul, 
șor, a cărui lecție dată lui An
gelo Niculescu, în cadrul unei 
anchete a ziarului „Sportul" de 
miercuri, demonstrează dexte
ritate și competență ! Sau e mai 
greu să vezi umbrele din pro
pria grădină ? Oricum, inimo
șii suporteri ai celei mai tine
re echipe, au dreptul să fie su- 
părați.

din 
sub 

dina-

Nicu

v. căbulea
P.S. Regretabil și sondamna- 

bil gestul jucătorului rapidist 
Dinu, care, la o altercație, l-a 
lovit brutal și cinic pe Radu 
Nunweiller, care se afla la pă- 
mînt, fără minge. Atît comisia 
de disciplină a Federației cît 
șl clubul au datoria să dezbată 
acest caz și să aplice sancțiuni
le de rigoare.

PELE - REGELE...
GOLURILOR I

Dumitru Gheorghișan, 
membru al Biroului C.C. ai 
U.T.C., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C. și aetiviști ai C.C. al 
U.T.C.

Joi după amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația C.C.

al U.T.C condusă de tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
ai U.T.C., care la invitația C.C. 
al K.I.S.Z. a făcut o vizită în 
Republica Populară Ungară. 
La sosire, pe aeroportul Bă
neasa au fost prezenți tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. a| U.T.C. si activiști ai 
C.C. al U.T.C.

ÎN ORGANIZAREA
loasă ca cea din facultate, dar 
mult mai dinamică, mai acer
bă. Era, după diplomă. întî- 
iul atestat în meserie. Cum 
l-a trecut ? O spun faptele. 
Silozul, dat recent în folosin
ță (cu finisajul neexecutat 
încă) se înalță impunător în 
fața barăcii — birou în care 
discutăm. Este un siloz u- 
riaș, cu o capacitate de 
300 vagoane — și aceasta în
că n-ar însemna cine știe ce, 
dacă n-am sublinia faptul că 
este unic (nu numai în țară !) 
în ceea ce privește soluția 
tehnică. Hala de sortare — 
citiți' sticlă și beton acope
rind, de la 12 metri înălțime, 
o suprafață de o jumătate de 
hectar — este realizată în 
sistem monolit ; noui.îte si 
curaj, dar și stăpînice pro
fundă a cheilor tehnicii.

Dacă îl întrebi de ce-și 
aduce mai cu osebire amin
te, Ion Costea îți va povesti 

unică întîmplare : turnarea 
l>.goanelor la hala de sortare. 
Acțiunea trebuia realizată 
continuu — și pe timp fru
mos. Deși buletinul meteoro
logic le era favorabil, șeful 
lotului a hotărît : vom turna 
zi și noapte. Zi și noapte nu 
s-a desprins de pe șantier, 
dintre constructori. O săptă- 
mînă. O săptămînă de efort 
încordat cu realizarea deta
liilor tehnice, cu exigențele

PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

a

calității, cu nervii. Seara, ,1a 
încheierea lucrării, au cin
stit succesul. A doua zi a 
plouat.

îl întreb pe Ion Costea și 
despre alte aspecte ale vie
ții lui dincolo de șantier. 
„Știți, la noi șantierul este 
totul- între timp, un film, o 
carte, ceva muzică..." între 
timp, mai adaug eu, s-a înfi
ripat o poveste de dragoste, 
s-a întemeiat un cămin, se 
așteaptă un fiu. Intre timp 
înseamnă viață la fel de pu
ternic trăită, ca și cea de pe 
șantier. Numai că tînărului 
inginer constructor îi place să 
vorbească mai mult despre 
viața lui de șantier. încer- 
cînd să aflu încotro i se 
îndreaptă dorințele acum, la 
terminarea originalului si
loz. Ion Costea răspunde, 
ușor nedumerit de întrebare : 

.,,Cum încotro? în construc-
<i, desigur. Avem atitea de 

'tăcut în județul nostru. Și 
apoi, nu uitați, dacă am optat 
pentru culoarea albastră, a- 
ceasta înseamnă că am optat 
definitv. Fără să apelez la 
cuvinte mari, aș vrea să înțe
legeți că șantierul a devenit 
modul meu de a fi".

I. ANDREIȚĂ

P.S. Fotografia pe care o 
vedeți 11 reprezintă pe tînărul 
Ion Costea în anul opțiunii 
lui pentru culoarea albastră 
a șantierelor. Aceasta s-a 
petreout în 1961 — și a ținut 
s-o desprindă —spre a fi 
reprodusă in ziar — din le
gitimația de student.

întîmplătoare, slab dirijată, 
organelor de execuție.

Pentru întocmirea balanței 
de corelare capacitate-încăr- 
care în activitatea de progra
mare sînt necesare informații 
primite din mai multe activi
tăți.

• Din sectorul planificării 
se primesc informații pri
vind capacitățile de producție 
pe grupe de utilaje și locuri 
de muncă. în dinamica lor.

• Din activitatea tehnolo
gică se primește documentația 
tehnologică care, în afară de 
încărcarea specifică pe unită
țile de capacitate, trebuie să 
cuprindă și devansarea fiecă
rei operații față de termenul 
de livrare.

• De asemenea sînt cunos
cute din activitatea de desfa
cere termenele de livrare din 
contracte.

Aceste informații sînt nece
sare întocmirii documentului 
amintit. DEVANSAREA FIE
CĂREI OPERAȚII FAȚĂ DE 
TERMENUL DE LIVRARE 
ESTE UN ELEMENT NOU. 
înainte de a stabili termenul 
calendaristic de fabricație 
pentru fiecare piesă în parte 
trebuie să fie determinate 
devansările pentru fiecare 
subansamblu, fază și operație 
în parte în funcție de data 
livrării, prevăzută prin con
tracte. Devansările se stabi
lesc de tehnolog și se înscriu 
în fișele tehnologice. Tehnolo
gul, pe baza graficelor-rețea, 
întocmite pentru fiecare pro
dus, pe activități mai mari, 
stabilește intervalul de timp 
necesar pentru montajul pro

dusului la care adaugă, pen
tru fiecare operație, intervalul 
de timp stabilit. în dreptul 
fiecărei operații este indicată 
devansarea totală față de data 
terminării produsului.

La întocmirea balanței de 
corelare capacitate-incărcare. 
se pleacă de la termenul de 
livrare comunicat de serviciul 
comercial și de la devansarea 
pentru fiecare operație pre
zentată în documentația teh
nologică. Prin scădere se de
termină termenul de pro
gramare a fiecărei operații.

