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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TOVARĂȘUL LEONTIN SALAJAN
A ÎNCETAT DIN

Din partea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,

a Consiliului de Stat
si a Consiliului de MiniștriJ ‘

ale Republicii Socialiste
România

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață, după o grea suferință, în ziua de 28 
august, orele 13 și 40 de minute, a tovară
șului Leontin Sălăjan, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, general de 
armată, ministrul Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, fiu credincios 
al partidului și al poporului român, luptă
tor devotat pentru cauza socialismului, 
pentru întărirea și înflorirea patriei 
noastre.

La 28 august a încetat 
din viață, în urma unei gre
le «uferinte, tovarășul Leon
tin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ge
neral de armată, ministrul 
Portelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

Activist de seamă al 
Partidului Comunist Român 
și al atatului nostru socia
list, tovarășul Leontin 
Sălăjan și-a închinat în
treaga viață luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, 
cauzei socialismului, înfăp
tuirii celor mai înalte idea
luri de libertate, indepen
dență și progres ale po
porului român, înfloririi 
patriei.

Născut la 19 iunie 1913, 
în comuna Santău din raio
nul Cărei, regiunea Mara
mureș, într-o familie de ță
rani săraci, tovarășul Sălă-

jan a început să lucreze de 
la vîrsta de 14 ani ca ucenic 
la căile ferate, devenind 
apoi muncitor lăcătuș. Din 
fragedă tinerețe a cunosout 
viata grea, plină de priva
țiuni a oamenilor muncii, 
exploatarea la care aceștia 
erau supuși în trecut. Sen
timentele sale de revoltă și 
protest împotriva nedreptă
ților sociale 
se înroleze, 
uceniciei, în 
citorească.
sindicatului ceferiștilor din 
Timișoara, el a participat 
activ la organizarea de ac
țiuni pentru apărarea drep
turilor muncitorești.

Lupta sa devotată pentru 
interesele proletariatului îl 
apropie de Partidul Comu
nist Român, detașamentul 
cel mai înaintat al clasei 
muncitoare, în rîndurile că-

îl determină să 
încă din anii 

mișcarea mun- 
Tn conducerea
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Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Consiliul de Miniștri 
r’l Republicii Socialiste România

La Palatul Republicii

Cu privire
la funeralii

In legătură cu înce
tarea din viață a to
varășului Leontin Să
lăjan, membru al Co
mitetului Executiv al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, general de 
armată, ministrul For
țelor Armate ale Re
publicii Socialiste Ro
mânia, Comitetul Cen
tral al Partidului Co
munist Român și Con
siliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste 
România an numit o 
comisie de partid și de 
stat pentru organiza
rea funeraliilor, alcă
tuită din tovarășii 
Alexandru Drăghici, 
Petre Blajovici, Du
mitru Popa, Gheor- 
ghe Necula, Mihail 
Burcă.

Zilele de 29 și 30 
august se declară 
de doliu.

Funeraliile vor 
vea Ioc marți. 30 
gust a.c.

în întreaga țară, în 
zilele <le doliu, se ar
borează în bernă dra
pelul de stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia și drapelul Parti
dului Comunist Ro
mân. Manifestările 
distractive și sporti
ve, adunările festive 
și comemorative de 
orice fel se suspendă. 
Teatrele, cinemato-

graf ele, radioul, tele
viziunea ți celelalte 
instituții de cultură 
își vor adapta progra
mele în mod cores
punzător. In unitățile 
militare activitatea de 
instruire se întrerupe.

In Capitala 
blicii Socialiste 
mânia se vor
în cemn de ultim sa
lut, 21 de 
artilerie.

Luni,' 29 august 1966, spre 
Palatul Republicii din Capi
tală, se îndreptau, încă din 
primele ore ale dimineții, și
ruri lungi de cetățeni spre a 
aduce un ultim omagiu tova
rășului Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, general de armată, mi
nistrul Forțelor Armate. Două 
zăbranice mari, de doliu, sînt 
arborate pe fațada clădirii 
Palatului.

In marea sală, unde se află 
catafalcul pe care este depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Leontin Sălă
jan, răsună solemn acordurile 
marșurilor funebre. Pe fun
dalul sălii coboară faldurile

îndoliate ale drapelelor parti
dului și statului nostru, 
fața

In 
catafalcului se află o 

mare coroană de flori pe ale 
cărei panglici roșii și tricolo
re sînt înscrise cuvintele : 
„Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri". Pe 
perne purpurii se află Steaua 
de Erou al Muncii Socialiste 
și celelalte ordine și medalii 
conferite tovarășului Leontin 
Sălăjan pentru meritele 
deosebite în construirea 
cialismului, în întărirea 
tului socialist.

Ora 10. Prima gardă la ca
tafalc este alcătuită din to
varășii Nicolae Ceausescu,
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Chlvu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaiaș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdet, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Cons
tantin Dragan, Gheorghe Ra
dulescu, Ștefan Voitec.

In continuare fac de gardă 
tovarășii Petre Blajovici, Du
mitru Coliu, Florian Dănăla- 
che, Ianoș Fazekaș, 
Gere, Petre Lupu, J 
Popa, Vasile Vîlcu, Mihai Da- 
lea, Vasile Patilineț, Virgil 
Trofin, Ilie Murgulescu, Cons
tanța Crăciun, Gheorghe Gas
ton Marin.

Conducătorii de partid și de 
stat prezintă apoi condolean
țe familiei îndoliate.

Rînd pe rînd fac de gardă 
membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și 
ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
veterani ai mișcării muncito- 

• rești din țara noastră.
in jurul catafalcului fac de 

strajă în permanență ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate.

Prin fața sicriului trec 
șir neîntrerupt oameni 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, acti
viști de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă, oameni de cultură,

■MB

, Mihai 
Dumitru

sale
so-

sta-
Repu- 

Ro- 
trage,
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Conducător!
partid și de stal de 
gardă ia catafalcul 
tovarășului leontin

Sălăjan

INDUSTRIALE,
ȘI ECONOMICE

cursuri serale

T

Cu planul 
pe 0 luni 
îndeplinit
Continuînd între

cerea tocialistă
muncitorii fores
tieri din cadrul 
D.R.E.F.-Argeș au 
raportat la 27 au
gust cj și-au în
deplinit planul :a 
producția globală și 
marfă pa cele 8 
luni. Pînă la sfîrșl- 
tul lunii, după cal
cule estimative, se 
va obține, peste 
sarcinile prevăzute 
la producția globa- 
lă, un spor de 17 
milioane lei, iar la 
producția marfă de 
16 milioane lei. S-au 
evidențiat Îndeosebi 
colectivele I. F. Pi
tești, Stîlpeni, 
Curtea de Argeș. 
Succese deosebite 
eu obținut fabricile 
de produse fibro- 
lemnoase, rle răși- I 
noase și de foioase 
clin cadrul C.I.L.- 
Pitești.

întreprinderea de construcții metalice și 
prefabricate București. Se execută probe 
de îmbinări la tronsonul III și IV de la 

stilpii de înaltă tensiune de 220 klV,

Cea mai importantă 
investiție :

răspunderea
întreprinderile din regiunea 

Cluj au de executat în acest 
an un bogat plan de investiții. 
Printre obiectivele industriale 
de cea mai mare importanță 
se numără extinderea Fabricii 
de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana", extinderea Fabricii 
de prefabricate și moderniza
rea Fabricii de ciment — a- 
mîndouă la Turda, moderni
zarea întreprinderii „Armă- 
tura“-Cțu.j ele. Cum se desfă
șoară lucrările pe șantierele 
de investiții? In ce stadiu se 
află principalele obiective? 
Ce perspective există pentru 
intrare*. în producție la ter
menele planificate? încercînd 
să aflăm răspunsuri Ia aceste 
întrebări, am stat de vorbă cu 
principalii interesați : benefi
ciarii și constructorii.

,,în primul semestru, ne 
spune tovarășul GHEORGHE 
MĂR.INCEANU, directoi' ad
junct — la „Clujeana" con
structorii au înaintat puțin cu 
lucrările din cauza lipsei de 
documentație pe care in-a asi
gurat-o la timp Institutul de 
proiectări pentru industria 
ușoară. Din această pricină a 
fost necesară o eșalonare ne
potrivită a investițiilor pe a- 
nul 1966. Abia 23 la sută din 
planul anual a fost realizat în 
trimestrele I și II ale anului. 
77 la sută rămîne de realizat 
în a doua parte a anului.

ziA 
'g, &

Situația se menține în con
tinuare necorespunzătoare. 
Constructorul, deși are acum 
documentația necesară, nu 
dispune de forță de lucru su
ficientă pentru a asigura un 
ritm de lucru prin care să re
cupereze rămînerile în urmă".

Nu scutim cu nimic benefi
ciarul și proiectantul de vina 
pe care o au pentru neasigu- 
rarea la timp a documentației 
care a dus la eșalonarea ne
corespunzătoare a planului de 
investiții. Ei poartă, fără în
doială, o parte din răspun
derea pentru întîrzierea lu
crărilor... Dacă pentru prima 
etapă a lucrărilor constructo
rul a avut „acoperire" legală,

CRĂCIUN BE JAN 
IOAN RUSU

(Continuare tn pag. a Il-a)
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TEHNICII
Nicolae Țic

încercarea de a exclude 
din viața de fiecare ci 
preocupările tehnice s-ar 
dovedi destul de costisi
toare : glndiți-vă, pentru 
fiecare siguranță arsă de 
la radio, ori de la televi
zor, pentru fiecare bec ars, 
robinet stricat, priză de
fectă să chemi un meșter 
de la cooperativă! Uneori, 
costă mal mult drumul 
meșterului decît reparația. 
Ca să nu mai vorbim de 
așteptare, de enervare, de 
certurile pe care le dez
lănțuie uneori un scurt cir
cuit...

Tehnica a pătruns în ca
sele noastre, sub multiple
le ei înfățișări, pentru a 
ne asigura confortul — și 
pretinde să-i acordăm a- 
tenția necesară, pretinde 
cunoștințe, îndemânare. „Nu 
mă interesează, nu mă pri
cep ț“, sună anacronic. 
Vrind-nevrind, .și acasă, și 
în drumurile zilnice, în cele 
mai diverse împrejurări 
faci cunoștință cu tehnica 
și te străduiești să-i pă
trunzi tainele — iar dacă 
ți-ai cumpărat o bicicletă 
poți chiar să afirmi că ai 
început să te specializezi... 
Un început extrem de mo
dest, dar e -aproape

că peste o lună vei cunoaște 
toate tipurile de mașini 
car.e te-au depășit, după 
încă o lună vrei să afli care 
mașini sînt mai rezistente, 
care consumă mai puțină 
benzină la suta de km. 
etc.... Și fiindcă vrei să afli 
iei cartea — citești, pînă 
ciad te pomenești micro
bist. Tehnica atrage, ți se 
dezvăluie treptat, pasio
nează. Poate că demonta
rea jucăriilor la cinci ani 
pregătește îndemânarea teh
nică de mai tirziu, de la 
douăzeci de ani.. (Dați co
piilor jucării ingenios con
struite — dacă aveți de 
unde I — dacă nu, insistați 
pe lingă cel în drept, să le 
fabrice...).

Dar nu ne gîndim nu
mai la aspectul practic, 
strict interesat, al relații
lor noastre cu tehnica —■ 
cum să repari fierul de căl
cat, ori să-ți instalezi an
tena de televizor — ci la o 
anume cultură tehnică, la 
progresele tehnicii moder
ne. Aceasta, chiar dacă me
seria pe care o practici nu 
are nimic de-a face cu teh
nica — deși este greu de 
găsit o asemenea meserie;

a V-a)sigur (Continuare în pag.
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CONCURSUL DE AIIMITEI1E h 1ICEELE
INDUSTRIALE SI ECONOMICE_>

- cursuri serale -
Concursul de admitere tn lieeele industriale ți economice

— cursuri serale — se va ține, așa cum s-a mai anunțat, 
între 1—7 septembrie a.c. La concursul de admitere în în- 
vățămintul seral al liceelor industriale și economice se pri
mesc absolvenți ai școlii generale (de 8 sau 7 ani) sau ai altor 
scoli echivalente, indiferent de vîrstă, care fac dovada că 
sînt încadrați în muncă în domeniul specialității pentru care 
se înscriu la concurs.

înscrierea la concurs se poate face pină la 31 august in
clusiv, la sediul fiecărui liceu, pe baza unei cereri însoțită 
de următoarele acte :

— certificat de naștere fn original și copie. Copia se certi
fică de către școală și se păstrează anexată Ia cerere, iar 
originalul se restituie;

— certificat de absolvire a școlii generale (de 8 sau 7 ani) 
sau diploma (certificatul) de absolvire a unei școli echiva
lente — în original;

— adeverință de sănătate eliberată de policlinica la care 
candidatul se află în evidență;

— dovada de încadrare în muncă, cu precizarea meseriei 
sau funcției îndeplinite, eliberată de întreprinderea sau 
instituția în care lucrează candidatul.

In cererea de înscriere se va menționa și specialitatea pe 
care candidatul dorește să o urmeze.

Concursul de admitere constă din probe scrise și orale la 
limba română și matematică din materia claselor V—VIII
— conform programelor publicate in Gazeta învățămintului 
nr. 847 din 22 aprilie 1966.

Rețeaua liceelor industriale și economice 
pe lingă care funcționează cursuri serale 

in anul școlar 1966-1967
REGIUNEA ARGEȘ

I. Liceul industrial de chi
mie — Pitești, str. Mircea 
Vodă nr. 42. Specialitatea: 
tehnologie chimică organică. 
2. Liceul economic — Pitești 
(funcționează în localul școlii 
generale nr. 5). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 3. Li
ceul economic — Rm. Vîlcea 
(funcționează în localul Liceu
lui nr. 2). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate.

REGIUNEA BACĂU

4. Liceul Industrial de chi
mie — Piatra Neamț, str. Vic- 
toriei^nr. 150. Specialitatea : 
tehnologie chimică organică. 
5. Liceul industrial de chimie
— Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej (funcționează în lo
calul grupului școlar chimie). 
Specialitatea : aparate de mă
sură și automatizări în indus
tria chimică. 6. Liceul econo
mic — Bacău (funcționează în

, localul școlii generale nr. 10). 
. Specialitatea : planificare-con

tabilitate.

kegiUSe^ banăt

7. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Arad, 
str. Săvinești nr. 6. Speciali
tatea : tehnologia construcții
lor de mașini. 8. Liceul indus
trial pentru construcții de 
mașini — Timișoara, B-dul 23 
August nr. 15. Specialitatea : 
tehnologia construcțiilor de 
mașini. 9. Liceul economic — 
Timișoara, str. Simion Bărnu- 
țiu nr. 9. Specialitatea : plani
ficare-contabilitate. 10. Liceul 
economic — Arad (funcționea
ză în localul liceului nr. 5). 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA brașov

II. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Bra
șov, str. Turnului nr. 1. Spe
cialitatea : tehnologia con
strucțiilor de mașini. 12. Li
ceul industrial energetic — 
Sibiu, str. Dr. Rațiu nr. 7—9. 
Specialitatea electro-energeti- 
că. 13. Liceul economic — 
Brașov, str. Lungă nr. 198. 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate. 14. Liceul economic
— Brașov (funcționează în lo
calul liceului nr. 1). Speciali
tatea : planificare-contabili
tate. 15. Liceul economic — 
Brașov, str. Alexandru Petofi 
nr. 17. Specialitatea : merceo- 
logie. 16. Liceul economic — 
Sibiu (funcționează în localul 
liceului nr. 3). Specialitatea : 
planificare-contabilitate.

REGIUNEA BUCUREȘTI

17. Liceul economic — Ro
șiori de Vede (funcționează în 
localul liceului nr. 1). Specia
litatea : planificare-contabili
tate. 18. Liceul economic — 
Călărași (funcționează în loca
lul liceului nr. 2). Specialita
tea : planificare-contabilitate.

REGIUNEA CLUJ

19. Liceul industrial energe
tic, str. Giordano Bruno nr. 
46. Specialitatea: electro-ener-

getică. 20. Liceul economic — 
Cluj, str. 1 Mai nr. 19. Specia
litatea : planificare-contabili
tate. 21. Liceul economic — 
Cluj, str. Decebal nr. 2. Spe
cialitatea : merceologie. 22. Li
ceul economic — Dej, str. 
Avram Iancu nr. 1. Speciali
tatea : planificare-contabili
tate.

REGIUNEA CRIȘANA

23. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Ora
dea, str. Păltinișului nr. 1. 
Specialitatea : tehnologia con
strucțiilor de mașini. 24. Li
ceul economic — Oradea 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 5, Calea Clujului nr. 
66). Specialitatea : planificare- 
contabilitate.

REGIUNEA GALAȚI

25. Liceul industrial meta
lurgic — Galați (funcționează 
în localul Liceului nr. 1). Spe
cialitățile : acționări și auto
matizări în siderurgie; ter- 
motehnica proceselor siderur
gice. 26. Liceul economic -f 
Galați (funcționează în loca
lul școlii generale nr. 6). Spe
cialitatea : planificare-conta
bilitate. 27. Liceul economic — 
Brăila, str. Bolintineanu nr. 
16. Specialitatea : planificare- 
contabilitate. 28. Liceul econo
mic —• Focșani (funcționează 
în localul Liceului „Unirea"). 
Specialitatea : planificare-con
tabilitate.

REGIUNEA HUNEDOARA

29. Liceul industrial meta
lurgic — Hunedoara, str. 23 
August nr. 1. Specialitățile: 
termotehnica proceselor side
rurgice ; acționări și automa
tizări în siderurgie.