Corelarea dinamică, pe ter
mene scurte, a capacităților 
cu încărcarea, asigură respec
tarea în execuție a termenelor 
din program, creează posibi
litatea urmăririi programelor 
de producție pe parcursul rea
lizării lor. Acest document 
furnizează informații pentru 
stabilirea continuă a număru
lui de muncitori de bază pe 
secții, ateliere, locuri de 
muncă. în conformitate cu ne
cesitățile de producție, redis
tribuirea utilajelor în cadrul 
întreprinderii, determinarea 
disponibilităților și necesaru
lui suplimentar de utilaje, 
stabilirea colaborărilor cu alte 
unități (pentru operații la

care, din balanță, rezultă că 
întreprinderea nu are capaci
tate de execuție în perioada 
respectivă).

Programul de producție ela
borat pe baza documentului 
„balanța corelare capacitate- 
incărcare" furnizează informa
ții pentru indicarea termenelor 
de aprovizionare și stă la baza 
lansării dispozițiilor de lucru 
către executanți. în acest flux 
informațional se leagă direct 
necesarul de muncitori cu 
programul de producție, se in
dică precis ce materiale și la 
ce termene trebuie să soseas
că pentru realizarea operații
lor programate. în acest fel 
aprovizionarea nu se mai 
face pe trimestru ci într-o 
succesiune continuă și logică 
a executării produselor, eli- 
minîndu-se stocurile care apar 
în prezent, mai ales cele su- 
pranormative. Acest angre
naj : balanță- program-dispo- 
ziție de aprovizionare — care 
începînd cu anul viitor • se 
va generaliza treptat în eco
nomie — asigură principalele 
corelări necesare executării 
programului de producție.

cobora un amurg de flacără iar 
dintr-o zare — cam dinspre O- 
radea — sufla un vînt că lama, 
în rest... pași buni.

...Dar mă întreb : ce va fi fost 
ieri după masă, în Giuleștii ridi
cați spre șefie printr-o nouă is
pravă a lui Lupescu !... Și cum 
va fi răsunat Piteștiul, după iz- 
bînda aspră a zidului condus de 
Olteanu, de data aceasta rămas 
nestrăpuns chiar și după minu
tul 94 ! Și cum vor fi răsuflat 
ușurați suporterii Farului, ai 
dinartioviștilor băcăoani, ai stu
denților craioveni și ai ferovia
rilor .din Cluj, după victoriile la 
limită, obținute de favoriții lor ! 
O etMpă cu patru victorii „la 
mustață" — victorii numite „ita
liene", pare-mi-se —, cu un re
zultat alb, cu numai două victo
rii, la două goluri diferență și, 
în sfîrșit, cu recordul eficacită
ții obținut de ultima clasată a 
etapei, o etapă de mare luptă 
(așa cum a fost partida de pe 
micul ecran) ori una a atacuri
lor deficitare (căci deficitari 
s-au dovedit a fi, în această e- 
tapă, mai toți marcatorii 
faimă ai campionatului).

Concluzia tehfiică ? Să o 
săm pe seama specialiștilor,
vom zice, făcînd ca de obicei un 
„spirit de glumă", că joi, după 
nunta cu grecii, fotbalul nostru 
divizionar, era încă mahmur — 
și vom aștepta cu nădejde — op
timiști ca întotdeauna —> eveni
mentele etapei de duminică, e- 
tapa a 13-a. Brr !

DIAGRAMA

Cel de-al 1 000-Iea gol Înscris de 
faimosul fotbalist brazilian Pele a 
fost realizat miercuri seara, dln- 
tr-o lovitură de la 11 m, în mi
nutul 78 al meciului Santos-Vasco 
da Gama, meci disputat pe ma
rele stadion Maracana din llio de 
Janeiro. Imediat după șutul ice 
pecetluia un fabulos record din 
Istoria fotbalului, Pele a părăsit 
terenul sub furtuna de aplauze a 
tribunelor. întreaga Brazilie — 
transmit corespondenții de presă 
— a salutat cu urale tradiționalul 
„goooool" al radioreporterilor.

Portarul echipei Vasco da Ga
ma, Andrada (un jucător de ori
gine argentiniană), a făcut tot 
posibilul pentru a împiedica „per
la neagră" să înscrie. In momen
tul penalty-ului rezultatul era 
egal 1—1. Pele nu și-a dezamăgit 
însă suporterii, plasînd imparabil 
mingea în colțul din stingă al 
porții. La sfîrșitul meciului, Pele 
a primit un tricou al echipei Vas
co da Gama, avînd pe spate cifra 
1 000 și desenul stadionului Mara- 
cana. Emoționat, Pele a declarat 
reporterilor : „Cînd ani marcat 
astă-seară cel de-al 1 000-lea gol 
m-am gîndit Ia toți copiii șamani 
din lume". Apoi el a dezvelit pla
ca comemorativă de la stadionul 
Maracana, care va reaminti tot
deauna amatorilor de fotbal a- 
ceastă performanță.

Recordul Iul Pele a fost comen
tat și de cîțiva celebri fotbaliști. 
Iată opiniile lor : Bobby Moore — 
căpitanul echipei Angliei : „A 
marca 1 900 de goluri este o mare 
ispravă. Să sperăm însă că Pele 
nu se va apropia de cifra de 2 000 
de goluri. în dauna noastră, la 
viitorul campionat mondial din 
Mexic". Vwe Seeler (R.F.G.) : „Ar 
trebui să marchez încă 300 de go
luri ca să egalez acest record. 
Pole nu este doar un idol al tine
rilor fotbaliști, el este un monu
ment viu ai fotbalului internațio
nal".

Just Fontaine (Franța) : „Indis
cutabil este cel ir.ai bun fotbalist. 
Acest palmares confirmă super- 
clasa Iul Pele. Desigur au'existat 
golgeteri de talia unui Dl Stefa
no, dar in actualul context al 
fotbalului defensiv va fi dificil 
pentru orice jucător să obțină un 
rezultat asemănător".

cu

lă-
Noi

PLANUL Șl
VOR FI

ETAPEI
scris Canlaro, de două
min. 20 și 45 și Ciutac min. 70.

C.F.R. CLUJ — U.T.A. : 1—0 
(1—0). Singurul gol al partidei 
a fost realizat de Schwartz, 
min. 4.

surprinzîndu-1 pe

sfîrșit, Deselnlcu să 
scorul. Apoi în ml- 
Bădin speculează o 
greșeală a portarului 
și egalează 1—1. Cu

DINAMO 
CLUJ : 2—1 
ne Daniel, min. 28, Dembrov- 
schi, min. 55 pentru băcăuani 
șl Oprea min. 48 pentru stu
denții clujeni.

BACĂU — „U“
(1—0). A înscris E-

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — PETROLUL : 2—1 (0—0). 
Evoluție pasionantă a scorului. 
70 de minute au trebuit să aș
tepte spectatorii craioveni pînă 
cînd, în 
deschidă 
nutul 85 
flagrantă 
Gaboraș
trei minute înainte de sfîrșitul 
partidei Oblemenco își aduce 
aminte că luptă pentru titlul 
de golgeter și înscrie aducînd 
victoria craiovenilor cînd nici 
nu se mal așteptau.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID : 0—2 (0—2). Scorul a 
fost stabilit în prima repriză 
de Lupescu în min. 34 cînd a 
reluat cu capul o excelentă 
centrare a lui Ștefan și de Du
mitru în min. 38 cu un șut de 
la 18 metri 
Coman.

FARUL — JIUL : 1—0 (0—0). 
Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Georgevlci (în pro
prie poartă), min. 50.

CRIȘUL ORADEA — „POLI" 
IAȘI: 2—0 (2—0). A înscris
Harșany minutul 15 șl 31.

A.S.A. TG. MUREȘ — STEA
GUL ROȘU : 3—0 (2—0). Au în-

STEAUA — F.C. ARGEȘ : 
9—0. Cu toată dominarea in
sistentă a gazdelor scorul a 
rămas alb.

continuare, ca la carte.

HIBOIAI

Radu Nunweiller iese de pe teren. Rapidistul Dinu l-a „executat" 
fără milă 1

Foto: C. CIOBOATĂ

ANGAJAMENTELE
ÎNDEPLINITE

Indiscreție în interiorul Fabricii de tricotaje din Suceava.

PE AICI NU PREA
AM TRECUT"

depus eforturi deosebite pentru 
atingerea scopului propus. în 
ciuda acestor eforturi, ne rămîn 
încă multe de făcut pe linia ca
lificării. Nu trebuie să uităm că 
doar 5 la sută din salariații 
noștri sînt oameni cu experință, 

au mai lucrat în întrcprin- 
cu un astfel de profil.

(Urmare din pag. I)

spune inginerul șef al fabricii. 
Am folosit toate posibilitățile, 
credem noi, pentru a școlariza 
cit mai mulți tineri, pentru a-i

face să deprindă tainele mese
riei. în corpul de depozite și 
ateliere am montat mașini și din 
martie și pînă acum, s-au califi
cat aici aproape 500 muncitori. 
De asemenea, la locurile lor de 
muncă, maiștrii și inginerii au

discuțiile purtate cu con
ducătorii procesului de producție 
au fost evidențiați mulți tineri 
care au răspuns la toate soli
citările șantierului sau ale .în
treprinderii. Aproape despre toți 
ni s-a vorbit cu înflăcărare, 
chiar cu patos : „Ei sînt în frun
te. ne-au sprijinit mereu, sînt 
harnici, întreprinzători etc." 
Cînd îi rugam însă să ne spună 
cîteva cuvinte și despre organi
zația U.T.C., despre comitetul ei, 
se așternea imediat o lungă tă
cere sau auzeam cîteva propozi
ții echivoce. De ce oare ? Cum 
la plenara C.C. al U.T.C. din 
10—11 octombrie 1969 au fost re
comandate organizațiilor U.T.C. 
de pe șantierele de construcții 
și din întreprinderi acțiuni care 
să vină în sprijinul eforturilor 
pentru încheierea unui bilanț 
anual pozitiv, e de necrezut că 
aici, atît ia constructor cît și la 
beneficiar nu s-a întreprins ni
mic. Pentru a ne convinge, mer
gem direct la sursă.

— Da, ar fi trebuit să facem 
și noi ceva, ne spune Nicolae

Pavel, secretarul comitetului 
U.T.C. de la șantierul 504 Su
ceava, dar singur... fac și eu cît 
pot.

Dialogul se precipită. Tovară
șul secretar ne înșiră greutățile 
tinerilor, ne declară că nimeni 
nu se interesează de ei etc. etc. 
Dar dînsul ? De ce a fost ales 
ca secretar ? Nu ca să se inte
reseze și de tineri, de condițiile 
lor de muncă și de viață ? Dîn
sul nu a fost însă pe la comi
tetul municipal U.T.C.- de un an 
de zile. Nici nu a fost chemat, 
nici nu s-a dus din proprie ini
țiativă. Acțiuni în Sprijinul pro
ducției ? Nu, niciuna. Tinerii au 
muncit bine fiind antrenați de 
maiștri și ingineri, dar ar fi 
participat și la acțiunile orga
nizației, ar fi dorit, fără în
doială, să dovedească și altfel 
că sînt uteciști nu numai achi- 
tînd cotizația de membru. Pen
tru îmbunătățirea disciplinei, 
pentru ridicarea calificării, pen
tru o mai bună gospodărire a 
materialelor se puteau organiza 
multe acțiuni... Acum, la sfîrși
tul anului, pentru organizațiile 
U.T.C. sînt sarcini sporite. Dar 
tovarășul secretar, cu 
inocență, ne declară că 
plenară a C.C. al U.T.C. 
loo anul trecut, în 1968.

Nu prea deosebită e și activi
tatea organizației U.T.C. de la 
Fabrica de tricotaje. Elena Mus
că, locțiitoarea secretarului co
mitetului coordonator U.T.C. își 
amintește de un concurs profe
sional intitulat „Cunoașterea

multă 
ultima 
a avut

mașinii la care lucrăm*. Da, 
foarte oportună organizarea 
unui asemenea concurs.. Dar nu
mai atît ? Cum întreprinderea 
se află la începutul începutului 
se pun multe probleme care so
licită eforturile tuturor factorilor 
din fabrică. Tntr-o astfel de si
tuație aproape întreaga activi
tate a organizației U.T.C. ar tre
bui orientată, pe o perioadă de 
5—6 luni, pe trei direcții : 1. ca
lificarea și ridicarea calificării 
tinerilor, 2. cunoașterea și res
pectarea, normelor disciplinei în 
producție ; 3. realizarea sarcini
lor de producție. După cum se 
vede, două din aceste direcții 
au fost pînă în prezent complet 
ignorate.