REGIUNEA IAȘI

30. Liceul industrial ener
getic — Iași (funcționează în 
localul școlii generale nr. 17, 
str. Păcurari nr. 178). Speciali
tățile electro-energetică ; me- 
cano-energetică. 31. Liceul e- 
conomic — Iași, str. Sărăriei 
nr. 35. Specialitatea : planifi
care-contabilitate.

REGIUNEA MARAMUREȘ

32. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Satu 
Mare, str. Mihai Eminescu 
nr. 1. Specialitatea : tehnolo
gia construcțiilor de mașini. 
33. Liceul economic — Satu 
Mare (funcționează în localul 
școlii generale nr. 8, str. Ște
fan cel Mare nr. 5). Speciali
tatea : planificare-contabili
tate. 34. Liceul economic — 
Baia Mare, str. Progresului nr. 
45. Specialitatea : planificare- 
contabilitate.

REGIUNEA 
MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

35. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Tg. 
Mureș, atr. Suceava nr. 7. Spe
cialitatea : tehnologia con
strucțiilor de mașini. 36. Li
ceul economic — Tg. Mureș, 
str. Suceava nr. 7. Speciali-

ta tea: planificere-eontefofli-
tate.

REGIUNEA OLTENIA
37. Liceul industrial energe

tic — Craiova (funcționează 
în localul liceului nr. 4, car
tierul Brazda lui Novac). Spe
cialitatea : mecano-energetică. 
38. Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — Cra
iova, str. Silozului nr. 220. 
Specialitatea : mașini și apa
rate electrice. 39. Liceul in
dustrial de chimie — Craiova, 
str. Cornițoiu nr. 28. Specia
litatea : tehnologie chimică or
ganică. 40. Liceul economic — 
Craiova, Calea Brestei nr. 12. 
Specialitatea merceologie, 41. 
Liceul economic — Craiova 
(funcționează In localul liceu
lui nr. 3). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate. 42. Li
ceul economic — Turnu Se
verin (funcționează în localul 
liceului nr. 3). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 43. 
Liceul economic — Tg. Jiu 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 1). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate.

REGIUNEA PLOIEȘTI
44. Liceul industrial de pe

trol — Ploiești, B-dul Petro
lului nr. 59. Specialitatea : pre
lucrarea țițeiului. 45. Liceul 
economic — Ploiești (funcțio
nează în localul școlii gene
rale nr. 17). Specialitatea : 
planificare-contabilitate. 46. 
Liceul economic — Buzău 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 2). Specialitatea : pla
nificare-contabilitate. 47. Li
ceul economic — Tîrgoviște 
(funcționează în localul liceu
lui nr. 3). Specialitatea : plani
ficare-contabilitate

REGIUNEA SUCEAVA
48. Liceul economic — Su

ceava (funcționează în localul 
liceului nr. 3). Specialitatea : 
planificare-contabilitate.

ORAȘUL BUCUREȘTI
49. Liceul industrial pentru 

construcții de mașini (func
ționează în localul școlii ge
nerale nr. 81, str. Nerva Tra
ian nr. 33, Raionul T. Vladi- 
mirescu). Specialitatea : teh
nologia construcțiilor de ma
șini. 50. Liceul industrial e- 
nergetic (funcționează în loca
lul școlii generale nr. 81. str. 
Nerva Traian nr. 33, Raionul 
T. Vladimirescu). Specialita
tea : electro-energetică. 51. 
Liceul economic, Calea Grivi- 
ței nr. 2 bis, Raionul 30 De
cembrie. Specialitatea : plani
ficare-contabilitate. 52. Liceul 
economic, B-dul Hristo Botev 
nr. 17. Raionul T. Vladimires
cu. Specialitățile : planificare- 
contabilitate ; merceologie. 53. 
Liceul economic (funcționează 
în localul liceului nr. 2, B-dul 
Armata Poporului nr. 15). Spe
cialitatea : planificare-conta
bilitate.

ORAȘUL CONSTANȚA
54. Liceul industrial energe

tic (funcționează în localul 
liceului nr. 3, str Basarabi nr. 
2). Specialitatea : mecano-e
nergetică. 55. Liceul economic 
(funcționează în localul lice
ului nr. 4, str. Ion Vodă nr. 
58). Specialitatea : planificare- 
contabilitate.

Cooperativa agricolă de 
producție Păunești, regiunea 
Bacău. Președintele U rsu 
Nicolae, ing. Ion Fotachi si 
vicepreședintele cooperati
vei agricole de producție 

i Novac A. făcind observații 
i asupra viței de vie cu care 
I se vor planta noi suprafețe 

în anii viitori
Foto: AGERPRES

Cele peste 500 de „antene“
ale comunei

Cu aproape 100 de 
ani în urmă tinerii 
din comuna Șipote, 
raionul Hîrlău, se în- 
tîlneau cu noutățile 
pe Cîmpul Poștei, si
tuat pe Valea Mileti- 
nului, în apropierea 
satului lor. Așadar, 
numai caii albi, 
ștrînși în hamurile 
poștalionului cu di
recția Botoșani sau

Iași, le aduceau vesti 
și le oferea posibili
tatea să-și trimită 
gîndurile lor mai de
parte.

Azi, datorită creș
terii continue a nive
lului de trai material 
șl cultural, ca urma
re a muncii lor entu
ziaste, în cooperati
va agricolă de pro
ducție, comuna Sipe

te află noutăți din 
tară și de peste ho
tare prin cele peste 
500 de antene de ra
dio și televiziune 
Numai în acest an, 
unitățile cooperati
vei de consum din 
comună au vîndut a- 
proape 200 de apara
te de radio ți 7 te
levizoare.

ION CHIRIAC

(Urmare din pag. I) 

de ce n-a luat măsuri — o 
dată cu replanificarea planu
lui de investiții — pentru su
plimentarea forței de muncă, 
atunci cînd s-au creat condiții 
(prin asigurarea documenta
ției) pentru un front de lucru 
larg ? Răspunsul constructo
rului la această întrebare în- 
tîrzie așa cum au întîrzlat și 
lucrările.

VASILE MÎRZA, șef de lot 
la întreprinderea 506 instala- 
ții-Brașov, arată cum lipsurile 
constructorului se... prelun
gesc și pentru lucrările de in
stalații. „Rămînerea în urmă 
a lucrărilor de suprastructură 
— ne spunea dînsul — ne 
imobilizează și pe noi. E ade
vărat, deocamdată nu pentru 
că ne-am reeșalonat și noi 
planul. Dar ce vom face în 
trimestrul IV cînd avem de 
realizat cea mai mare parte a 
planului valoric ?

Am studiat cu atenție posi
bilitățile de a recupera rămî- 
nerile în urmă. Dacă ni s-ar 
asigura un stadiu fizic al lu
crărilor de construcții accep
tabil, am putea recupera ră
mînerea în urmă. Dar pentru 
aceasta constructorul ar tre
bui să lucreze în două schim
buri și într-un ritm mult mai 
accelerat".

Socotim observațiile tova
rășului Vasile Mîrza sugestii 
prețioase la care constructo
rul va fi, probabil, receptiv. 
Altfel, cu tot optimismul său, 
realizarea planului de investi
ții va fi periclitată.

Confluențe de epic și

la porțile cetății
km care des- 
cetatea Bana- 
cu trenul care 

peisaje

* București 1966

* Prolog
* la simpozionul 

de etnografie

y

Timișoara — Vedere din 
eentrul orașului

Foto: N. STELORIAN

liric

Cei peste 500 de 
part Bucurețtiul de 
tului îi po(i străbate 
străpunge miraculoasele 
silvane, colorate de clorofila unej 
vegetații abundente, ce ți se des
chid tainice de cum trenul părăseș
te panglica cenușie a Dunării de 
la Porțile de Fier, leaănindu-te în 
monotonia ritmului său nepăsător 
pe plaiurile bănățene sau, mai de 
grabă, planînd la peste 3 000 de 
metri deasupra norilor pufoși prin 
ferestrele cărora, scobite de ex
ploziile solare, ochiul se odihnește 
pe geometriile exacte și policrome 
ale pămîntului tulburate ici colo 
de încrucișarea apelor ce se gră
besc la întîlnirea seculară cu Du
nărea. De jos, din tren, reții boqă- 
ția miraculoasă a peisajului, de 
sus, din fotoliul avionului geome
tria exactă a pămîntului, folosită 
chibzuit și laborios te duce prin 
sugestie la proverbiala faimă de 
gospodari a bănățenilor. Natura 
generoasă, dar nu mai puțin faima 
de vrednici gospodari a locuito
rilor de aici, le vei întîlni —■ me
taforă imaginară pe stema orașu
lui — și în Timișoara celor 600 
de hectare de spații verzi.

încrucișarea de drumuri comer
ciale și de aici rle influențe civi
lizatorii ce s-au răsucit în vîrtejuri 
de foc pe aceste locuri, vechea Ti- 
mișoară împlinește anul acesta 
prin primul document care — o 
pomenește — 700 de ani. Treci 
prin sălile muzeului regional și pri
virile descoperă ca o metaforă 
sintetică o pînză care sugerează, 
scrutătorului Istoriei orașului cum 
arătau odinioară locurile pe care 
s-a născut ceea ce înseamnă pen- • 
tru vizitatorul contemporan Timi
șoara anului 1966. Pe locurile de 
azi, pînă tîrziu spre vremurile 
noastre, vatra orașului era ruptă 
de nenumărate bălți create de tre
cerea leneșă a Beheului, spre vest. 
I-a fost dat locului fărămițat de 
ape să-și poarte prin vreme locu
itorii înfipți pe grindurile salo. în- 
fnintînd vrășmășia vremurilor. Tg 
marginea de răsărit a cetății se 
mai găsesc urmele unuia din cele 
tre: valuri romane ; extinderea si 
Întărirea cu noi forturi și noile 
colonizări făcute de Ioan de Hune
doara, numit conte de Timișoara, 
în 1552 Timișoara cade vremelnic 
tub stăpînirea turcească, iar cas
telul huniazilor, acolo unde se 
afla acum muzeul regional, deve
nise reședința pașalei de Timișoa
ra. Locurile de aici mai păstrează 
săpate adine în memoria lor ecou
rile exploziei mîniei sociale, a răs
coalei condusă de Doja, ajunsă

pînă sub zidurile cetății. La 1781 
i se acordă titlu de oraș liber, 
avlnd dreptul să pronunțe sentințe 
capitale și să-și numească consi
lieri interni și externi. Timișoara 
devenise unul dintre marile orașe 
ale acelor vremi, „binecuvîntată a- 
ceastă provincie cu belșug", cum 
nota în jurnalul său călugărul Ve
netian Fr. Griselinl, autorul primei 
istorii a Banatului timișan, care 
era de fapt și unul dintre primii 
erudiți ce vorbește despre latini
tatea majorității populației de aici : 
.... am făcut cunoștință cu o națiu
ne a cărei limbă dovedește lă
murit că cei ce o vorbesc sînt ur
mași ai acelor vechi coloniști ro
mani*. Acum aproape 100 de ani 
(in vara lui 1869), Timișoara tră
iește un moment memorabil : trece 
pentru prima oară primul tramvai, 
proprietatea „Societății de tram
vaie cu cai din Timișoara". Un alt 
eveniment memorabil i se asociază 
la scurtă vreme. Timișoara devine 
primul oraș din Europa caro folo
sește electricitatea în iluminatul 
public. Orașul se înfățișa vizitato
rului de la crucea ultimului veac 
In plină prosperitate. Era însă ilu
zia turistului. Căci sub aparențele 
opulenței mocneau contradicții so
ciale de neîmpăcat. Cu cîteva de
cenii în urmă, muncitorimea din 
breslele timișorene cunoscuse ide
ologia revoluționară a clasei sale, 
iar mizeria socială era demascată 
public de primele manifestări 
cialiste.

Dacă Orașul In expansiunea 
șters de mult limitele cetății i 
cate de creneluri si metereze,

schimb de-abia după Eliberaie 
pectul mohorît al cartierelor 
dustriale au dispărut, făcind 
unei centuri industriale moderne.
Uriașele hale ale Uzinei mecanice

a
a-

80-

sa a
mar-

as- 
in- 
loc

se află în imediata vecinătate 
Pădurii verzi, excelent loc de 
grement al timișorenilor ca și al 
turiștilor venit! să admire frumu
sețile orașului. Uzina Tehnometal, 
cunoscută astăzi în întreaga țară 
prin mașinile produse aici. este 
urmarea transformării radicale a 
vechii întreprinderi producătoare 
de paturi și butoaie metalice. Au 
crescut și s-au dezvoltat într-un 
ritm susținut Industria linei, Teba : 
dintr-o fabrică de reparat valțuri 
de moară s-a născut fabrica Elec
tromotor, pe porțile căreia ies zil
nic motoare electrice, dinamuri, 
articole electrocasnice care pot fi 
întîlnite nu numai pe piața româ
nească, dar și pe piețe străine. Au 
apărut în ultimii ani noi obiecti
ve industriale, mărind aportul in
dustriei timișorene la economia 
noastră națională.

Din noua istorie a orașului, o i- 
raagine poate modestă, raportată la 
succesele anterioare ale Timișoa
rei, dar deosebit de semnificativă, 
mareînd mutații profunda de psi
hologie colectivă nle timișorenilor, 
este legată de istoria unei prime 
linii de tramvai. în primăvara ți
nui a din primii ani de după elibe
rare, înfruntînd vremea mohorîtă si 
friguroasă, mii de timișoreni au 
pornit la construirea prin muncă 
voluntară a liniei de tramvai care 
lega cartierul ceferisjilo» Bpnftt_de . 
centrul orașuluj^jjdptul, m a- 
parent banal, 1 schița începutul 
unei intense acțiuni edilitare de 
modernizare a orașului. Vechile

terenuri virane au devenit întinse 
zone de verdeață, mii și mii 
de puieți — ajunși astăzi la 
virsta vigoarei au fost plan
tați de sutele de brigăzi de 
muncă patriotică. In peisajul ur
banisticii timișorene, alături de 
arhitectonica clădirilor pe care s-a 
așternut patina unor vechi vre
muri au răsărit blocuri noi de o 
eleganță și un confort modern. O- 
dată cu noile transformări edilita
re, profunde prefaceri a cunoscut 
și viața economică și culturală a 
orașului.

Timișoara, lipsită cîndva de in
stituții culturale, cunoaște astăzi 
o efervescență intelectuală care-o 
situează printre cele mai mari cen
tre cultural-științifice ale Urii. Fi
liala Academiei, Universitatea, 
Politehnica, Medicina, Observato
rul Astronomic, filialele Uniunii 
scriitorilor, compozitorilor, artiști
lor plastici, Filarmonica de Stat 
..Banatul", Teatrul și Opera de 
stat, noul stadion oferă locuitori
lor orașului locuri prețioase de in
struire și destindere. Dar parcurile, 
neasemuitele parcuri timișorene 
înșiruite în majoritate pe malurile 
Begăi, transformă orașul într-o 
edenică vale a îndr&gostiților.

Orașul venind de departe din se
culara sa istorie s-a așternut pe 
un drum lung în care pașii din 
urmă au devenit mai numeroși, mai 
mari, mai riguroși. Orașul crește 
deopotrivă din legenda sa, dar mai 
presus din hărnicia, priceperea și 

oamenilor săi, t^re □£< 
diț^operit sub zodia soc^istă 
misiunile reale ale puterii lor?

VASILE RĂVESCU

/ 500 TONE ENERGIE SOLARĂ REPOSE ÎN CIRCOIT
Ir cei citing r-ani. 

de Ia darea ei în 
funcțiune, Fabrica de 
ulei „Unirea" din Iași 
a cucerit aprecierea 
unanimă a consuma
torilor. In modernele 
laboratoare ale aces
tei întreprinderi, lu
mina zilei, înmagazi
nată în cupele deli
cate ale semințelor 
de floarea - soarelui,

învață să curgă din 
nou. Asemănător soa
relui. care o punea 
în mișcare înainte de 
a fi miez și fruct, 
harnicul colectiv al 
fabricii îi redă de 
data aceasta energia 
necesară noului ei 
circuit vital.

Datorită aplicării 
unor măsuri tehnico-

organizatorice și in
tensificării întrecerii 
socialiste, în care or
ganizațiile U.T.C. au 
adus și de data aceas
ta o contribuție sub
stanțială, s-au reali
zat de la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent,
rile planului, 
tone

peste prevede-
1 365

ulei comestibil,

55 tone ulei brut. 33 
tone mărgărind, 116 
tone șrot furajer.

In această repune
re a energiei solare 
in circuit, s-au evi
dențiat 
muncă 
uleiuri 
uleiuri

colectivele de 
din secțiile 
îmbuteliate, 

brute etc.
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Dacă însă pe șantierul de 
la „Clujeana" realizarea pla
nului de investiții este ame • 
nințată din cauza rămînerilor 
în urmă, tovarășul VASILE 
POPESCU, șeful serviciului 
investiții de la „Armătura" a- 
duce în discuție o altă latură 
a problemei: calitatea lucră
rilor executate de grupul de 
șantiere 509, grup ce aparține 
Trustului V-Brașov.