Situația existentă aici are însă 
și o altă explicație în afara lip
sei de preocupare a celor două 
comitete U.T.C. După cum ni s-a 
spus, de mult timp prin această 
parte a Sucevei nu a fost vreun 
activist de la comitetul munici
pal U.T.C. sau de la comitetul 
județean. „Pe aici nu prea am 
trecut" a mărturisit Alexandru 
Vornicu, șeful secției cu pro
blemele economice de la comite
tul județean U.T.C. Nu știm dacă 
trebuia să treacă dînsul pe aici, 
știm însă că activiștii comitetu
lui municipal U.T.C. trebuia să 
întlrzie aici, dată fiind situația 
concretă, cel puțin 3—4 zile pe 
lună. Fiindcă e de neînțeles că 
tinerii constructori să fie frun
tași, iar organizația U.T.C. să nu 
se situeze pe o treaptă asemă
nătoare.

• Comitetul de organizare 
a competiției cicliste „Cursa 
Păcii" a stabilit ca în 
anul 1970 tradiționala în
trecere să se desfășoare în
tre 12 și 26 mai. pe traseul 
Praga—Varșovia—Berlin. îm
părțit în 15 etape, cu două 
zile de repaus, traseul mă
soară 1 997 kilometri. Prima 
etapă se va desfășura pe 
ruta între Praga și Karlovy 
Vary (130 km). A 6-a etapă 
a cursei va avea loc pe 
străzile orașului Varșovia. 
Cele două zile de repaus 
sînt prevăzute la 16 mai la 
I-Iradek Kralove și la 
21 mai la Poznan. La „Cursa 
Păcii — 1970“ au fost invi
tate 20 de țări, între cara 
și România.

• A fost dat publicității 
regulamentul de disputare 
a celui de-al 4-lea campio
nat european d’e fotbal in
ter țări " . ..
Delaunay. Tragerea la sorți 
se va efectua la 20 martie 
1970 la Roma, precohizîn- 
du-se formarea a 8 grupe 
de cîte maximum 4 echipe. 
Meciurile din cadrul grupe
lor (tur-retur, după formula 
campionat) se vor desfășura 
între 1 august 1970 și sfîrșitul 
lunii ianuarie 1972. Echipele 
eîștigătoare ale celor 8 
grupe se c’alifică pentru 
sferturile de finală.

înscrierile pentru noua 
ediție a campionatului eu
ropean se vor trimite la 
Uniunea europeană de fot
bal înainte de 15 februarie 
1970.

Cupa Henry

• La Copenhaga s-a dis
putat cel de-al doilea 
dintre selecționatele de 
chei pe gheață ale ~ 
niei și Danemarcei, 
tînd’un joc bun, 
români au obținut 
cu scorul de 10—2 (3—1, 5—0, 
2—1). Punctele formației ro
mâne au fost înscrise de 
Pană (2), Varga (2), G. Sza
bo, I. Szabo, Basa, Ioniță, 
Florescu și Zgîncă.

• Echipa feminină de te
nis de masă „Aussen’nandel" 
Berlin (campioana R.D. Ger
mane) s-a calificat pentru 
semifinalele „Cupei campio
nilor europeni'1, întrecînd 
echipa Voința Arad cu sco
rul de 5—2.

în cadrul aceleiași com
petiții, Mladost Zagreb a 
învins cu scorul de 5—3 pa 
Spartak Moscova.
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APOLLO-12"
Decolarea de pe Lună

• Recuplare cu „Yankee Clipper"

• „Surveyor-3" revine
Punctul culminant al misiunii navei spațiale 

fost depășit. Joi dimineață, la ora 06,01 (ora 
Charles Conrad și Alan Bean au început cea 
ultima plimbare pe Lună. Dar pămîntenii nu au 
mari promenada lor datorită 
transportate de „Intrepid".

Pentru prima oară în istoria 
umanității, Conrad și Bean, le
gați în coardă ca doi adevărați 
alpiniști, au coborît într-un cra-

defectării camerei

• Alpinism... selenar

partial pe Pămînt
„Apollo-12" a 
Bucureștiului), 

de a doua și 
mai putut ur- 
de televiziune

I Răfuiala la Salisbury

S;U.A. Un impresionant episod din „Marșul împotriva mor- 
tii". La Washington, demonstranții au purtat coșciuge cu numele 

celor câzuți în Vietnam.

Conferința de la Paris 
asupra Vietnamului

în cursul celei de-a 43-a ședințe a Conferinței cvadripar- 
tite in problema vietnameză, conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, Nguyen Thi Binh, a denunțat acțiunile trupelor a- 
mericano-saigoneze impotriva populației civile.

Pe de altă parte, vorbitoarea a 
salutat, în numele poporului sud- 
vietnamez „luptă, nobilă și eroică 
a poporului american și a tutu
ror popoarelor lumii, luptă care 
va contribui în măre măsură la 
încetarea grabnică a războiului 
din Vietnam".

Evocînd, la rîndul său, Mo
ratoriul pentru pace în Vietnam, 
care s-a desfășurat în S.U.A., 
șeful delegației R. D. Vietnam, 
ministrul Xuan Thuy, a adresat 
delegației americane întrebarea 
dacă guvernul de la Washington 
nu intenționează să țină seama 
d-“ cererile poporului american și 
ale popoarelor iubitoare de pace 
din lume. El a subliniat că S.U.A.

Demisia lui

intensifică operațiunile militare, 
precizînd că în ultimele șase luni, 
numărul zborurilor de recunoaș
tere ale aviației americane dea
supra teritoriului R. D. Vietnam 
s-a dublat. In ciuda declarației 
privitoare la încetarea bombarda
mentelor, aviața americană a 
bombardat de 608 ori regiuni ale 
R. D. Vietnam situate între pa
ralelele 17 ș 19. în unele locuri 
au fost răspîndite produse chimi
ce otrăvitoare, provocînd victime 
în rîndul populației.

Delegatul S.U.A., ambasadorul 
Henry Cabot Lodge, s-a referit 
în special 1» problema prizonieri
lor de război, repetînd propune
rea americană de a se face un 
schimb de prizonieri. Aceeași 
problemă a fost abordată și 
reprezentantul administrației de 
la Saigon, Pham Dang Lam.

de

INTERVENȚIA 
TANTULUI ROMÂNIEI 
COMITETUL PENTRU FOLO
SIREA PASNiCĂ A TERITO

RIILOR SUBMARINE
Comitetul O.N.U. pentru fo

losirea în scopuri pașnice a 
teritoriilor submarine din afa
ra limitelor jurisdicției națio
nale și-a încheiat miercuri 
după-amiază dezbaterile asu
pra unui proiect de tratat so- 
vieto-american privitor la in
terzicerea amplasării de arme 
nucleare și altor arme de dis
trugere în masă pe fundul mă
rilor și oceanelor.

Prezentînd poziția Ro
mâniei față de problema afla
tă în dezbateri, reprezentantul 
țării noastre, Constantin Ene, 
a subliniat că în cursul dez
baterilor din Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva asu
pra problemei demilitarizării 
teritoriilor submarine, Româ
nia s-a pronunțat, ca și acum, 
pentru interzicerea tuturor ac
tivităților de ordin militar în 
domeniile care fac obiectul 
discuțiilor comitetului O.N.U.

România, a spus vorbitorul, 
se pronunță în favoarea pro
punerii. potrivit căreia aria de 
aplicabilitate a Tratatului să 
înceapă de la o distanță de 
12 mile marine de țărmurile 
statelor cu ieșire la mări și 
oceane. „Considerăm, a subli
niat C. Ene,. ca fiind absolut 
indispensabil să se prevadă în 
viitorul tratat. într-o manieră 
lipsită de echivoc, că nici 
una din prevederile sale ml 
poate fi interpretată ca impli- 
cînd vreo lezare a drepturilor 
suverane pe care statele rive
rane le exercită asupra platou
lui lor continental în confor
mitate cu normele -în vigoare.

ter lunar, plonjînd într-o obscu
ritate profundă și un frig polar 
provocat de tunbra selenară. 
După parcurgerea a 29 de metri, 
ei au ajuns în apropierea sondei 
automate „Surveyor-3“, care a 
atins lin suprafața Lunii în apri
lie 1967. Cei doi astronauți au 
realizat o performanță deosebită 
nu numai pentru că au pătruns 
într-un crater, ci mai ales pentru 
că au reușit să recupereze came
ra de luat vederi și alte piese 
ale lui „Surveyor-3" care s-au 
aflat pe Lună timp de peste doi 
ani și jumătate. Conrad și Bean 
au fost surprinși constatînd că 
acum culoarea sondei lunare este 
cafenie față de albul inițial. Ei 
și-au manifestat uimirea pentru 
ușurința cu care au putut tăia 
unele piese metalice ale sondei 
automate. Bean a remarcat că 
„Surveyor-3" era practic intact, 
ceea ce demonstra că alunizarea 
a fost perfectă și eu adevărat 
lină. în cadrul celei de a doua 
plimbări, Conrad și Bean au mai 
colectat încă 24,49 kg. de eșan
tioane lunare care se adaugă ast-

18 kg. recoltatefel celor 
miercuri.

Plimbarea de joi nu a fost lip
sită de surprize. în timpul dia
logului cu Centrul de control al 
zborului din Houston, astronauții 
au anunțat, după ce au intrat în 
„Intrepid", că au uitat pe Lună 
filmul in culori făcut în craterul 
în care se afla „Surveyor". Ei nu 
au mai primit aprobarea să pără
sească pentru a treia oară modu
lul lunar în vederea recuperării 
lui astfel că vor aduce pe pămînt 
doar filmul alb-negru realizat în 
paralel. Un alt eveniment „isto
ric" : Charles Conrad, comandan
tul misiunii lunare s-a împiedicat 
și a căzut. „Bean m-a ajutat să 
mă ridic" — a comunicat Con
rad după ce a închis chepengul 
modulului lunar.' Această primă 
cădere, care nu a avut urmări, 
demonstrează că omul poate e- 
fectiv să se plimbe pe Lună, 
Cea de-a doua promenadă a du
rat 3 ore și 50 de minute.

La ora 16,26 (ora Bucureștiu
lui) palierul de ascensiune al lui 
„Intrepid" a decolat plecînd în 
urmărirea lui „Yankee Clipper" 
Ce evolua pe o orbită cvasicircu- 
lară la o altitudine de 125 km.

• PURTĂTORUL 
MLW AL CASEI 
iwnțat că Henry Cabot Lodge, 
conducătorul delegației S.U.A. 
la tratativele cvadripartite de 
la Paris în problema vietna
meză, și-a prezentat demisia. A 
demisionat, de asemenea, ad
junctul lui Lodge, Lawrence E. 
Walsh.

Președintele Nixon a acceptat 
aceste demisii, care vor intra 
în vigoare cu începere de la 8 
decembrie.

Casa Albă a precizat că nu au 
fost desemnați încă înlocuitorii 
celor doi diplomați americani.

ORIENTUL APROPIAT
• Eșecul Iui Karame • Noi elemente

«■sa» tensionale în Liban 9 Incidente

israeliano-egiptene

• DELEGAȚIA C.C. al 
U.T.C., condusă de tovară
șa Floarea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C., și-a încheiat 
joi vizita de mai multe zile 
făcută în Ungaria la invitația 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară (K.I.S.Z.). în 
timpul șederii în Ungaria, de
legația a vizitat diferite școli 
și instituții de învățămînt su
perior din Budapesta, Szeged, 
Bekescsaba, Gyula și alte lo
calități, a luat cunoștință de 
experiența unor organizații ju
dețene ale K.I.S.Z., a avut 
convorbiri la C.C. al K.I.S.Z., 
la Ministerul Invățămîntului 
și Culturii și la Ministerul 
Muncii.

• ÎNCERCĂRILE DE FOR
MARE a unui guvern libanez 
s-au soldat din nou cu un eșec 
— anunță agențiile de presă. Ra
shid Karame, însărcinat de pre
ședintele Libanului, Charles He- 
lou, cu alcătuirea unei echipe gu
vernamentale, a declarat miercuri 
seara că în cursul întrevederilor 
pe care le-a avut timp de opt 
ore la palatul prezidențial nu a 
putut depăși dificultățile datora
te pozițiilor diferite ale grupuri
lor parlamentare.

Este pentru prima dată cînd 
se înregistrează din nou confrun
tări militare între forțele libane
ze și unități de guerilă palesti
niene, după acordul încheiat 
începutul acestei luni între 
mile Bustani, comandantul 
țelor armate ale Libanului 
Yasser Arafat, președintele Orga
nizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

• LA GENEVA își con
tinuă lucrările cea de-a 177-a 
reuniune a Consiliului de 
Administrație al Organiza
ției Internaționale a Mun
cii,'care dezbate, printre al
tele, contribuția O.I.M. la 
cel de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare și la Anul In
ternațional 
(1970), in 
U.N.E.S.C.O., formarea 
fesională a tineretului, 
cooperare cu U.N.T.C.E.F., 
U.N.E.S.C.O. și F.A.O.

„Sîntem pe drum" — a strigat 
vesel Conrad către Gordon, ce îi 
aștepta la bordul cabinei de 
mandă.