„în prezent — ne spune a-

cesar. (De pildă, grupul social- 
administrativ de la topitorie 
a fost predat numai parțial Îs 
termenul stabilit și din aceas
tă cauză nu am putut elibera, 
în condiții normale, alte spa
tii care trebuiau amenajate). 
Referitor la calitate, ne-am 
declarat nemulțumiți de exe
cutarea unor pardoseli, faian- 
tări, asfaltări pe unele por
țiuni ale drumurilor din inte
riorul fabricii. Firește, vom

juns la această situație? Da
torită unei planificări defec
tuoase din partea direcției tu
telare. Nu avem numărul ne
cesar de muncitori necalifi
cați. Cei calificați însă, pentru 
lucrări de finisaj au devenit, 
unii dintre ei, surplus, fiindcă 
anul trecut am executat nu
mai lucrări de finisaj. Lucră
rile din planul anului trecut 
s-au terminat. Pentru cele din

de investiții de executat în a- 
cest an, dar nu ne-a parvenit 
încă documentația proiectului 
de organizare. Proiectul de 
execuție se află încă în faza 
de proiect de ansamblu. De 
aici și pînă la întocmirea pro
iectului de execuție mai du
rează destul de mult. Cînd le 
vom primi nu știm. Șantierul 
are însă plan de Investiții pe 
acest an. De ce atunci benefi

Cea mai

cesta — în întreprinderea 
noastră se lucrează la amena
jarea unei hale pentru turnă
toria de alamă și a unui grup 
social-administrativ. în ce 
stadiu se prezintă lucrările ? 
Au fost puse în funcțiune 
două cuptoare de topit alamă, 
iar acum sînt în curs de mon
tare două cuptoare basculante 
de topit.

Conform graficului, întregul 
volum de lucrări trebuie ter
minat pînă la mijlocul lunii 
noiembrie. Stăm bine. S-au 
realizat aproape două treimi 
din volumul total al investi
țiilor. Obiectul nemulțumirii 
noastre este calitatea anumi
tor lucrări și nerespectarea u- 
nor termene intermediare de 
predare a unor obiective, ceea 
ce ne creează greutăți în asi
gurarea frontului de lucru ne

importantă investiție: Răspunderea

condiționa recepționară* lu
crărilor de refacerea celor 
prost executate".

în fața acestor fapte pe care 
i le aducem la cunoștință, to
varășul EUGEN DODU, ingi
nerul șef al Grupului 509 vine 
din nou cu motivări și justifi
cări. Dar, se înțelege, acestea 
nu pot ține loc de termene și 
date la care capacitățile de 
producție pentru care s-au 
făcut investiții trebuie să pro
ducă.

— Beneficiarul are drepta
te. Cauza vă este cunoscută : 
nu avem forța de muncă ne
cesară. Această lipsă ne îm
piedică să atingem ritmul de 
lucru planificat Cum s-a a-

anul acesta — în general nou 
atacate șl cu volum mare de 
lucrări necalificate — nu a- 
vem forță de muncă sufi
cientă".

Dacă Direcția tutelară, prin- 
tr-o neatentă corelare a re
partizării lucrărilor cu spe
cializarea șantierului, i-a 
creat acestuia greutăți, tot ea 
are datoria să-1 ajute în re
glementarea forței de muncă, 
în dotarea cu utilaje pentru a 
recupera rămînerile în urmă 
la aceste importante obiective.

— Șantierul nr. 4 Turda — 
arăta inginerul EUGEN 
STANCIU — a început de 
curînd extinderea Fabricii de 
prefabricate. Aici avem un fond

ciarul nu se îngrijește să ne 
asigure documentația.

Din totalul de investiții, la 
multe din lucrările amintite, 
s-a realizat în trimestrele I și 
II, așa cum arată constatările 
pe teren, doar un mic volum. 
Rămînerile în urmă se dato
rează nu numai constructoru
lui, ci și organelor centrale 
(C.S.P.-ului și C.S.C.A.S.-ului, 
institutelor de proiectare pe 
ramuri) care, în unele cazuri, 
elaborează și aprobă cu o ne
justificat de mare întîrziere 
documentația necesară șantie
relor. Așa s-a întîmplat cu 
proiectele pentru extinderea 
Fabricii de prefabricate din 
Turda, cu cel pentru extinde
rea de la „Clujeana" etc. în
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în biroul tovarășului Ghsorgha 
Focșa, director al Muzeului latu
lui, discutăm despre pregătirile ce 
se fac fn vederea apropiatului sim
pozion de etnografie (București 
7—15 septembrie 1966).

— Este un simpozion național 
— cu participare internațională, 
sub egida Comitetului național 
I.C.O.M., (Consiliul internațional 
al Muzeelor). Organizatori : Consi
liul Muzeelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și In
stitutul de etnografie și folclor al 
Academiei Republicii 
România.

— Ce teme vor sta la 
cutiilor ?

— Principala temă a 
nului este „Organizarea 
etnografic în aer liber — 
și metode* în cadrul căreia specia
liști din țară și străinătate (parti
cipă 25 de țări) vor ține un număr 
de comunicări.

— Vă rugăm să citati titlul co
municărilor pentru informarea citi
torilor noștri.

— Specialiștii etnografi din Ro
mânia vor prezenta șapte comuni
cări : „Muzeul etnografic în aer li
ber, mijloc original de reflectare 
complexă a culturii populare*, sus
ținut de Nicolae Ungureanu i 
„Muzeul satului din București*, de 
Gh. Focșa ; „Muzeul tehnicii popu
lare din Dumbrava Sibiului", da 
dr. Cornel Irimie j „Secția In aer 
liber a Muzeului etnogafic al Tran
silvanei — Cluj*, de Valeriu Bu
turii „Cercetarea științifică, baza 
organizării muzeelor etnografice 
în aer liber*, de dr. Florea Bobu 
Fiorescu, Boris Zderciuc și Romu
lus Vulcănescu i „Unele probleme 
privind metoda și tehnica de trans
ferare a unităților de pe teren în 
muzee* de Boris Zderciuc. Ion Vlă- 
diță și Paul Petrescu ) „Constitui
rea colecțiilor în organizarea co
lecțiilor muzeale*, de Georgeta 
Stoica și Tancred Bănățeanu.

— Dintre specialiștii străini, cine 
va prezenta 1

— Vor mai lua parte la lucrările 
Simpozionului Hugnes de Varim — 
director al I.C.O.M., Georges Ri
viere, directorul Muzeului Omului 
Paris, Madeleine Hours de la Mu
zeul Louvre, Peter Michelsen — 
directorul muzeului în aer liber din 

„•J-Kbgby — Danemarca, prof. dr. 
Hâlnajth Otenjjți, directorul mu- 
zeul^aâin Kltșftenburg — R.F.G., 
prof. Alberto Mario Cireșe — di
rectorul Institutului de filologie 
modernă din Cagliari, și alții.

— Făcind o digresiune de la 
subiectul interviului nostru — 
v-am ruga să ne vorbiți, pe scurt, 
despre citeva mari muzee etnogra
fice in aer liber din lume.

— în 1892, în Suedia, a luat fi
ință Skaasen Museeț — care con
servă tipuri de locuințe și instalații 
tehnice din secolele XVI—XVII. 
Ma( există muzeul meșteșugarilor 
din Finlanda, apoi o serie de țări 
ca Danemarca, Olanda, R.F.G., 
R.D.G., Belgia, au muzee etnogra
fice în aer liber interesante și ori
ginale. In țara noastră o secție et
nografica în aer liber s-a născut 
la Cluj, în 1929, prin străduințele 
lui Romuluș Vuia. Muzeul satului 
din București, fondat în 1936 de 
Dimitrie Guști, constituie una din 
cele mai valoroase instituții mu
zeale din tară, apreciat unanim si 
de specialiștii străini.

— Ce perspective va avea în 
continuare Muzeul satului ?

— Se va extinde în spațiu și în 
timp. Vor fi aduse, alături de mo
numentele tradiției constructiv* 
românești și ale unor minorități 
naționale, poj case și gospodării 
ce reprezintă procesul de valorifi
care a arhitecturii tradiționale a 
satului. Au fost puse bazele si altor 
muzee etnografice tn aer liber — 
Ia Golești — Muzeul viticulturii și 
pomiculturii ce va ilustra unele 
dintre ocupațiile străvechi 
porului nostru, la Sibiu, 
tehnicilor populare.

Muzeele etnografice, 
inestimabile ale geniului creator al 
unui popor, sînt o reflectare a au
tenticității civilizației poporului si 
un minunat mijloc de a face edu
cație patriotică 
una din funcțiile
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fața acestei situații, construc
torul (Grupul de șantiere 509) 
s-a văzut nevoit să-și planifi
ce cea mai mare parte a lu
crărilor în trimestrele III 
și IV.

Pentru neasigurarea șantie
relor cu mîna de lucru nece
sară nu există, nu poate exista 
nici o scuză. Atunci cînd pri
mești o investiție spre execu
ție știi precis de ce forță de 
muncă ai nevoie, de cîtă cali
ficată, cîtă necalificată și te 
organizezi din timp ca atare. 
Dar activitatea de organizare 
a șantierelor pentru aceste o- 
biective a fost, se pare, privi
tă cu superficialitate. Acum 
se găsesc soluții, dar eficiența 
lor nu mai este aceeași. A în
ceput angajarea de muncitori 
necalificați și s-a trecut la 
calificarea lor, pe șantiere, 
prin cursuri de scurtă durată.

Există și alte numeroase so
luții pentru rezolvarea nece
sarului de cadre. între altele 
ar fi și aceea a reprofilării u- 
nor meserii de pe șantiere în 
meserii care sînt solicitate de 
stadiul actual al lucrărilor. 
Metoda se practică și pe alte 
șantiere și ea dă rezultate 
foarte bune. Viața oferă, fi
rește, încă multe alte posibili
tăți. Dar pentru aceasta este 
necesară o preocupare perma
nentă față de mersul lucrări
lor, o privire atentă, în pers
pectivă, a executării planului 
de investiții. E nevoie. aVt 
din partea beneficiarului cit 
și a constructorului, de inves
tirea unei mai mari răspun
deri pentru fiecare lucrare 
destinată a intra în producție 
în acest an.
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In nr. 5357 al ziarului nostru a apărut o amplă anchetă 
fn rindul a mai mulți tineri muncitori, specialiști, condu
cători de secții, de întreprinderi. Fiecare încerca un răs
puns Ia întrebarea „Ce înțelegeți prin disciplina socialistă 
a muncii", fiecare căuta să ofere o definiție a coordonatelor 
acestuia, să pătrundă sensurile și aria ei de cuprindere.

Continuind dezbaterea noastră'pe marginea acestei impor
tante probleme, vom relata astăzi cîteva din acțiunile între
prinse de organizațiile U.T.C. din întreprindifile orașului 
Galați căutind, evident, să împărtășim cititorilor, experiența 
acumulată de aceste organizații în munca de educare a ti
nerilor muncitori în spiritul'unei înalte răspunderi față do 
ceea ce fac.

Particlpanții la discuția noastră an arătat și eu acest 
prilej perimetrul' în care se înscrie noțiunea de disciplină 
socialistă* a' muncii.

• punctualitate la program ;
• îngrijirea corectă și exploatarea întregii capacități a 

utilajelor;
• cunoașterea șl respectarea tehnologiei de fabricație ;
• respectarea normelor de protecție a muncii ;
• atitudine cuviincioasă față de tovarășii cu care lucrezi, 

față de muncitorii virstnici, maiștri, ingineri;
• organizarea locului de muncă și folosirea judicioasă a 

timpului de lucru ;
• îndeplinirea zilnică a sarcinilor de plan.

PUNCT INIȚIAL: PASIUNEA PENTRU PROFESIE.

Reținem în mod deosebit, unul din sensurile ce se degajă 
din cele do mal sus : a fi disciplinat — s-a spus — nu e o 
simplă alăturare de vorbe. Nu trebuie înțeleasă disciplina 
în mod simplist. Cu alte cuvinte, nu e suficient numai să

vrei să fii disciplinat. Mai trebuie șl altceva, anume, să fii 
posesorul unui înalt nivel de pregătire, să ai nu numai do
rința, ci să și întreprinzi pași reali spre perfecționarea în 
meseria pe care ți-ai ales-o. Aici — în conștiința că ești 
o rotiță ce nu poate lipsi dintr-un angrenaj — își are de fapt 
izvorul spiritul de disciplină în muncă.

De unde se impune, normal, o concluzie pentru activita
tea fiecărei organizații U.T.C.: datoria de a desfășura în 
rindul tinerilor o temeinică și permanentă muncă politică, 
pentru ca aceștia să înțeleagă disciplina in mod superior și 
complex. La baza întregii activități a organizațiilor U.T.C. 
în această privință trebuie să stea un argument hotărîtor : 
orice abatere măruntă, și de orice natură, de Ia normele 
stabilite ale bunei comportări în producție duce, în ultimă 
instanță, la abateri tehnologice, orice act de indisciplină își 
lasă implacabil urmele în calitatea produselor, în producti
vitatea muncii, starea utilajelor ș.a.m.d.

Nu este mai puțin adevărat — și despre acest lucru s-a 
insistat în chip deosebit în discuții — că nu sint rare ca
zurile cînd anumite manifestări de indisciplină se întilnesc 
mai des la acei tineri care nu prea sint atașați de meserie, 
care sint indiferenți sau automulțumiți la nivelul de califica
re atins. Și iată cum ajungem, încă de la început, Ia o nouă 
concluzie pentru munca organizațiilor U.T.C.: de a îmbina 
acțiunile lor cu acele activități al căror scop este cultiva
rea în rindul tinerilor a pasiunii, a dragostei pentru profesia 
aleasă.

Ar mal rămîne firește, de pus, încă de la începutul ace
stor rînduri, o întrebare. Intră în atribuțiile organizațiilor 
U.T.C. preocuparea pentru educarea tinerilor în spiritul dis
ciplinei muncitorești ? Dacă da, în ce măsură ? Cum șl pe ce 
căi anume pot ele contribui la aceasta ? Ce pot face ele sin
gure și ce anume pot întreprinde cu ajutorul altor factori ? 
Care ar fi aceștia ?

Dar să ascultăm părerile invitaților la această consfătuire 
organizată cu sprijinul Comitetului orășenesc Galați al U.T.C.

DISCIPL &

țț; NA
DIMENSIUNE

4c ***** ** * ** * Respectarea desenelor, a planurilor d» operații, este numai una din 
cerinfela disciplinei socialiste a muncii

Totoi I. CUCU

spuse pînă aici

CO DIANA
Subfitlul acestui capitol în

cearcă să sintetizeze de fapt 
o idee exprimată deseori în 
dezbaterea noastră. Anume a- 
ceea că educarea tinerilor în 
spiritul disciplinei socialiste 
a muncii exclude, de Ia bun 
început, îngustimea și întîm- 
plătorul, apelul, mereu și me
reu, la una și aceeași meto
dă. Activitatea educativă des
fășurată în această direcție de 
organizația U.T.C. trebuie să 
aibă ca temei anumite legi 
cu un strict și foarte bine pre
cizat caracter pedagogic, orice 
acțiune trebuind să țintească 
un scop precis, să aibă o efi
ciență lesne de apreciat. Se ce
re, înainte de toate, consec
vență, un deosebit tact și răb
dare și, mai mult decît atît, 
priceperea de a mobiliza în
treaga masă de tineri în jurul 
înfăptuirii sarcinilor ce Ie pu
ne producția pe locul respec
tiv da muncă.

situațiazultate mulțumitoare, iii_
Aste mult îmbunătățită față 
de anul trecut.

Dar, așa cum arătam, întîr- 
zierea de la program, absența 
nemotivată constituie mani
festarea — am putea spune — 
cea mai simplă. Pot exista,

nea dînsul, am făcut o dată o 
fotografiere a zilei de mun
că. Ce am constatat ? între 
12 și 13 e timpul rezervat pen
tru masă. Dar am observat 
că programul, în loc să reîn- 
ceapă la ora 13, se muta cu o 
jumătate sau chiar cu o oră

rea ? Bineînțeles, nu. Șl noi 
spuneam asta tinerilor cu di
ferite ocazii. Păcătuiăm însă 
într-un punct: făceam acest 
lucru la modul foarte general 
și cu totul impropriu. Argu
mentele, logica trebuiau să 
intre în joc. Și lată că două

Paraschiva Cărăuș — secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
întreprinderile textile — 
Galați. _

— Mă voi referi la un caz 
simplu de indisciplină. Mai 
multă vreme am urmărit psi
hologia celui care absentează 
de la lucru pentru a face în
tr-un fel o sincronizare a me
todelor ce trebuie să le adop
te organizația U.T.C. Știți 
care era prima reacție a unui 
astfel de tînăr ? „Tovarășa se
cretar, de ce se face atîta 
caz ? Doar n-am mai lipsit pî
nă acum. Este pentru prima 
dată".

Așa spuneau majoritatea 
celor care absentau. Noi, cei 
din comitetul U.T.C., am tras 
însă de aici concluzia că unii 
din acești tineri n-aveau în 
fond imaginea exactă a ceea 
ce înseamnă pentru fabrică o 
lipsă nemotivată de la servi
ciu. îi tot criticam la modul 
general prin ședințe. De data 
aceasta ne-am propus să le 
demonstrăm. foarte concret, 
ce pagube ar avea întreprin
derea și. personal, tînărul res
pectiv, dacă fiecare ar jude
ca : „nu-i nici o nenorocire, 
lipsesc și eu o dată într-un 
an“.