A urmat „vînătoarea" 
„Yankee Clipper". Timp de 
ore și 33 minute „Intrepid" 
mărit și și-a redus apoi viteza 
pentru a realiza, la ora 19,59, cu
plarea cu cabina-mamă. întreaga 
operațiune do acroșare a putut fi 
urmărită pe ecranele de televiziu
ne datorită camerei de luat ve
deri manevrată cu măiestrie de 
Richard Cordon, care timp de 32 
de ore a urmărit cu emoție, prin 
radio, peripețiile selenare ale co
legilor lui -— Conrad și Bean. 
„V-am capturat" — i-a anunțat 
Bichard Cordon pe colegii săi în 
momentul în care cuplarea a fost 
realizată „Am venit acasă" — i-a 
răspuns Conrad.

După îndeplinirea joncțiunii, 
comandantul lui „Yankee Clip- 
pei“, Richard Gordon, a anunțat 
Centrul din Houston, că întrerupe 
transmisiunea de televiziune. 
„Avem multă treabă" — a comu
nicat el — încnizînd întrerupăto
rul camerei de luat vederi. A ur
mat o oră de activitate migăloa
să, in care Conrad și Bean și-au 
dezbrăcat costumele de protecție 
folosite pe Lună și au transfe
rat în cabina de comandă probe
le de sol selenar, camera de te
leviziune, piesele detașate de pe 
„Surveyor-3" și tot ce era nece
sar a fi readus pe Pămînt. După 
o ultimă inspecție a interiorului 
lui „Intrepid", cei doi astronauți 
au trecut prin tunelul de legătu
ră în compartimentul de coman
dă unde îi aștepta Cordon. 
Modulul lunar și-a îndeplinit în- 
trutotul sarcinile ce i-au fost în
credințate. La ora 21,43 (ora 
Bucureștiului), „Yankee Clipper" 
s-a detașat de „Intrepid" care 
a fost expediat • spre Lună, unde 
s-a prăbușit la aproximativ 8 km. 
de locul în care poposise pentru 
prima oară cu două zile în urmă. 
Șocul provocat de căderea mo
dulului lunar va fi transmis de 
seismometrul instalat de Conrad 
și Bean către stațiile de urmărire 
de pe Pămînt. Aceasta a fost cea 
mai încărcată zi din programul 
echipajului iui „Apollo-12". Ur
mează o binemeritată perioadă de 
odihnă. Vineri, după ce vor fi 
efectuat mai multe serii de fo
tografii ale viitoarelor pist.e de 
aselenizare pentru următoarele 
zboruri, „Yankee Clipper", avînd 
la bord pe Charles Conrad, Alan 
Bean și Richard Gordon, va pă
răsi orbita lunară, îndreptîndu-se 
spre Pămînt. Zborul de reîntoar
cere va dura pină luni, cînd ca- 
Jiina de comandă a lui „Apollo- 
12" va ameriza în apele Pacifi
cului în apropierea arhipelagului 
Samoa.
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Banderole negre și o vacanță forțată • „Nu vrem rasiști in

Rhodesia !“ • Studenții impotriva regimului Smith

Unica instituție de învățămînt superior din Rhodesia și-a închis porțile la mai puțin de o lună 
de la deschiderea anului universitar. „în interesul justiției și ordinei", după cum afirmă cinic comuni
catul autorităților de la Salisbury, cei 750 de studenți ai universității rhodesiene s-au văzut expe- 
diați într-o vaconță forțată. In același timp în parlament, ministrul justiției Desmond Lardner a infor
mat deputății că nouă lectori și trei studenți au fost arestați, iar alți unsprezece studenți au fost plasați 
în „reședință supravegheată" pe termen de un an. în felul acesta, campania de intimidare și repre
siune a guvernului rasist împotriva universitarilor cunoaște o nouă 1 1 
. De cîtva timp rasiștii rhode- care nu vor să admită structurile 

rasiste condamnabile și con
damnate de istorie". Declarația 
denunță „pedepsirea respingă
toare a studenților și membrilor 
corpului didactic" cerînd „resta
bilirea imediată a drepturilor 
individuale și a autonomiei uni
versitare".

Nimeni nu-și face, desigur,

_ De cîtva timp rasiștii rhode- 
sieni încearcă „să facă ordine" 
în universitate unul din prin
cipalele centre de rezistență ale 
populației albe, împotriva re
gimului neo-apartheid.

Atunci cînd, la începutul lunii 
iulie, studenții universității din 
Salisbury au organizat una din 
cele mai puternice manifestații 
antirasiste sub lozinca „Jos con
stituția apartheidului I Nu vrem 
rasism în Rhodesia I" guvernul 

reacționat cu brutali- 
conferențiar universi- 

lectori și șaisprezece 
au fost arestați și con- 
la închisoare pe di-

escaladare.
iluzii că promotorii apartheidu
lui rhodesian vor renunța la 
metodele represiunii. Este, însă, 
tot atît de evident câ represiu
nile nu vor putea lichida mișca
rea mereu mai puternică din 
Rhodesia împotriva regimului 
rasist anacronic.

P. NICOARA
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O PREȘEDINTELE S.U.A., 

Richard Nixon, a semnat legea 
privind alocarea sumei dș 3,7 
miliarde dolari pentru conti
nuarea cercetărilor spațiale 
americane Din această sumă 
vor fi finanțate în următoarele 
nouă luni alte trei zboruri pe 
Lună.

Smith a 
tate. Un 
tar, doi 
studenți 
damnați 
verse termene. Aproape 50 de 
studenți au fost exmatriculați. 
Replica studenților nu s-a lăsat 
așteptată. Festivitatea oficială 
a încheierii anului universitar a 
fost boicotată în vreme ce stu
denți și profesori au demonstrat 
pe străzi purtînd pancarte cu 
inscripții antirasiste.

Recent, la aniversarea „inde
pendenței" regimului rasist 
rhodesian studenții și majorita
tea cadrelor didactice au venit 
la cursuri purtînd banderole de 
doliu în vreme co pe clădirea 
universității fuspse arborat un 
mare steag negru.

Autoritățile ctu găsit prilejul 
unei noi „runde" de răfuieli cu 
universitarii. Suspendarea cursu
rilor și valul de arestări au fost 
însoțite de amenințări. Un co
municat oficial anunță că stu
denții nu vor mai beneficia de 
burse dacă nu vor semna un 
„angajament" câ vor boicota 
orice manifestare „care contra
vine aclualei politici rasiale" 
Totodată guvernul a făcut cu
noscută intenția de a re
trage în viitor subvențiile acor
date diferitelor facultăți dacă 
decanatele nu vor lua măsuri 
pentru împiedicarea manifestă
rilor antirasiste.

Cum era de așteptat, noile 
măsuri represive și de intimi
dare ale autorităților au pri
mit o replică viguroasă din par
tea universitarilor. Profesorul 
Allan Milton, rectorul universi
tății din Salisbury, și-a exprimat 
protestul împotriva „acestor 
acțiuni care reprezintă un a- 
mestec în viața universității și 
o încercare de a descuraja 
ideile democratice". Intervenția 
brutală a guvernului, se arată 
într-o declarație adoptată de 
Consiliul studențesc din Rhode
sia „reprezintă o negare fă
țișă a libertății individuale de 
exprimare și o răfuială cu cei

Noua Zeelandă:
VOTURILE TINERILOR

Rezultatele scrutinului parlamentar ce urmează să se desfă
șoare la 29 noiembrie în Noua Zeelandă se află sub semnul incer
titudinii. Dacă în urmă cu doi ani pentru Partidul național 
de guvernămîut, condus dc actualul prim-ministru, Keith Hol- 
yoake, se punea numai problema numărului de mandate cu care 
poate fi menținută majoritatea în parlament, acum a apărut un 
factor nou care a făcut să scadă simțitor optimismul manifestat 
in mod obișnuit de liderii principalei grupări politice neozeelan 
deze. Iar acest factor este, după cum remarcă majoritatea obser
vatorilor, tineretul.

Alegerile general^ din Noua Zeelandă erau, prin tradiție, ur
marea unei campanii electorale „închise" cu destul de r ține 
ecouri în rîndurile alegătorilor. Anul acesta, pentru primă oară 
in istoria țării, candidalii au la dispoziție televiziunea, atît în 
studiouri, cit și la mitingurile publice. O ocazie care a permis 
să se arunce o lumină mai puternică în culisele vieții anlitice 
neozeelandeze.

Așa s-a iniimplat, de pildă, cu prilejul televizării unui miting 
electoral studențesc la . ' . ._ 7 7 . 77__
yoake. Premierul a fost supus unui baraj de întrebări din partea 
tinerilor privind, in special, rostul participării trupelor neo
zeelandeze Ia războiul împotriva poporului vietnamez și la ne
cesitatea renunțării la această intervenție dusă in pofida inte
reselor naționale. La sfîrșitul mitingului, în care prințul ministru 
a lost obiectul unei puternice manifestații ce exprima opoziția 
studenților față de politica Partidului national, observatorii co
mentau că Holyoake „părea ieșit din formă". Nu același iucru 
se poate spune insă despre partidul laburist, condus de Norman 
Kirk. Poziția tineretului (ață de partidul guvernamental, i-a 
făcut pe laburiști să devină tot mai încrezători in șansele lor 
de a forma viitorul guvern. Această încredere avea să se întă
rească și mai mult după ce in rîndurile asistentei participantă} 
la deschiderea campaniei electorale a Partidului laburist, ce a* 
avut loc în sala primăriei din Auckland, au putut fi zărite gru-î 
puri compacte de tineri ce și-au afirmat sprijinul față de liderul; 
laburiștilor. Nu trebuie omis faptul că, in urma sporirii numă
rului alegătorilor, determinată de creșterea populației tinere a 
țării, la alegerile din acest an au fost create patru noi circum
scripții electorale, ceea ce ridică la 84 numărul total al manda-l 
telor parlamentare.

Pe lingă tema războiului din Vietnam care se află în centrul* 
dezbaterilor electorale de politică externă, masa alegătorilor se} 
preocupă și de situația economică a Noii Zeelande, legată înî 
special de perspectivele ei pentru următorul deceniu. Și înț 
acest domeniu, laburiștii susțin necesitatea unei schimbări, atît 
in ce privește conducerea cit și a politicii urmate pină in 
prezent.

Foarte puțini observatori sînt dispuși să prevadă de pe acum 
rezultatele scrutinului de la 29 noiembrie. în ultima legisla
tură, partidul național de guvernămînt a deținut 43 di’șt cele 
80 de mandate. Laburiștii aveau 36 de mandate, iar Partidul 
creditului social — unu. Din cele 84 de mandate ce urmează să 
fie disputate la sfîișitul lunii laburiștii sînt creditați cu cuceri
rea a cel puțin 40. întrucît voturile alegătorilor sînt disputate și 
de Partidul creditului social, există un serios semn de întrebare 
dacă primul ministru Holyoake va reuși să mențină o majo
ritate de unul sau două mandate, ceea ce î-ar permite să for
meze viitorul guvern al Noii Zeelande pc următorii trei ani. 
Toți observatorii sînt de acord că lupta electorală va fi extrem 
de strînsă. Iar speranțele tuturor partidelor se îndreaptă spre 
voturile tinerilor neozeelandezi.

I. RETEGAC*

care a participat primul ministru. Hol

• IN SUDUL ORAȘULUI 
NABATIYEH a avut loc un 
schimb de focuri între trupele li
baneze și forțele palestiniene de 
guerilă, anunță un comunicat o- 
ficial dat publicității la Beirut, 
reluat de agenția REUTER.

Ciocnirea* fost provocată de 
o unitate de guerilă care a des
chis focul asupra unui post al 
armatei libaneze ale cărui forțe 
au contraatacat, relatează comu
nicatul Totodată se mecizează 
că trei luptători palestinieni au 
fost uciși și alți șase răniți ; de 
asemenea, șase soldați libanezi 
au fost răniți.

• TEL AVIV. —■ Avioane apar- 
ținînd armatei israeliene au bom
bardat obiective militare egipte
ne situate în partea de sud a 
Canalului de Suez, a declarat un 
purtător militar de cuvînt israe- 
lian, citat de agenția U.P.I.

★

• CAIRO. — Un purtător mi
litar de cuvînt egiptean, transmi
te agenția M.E.N., a anunțat că 
avioane israeliene au încercat să 
bombardeze pozițiile armatei 
R.A.U. în regiunea meridională a 
Canalului de Suez, dar artileria 
antiaeriană egipteană a interve
nit, zădărnicind acțiunea lor.

acțiuni revendicative ale muncitorilor din Roma, careITALIA. Aspect de la una din marile —-------------------- ---------------- --------
au premers greva generala de 24 de ore din 19 noiembrie.