Așa s-a născut o acțiune ge
nerală a organizației U.T.C. 
Am apelat la cîțiva tineri 
muncitori și ingineri care au 
întocmit un referat ce s-a pre
zentat în fața tinerilor în ca
drul adunărilor generale ale 
organizațiilor. Ce s-ar întîm- 
pla dacă fiecare dintre tineri 
ar lipsi chiar și numai o dată 
pe an ? Cit pierde un tînăr din 
salariu dacă absentează nemo
tivat o zi. două ? Dar între
prinderea ? Citi metri de pîn- 
ză s-ar fi putut țese în orele 
lipsă ? La astfel de întrebări 
s-a dat un larg și bine docu
mentat răspuns în referatele 
amintite. Faptul că la aceste 
adunări au participat specia
liști, maiștri și ingineri a dat 
dezbaterilor un caracter con
cret, o mare putere de con
vingere. De curînd, am făcut 
un sondaj în rindul tinerilor. 
Deși nu peste tot am găsit re- .

desigur, ți alte „genuri" de 
indisciplină. Cum acționează 
organizația U.T.C. în astfel de 
cazuri ? Secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinde
rea 7 construcții, tovarășul 
Pavel Cristea, a făcut în acest 
sens o completare necesară :

— La noi pe șantier, «pu-

mai tîrziu. „Nu se întîmplă 
nimic, argumentau unii tineri. 
La noi nu e ca în uzină să-mi 
stea mașina. Dacă văd că pînă 
seara nu-mi „iese" norma, 
„trag" mai tare, sau în cel 
mai rău caz rămîn să lucrez 
mai tîrziu".

Este oare justă argumenta-

întîmplărl ne-au venit în a- 
jutor. Prima: se înmulțiseră în- 
tr-o vreme accidentele. A doua: 
crescuse numărul de reclamații 
la calitate. între aceste două 
lucruri și faptul că programul 
de muncă al unor tineri nu se 
desfășura ritmic exista, evi
dent, o legătură directă.

Am apelat, atunci la servi
ciul organizarea muncii. Am 
ales cîțiva tineri economiști, 
cu o bună pregătire, care au 
fost invitați în adunările ge
nerale ale organizațiilor 
U.T.C. Ei au arătat, așa cum 
numai un specialist poate să 
demonstreze, că nu e tot una 
să facă în 5 ore ceea ce e 
planificat pentru 7 sau 8 ore. 
A reieșit cu claritate că mun
ca în asalt dăunează calității, 
duce, așa cum s-a văzut, la 
nerespectarea normelor 
tehnica securității.

Ne gîndim acum să mergem 
si mai departe. Vom invita 
personalul medical din șan
tier pentru a ține anumite ex
puneri în fața tinerilor. Ele 
vor demonstra negreșit că, în 
condițiile unei solicitări peste 
ritmul normal, randamentul 
și calitatea muncii omului 
scad simțitor.

Ce concluzie s-ar putea des
prinde din 
două modalități la care au fă
cut apel organizațiile U.T.C. 
de la întreprinderile textile 
și întreprinderea 7 - construc
ții ? Reiese, înainte de toate, 
pregnant, ideea că, pentru e- 
ducarea tinerilor In spiritul 
unei înalte răspunderi în mun
că, organizațiile U.T.C. au la 
îndemînă nenumărate posibi
lități, pot folosi metode de o 
largă varietate. Noi am rela
tat mai sus numai două, poate 
comune și altor organizații. 
Dar, se înțelege, sînt încă mul
te, Ynulte altele.
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Sînt cele 
modalități prin care organiza
ția U.T.C. a acționat față de 
cazuri de indisciplină oarecum 
diferite ? Ușor va observa însă 
cititorul că în ambele, inter
venția organizației U.T.C. s-a 
produs după ce a fost consu
mat fenomenul, după ce sa 
constataseră anumita acte de 
indisciplină.

Din discuții a reieșit înaft el 
un Ioc din ce în ce mal im
portant în activitatea organi
zațiilor U.T.C. din întreprin
derile gălțene îl ocupă pre
venirea indisciplinei.

Spunea tovarășul Petr-che 
Năstase, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Șantierul na
val :

— O anumită ședință, să 
spunem, a organizației U.T.C. 
care discută un caz de Indis
ciplină n-ar fi nici pe sfert 
eficientă dacă nu și-ar fi 
propus ca în medicină, un scop 
profilactic, de prevenire. Mo
bilizarea la conferințele teh
nice și citirea literaturii de 
specialitate au fost făcute toc
mai pentru a preveni, în con
ținut și nu în formă, cazurile 
do nerespectare a proceselor 
și normelor tehnologice.

Am dus în acest sens mun
că de convingere și de la tî
năr la tînăr. Dar. un mare e- 
cou au avut adunările gene
rale cărora le-am adus o sin
gură corectură. Am renunțat 
și noi atunci cînd a fost ca
zul la metoda referatelor sau 
a conferințelor despre impor
tanța bunei pregătiri profesio
nale. Pentru că, oricît de bi
ne documentate erau ele, de
veniseră la un moment dat, 
monotone. Am invitat astfel 
în adunările generale U.T.C. 
muncitori mai în vîrstă, dar și 
mai tineri, fruntași în întrece
rea socialistă, oameni care în 
viața lor (20—30 de ani de 
muncă în uzină) n-au întîr- 
ziat sau lipsit nici măcar o 
zi de la lucru. I-am solicitat 
să povestească pur și simplu 
cum muncesc, cum își orga
nizează locul de producție. Un 
adevărat ’dialog, o convorbire

APEL GENERAL:
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INDISCIPLINEI
vie despre lucruri șl fapte tră
ite în-șantier s-a întrețesut 
între muncitorii mai vîrstnici, 
cu mai’multă experiență și'ti
nerii noștri. Toate vizau un 
singur scop : strictețea cu ca
re tinerii trebuie să respecte 
procesele tehnologice, indica
țiile personalului tehnico-ingi- 
neresc, prevederile înscrise în 
desene.

Cu o asemenea ocazie am 
obținut de fapt încă un rezul
tat foarte prețios pentru noi 
ca organizație de tineret. Fi
ind mereu în mijlocul tineri
lor, auzind atîtea lucruri po
vestite de muncitorii'vîrstnici, 
văzînd că de la ei au multe 
de învățat, chiar și acel pu
țini tineri cu care înainte a- 
veam dificultăți și-au schim
bat fundamental atitudinea, 
manifestînd respect pentru 
experiența tovarășului 
muncă mai în vîrstă.

— Lafnol, completa Gheor- 
ghe Lunga, secretarul comite
tului U.T.C. de la Uzina'meca
nică, acțiunile îndreptate spre 
cultivarea spiritului de disci
plină înj muncă au fost 'de fapt 
încadrate în contextul general 
al comportării tînărului mun
citor în uzină și în șfara ei. 
Acesta a fost punctul do por
nire căci s-au „atacat", rînd

de

Activitatea „profilactică' 
desfășurată de organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile ora
șului poate fi asemuită, fără 
greș, cu un reflector în lumi
na căruia manifestările de in- 
'disciplină ale unor tineri capă
tă conturul lor real și totoda
tă dezaprobarea opiniei co
lective a celorlalți tovarăși de 
muncă. Căci, cui i-ar conveni 
ca, lingă "locul său de muncă, 
să apară într-o bună zi, și să 
stea încă vreo 3—4, o tăbliță 
pe care să scrie : „Acești tineri 
și-au format prostul obicei de 
a întîrzia și a lipsi cu regula
ritate de la lucru". în orice 
caz, tinerilor din echipa lui 
Constantin Budi, de pe unui 
din șantierele întreprinderii 7- 
construcții. nu le-a convenit. 
O dovadă ? întreaga echipă 
este acum exemplu de disci
plină pentru mulți alții. Și 
încă una de pe același șantier : 
de la 10.000 ore absențe nemo
tivate în ianuarie și februarie, 
în luna trecută s-au înregis
trat mai puțin de 200 de ore 
absentate, tot datorită unei o- 
pinii publice intransigente fată 
de abaterile de Ia disciplină.

Organizațiile U.T.C. sînt 
chemate să contribuie la 
crearea unui astfel de climat 
în care nici un tînăr să nu fie 
indiferent față de munca to
varășului său de alături. Nici 
un colectiv de tineri nu tre
buie să fie dispus a tolera

„REZERVA INTERNA"

OPINIA COLECTIVĂ
vreo abatere care l-ar aduce 
necazuri.

Ajunși la acest capitol, am 
putea să punem punct și să 
încheiem de fapt relatarea 
dezbaterii noastre cu un even
tual loc pentru concluzii. Pre
ferăm totuși să relatăm încă 
două fapte 
sfătuire.

Primul, 
secretarul 
U.T.C. de 
textile, ne-a furnizat, un caz 
„tipic" de indisciplină, după 
părerea sa. Maria Simion șl 
Liliana Semblea au fost vă
zute într-o seară, cu mal multi 
băieți într-un restaurant. Fe
tele fumau, iar aspectul lor 
vestimentar lăsa, după spuse
le tov. Brănișteanu, de dorit. 
Au fost chemate în fața birou
lui organizației U.T.C., anali
zate într-o adunare generală 
ș.a.m.d. După cum am aflat, 
cele două tinere absolvente de

povestite în con-

Ion Brănișteanu, 
unei organizații 

la întreprinderile

școală profesională, aveau în 
același timp o comportară 
bună în producție, își înde
plineau sarcinile de muncă.

Se naște, desigur de 
întrebarea și, totodată, 
tația de a scrie ziarului: 
raport de legătură se 
comportarea generală a 
tînăr în afara uzinei cu 
lalt fel de comportare din in
cinta ei, de la locul de mun
că ? La dv. sint astfel de ca
zuri ? Ce poziție, ce metode de 
educație adoptă organizația 
U.T.C. ?

aici, 
invi- 
în ce 
află 

unui 
celă-

Al doilea. — Nu există tî
năr rău și bun. Pot exista în 
schimb pedagogi mai bine sau 
mai puțin bine pregătiți.

Cu aceste cuvinte și-a înche
iat cuvîntul său Anghel Ma
rian, secretarul comitetului 
U.T.C. de la „Laminorul". 
Constatarea a fost însă, într- 
un fel, o concluzie, la care au 
ajuns tovarășii de aici, o con-

cluzie la faptul că „anul, tre
cut în uzina noastră au venit 
18 absolvenți de școală profe
sională, 13 băieți, foarte tineri, 
care, la numai 3 luni, înce
puseră să întîrzie mai întîi 
dimineața, cu 10—15 minute 
pentru ca apoi să lipsească 
complet o zi-două de la lucru. 
Am fost la început oarecum 
mirați de „obiceiul preluat din 
mers" de cei mai tineri mun
citori ai uzinei. I-am chemat 
de aceea într-o bună zi la o 
discuție, împreună cu ceilalți 
muncitori, întrebîndu-i la mo
dul serios ce gînduri au : erau 
ei tineri dar deveniseră mun
citori calificați și aveau drep
turi și datorii ca toți ceilalți. 
Astăzi nu mai avem probleme 
decît cu unul din ei: Con
stantin Poteraș. Maistrul a spus 
că numai are ce să-i facă. 
Tatăl lui, la care am apelat, 
tovarășii de muncă, ne-au 
spus Ia fel. Acum, a cerut 
transferul într-o altă uzină'.

Ajunși la București am fost 
nevoiți să adăugăm în carne
tele de notițe un „post-scrip- 
tum“ la cele spuse de tova
rășul Anghel Marian, întrucît 
la o săptămînă primim la re
dacție, tot din partea dînsului, 
următoarea telegramă-fulger :

„Vă comunicăm că tînărul 
Constantin Poteraș nu și-a 
luat transferul de la întreprin
derea noastră, rămînînd să lu
creze mai departe în uzină, 
în urma angajamentului luat 
de el avem promisiunea că va 
deveni un bun muncitor".

Conținutul telegramei nece
sită desigur adausuri, comen
tarii, presupuneri. Un lucru 
este însă limpede. în activita
tea de educare a tinerilor în 
spiritul unei înalte discipline 
muncitorești, foarte multe lu
cruri depind de organizația 
U.T.C., de modul în care ea 
știe să discute cu tinerii, să se 
apropie, să adopte cele mai 
potrivite metode. Mai există

oare îndoială că hoțărițea de 
ultim njanjent a lui C. Pote
raș, este, într-un fel, un, ecou 
îndepărtat' al discuțiilor pur
tate cu el de'organizația U7T.C 
și nuțjigțpșil oameni din uzi
nă în cele 104 zile de cînd lu
crează la lecția” acoperiri me
talice ?

Evident, insistența, consec
vența cu .care s-a preocupat 
organizația U.T.C. de un ast
fel de’caz nu putea să nu dea 
roade, nu putea să nu recîști- 
ge de partea celor mai meri
tuoși tineri pe unul care în 
momente cruciale din viața sa 
de muncitor greșise drumul.

Și atunci iată că însăși via
ța dă într.ebărilor’formulate la 
începutul relatări? noastre, un 
răspuns pozitiv. Nu încape 
nici o îndoială că tema aces
tei discuții — disciplina, face 
și trebuie să facă parte Inte
grantă din preocupările majo
re ale organizațiilor U.T.C. fiet 
și numai pentru faptul că an 
de an pe, porțile’fiecărel între
prinderi intră noi promoții de 
muncitori. Dar nu numai atît, 
Implicățiile noțiunii de disci
plină în muncă sînt, după cum 
s-a văzut, atît de largi îneît 
prin însăși rațiunea existen
ței ei, organizația U.T.C. este 
prima chemată să militeze 
pentru a cultiva în rindul tu
turor tinerilor o înaltă res
ponsabilitate în muncă și în 
viață.

pe rtnd, toate fațetele discipli
nei. Un exemplu. în uzină se 
lucrează în 3 schimburi. în 
primul, e drept, nu prea avem 
necazuri. Tinerii nu numai 
că-și îndeplineau normele, dar 
le și depășeau. Prin aceasta 
ei își asigurau într-un fel, 
o „rezervă" pentru săptămîni- 
le următoare. Venea schimbul 
2, urma și schimbul 3. Cei 
cu „rezervele" își puteau per
mite să se mai plimbe, să 
nu-și folosească rațional tim
pul de lucru, ținînd de fapt și 
pe alții de vorbă, împiedicîn- 
du-i să lucreze în ritmul nor
mal.

Comitetul U.T.C., cerind a- 
jutorul conducerii administra
tive, a repartizat în acest caz 
pe unii din membrii săi în 
schimburile cu pricina. Aici 
s-au sesizat și alte lucruri. 
Erau tineri, de curînd teșiți de 
pa băncile școlii, care, din
tr-un motiv sau altul, nu-și 
realizau normele. Ifu ne-am li
mitat astfel la a sesiza o aba
tere de la disciplină, aceea de 
a nu-ți respecta planul, ci am 
venit în fața conducerii cu 
propuneri de măsuri concrete, 
în cazul de față, tinerii au fost 
repartizați pe lingă munci
tori cu o mai înaltă calificare. 
Abia apoi am aflat că motivul 
adevărat pentru care nu-și în
deplineau planul era nefolo- 
«irea ritmică a timpului.

O experiență interesantă, 
demnă de preluat și de alte 
organizații U.T.C., a dus prin 
cuvîntul său tovarășul Pă- 
trașcu Tîrzln de la întreprin
derea de sîrmă, cuie și lanțuri.

— în uzina noastră, spunea 
el, au fost extrem de rare ca
zurile cînd datorită repetate
lor abateri de la disciplina 
muncii, unui tînăr să i se des
facă contractul de muncă. To
tuși, în ultima vreme Gheor- 
ghe B. a fost unul dintre cei 
pentru care întreprinderea, 
comitetul sindicatului și orga
nizația UT.C., au fost nevoite 
să-și dea avizul pentru „lichi
dare" din uzină și transfera
rea lui în altă parte. Am con
siderat acest caz plin de învă
țăminte și de aceea el a fost 
făcut cunoscut în fiecare orga
nizație, fiind dat ca exemplu 
negativ. Din această întîmpla- 
re nefericită nu mă îndoiesc 
că și alți tineri au avut de 
tras anumite învățăminte. Am 
ținut să dau acest exemplu, a- 
proape unic la noi, întrucît 
sînt de părere (și noi de fapt 
așa procedăm în situații chiar 
mai puțin grave) că fiecare 
caz din acestea trebuie „fruc
tificat" de către organizațiile 
U.T.C.

Discuție organizată de
ION MARIA
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Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box,
Șah,
Natație, Box, Tir, Șah, 

Ciclism, Polo, Tenis,

MARTI Oină,
Popice, spout

Europenele de atletism |
I

La start: 900 concurenți I
I

In acordurile in
spirate după Rapso
dia a II-a de Liszt, 
va avea loc astăzi, 
pe Nepstadion din 
Budapesta, deschi
derea festivă a ce
lei de a VIII-a e- 
diții a Campionate
lor europene de at
letism. Timp de 6 
zile aproape 900 at- 
leți, din toate cele 
31 de țări europene 
care fac parte din 
federația internați
onală de atletism 
amator, se vor în
trece pentru obți
nerea invidiatelor 
medalii ce se decern 
sportivilor ce ocu
pă primele trei lo
curi la fiecare pro
bă.

Cu toate că în 
comparație cu Jo
curile Olimpice, a- 
ceastă competiție 
este mai tînără, to
tuși, ea și-a cîști- 
gat de pe acum tra
diția realizării unor 
performanțe atleti

ce de mane valoa
re. La multe pro
be, concurenții au 
obținut în «iițiile 
precedente rezulta
te superioare celor 
realizate la Jocuri
le Olimpice. La ul
tima ediție a cam
pionatelor desfășu
rată la Belgrad în 
1962 („europenele" 
se desfășoară din 
4 în 4 ani), Salva
tore Morale, Maria 
Itkina și Tamara 
Press au egalat re
cordurile mondiale 
la probele la care 
au concurat.
Reprezentan

ții noștri la această 
competiție, 11 fete 
și 8 băieți, au efec
tuat minuțioase 
pregătiri, promi- 
țîndu-ne o com
portare meritorie. 
Speranțele noastre 
se îndreaptă spre 
Mihaela Peneș, pen
tru a cuceri titlul 
de campioană, spre 
Viorica Viscopolea-

nu, Lia Manoliu, I 
Șerban Ciochină și | 
Vamoș Zoltan, pen
tru a urca trepte- I 
le medaliaților, iar I 
pentru Ana Sălă- 
jan. Ioana Petrescu, • 
Elena Vintllă, Ma- 
rileria Ciurea, Va- I 
sile Sărucan, să o- I 
cupe locuri în fi
nalele probelor. i

La finalele pre- I 
văzute în progra
mul zilei de astăzi I 
vor participa și at- ■ 
leții noștri : Nico- . 
lae Mustață, Andrei I 
Barabaș la 10 000 m ■ 
și Ana Sălaj an la _ 
greutate. i|

Urăm reprezen- ■ 
fanților noștri ca _ 
în această mare I 
competiție atletică, - 
să reușească cele _ 
mai bune perfor- I 
manțe ale lor. să I 
obțină succesele pe 
care noi le aștep- I
tăm. |

SILVIU I
DUMITRESCU j

Ecourile campionatului mondial 
de iolbal s-au «lins parcă prea 
repede. Willy n-are de ce să fie 
prea mihnit, cele patru ocale de 
aur pe care le-au ciștigat i-au 
adus și-i vor mai aduce multe ne
cazuri. Sir Stanley Rous a umblat 
cu bă/ul de șerpi In pălăria cu 
bilefele aliată intr-o cameră de Ia 
etajul zece al lui Royal Garden 
Hotel fi a Imblînzlt sorfii în fa
voarea Albfonuluf. Dar se știe, 
căutătorii de aur, Incepînd cu cei 
din romanele lui London ți filme
le lui Chaplin ți lerminînd cu cei 
din timpurile moderne n-au prea 
finul seamă de căile drepte... In 
multe părți, fotbalul a devenit re
ligie și asta nu-mi place. Născut 
din dorința de destindere, fotba
lul a progresat pe linia Încordă
rii șl ultimul campionat mondial 
I-a Împins in albia răfuielilor cu 
pumnii. Acum apele s-au mai li
niștit, cel puțin in Europa, și 
fiecare tară trăiește frigurile re
luării campionatelor naționale. 
Specialiștii noștri, prezenfi ta 
Londra In număr impresionant (nu 
Înțeleg de ce federația română 
de fotbal n-a deplasat in insulă 
și citlva fucStori de prestigiu II) 
își vor publica, poate în curind, 
impresiile. Le așteptăm fiindcă ele 
vor fi de real folos tuturor antre
norilor.

Personal (și-l rog pe unii din 
prietenii mei ziariști să nu se su
pere) găsesc că echipa noastră, 
in forma și componenta cunoscu
tă, n-ar fi (inul pasul în Anglia 
în nici una din grupe. S-au făcui 
auzite multe voci care susțin că 
locul nostru era acolo. Mi se parc 
o glumă frumoasă. E adevărat, 
una sau două echipe din turneul 
final nu ne-ar fi rezistat. Dar ti
vind în vedere forma șubredă a 
jucătorilor din linia noastră de

atac, n-am ff făcut mal nimic 
Dincolo de latura spectaculoasă 
— mexicani cu mitraliere pentru 
petarde, brazilieni Înghițind bile
tele pentru finală ca pe niște sa- 
railil năclăite în miere de floare 
de salclm, orchestre multicolore, 
poney circulind soldățești în 
fruntea fanfarelor etc. — mă văd 
nevoit să subliniez încfi o dată 
că fotbalul așa zis artistic a mu
rit șl, vorba cîntecului, deasupra

marcat : lotbalul nu mai este șl 
nu mai poate fi dans de copilite. 
Trebuie să învățăm să jucăm băr- 
bătește, aspru violent chiar, alt
fel nu vom izbuti să ne impunem. 
Publicul nostru, iubitor de spec
tacol, va fi șocat Ia început de 
maniera aceasta de joc, dar va 
trebui să înțeleagă că altfel nu 
se poate. Și primii oameni care 
vor trebui să ne arate că au în 
"Stat ceva din acest turneu fina!

toată lumea șl, vrlnd-nevrînd, 
trebuie să ne adaptăm ei.

★
Cele două etape din campiona

tul categoriei A, cite s-au consu
mat pînă acum, mi-au dat prilej 
să văd că jucătorii noștri, din 
nefericire, n-au prea învăfat mare 
lucru din meciurile ultimei ediții 
a mondialelor, vizionate prin in
termediul televiziunii. (In schimb, 
arbitrul C. Nitescu, conducătorul

FOTBALUL ARTISTIC 
SI MUNTELE BE GRANIT

lui, unii (englezii, vest-germanii, 
argentinienii) au pus un munte de 
granit. Meciul care m-a speriat 
pur și simplu și m~a făcut să în
țeleg că a început o nouă epocă 
în sportul rege a fost acela din
tre Anglia și Argentina. Scundu
lui izbucnit atunci vă este bine 
cunoscut — pumnii, faulturile, 
degetele ca niște căngi înfipte în 
beregata arbitrului Kreitlen și ca
ricaturile îniățișîndu-1 pe Kreit- 
!en cu o candelă la gît în locui 
fluierului, pe cit de picante, pe 
atît de regretabile, mi-au crea! 
impresia că bravii băieți născuți 
ș» crescuți s& jonaler.e balonul 
sînt dispuși să intre de acum îna
inte pe teren numai cu săbiile, 
scoase. Dacă fotbalul nu s-a 
transformat definitiv într-o „luptă 
de-a taurii’, trebuie să mulțumim 
portughezilor, brazilienilor, ungu
rilor. Totuși, un lucru trebuie re-

de Fănuș Neagu

sînt arbitrii. Sînt și voi fi, nu am 
încotro, pentru un arbitraj larg, 
nemilos dacă vreți, care să nu 
mai rupă jocul la cea mai mică 
imbrjnceală si să nu mai amen
deze fiecare fleac. Lovitura de ia 
11 m, „lovitura morții", cum o 
numesc italienii, se acordă la noi 
cu multă ușurință — de aici și 
iungul șir de simul-anji ce se tă
vălesc prin zona spațiului de pe
deapsă. Dacă fotbalul artistic a 
murit și a fost îngropat, fără ono
ruri, ci numai cu suspine, atunci 
aceasta trebuie să dea de gîndil 
și celor care conduc meciuri pe 
terenurile noastre. Regret din su
flet că trebuie să scriu aceste cu
vinte, dar asta este situația în

partidei Rapid — U.T.A. ar putea 
să-f servească lecții de arbitra/ 
toarte prost și foarte părtinitot 
domnului Kreitlen din R.F.G. care 
s-a acoperit de glorie neagră la 
Londra cu ocazia meciului Anglia 
— Argentina). Giuleștenii, d? 
exemplu umblă și se zbat să iacii 
tot felul de dantelării — și mă
car dacă le-ar izbuti ! — și nu
vor sau nu pot sfi intre în poziție 
de șut după cel mult două-trei 
pase. Dumilriu, duminică, a jucat 
ca un începător, iar fonescu, om 
cu simțul porții cum rar înlîlnești 
la noi, n-a tras un singur șut d? 
la distanță ; tot timpul a căutat 
să dribleze și să paradriblezc. 
Oamenii cei mai puțin periculoși 
ai Rapidului sînt extremele. Pasă
re fără aripi, asta e Giuleștiul — 
dar n-are rost să ne mai amarim 
pentru că de prea multe ori am 
stricat cerneala fără folos.

Corespondenții de presă care 
au făcut deplasarea în provincie 
ne informează că nicăieri nivelul 
fotbalului n-a fost cel dorit. To
tuși, etapa a doua a făcut să se 
clatine dezastruosul mit al „tere
nului propriu”. Asta mă bucură. 
Mă neliniștește, însă, evoluția Pe
trolului. Campionii se tîrâsc în 
coada plutonului șl nu peste mult 
timp vor fi nevoiți să dea piept 
cu echipa din Liverpool în rîndu- 
rile căreia activează Hurst, omul 
care în finala mondialelor a stri
cat un sfert de kil de gumă de 
mestecat și a marcat două goluri 
Nu vreau să sperii pe nimeni, mă

L obligat să trag un semnal de 
alarmă, atîta tot.

Cel mai trist lucru la ora ac
tuală e să-i privești pe brașo
veni. Zece goluri primite în două 
etape constituie o performanță 
rară (lasă că ei sînt campionii 
infrîngerilor catastrofale) și mă 
întreb dacă antrenorul Silviu 
Ploieșteanu care, la începutul 
campionatului, anunța că echipa 
sa va arăta un fotbal deosebit nu 
ar trebui pus să facă un curs de 
specializare 1? Pe la Brașov se 
bate monedă pe tema ghinionu
lui ; bine, ghinion — ghinion, dai 
pînă cînd ? Nici măcar la ruletă 
norocul nu te ocolește atîta timp.

Ambiția Progresului i-a pus pe 
jăratec pe clujeni. Iar Jiul 
Petrila, performera primei etape, a 
luptat din răsputeri la Craiova si 
rezultatul foarte strîns o ține în 
centrul atenției. Se vede efi pe 
la Jii, toamna prag de aur are. 
F. bine.
P.S.

Aud că Steagul roșu pleacă in
tr-un turneu în Italia, unde va 
susține meciuri cu Bologna și alte 
cîteva echipe. Nădăjduiesc că e 
o glumă.

Junioara Marilena Ciurea, e\o- 
luind la un recent concurs în 

țard

FONDURILE - 
UN PRETEXT 
NEFONDAT

CUM SINT FOLOSITE Șl ÎNTREȚINUTE 

BAZELE SPORTIVE DIN ORAȘUL TiRGOVISȚE

Urmaș al unor mari atleți 
australieni ca John Landy, 
James Bailey sau Marvyn 
Lincoln, Clarke a debutat pe 
pista ovală de zgură în 1951 
cînd avea 14 ani. „Mi-a plăcut 
de mic atletismul deoarece, în 
acest sport, lupta pentru vic
torie o dai direct cu adversa
rul ; și lupta aceasta pentru 
a fi mai bun este într-adevăr 
fascinantă I Să-l simți pe ce
lălalt lingă tine, să-l vezi o 
clipă înaintea ta și apoi, prin- 
tr-un efort suprem de voință 
să-l învingi — iată ce poate 
ji lucrul cel mai frumos în 
viață 1“

Și Ronald Clarke, alintatul 
Ron, a vrut să demonstreze 
încă de mic dorința lui de a fi 
„cel mai bun", de a învinge 
mereu, de a învinge adversa
rul sau de a învinge pur și 
simplu o barieră abstractă de 
timp : recordurile ! La 16 ani 
cucerește primul său record 
mondial de juniori al probei 
de 1 milă (1609,32 m) cu 
timpul de 4’6”8. „într-adevăr, 
in 1953 eram cel mai bun 
semifondist junior al lumii, 
declara el unui ziarist italian. 
Dar existența lui Elliot, cele
brul meu compatriot, mă 
descuraja ; îmi dădeam seama 
că Herbert este invincibil, în 
acea perioadă de timp, de 
către mine și numai gîndul 
acesta mă paraliza".

Și ambițiosul Ron părăsește 
atletismul, doar pentru gîndul 
că nu-l va putea bate pe dis
tanțele de fond pe Elliot I

Timp de 9 ani, din acel 
moment, Clarke se ocupă nu
mai de școală pe care o ab
solvă într-un mod strălucit ca 
și Academia de Comerț din 
Sidney. Abia în 1962 revine 
pe stadion, dragostea lui pen
tru atletism învingînd ambi
țiile copilăriei. „Devenisem un 
om matur — avea să declare 
el mai tîrziu — dar pe de 
altă parte nici de „bătrînul" 
Elliot nu mai aveam de ce să 
mă tem: se retrăsese din 
sport !"

Un singur an de antrena
ment și în 1963 blondul aus
tralian își adaugă recordului 
mondial de juniori pe cel de 
seniori la 10 000 m., deținut 
pînă atunci de tenacele Piotr 
Bolotnikov.

Anul 1964, anul Jocurilor O- 
'impice de la Tokio, nu a fost 
din păcate prea fericit pentru 
Clarke. Concurînd la 5 000 m„ 
la 10 000 și la maraton, Ron. 
favoritul desemnat de majori
tatea specialiștilor, Ron de la 
care toată lumea se aștepta să 
bată cel puțin două recorduri 
mondiale și olimpice, eșuează.

Dar maturitatea despre care 
vorbea chiar el își spune de- 
abia acum cuvîntul: în loc să 
renunțe din nou, ca atunci 
cînd avea 16 ani, marele atlet 
perseverează diabolic; desigur

RONALD CLARKE:

„CÎND SOARELE 
ARDE TOATE

UMBRELE"

că era conștient și de valoarea 
calităților sale.

„Roadele dau în pîrg" pen
tru el abia în anul post-olim- 
pic, 1965, cînd Clarke, urcînrl 
scara unor uimitoare perfor
manțe, se situează printre cei 
mai mari alergători de fond pe 
care i-a cunoscut lumea vreo
dată, alături de Keino, Kuț și 
Zatopek. De altfel despre fie
care acești trei mari ași el vor
bește cu multă dragoste : „De 
la Keino am învățat suplețea, 
de la Kuț ambiția, de la Za- 
topek, necesitatea unei teh
nici perfecte".

Și iată acum, în rezumat, 
performanțele uimitoare ale a- 
cestui an, 1965, în care Ronald 
Clarke modifică de 3 ori re
cordul mondial pe 5 000 m„ 

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
„Start redus" în campionatul 

masculin de handbal

Duel fn ultima gală a turneului interna
tional de box disputat la București

Cu prilejul începerii noii 
>diții a campionatului mas- 
■ulin de handbal, tribune
le terenului din parcul 
sportiv Dinamo au cunos
cut o mare afluență de 
spectatori fScînd dovada 
popularității creseînde a 
acestui sport ■ dovadă cu 
atît mai concludentă, cu 
cit inaugurarea întrecerii a 
fost marcată de un singur 
meci (Dinamo București — 
Dinamo Brașov) și acesta 
programat la miezul zilei, 
cînd căldura toridă îmbia 
mai degrabă la... ștrand, 
întîlnirea dinamoviștilor 
hucureșteni cu cei brașo
veni, deși a fost în majo
ritatea timpului la discre- 
,ia gazdelor, a furnizat un 
spectacol agreabil, aplau
dat. Scor final 22—9 pen
tru Dinamo București.

Celelalte meciuri (patru 
la număr) au fost aminate

deoatece selecționata de 
tineret a tării noastre, a- 
flată la un turneu în Ceho
slovacia, a cuprins jucă
tori din majoritatea echi
pelor divizionare. Nu știm 
exact în ce măsură a fost 
descompletat efectivul fie
căreia din cele opt echipe, 
dar credem că absența din 
rindurile lor a unuia sau 
chiar a doi, trei jucători, (și 
încă dintre cei mai tineri), 
nu poate justifica In nici 
un chip amînarea atîtor 
partide. Este interesant de 
menționat că dinamoviștii 
hucureșteni n-au aminat 
totuși meciul din prima 
etapă, deși erau lipsiți de 
aportul a ctțiva jucători : 
Moldovan, Mureșan (inj 
duși în selecționata de ti
neret) și Mozer (suspendat 
pe trei etape).

A. CONSTANTIN

bate de 2 ori propriul său 
„mondial" pe 10 000 m„ ^cu
lege" din nou (în cadrul unei 
singure curse) recordurile lu
mii la 3 mile, 6 mile și 10 mile. 
In total 11 recorduri mondiale!

Astăzi Ronald are 29 de ani 
și a fost socotit, de către 24 
de reviste de specialitate din 
lumea întreagă, ca cel mai 
mare sportiv al anului 1965. 
Pentru amatorii de „amănun
te familiare" se mai poate a- 
dăuga că este căsătorit și are 
2 copii, locuiește la Dandenong 
— o localitate foarte apropiată 
de Melbourne — și este repre
zentant comercial.

Pentru amatorii de „amă
nunte sportive" este demnă de 
relevat declarația lui că pre
feră să alerge pe străzi asfal
tate. (Alergări pe care le efec
tuează astfel: a oră dimineața 
foarte devreme („cînd răsare 
soarele"), o jumătate de oră la 
amiază („cînd soarele arde 
toate umbrele") și două ore 
seara („pe hipodromul din 
Glenhuntly").

Iar, în fine, pentru acei 
sportivi care cred că dumi
nica este zi de odihnă, vom 
adăuga că marele Ron Clarke 
aleargă duminica — cînd nu 
are concurs — 45 de kilome
tri prlntr-o imensă pădure de 
eucalipți!