Seară de literatură română

la Budapesta
• CU PRILEJUL VIZITEI în Ungaria a delegației Uniunii 

scriitorilor din România, Ia teatrul „Scena studențească" din 
Budapesta a avut loc miercuri o seară de literatură română. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Darvas Jozsef, președin
tele Uniunii Scriitorilor din Ungaria Criticul Nicolae Balota a 
prezentat apoi asistenței pe scriitorii și poeții români Nina 
Cassian, Eugen Jebeleanu, George Tomozei, Dumitru Radu Po
pescu, Nicolae Velea și Szabo Gyula, care au citit din creațiile 
lor și au vorbit despre unele aspecte ale literaturii române con
temporane. Cunoscuți actori maghiari au prezentat în continuare 
fragmente din creațiile poeților și prozatorilor români pârtiei-, 
panți la această manifestare. Seara de literatură română, la care 
au luat parte și membri ai Ambasadei Române la Budapesta, 
s-a bucurat de un deosebit succes.

• UN PURTĂTOR DE CU
VIN! al Foreign Ofîice-ului a 
anunțat joi că ambasadorul 
Marii Britanii la Tripoli a fost 
însărcinat să poarte convorbiri 
cu guvernul libian asupra re
tragerii trupelor britanice din 
această țară și a viitorului re
lațiilor bilaterale dintre cele 
două țări. In opinia guvernului 
dc la Londra, negocierile au 
și fost începute odată cu reîn
toarcerea ambasadorului Do
nald Maitland la post.

In scop 1 ajungerii la un 
acord cu guvernul libian, Ma
rea Britanîe a reamintit do
rința sa de a stabili relații de 
cooperare intre cele două țări, 
pornindu-se de la alte condiții 
deeit cele care au stat la baza 
tratatului anglo-libian de ali
anță și prietenie încheiat in 
1953.

• CONGRESUL S.U.A. a 
aprobat miercuri proiectul de 
lege privind' înlocuirea actua
lului sistem „selectiv" de în
corporare a tinerilor ameri
cani în armată cu un sistem 
bazat pe „trageri la sorți". Le
gea propusă de președintele 
Nixon în luna mai prevede ca 
„tragerea la sorți" să înceapă 
cu tinerii care au împlinit _ 19 
ani, iar stagiul militar să aibă 
durata de un an.

• MAURICE SCHUMANN, 
ministrul de externe al Franței, 
a primit miercuri delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Ivan Spiridonov, 
președinte al Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem, care 
se află într-o vizită oficială în 
Franța.

• JOI s-au încheiat la Was
hington convorbirile desfășurate 
timp de două zile, între pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
și primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato. Purtătorul de cu
vînt al Casei Albe a declarat că 
dacă în cursul întrevederii de 
miercuri cei doi șefi de state au 
examinat problema realipirii 
Okinawei la Japonia, joi au fost 
discutate în principal probleme 
economice între cele două țări. 
El a anunțat că un comunicat 
comun va fi difuzat vineri.

„ARMISTIȚIU DIPLOMATIC" 
PRIVIND GIBRALTARUL

• UN „ARMISTIȚIU DIPLO
MATIC" a intervenit la Națiu
nile Unite în problema Gibral- 
tarului. delegațiile Marii Bri
tanii și Spaniei hotărînd să nu 
ceară dezbaterea acestei ches

tiuni la actuala sesiune a Adu
nării Generale. Știrea a fost 
confirmată atît de delegația 
britanică, cît și de cea spaniolă. 
Ambasadorul Spaniei la Națiu
nile Unite, Jaime de Pinies, a 
menționat însă că problema 
Gibraltaruiui rămîne pe agen
da sesiunii și poate fi „reîn
viată" în orice moment. In ace
lași timp, surse britanice de la 
O.N.U., citate de agenția 
United Press International, au 
subliniat că încheierea „armis
tițiului" nu trebuie interpretată 
ca preludiul unei soluții rapide 
a diferendului dintre Spania și 
Marea Britanic în legătură cu 
Gibraltarul.

EXPOZIȚIE DE CARTE ROMÂ
NEASCA LA VIENA

• SUB AUSPICIILE Asocia
ției de prietenie Austria-Româ- 
nia și ale Ambasadei române la 
„Zentral-Buchhandlung", în cen
trul Vienei, s-a deschis joi 
seara o expoziție românească 
de cărți. Cele 500 de titluri oferă 
vizitatorilor o imagine cuprin
zătoare a oreației literare, știin
țifice și tehnice din România.

Se află, de asemenea, expuse lu
crări ale pictorilor români, al
bume de artă și discuri cu com
poziții sau interpretări ale mu
zicienilor noștri.

• LA AMBASADA UNIUNII 
SOVIETICE din Pekin a avut 
loc o recepție în cinstea delega
ției guvernamentale sovietice, 
conduse de V. V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe. Din partea chi
neză, la recepție au participat 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membrii delegației chineze la 
convorbirile chino-sovietice și 
alte persoane oficiale-

• PREȚUL AURULUI a în
registrat joi Ia piața liberă din 
Londra cel mai scăzut nivel al 
său. începînd din primăvara 
anului 1968, stabilindu-se la 
36 dolari uncia. Acest curs este 
la diferență doar de un dolar 
față de - ețul oficial al meta
lului galben fixat în anul 1934.

Agenția U.P.I. amintește că 
cel mai înalt nivel atins de 
prețul aurului pe piața li
beră a fost de 43,6 dolari uncia, 
tn luna aprilie anul acesta.

AMBASADORUL ROMAN LA 
BELGRAD PRIMIT DE MITIA 

RIBICICI
• PREȘEDINTELE VECEI 

Executive Federale, Mitia Ribi- 
cici, a primit joi într-o vizită 
protocolară de prezentare pe 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad. Va- 
sile Șandru. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

• NEGOCIERILE dintre Li
bia și S.U.A. în vederea evacu
ării bazei militare americane 
„W.heelus" situată pe teritoriul 
libian vor începe la 15 decem
brie — informează agenția 
MEN. Această hotărîre a fost 
anunțată după întrevederea a- 
vută de președintele Consiliu

lui Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer El Ge- 
dafi, cu ambasadorul S.U.A. la 
Tripoli, Joseph Palmer, care i-a 
adus la cunoștință răspunsul 
guvernului american la nota ofi- - 
cială libiana privind evacuarea 
bazei amintite.

• LA KINSHASA au în
ceput lucrările celei de-a 
doua conferințe a Asocia
ției universităților africane, 
organizație creată în urmă 
cu doi ani. La conferință 
participă circa 100 delegați, 
reprezentînd 32 de universi
tăți africane. La ședința 
inaugurală a luat cuvîntul 
președintele Congo (K), Jo
seph Mobutu, care a arătat, 
între altele, că universită
țile africane trebuie să pre
gătească cadrele necesare 
Africii, ținînd seama de tră
săturile specifice ale aces
tui continent. FINLANDA. Delegația sovietică și cea americană la Conferința 

de la Helsinki privind limitarea armelor strategice.
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