MIHAI TODEA

Dispută aprigă la balon 
in meciul de rugbi: Di
namo București — Știința

Pel roșeni

Înalta tensiune a emoțiilor debutului
O microhartă voleibalistică 

reunește în acest sezon cîteva 
din centrele de intensă viață 
sportivă ale R. S. Cehoslova
ce. La Praga, Nitra, Ceske 
Budejovice și Jihlava, se vor 
desfășura întîlnirile din ca
drul seriilor preliminare ale 
campionatului mondial, iar 
turneele finale vor avea loc 
la Praga și Pardubice. Distan
țele geografice sînt însă anu
late : înzestrarea tehnică mi
nuțios reglementată și mai a- 
ies înalta tensiune a emoții
lor mențin coeziunea acestui 
teritoriu competițional. Con
vingerea unanimă este că 
disputa va fi extrem de încor
dată mai ales în zona superi
oară a clasamentului. Se re- 
intîlnesc în lupta pentru he
gemonie echipele : cehoslova
că, sovietică, bulgară, po
loneză, japoneză. română, 
formații legate de o riva
litate cu tradiții și complica
ții. Sînt formații care și-au 
împărțit în întîlnirile din ul-

Zile de antrenament a handbalistelor asociației sportive Păl
tiniș Rășinari Foto : I. MANEA

(orcspondcii(ă

(ic ld (dmpioiidtul 

mondial dc volei masculin

timii ani trofeele. Situația a- 
limentează surescitare, incer
titudini, prudență. O fraterni
tate de vechi adversari com
plică pasiunile : ambițiile sînt 
temperate de respectul pen
tru capacitatea rivalilor. De 
aceea rezerva și ambiguitatea 
caracterizează și așa puținele 
pronosticuri. O singură certi
tudine : întîlnirile finale vor 
fi chinuitoare. Echipa țării 
noastre face parte din seria 
de la Ceske Budejovice. Cea 
mai puternică adversară din 
această serie este formația 
poloneză bine cunoscută ju
cătorilor noștri din numeroase 
întîlniri, actualmente în foar
te bună formă. O echipă care

SEMNALE...

• Diu nou cavalerul flu
ierului C. Nitescu, cu lar
gul concurs al parteneru
lui său E. Bucșe, și el cu
noscut pentru arbitraje 
contestate, a provocat du
reri de cap publicului 
spectator pentru conduce
rea necompetentă, sub ori
ce nivel a meciului Rapid 
— U.T.A.. un meci ex
trem de ușor de arbitrat.

• Ziariștii care au sosit 
la stadion înainte cu cîte
va minute de începerea 
meciului au avut două 
surprize pe cît de inedite 
pe atît de nedorite. Prima: 
au găsit intrarea lor obiș
nuită de la stadion încuia
tă. După lungi insistențe 
(omul de ordine ținea sus 
și tare : nu mai aveți loc) 
poarta s-a deschis. Dar... 
a doua surpriză : băncile 
de la masa presei erau în
țesate de spectatori, cer
tați cu bunacuviință, care 
au escaladat balustrada 
delimitantă. Oare chiar să 
nu existe leac pentru ase
menea zeloși ?

poate da naștere la surprize 
este cea a Olandei aflată în 
ultima vreme într-o sensibilă 
ascensiune. Celelalte echipe 
ale seriei; Turcia, Mongolia, 
Argentina (încă nu s-a pre
zentat) reprezintă valori in
ternaționale modeste. în echi
pa noastră, antrenată de Se
bastian Mihăilescu și Florin 
Bănăieș, revin unii vechi com
batanți (Horațiu Nicolau, ce 
aduce experiența a 310 întîl- 
niri internaționale, Derzei cu 
180 sau Drăgan cu 170) teme
ritatea unor jucători mai ti
neri ca Udișteanu, Tîrlici, 
Stoian, realizează un potențial 
redutabil. Principala preocu
pare de pînă acum a lotului 
nostru a fost aclimatizarea. 
La Ceske Budejovice este u- 
mezealâ și frig. Lucultorii, 
pasionați ai hocheiului, aș
teaptă cu nerăbdare sezonul 
sportului preferat. Meciurile 
din campionatul de volei 
inaugurează stadionul acope
rit al orașului : o sală uriașă 
(capacitatea de 10 000 de 
locuri) din beton și sticlă, din 
care vastitatea spațiului stîr- 
nește bțzare efecte acustice.

Și totuși, mulțimea steagu
rilor și a reclamelor, culorile 
vii ale podiumului amenajat 
pentru meciuri (verde și 
galben), risipa de neon reali
zează o ambianță festivă, 
tinerească. Meritul este și al 
publicului, constituit în mare 
parte din tineretul orașului. 
Băieții cu breton și păr lung 
și fetele în pantaloni și cu păr 
scurt, prin camaraderia lor 
spontană și sobră, prin cor
dialitatea lor, creează o foar
te plăcută și bună atmosferă 
sportivă. Peste cîteva ceasuri 
se va deschide competiția, iar 
echipa noastră va avea cel 
mai greu meci din etapa pre
liminară : la ora 21 meciul cu 
R. P. Polonă.

Jucătorii noștri, antrenorii 
conducătorii delegației sînt 
solidari într-o convingere : 
meciul va solicita toate resur
sele tuturor celor 12 compo
nent ai echipei, va fi un meci 
de epuizare fizică și nervoasă, 
dar care nu afectează dezin
voltura, optimismul.

ILINA GRIGOROVICI

„Nu știu exact cîți tineri 
are orașul Tîrgovlște, nu știu 
exact pe cîți îi pasionează 
sportul, deși sînt convin» că 
fiecare dintre ei îndrăgește o 
anumită disciplină sportivă , 
știu însă cu siguranță că pen
tru ei a fost construit un mare 
stadion, baze sportive comple- 

I xe și simple, dotate cu toată 
aparatura necesară. Am vizi
tat zilele trecute mat multe 
din aceste baze sportive. Aș fi 
vrut să scriu că majoritatea 
erau frumos amenajate, bine 
întreținute... Dar n-a fost așa : 
majoritatea sînt neîngrijite și 
doar o mică parte lasă să se 
vadă că sînt în grija unor 
gospodari buni..."

Pe scurt cam acesta este 
conținutul scrisorii tehnicia
nului Mișu Avanu de la Uzina 
de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște. Urmau apoi o serie de 
adrese ale bazelor sportive din 
oraș. Am socotit nu numai 
util, dar și foarte necesar, să 
mergem pe urmele acestei 
scrisori „să vedem" la fața lo
cului cum arată aceste tere
nuri de sport.

Așadar, iată-ne în gara 
C.F.R. Tîrgoviște. In fața 
gării, harta turistică a orașu
lui. Aici sînt indicate obiecti
vele cele mai importante care 
merită să fie vizitate. Pri
mul drum nu l-am făcut la 
Curtea Domnească, ci la Sta
dionul Metalul (curtea fotba
lului). E doar și el trecut pe 
hartă. Batem în poarta grea, 
de seîndură putredă, înclinată 
la 70 de grade. Nimeni. „A- 
ceasta e poarta de rezervă", 
ne lămurește cineva.

încercăm la poarta princi
pală. De fapt, nici n-am încer
cat. Forțele noastre unite nu 
depășeau pe cea a lacătului. 
Cum, necum am intrat. Pe ga
zonul suferind de pecingine nu 
era nimeni. Pista de atletism, 
arată cum arată, dar nu arată 
așa cum trebuie să arate, fi
nind seama că această dungă 
de zgură roșie a înghițit 
42 000 lei anul trecut. Dar... 
bună, rea, asta e!

In general însă, stadionul 
arată neîngrijit, unele lucrări 
pot fi executate fără să coste 
nimic. Dar cei care răspund 
de întreținerea lui susțin 
morțiș același lucru: Nu 
sînt fonduri! Și probabil 
vom mai accentua asupra a- 
cestei fraze formată din ttei 
cuvinte. S-o reținem : „Nu sînt 
fonduri". Ar fi de văzut cam 
cum arată peluzele stadionu
lui. Scîndurile au putrezit, 
s-au rupt, s-au prăbușit, dar 
mai e ceva — aici iar e vorba 

• de fonduri — care bate la 
ochi de la prima vedere, din
colo de terenul de fotbal se 
află pur și simplu un maidan.

— Dacă... nu sînt fonduri.
— Nu știu de cînd curge a- 

c tastă apă pe aici (e atît de 
..mare" îneît nu este trecută 
în nici o hartă) dar de cînd 
s-a construit stadionul (sînt 
vreo 10 ani) pune bețe în roa
te... sportului. Deci nu sînt 
fonduri ?

Nu sînt fonduri? De unde 
să fie, dacă Majestatea Sa... 
Fotbalul, golește în fiecare an 
visteria Asociației sportive Me
talul ? Un tînăr (nu era de loc 
pus pe șotii) ne spunea : „Cînd 
a intrat în categoria A. fotba
liștii noștri au mers pe jos. 

Acum, tn divizia C au intrat 
cu autobuzul. Ca să nu obo
sească jucătorii, să se realize
ze economii, la transport, a 
fost cumpărat un autobuz".

Sportul de masă ? Sparta- 
chiada de vară a tineretului ’! 
Nu se pot face abateri de la 
tradiție. Emoționante sînt nu
mai festivitățile de deschide
re și închidere.

Să trecem acum pe terenul 
de sport al... nimănui. Aici se 
potrivește de minune povestea 
măgarului cu trei stăpini. 
Așa se întîmplă și cu te
renul de volei care aparține 
acum Școlii de mecanici auto, 
care a aparținut întreprindere 
raionale de electricitate care... 
a aparținut tuturor dar nu l-a 
îngrijit nimeni. A avut acest 
teren și instalație electrică 
pentru nocturnă, dar nu au mat 
rămas decît niște sîrme înși
rate deasupra terenului, in 
rest... Dar acum se zice că are 
un stăpîn. Rămîne de văzut.

La Liceul nr. 2 există o bac i 
sportivă complexă, dar aici 
mai e nevoie de cite ceva. In
stalațiile pentru gimnast ir ă 
sînt defecte, iar reparatul lor 
nu necesită fonduri. E.-'s ă 
spațiu pentru amenajarea um ■ 
teren pentru aruncări, a unei 
piste pentru atletism, dar (iar 
un dar), „nu avem fonduri"

Un nou popas : Liceul nr. 3. 
Cu ce să începem ? A du ' 
Vreți, să vedeți un plan un c 
al viitoarei baze sportive a li
ceului? Un teren liniat cu 
roșu, altul cu albastru, barele 
cu violet, porticul de gimnas
tică cu portocaliu, fondurile 
cu cerneală ș.a.m.d. ? Adre- 
sați-vă tovarășului director 
Ion Seltea. E foarte bine că 
există un plan concret, chiar 
amănunțit al viitoarei ba :e 
sportive. Numai că acest plan 
(și culmea tot în culori) există 
de mai mulți ani, iar curtea 
școlii e demnă de studiu pen
tru Inspectoratul de stat sani
tar al orașului Tîrgoviște.

Despre ce fonduri poate ti 
vorba pentru amenajarea 
unei gropi de sărituri, a 
unei piste pentru alergări, 
a unui teren de volei etc. ? 
Prin mijlocul orașului Tîr
goviște curge Ialomița, rîu 
în care se găsește atîta 
nisip, cu care se poate amena
ja nu o pistă de atletism, ci 
toate pistele din regiune, ba și 
mai mult. Stîlpii pentru tere
nul de volei ? Aceștia pot fi 
confecționați din țeavă, (se gă
sește destulă) și exemplele pot 
continua mai departe. Aceasta 
lipsă acută de „fonduri" nu 
ascunde cumva o cronică ne
glijență ? Am întreba pe a- 
ceasta cale Secțiunea de invă- 
țămînt a Sfatului popular a! 
orașului Tîrgoviște: De ce nu 
obligă conducerile școlilor su« 
amintite (și nu numai pe elei 
să aplice hotărîrile privim: 
construcția bazelor sportive 
simple ? Concluzia e cit se 
poate de clară. Nu complicat 
construcția bazelor sportive 
mai mult decît e necesar! A- 
veți exemple în acest sens la 
Grupul școlar petrol-chinw 
Liceul nr. 1, Școala profesio
nală mine și petrol și mul^ 
altele. Exemplele bune sînt Ic 
doi pași, ră<nîne numai să fh 
'.•ăzute.

GR NEAGU



Telegrame de condoleanțe

Leontin 
Comite- 
C.C. al 
armată.

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român au sosit numeroase 
telegrame de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din via
ță a tovarășului 
Sălăjan, membru al 
tulul Executiv al 
P.C.R., general de 
ministrul forțelor armate.

Au trimis telegrame de 
condoleanțe Comitetul orășe
nesc București al P.C.R. și 
Sfatul Popular al Capitalei, 
comitetele regionale de partid 
și sfaturile populare regio
nale Argeș, Bacău, Banat, 
Brașov, București, Cluj, Cri- 
șana, Dobrogea, Galați, Hu
nedoara, Iași, , Maramureș, 
Mureș Autonomă-Maghiară, 
Oltenia, Ploiești, Suceava .

De asemenea, au trimis te
legrame de condoleanțe co
mitetele raionale și orășe
nești de partid șî sfaturile 
populare raionale și orășe
nești : Curtea de Argeș, Gă- 
ești, Rîmnicu-Vîlcea, Arad. 
Bozovici, Caransebeș, Deta 
Făget, Moldova Nouă, Oravi- 
ța, Sînnicolau Mare, Adjud, 
Orșova, Timișoara, Lehliu, 
Oltenița, Răcari, Urziceni, 
Oaș, Aleșd, Criș, Ineu, Mar- 
ghita, Oradea, Salonta, Șim- 
leu, Adamclisi, Macin, Med
gidia, Bujor, Focșani, Panciu, 
Tecuci, Hațeg, Sebeș, Orăș- 
tie, Cărei, Cehul Silvaniei, 
Lăpuș, Negrești, Vișeu, Re
ghin, Tîmăveni, Buzău.

Au mai trimis telegrame de 
condoleanțe colectivele Uzine-

La Palatul

prin fața
(Urmare din pag. I)

militari ai forțelor noastre 
armate.

Sînt depuse coroane de 
flori din partea Ministerului 
Forțelor Armate. Ministeji 
lui Afac 
ierului 
nisterului'-* . 
ferului Afacerilor Externe, 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Comitetului orășe
nesc București al P.C.R. si 
Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, 
Consiliului Central ai Uniu
nii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Național al Fe
meilor, Consiliului U.A.S.R.. 
din partea familiei.

Prin fața catafalcului 
trecut, de asemenea, șefi 
misiunilor diplomatice

Prezentări de condoleanțe la Ministerul Forțelor Armate

Acad. dr. Aurei Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, acad. dr. Th. Burghele, acad, 
dr. I. Făgărășanu, prof. dr. I. Țurai, prof. dr. 
I. Bruckner, prof. dr. C. T. Nicolau, prof. dr. 
O. Fodor, prof. dr. Pius Brinzeu, prof. dr. V. Bu- 
tureanu, prof. dr. Th. Firică, prof. dr. Matei Bals, 
prof. dr. A. Nana, prof. dr. M. Voiculescu, prof, 
dr. St. Hăraguș, prof. dr. R. Păun, general dr. 
E. Mareș, conf. dr. V. Runcan, eonf. dr. I. Dju- 
vara, dr. N. Georgescu.

Ieri, în București și în alte 
localități din țară au avut loc 
mitinguri de doliu în care 
oamenii munoii din întreprin
deri, instituții, unități agricole 
socialiste și-au exprimat du
rerea pentru pierderea sufe
rită de poporul nostru prin 
încetarea din viață a tovară
șului Leontin Sălăjan.

Vestea încetării din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan. 
— a spus la mitingul de doliu 
de la Uzinele „23 August“ din 
Capitală Gheorghiță Marin, 
locțiitorul secretarului comi
tetului de partid din uzină, — 
ne-a îndurerat pe toți. Pe 
tovarășul Sălăjan — a conti
nuat vorbitorul — noi l-am 
cunoscut ca pe un activist de 
seamă al Partidului Comunist 
Român și al statului nostru 
socialist. El și-a consacrat în
treaga sa viață și putere de 
muncă luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, cauzei con
struirii socialismului în patria 
noastră.

în cuvîntul său. ing. Cice
rone Gorunescu, director teh
nic al uzinei, a spus printre 
altele: Călit în luptele revo
luționare ale proletariatului, 
luptător înflăcărat pentru fe
ricirea celor ce muncesc, to
varășul Leontin Sălăjan a 
întruchipat în persoana sa 
înaltele trăsături ale comu- 

lor „23 August“-București, 
Combinatului siderurgic Hune
doara, Uzinelor „Tehnofrig“- 
Cluj, Uzinelor mecanice Ti
mișoara. Uzinelor „1 Mai“ 
Baia Mare, exploatărilor mi
niere Băiuț și Săsar, Combi
natului de îngrășăminte azo- 
toase Tîrgu-Mureș, IPROFIL 
..23 August“-Tîrgu-Mureș, 
S.M.T. Deta, S.M.T. Pelinu- 
Urziceni. G.A.S. Borănești, 
G.A.S. Șimleul Silvaniei, coo
perativelor agricole de pro
ducție din comunele Bărcă- 
nești, Balaciu, Grindu-Urzi- 
ceni, Jebel, Sîntana.

Condoleanțe au trimis, de 
asemenea, profesorii și stu
denții de la Universitatea 
București, colectivul I.M.F.- 
Tîrgu-Mureș, artiștii și per
sonalul tehnic al Teatrului 
Național „V. Alecsandri" din 
Iași, colectivele unor licee și 
școli generale.

Au sosit, de asemenea, te
legrame din partea a nu
meroase consilii locale ale 
sindicatelor, comitete regio
nale, raionale și orășenești 
ale U.T.C., organizații locale 
de femei, etc.

Au trimis telegrame de con
doleanțe comandanți de uni
tăți militare, numeroși ofițeri, 
subofițeri și ostași ai forțelor 
noastre armate.

Numeroase telegrame de 
condoleanțe au fost trimise pe 
adresa Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

Republicii 

catafalcului
dilați la București, atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic. Ei au 
urezentat condoleanțe famili
ei îndurerate și au depus co
roane de flori.

...Din nou se schimbă garda, 
jAi? veghe stau tințjțj osJțfL 
'țfeprezentînd armei' fkfsriits’' 
L purtînd pe braț banderole 

roșii. îndoliate.
Intr-o tăcere solemnă au 

continuat pînă seara tîrziu să 
treacă prin fața 
bărbați și femei, 
tineri muncitori, 
ofițeri și militari 
noastre armate.
aduce un ultim omagiu tova
rășului Leontin Sălăjai^ fiu 
credincios al poporului ro
mân, luptător neobosit pentru 
cauza Partidului Comunist Ro
mân, pentru progresul și înflo
rirea României Socialiste.

catafalcului 
vîrstnici și 
intelectuali, 
ai forțele- 
pentru ti

nistului, întreaga sa activi
tate fiind pusă în slujba 
cauzei partidului, a luptei 
pentru eliberarea națională și 
socială a poporului nostru, 
pentru instaurarea puterii 
populare, pentru construirea 
socialismului.

Un impresionant miting de 
doMu a avut loc în marea hală 
a atelierelor de zonă C.F.R. 
Timișoara, acolo unde în anii 
grei ai exploatării capitaliste 
și războiului a muncit și a 
luptat tovarășul Leontin Sălă
jan, cot la cot cu feroviarii 
timișoreni.

Am lucrat aici, la Atelierele 
C.F.R., ani de zile alături de 
tovarășul Leontin Sălăjan — 
a spus Nicolae Ciocan, șef de 
serviciu în cadrul Direcției 
regionale C.F.R. Timișoara. 
Pentru mine, ca și pentru cei 
care l-am cunoscut îndeaproa
pe. el a constituit un înalt 
exemplu de conduită, voință 
și curaj.

Fac parte din tînăra ge
nerație de comuniști — a spus

Oameni ai muncii, militari aduc un ultim omagiu tovarășului Leontin Sălăjar.

(Urmare din pag. I-a)

a încetat din viată
Ministerul Forțelor 

Armate ale Republicii Socia
liste România au venit în 
cursul zilei de ieri, pentru a 
prezenta condoleanțe delegații 
din partea organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai unor 
mari întreprinderi bucu- 
reștene.

In cabinetul de lucru al mi
nistrului forțelor armate — 
unde era expus portretul 
tovarășului Leontin Sălăjan — 
se aflau, pentru a primi 
condoleanțe, tovarășii Emil 
Bodnaraș și Virgil Trofin, îm
preună cu general - colonel 
Ion Ioniță, general-locotenent 
Ion Coman, general-locotenent 
Ion Gheorghe, general-colonel 
Mihai Burcă, general-locote- 
lent Vasils Ionel.

i. Au.'f jfțgz^fitat condoleanțe 
(teltfgnția ’Uniunii Generale a 
Sindicatelor, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, delega
ția Consiliului Național al Fe
meilor, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și in- 
tituții din Capitală.

.4u prezentat, de asemenea, 
condoleanțe generali, ofițeri și 
ostași reprezentând toate ar
mele și marile unități militare.

★
In cursul zilei de ieri au

Buletin medical
In ziua de 14 august 1966. 

tovarășul Leontin Sălăjan. 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., general 
de armată, ministrul Forțelor 
Armate, a fost operat de ur
gență pentru o hemoragie di
gestivă gravă cauzată de un 
ulcer duodenal.

La data de 18 august 1966. 
apărînd fenomenele unei com- 
■plicații abdominale acute, se 
reintervine constatîndu-se o 
dehiscență a bontului duode
nal și coleperitoneu infectat. 
Agravarea fenomenelor peri
toneale a determinat o nouă 
intervenție chirurgicală.

în ziua de 24 august 1966, a 
apărut o hemoragie digestivă 
superioară 
care a fost 
trecător cu

extrem de gravă 
tratată și stăpînită 
mijloace medicale.

MITINGURI DE DOLIU
ti nărui lăcătuș Mircea Dușcă. 
Și deși n-am lucrat nemijlo
cit alături de tovarășul Sălăjan. 
atît eu cit și ceilalți tineri din 
atelier am avut ocazia să-1 
vedem aici de multe ori, în 
mijlocul nostru, stând de 
vorbă cu foștii lui tovarăși de 
muncă, interesîndu-se îndea
proape de preocupările și de 
viața lor. Principialitatea, înal
tul spirit de răspundere, 
trăsături proprii conducători
lor partidului nostru, Sînt 
pentru noi, tinerii comuniști, 
un exemplu demn de urmat.

Mitingul de doliu care a 
avut Ioc în comuna Santău 
din regiunea Maramureș, co
muna natală a tovarășului 
Leontin Sălăjan, a reunit sute 
de locuitori de aici și din 
satele învecinate. Ne sînt 
inimile îndurerate pentru ple
carea prematură dintre noi a 
iubitului nostru tovarăș și 
consătean Leontin Sălăjan — 
a spus Traian Chiminiț, secre
tarul comitetului de partid al 

venit, de asemenea, pentru a 
exprima condoleanțe ambasa
dorii : Manuel Yepe Menen
dez — Republica Cuba ; Sem- 
settin Arif Mardin — Turcia . 
Giăn Du Hoan — R.P.D. Co
reeană ; Wieslaw Sobierajsk 
— R.P. Polonă ; K. R. F. Khil 
nani — India; Togoociin 
Ghenden — R. P. Mongolă; 
Mohamed Fahmy Hamad — 
Republica Arabă Unită ; Jean 
Louis Pons Franța :
Gustav
Niccolo
Johann
Sambas
aecia ;

Olof 
Bjurstrom — Suedia ; 

Moscat o — Italia : 
Manz — Austria : 

Atmadinata — Indo- 
Ewald. Moldt — R. D.

Germană ; Leslie Charles Glass
— Marea Britanie : Jaksa Pa
triei — R.S.F. Iugoslavia ; 
Cestniir Cisar — R.S. Ceho-

A. V. Basov — 
Uniunea Sovietică; Tzen lun- 
ciuan — R.P. Chineză; Iosif 
Pogace — R.P. Albania; mi
niștrii : Joost B. Haverkorn 
van Rijsewijk — Olanda ; 
Jorge de Oliveira Maia — 
Brazilia ; însărcinații cu afa
ceri ad-interîm : Jaime Coutts

KrXMxftJiU £•• Wordr-
chiri /ivpnr --- el . Urrimn
Sixto Fernandez — Argen
tina ; Waliulla Khan Khaishgi'
— Pakistan ; Sandor Argye-

au con- 
agraveze.se

ivite neputînd 
cu 

în urma
de specialiști

tratament 
unui

S-a făcut un consult larg cu 
specialiști din țară și străină
tate și s-a instituit tratamen
tul corespunzător.

In ziua de 25 august 1966, 
hemoragia s-a repetat și simp- 
tomele peritoneale 
tinuat să 
Complicațiile 
fi stăpînite 
conservativ, 
consult larg 
din diferite centre universita
re, o nouă intervenție chirur
gicală a fost executată în ur
ma căreia hemoragia s-a 
prit.

După a scurtă 
ameliorare au 
complicații grave 
rora bolnavul a 
ziua de 28 august 1966, orele 
13,40.

o-

perioadă 
survenit 
în urma 
sucombat în

de 
noi 
că-

cooperativei agricole de pro
ducție din comună. Pentru 
mine, care am copilărit îm
preună, durerea este nemăr
ginită. întreaga sa viață este 
pentru noi o pildă de muncă 
asiduă în folosul celor ce 
muncesc.

Peste 2 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni au luat 
parte la mitingul de doliu, 
care a avut loc la Combinatul 
de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice din orașul Gh. 
Gheorghlu-Dej. Personalitatea 
tovarășului Leontin Sălăjan a 
fost evocată de către directo
rul general al combinatului, 
ing. Petre Bunea. Muncitorii 
Dumitru Vrinceanu și Vasile 
Pînzaru, care au luat apoi 
cuvîntul. au scos în evidență 
importanta contribuție pe 
care tovarășul Leontin Sălăjan 
a adus-o la înfăptuirea poli
ticii partidului de dezvoltare 
a forțelor noastre armate și 
de întărire a capacități1 de 
apărare a țării, de educare a

R.P. Ungară; Spyros 
Adamopoulos — Grecia; Ro
bert van Overberghe — Bel
gia ; Wilhelm Doppler — 
Elveția; Ivan Mangov — 
R. P. Bulgaria; Ho Tu Truc 
— R. D. Vietnam; Teini Ko
istinen — Finlanda; Joseph 
Neubert — S.U.A.

Împreună cu șefii de misiun 
diplomatice au exprimat con 
doleanțe atașații militari stră 
ini acreditați ' ~la București,

★

au prezentai 
au păstrat un

Cel care 
condoleanțe 
moment de reculegere în fata 
portretului cernit al tovară
șului Leontin 
au semnat 
condoleanțe.

Sălăjan și apo
în cartea de

(Agerpres)

unorSosirea 
delegații militare 
de peste hotare

Bucu-

R. P. 
gene

Luni după-amiază au sosit 
în Capitală, pentru a partici
pa la funeraliile tovarășului 
Leontin Sălăjan :

Delegația militară a Uniu
nii Sovietice, formată din ma
reșal al Uniunii Sovietice. 
Rodion Malinovski. minis
trul apărării U.R.S.S.. gene
ral de armată M. I. Kazakov, 
general colonel G. P. Roma
nov. Din delegație face parte 
A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la 
rești.

Delegația militară a 
Ungare, formată din 
ral-colonel Lajos Czinege, 
ministrul Apărării Naționa
le al R. P. Ungare, general 
maior, Lajos Toth. Din dele
gație face parte colonel Lajos 
Vegh, atașat militar al Am
basadei R. P. Ungare la 
București.

Delegația militară a R. S. F. 
Iugoslavia, formată din ge
neral-colonel Șasici Jefta, 
adjunct al secretarului de 
stat pentru apărarea naționa
lă, general maior Șușniar 
lance. Din delegație face par
te colonel Krzisnik Ljubo, a- 
tașat 
R. S. 
rești.

militar al Ambasadei 
F. Iugoslave la Bueu-

★
sosire, pe aeroportulLa

Băneasa, delegațiile militare 
din țările prietene au fost în- 
tîmpinate de tovarășii gene- 
ral-colonel Ion Ioniță, gene- 
ral-locotenent Ion Coman, 
general-locotenent Ion Gheor- 
ghe, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre ar
mate.

Au fost de față șefii misiu
nilor diplomatice ale Uniunii 
Sovietice, R. S. F. Iugoslavia 
și R. P. Ungare, precum și 
alți membri ai ambasadelor.

militarilor în spiritul dragos
tei nețărmurite față de partid 
și de scumpa noastră patrie. 
Inginera Cornelia Grigoriu a 
arătat că viața și activitatea 
tovarășului Leontin Sălăjan 
constituie pentru toți oamenii 
muncii din țara noastră un 
exemplu luminos de slujire cu 
credință a poporului pentru 
făurirea vieții sale noi, so
cialiste.

Luni dimineața sute de 
mecanizatori, țărani coopera
tori, cadre didactice din co
muna Chirnogeni, regiunea 
Dobrogea, s-au îndreptat spre 
sala căminului cultural. Secre
tarul comitetului de partid al 
Cooperativelor Agricole de 
Producție din comună, Marin 
Mivea t deschis mitingul. Au 
luat cuvîntul maistrul Nicolae 
Marcu, secretarul organizației 
de partid de la S.M.T. Chir- 
nogeini, inginerul agronom Ton 
Dogaru, Marin Cătălui, pre
ședintele Sfatului popular co
munal, brigadierul Ion Călin 

ruia este primit în toamna 
anului 1939. Era perioada 
unor profunde frămîntări 
sociale, a unei ascuțite lupte 
duse de forțele progresiste 
cele mai înaintate, în frun
te cu comuniștii, pentru 
apărarea libertăților de
mocratice, a suveranității și 
independenței României. în
suflețit de un fierbinte pa
triotism, tovarășul Sălăjan 
s-a dăruit cu abnegație și 
spirit de sacrificiu luptei 
ntifasciste, antihitleriste 

organizate de Partidul Co
munist Român.

în anii grei ai dictaturi 
militaro-fasciste, cînd parti
dul se afla în adîncă ilega
litate, tovarășul Sălăjan 
muncește cu devotament ca 
membru al Comitetului ju
dețean Timiș-Torontal al 
P.C.R. și ulterior ca secretar 
al Comitetului regional Ba
nat al P.C.R.. Urmărit de or
ganele represive ale re
gimului burghezo-moșieresc. 
Leontin Sălăjan dă dovadă 
de un înalt spirit de clasă, 
de combativitate comunistă, 
desfășoară o neobosită acti
vitate revoluționară. îm
preună cu alți militanți ai 
partidului comunist a parti
cipat la organizarea grupului 
de partizani din munții Ca- 
rașului, precum și a nu
meroase acțiuni de sabotare 
a războiului la Reșița, Arad. 
Bocșa, Timișoara.

După eliberarea țării de 
sub jugul fascist, Partidul 
Comunist Român încredin
țează lui Leontin Sălăjan 
sarcini de răspundere în 
conducerea Comitetelor re
gionale de partid Timișoa
ra și Oradea și apoi în apa
ratul Comitetului Central 
al partidului. Din 1945, de 
la Conferința Națională a 
P.C.R. este, fără întrerupe
re, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. în 1955, la 
Congresul al VII-lea al 
partidului, este ales mem
bru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R., iar 
în 1965, la Congresul al 
IX-lea, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în anii 1948—1949 tova
rășul Leontin Sălăjan înde

și îngrijitorul de oi Florea 
Coman, care au evocat perso
nalitatea tovarășului Sălăjan.

Alături de întregul popor, 
militarii forțelor noastre ar
mate au primit cu adîncă du
rere vestea încetării din viață 
a tovarășului Leontin Sălă
jan. In toate unitățile milita
re au fost arborate în berna 
drapelul de stat și drapelul 
Partidului Comunist Român. 
In dimineața zilei de ieri au 
fost amenajate camere de 
doliu, unde în fața portretu
lui îndoliat al celui dispărut 
și a drapelului unității, rînd 
pe rînd fac de gardă ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și 
militari în termen.

Ieri, în unitățile militare au 
avut loc adunări de doliu. In 
unitatea comandată de loco- 
tenent-colonel E. Tiron, în- 
tr-o tăcere solemnă, cu ini
mile îndurerate, soldații, 
gradații, subofițerii și ofițerii 
păstrează un moment de re
culegere.

plinește funcția de adjunct 
al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, iar în 
1949—1950 de ministru al 
construcțiilor. Din anul 1950 
lucrează în cadrul forțelor 
armate ca șef al Marelui 
Stat Major, apoi ca prim- 
locțiitor al ministrului, iar 
din 1955 ca ministru al 
Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România. 
El a muncit intens pentru 
continua desăvîrșire a pre
gătirii sale militare; în 
1953 a absolvit cursul spe
cial superior la Academia 
militară generală. Tova
rășul Leontin Sălăjan a 
adus o prețioasă contribu
ție, la înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a 

’ forțelor armate, de întări
re a capacității de apărare 
a țării, de educare a ostași
lor în spiritul dragostei ne
țărmurite față de partidul 
comunist și patria socialistă.

Începînd din 1946, el a 
fost ales deputat al Marii 
Adunări Naționale în toate 
legislaturile.

Ca militant de seamă al 
partidului și statului, tova
rășul Leontin Sălăjan a fost 
însuflețit în întreaga
activitate de atașament pu
ternic față de cauza parti
dului comunist, de dragoste 
înflăcărată față de popor și 
de patrie, cărora le-a con
sacrat întreaga sa capacitate 
și putere de muncă.

Partidul și guvernul dau 
o înaltă prețuire activității 
revoluționare îndelungate a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
meritelor sale deosebite în 
construirea socialismului, în 
întărirea 
El a fost 
Erou al
cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
Partidul Comunist Român, 
statul socialist, întregul nos
tru popor pierd un fiu cre
dincios, 
pentru 
pentru 
florirea
Amintirea lui va 
veșnic vie în inimile comu
niștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din patria 
noastră.

sa

statului socialist, 
distins cu titlul de
Muncii Socialiste,

un luptător devotat 
cauza socialismului, 
progresul și in- 

României socialiste, 
rămîne

Lulnd «wvîntttl căpitanul 
Victor Popa a spus : „Exem
plul tovarășului Leontin Sălă
jan care și-a consacrat în
treaga sa capacitate și putere 
de muncă înfloririi patriei 
noastre socialiste, Întăririi 
capacității ei de apărare con
stituie pentru noi un îndemn 
de a dărui tot ce avem mai 
bun partidului, poporului, pa
triei. Ne angajăm să muncim 
neobosit pentru perfecționa
rea măiestriei noastre mili
tare, pentru educarea și for
marea tinerilor militari ca 
buni luptători, apărători 
neînfricați ai independenței 
și suveranității patriei noastre 
dragi".

Vom păstra întotdeauna în 
amintirea noastră ehipul tova
rășului Leontin Sălăjan — 
arăta caporalul Ion Mircea.

In adunările de doliu care 
au avut loc, militarii au evocat 
în cuvîntul lor viața și activi
tatea tovarășului general de 
armată Leontin Sălăjan, pre
țioasa contribuție pe care a 
adus-o la înfăptuirea politicii 
partidului, și-au manifestat 
hotărîrea de a munci cu for
țe sporite pentru ridicarea 
continuă a capacității de lup
tă a unităților din care fac 
parte.

(Agerpres)

Numirea ministrului 
forțelor armate 

ale 
Republicii Socialiste 

România
Prin decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul gene
ral colonel Ion Ioniță, a fost 
numit în funcția de ministru 
al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

INFORMAȚII
Luni după-amiază a sosit 

în Capitală o delegație guver
namentală a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Abdel 
Mohsen Abul Nur, vicepre
mier al R.A.U. pentru agri
cultură și irigații, care, la 
invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, va 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Superior ai 
Agriculturii, Eugen Alexe, 
prim-vieepreședinte al Uni
unii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Mircea Malita. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului Comerțului ex
terior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, de func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Mini
sterul Comerțului Exterior și 
Consiliul Superior al Agri
culturii.

★
La invitația Comitetului 

organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, luni 
dimineața a sosit în Capita
lă o delegație a Comitetului 
sovietic al veteranilor de răz
boi, condusă de general-loco
tenent în rezervă A. M. Pro
nin, vicepreședinte al Comi
tetului.

EXIGENTELEJ>

TEHNICII
(Urmare din pag. I) 

dovadă: tehnica a pătruns 
și în lingvistică, își aduce 
aportul la însușirea limbi
lor străine, la descifrarea 
unor semne și texte din 
urmă cu mii de ani, teh
nica scrie poezii și dă pro
nosticuri privind clasamen
tul in campionatul mondial 
de fotbal... (Creierul elec
tronic din Londra, dînd în
vingătoare echipa Italiei, 
s-a înșelat amarnic, dar 
s-ar putea ca englezii să-i 
ierte gafa...).

.. Q.. serie de. ’i/viste de 
specialitate, cărți, confe
rințe și simpozioane, emi
siunile de radio — televi
ziune — toate vin în spri
jinul celui care vrea să fie 
la curent cu evoluția teh
nicii. Interesul, mai ales în 
rîndurile tineretului, cum 
este și firesc, a crescut 
imens în ultimii ani. Ală
turi de sport, tehnica a de
venit subiect comun de 
conversație pentru tineri 
aparținînd celor mai diver
se profesii.

Cunoștințele tehnice, fie 
cît de elementare, cîștigate 
în fața televizorului ori la 
cercetările științifice la o 
vîrstă fragedă, își spun cu- 
vîntul în ceea ce privește 
alegerea școlii, a profesiei. 
Mulți dintre cei care se în
dreaptă în aceste zile spre 
secretariatele institutelor și 
facultăților pentru a se în
scrie la examenul de ad
mitere sînt tineri pasionați 
ai tehnicii, cu o bogată in
formare, și cu gînduri no
bile : ei vor să învețe te
meinic să aibă un larg 
orizont tehnico-științific, să 
contribuie la dezvoltarea 
meseriilor pe care și le vor 
alege. Liceele tehnice, re
cent înființate, institutele 
de învățămînt superior cul
tivă aceste pasiuni, mijlo
cesc elevilor și studenților 
cunoașterea minunilor teh
nicii secolului XX, stîrnesc 
dorința de a învăța conti
nuu, pentru a evita rămî- 
nerea în urmă, practicis
mul îngust. O mare aten
ție se acordă formării cul
turii tehnice în uzine și pe 
marile șantiere — aceasta 
corespunzînd dorinței fi
rești a muncitorilor de 
toate vîrstele și de toate 
meseriile; automatizarea 
.și mecanizarea producției 
se vor extinde mult în anii 
cincinalului, iar aceasta 
presupune, pe lingă mașini 
și utilaje, noi cunoștințe, 
informare privind diverse 
sectoare ale tehnicii.

Dar pentru însușirea cul
turii tehnice militează as
tăzi și cel care, prin profe
sie, e departe de mașini șl 
utilaje, de activitatea prac
tică. Curiozitatea învinge 
sporește de la o zi la alta 
Actuala revoluție tehnici! 
științifică ce se dezvolte 
vertiginos în întreaga lumi 
își cîștigă admiratori fidel 
din rîndul visătorilor în
drăzneți. Să ne amintim c« 
ecou larg și puternic a avui 
lansarea primilor sateliț 
artificiali ai pământului 
cîți oameni s-au înghesuit 
după aceea, la conferinț< 
tehnice, cîți au încercat s< 
descifreze cărți de speciali 
tate, cîți s-au îndrepta 
spre institute tehnice !.. 
Tehnica nu a distrus visu 
de a zbura spre stele, ei l-( 
transformat în realitate 
i-a întregit poezia.

i
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Val de greve
in Argentina

Cu toate eforturile guvernu
lui argentinian de a media 
între patronat și Sindicatul 
muncitorilor metalurgiști pen
tru a împiedica antrenarea 
unui puternic val grevist în 
țară, situația încordată din 
acest sector industrial se men
ține, extinzîndu-se și în ra
mura producătoare de zahăr. 
Sindicatul muncitorilor meta
lurgiști din Argentina a lan
sat un apel prin care cheamă 
pe toți muncitorii metalur
giști la demonstrații de pro
test împotriva refuzului pa
tronatului de a majora sala
riile și de a semna noi con
tracte colective de muncă. 
70 000 de muncitori metalur
giști din Buenos Aires au în
cetat lucrul pentru o perioadă 
de timp nedeterminată.

în sprijinul unor revendi
cări similare, aproximativ

70 000 de muncitori din indus
tria zahărului, din provincia 
Tucuman, au declarat o grevă 
de 24 de ore. Greve de scurtă 
durată au declarat și munci
torii din industria zahărului 
din provinciile Salta și Jujuy. 
Greviștii au cerut, totodată, 
guvernului argentinian să re
nunțe la hotărîrea sa de a or
dona închiderea unor rafinării 
de zahăr din aceste provincii.

Un număr de 62 sindicate 
ale muncitorilor din diferite 
sectoare industriale argenti- 
nene au dat publicității o de
clarație prin care își manifestă 
solidaritatea cu acțiunile gre
viste ale muncitorilor meta- 
lurgiști și din industria zahă
rului.

Congresul Internațional

PE
SCURT

CONTJNU1NDU-Ș1 turneu! In 
R. P. Albania, ansamblul folclo
ric de amatori ,.Argeșul' din Pi
tești a prezentat zilele acestea 
două spectacole la teatrtul „Alek
sandra Moissi' din orașul Purces, 

ar- 
s-au bucurat de

Agenția A.T.A. relatează că 
■fisiii români 
succes.

după cum
UT.K.. Ia 29

transmite agenția 
august, cu prilejul 

aniversării a 22 de ani de la insu- 
lecția națională din Slovacia la 
bratislava a avut loc ședința fes- 
ivă a Comitetului Orășenesc al 

?. < din Slovacia, Comitetului 
lientrului universitar df“ .partid si 
Comitetului o'ăs&nesc al FrOntu- 
Mi național' slotac.

Cu același prilej, la Ostrava a 
ivut loc tin miting la care a luat 

"’uvîntul A. Uubcek; prim-secre- 
,ar al C.C. al P. C. din Slovacia, 
herabru al Prezidiului , 
t. C. din Cehoslovacia.

C.C.. al

militarii 
a ii luat 

de

TOT! OFIT2RII Si 
testați sub. bănuiala de 
arte la încercarea nereușită 
rvitură de stat condusă de gene- 
T.ul Aref Ahdel Razzak din 30 
inie au lost eliberați, anunță eia- 
■jț irakian „A!-Thawra'. Această 
cțiune întreprinsă la cererea 
res'edintelut Abdel Rahman Aref, 
rmează hotărîrii de săptăntîna 

‘•cetită a Consiliului de Miniștri 
e a elibera pe toți civilii care 
iseseră arestați după. încercarea 
t lovitură de stat.

TREI MEMBRI ai conducerii 
■gaiiizați'ei clandestine „Frații 
usulmani" din R.A.U., arestați 

condamnați la moarte de Tri
enalul din Cairo, au fost ese- 
itati duminică noaptea. Pftdeap- 

cu moartea pronunțată împo- 
iva altor patru acuzați a fost 
imutată în închisoare pe viață. 
Ziarul egiptean „AI Ahram" 
amintește că persoanele^ con- 
imnate au participat încă din 
54 Ia activitate teroristă și aa 
st judecați, dar ulterior au 
inistiăți. Ei au creat însă 
u grup terorist, pregătind 
sntat la viața președintelui 
er și înlăturarea regimului
A.U.

fost 
un 
un

Na
din

de studii balcanice
în cea de-a doua zi, lucră

rile primului Congres Inter
național de studii balcanice și 
sud-est europene, care se des
fășoară la Sofia, au continuat 
prin prezentarea de comuni
cări științifice. Peste 20 co
municări științifice au fost 
prezentate de delegația româ
nă. Printre acestea se nu
mără : Comunicarea lui Au
gustin Deae cu tema „Parti
dele social-democrate din 
țările Europei de sud-est în 
primii doi ani ai primului 
război mondial", comunicarea 
lui Damian Hurezeanu — „Le
găturile mișcărilor socialiste 
internaționale in sud-estul

de

Turneul

președintelui de Gaulle
pro-

ple-

D. GERMANĂ. — Pe șantierul termocentralei Bohlen II

plastici 
recent

sale la 
menționează 
președintele

Europei la sfirșitul sec. al 
XIX-lea“, comunicarea acad. 
Constantin Daicoviciu — „Po
litica externă a „regilor" daci“. 
In secția lingvistică, acad. 
Emil Petrovici a susținut co
municarea „Elementele sud- 
slave orientale ale istro-roma- 
nei și problema teritoriului 
de formare a limbii române", 
în cadrul secției de istorie 
medie, Liviu Ștefănescu a pre
zentat comunicarea „Relațiile 
economice ale orașului Bucu
rești cu Europa de sud-est în 
a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea".

Lucrările Congresului con
tinuă.

„Luna -11“ s-a plasat
pe orbită R. D. VIETNAM. — Servanți 

ai tunurilor navale in timpul 
unui exercițiu de luptă

U.R.S.S. Vizitatori 
Expoziției de artă 
românească deschisă 

la Moscova

La Addis Abeba a fost 
dat publicității un comuni
cat comun, cu prilejul înche
ierii vizitei oficiale pe care 
președintele Franței. de 
Gaulle, a făcut-o în Etiopia, 
în timpul șederii 
Addis Abeba, 
comunicatul, 
francez a conferit cu împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie 
I. precum și cu alte persoa- ■ 
ne oficiale. în cadrul convor-

în-
La 27 august, un grup 

profesori din Sidney au 
ceput un marș spre capitala 
Australiei în semn de protest 
împotriva actualului buget a- 
preciat drept un' „buget mili
tar". Numeroși ttudenți s-au 
alăturat grupului de profesori. 
La 1 septembrie, la încheierea 
marșului în Canberra, în fața 
clădirii Parlamentului austra
lian va fi organizat un mare 
miting în sprijinul sporirii 
alocațiilor bugetare destinate 
î n vățămîntului.

Federația studenților din 
Columbia a cerut președinte
lui țării, Carlos TJeras Res
trepo, naționalizarea institute
lor de învățămînt și sporirea 
alocărilor bugetare destinate 
învăț ămîntului.

Pe de altă parte, greva stu
denților de la Universitatea 
din departamentul Antioquia 
continuă în urma 
guvernului de a s 
financiar acestui institut 
învățămînt superior.

Toamna
dez’râ
Suirilor

I 
I 
I
I 
I

I 
I
I

na refuzului I 
acorda ajutor |

I
I
I
I
I
I
I

birilor au fost abordate 
bleme referitoare la relațiile 
dintre cele două țări, precum 
și la principalele aspecte ale 
situației internaționale.

Au fost încheiate o con
venție culturală, precum-și un 
acord cultural, știițific și teh
nic.

Lu'ni după-amiază, președin
tele Franței, de Gaulle a 
cat din A< Aboba 
Pnom Penh.

Agenția TASS anunță că Stația automată „Luna-11" «-a 
plasat pe o orbită circuinlunară și a devenit cel de-al doilea 
satelit artificial sovietic al Lunii.

De pe Pămînt se menține în permanență legătura cu 
stația. Presiunea și temperatura in compartimentul aparate
lor se al'lă în limitele stabilite. Potrivit datelor măsurători
lor de traiectorie, parametrii orbitei circumlunare sînt apro- 
piați de cei calculați: distanța minimă de suprafața Lunii 
(la periseleniu) este de 160 km, depărtarea maximă (ia apo- 
seleniu) — 1 200 km. Perioada de rotație a satelitului în jurul 
Lunii este de 2 ore 58 minute, unghiul de înclinație al orbi
tei față de ecuatorul lunar este de 27 grade.

Stația automată „Luna-ll“ a fost plasă pe o traiectorie 
de zbor spre Lună în ziua de 24 august. La 26 august, ora 
22,02 (ora Moscovei), în conformitate cu programul, a fost 
corectată direcția de zbor a stației. In cursul zborului spre 
Lună, la 28 august ora 00,49 (ora Moscovei) a fost efectuată 
frinarea stației. In urma îndeplinirii cu succes a acestei 
manevre, stația a devenit un satelit artificial al Lunii.

In zilele de 28 și 29 august s-a stabilit de 12 ori legătura 
prin radio cu stația. In timpul acestora au fost efectuate 
măsurători de traiectorie și s-au obținut informații tele- 
metrice cu privire la funcționarea sistemelor de bord și a 
aparatelor științifice destinate cercetării spațiului circum
lunar.

Programul de zbor este îndeplinit cu succes.

Muncitorii tipografi aflați 
în grevă de 127 de zile împo
triva noului consorțiu de pre
să „World Journal Tribune" 
au aprobat cu 263 de voturi 
contra 208 acordul încheiat 
vineri de conducerea sindica
tului cu reprezentanții socie
tății pentru a se pune capăt 
acestui conflict de muncă.

In cursul grevei, cea mai 
lungă din istoria presei new- 
yorkeze, ziarul „New "York 
Herald Tribune" a abandonat 
lupta la 15 august, și noua so
cietate nu mai cuprinde acum 
clecît celelalte două publicații. 
Potrivit unui purător de cu- 
vînt al sindicatului tipogra
filor, ca urmare a acestui a- 
cord, noile publicații ar putea 
să apară cu începere de la 
6' septembrie.

La 8 noiembrie americanii 
se vor prezenta la urne, pen
tru reînnoirea mandatelor din 
Camera Reprezentanților, a 
unor mandate de senatori și 
guvernatori. După cum e 
lesne ds imaginat, bătălia de 
căpetenie se dă, și de astă 
dată, între candidații celor 
două mari partide, democrat 
și republican. Și, ca de obicei 
în ajun de alegeri, adversarii 
își aruncă unul altuia toate 
acuzațiile pe care pot să le 
eusținăi. De aceea, în focul 
ciocnirilor, se fac dezvăluiri 
asupra unor chestiuni care, în 
mod normal, sînt încurajate 
de cel mai strict secret.

Cunoscuta revistă „U.S. 
News and World Report*, ocu- 
pîndu-se de „prețul puterii 
în S.U.A;", constată de la 
început că acest preț este 
„exagerat de mare". Astfel, 
pentru a ieși învingător în 
alegerile pentru senat, unde 
salariul este de 30 000 de 
dolari anual, este nevoie de 
sute da mii, ajungînd chiar 
pînă la un milion de dolari. 
La fel de mari sînt șl sumele 
necesare finanțării campaniei 
electorale pentru un loc în 
Camera Reprezentanților, pen
tru postul de guvernator sau 
primar al unui oraș mare.

Ca atare, scrie revista, can
didați la posturile enumerate 
pot deveni „sau oameni foarte 
bogați, sau cei care, după ale
geri, știu să găsească un mij
loc _ pentru a cîștiga mulți 
bani". Pentru a obține capita
lul necesar, este nevoie să se 
recurgă la „manevrele cele 
mai felurite". Unii candide,*! 
sînt ei înșiși suficient de 
bogați, putînd .plăti cu ajuto
rul rudelor și prietenilor ma
rile cheltuieli necesitate de 
campaniile preelectorale. Alții 
însă, trebuie să-și „procure" 
de undeva bani. De unde ?

în primul rînd de la ma
rile companii, de la bussines- 
smani, în schimbul asigurării 
de condiții avantajoase inves
tițiilor de capital. Se citează 
în acest sens cazul republica
nului James Rhodes, guver
natorul statului Ohio, care a 
întreprins zeci de turnee în 
alte state vizitind numeroase 
întreprinderi si promițând di
rectorilor condiții avantajoase 
extinderii afacerilor lor în 
Ohio. Cu sprijinul acestora, 
Rhodes speră să-și reînnoiască 
mandatul de guvernator.

Larg răspîndită este metoda 
«șa-ziselor banchete. La ase
menea dejunuri, prinzuri sau 
serate, 
trare 
uneori 
de persoană, se acumulează 
fonduri de milioane. După 
cum remarca „Newssweek", 
aceste practici s-au transfor
mat aproape într-un ritual de 
contribuții impuse funcționa
rilor de stat federali, bussines- 
smanilor, conducătorilor sin
dicali, lobbyștilor, avoeaților 
și altor persoane care au de-a 
face cu guvernul sau 
doresc să obțină posturi gu
vernamentale.

Toamna dezvăluirilor 
în toi. Alegătorii americani se 
așteaptă ca pînă în noiem
brie, profitând de dezlegarea 
limbilor, să afle și mai multe 
noutăți.

unde prețurile de in- 
sint de 25, 50, 100 și 
chiar de 1 000 de dolari

care

este

ION 1). GOIA

„EFORT DE CONVINGERE" ÎNCORDARE ÎN UNIVERSITĂȚILE ARGENTINIENE
■'ainnil rustic al insuliței 
rlingues oferă premierului 
tanic în vacanță cel mai 
itrastant preludiu la furtu- 
e din toamnă. Nu mai sînt 
ut citeva zile pînă la prima 
runtare — Congresul sindi- 
elor britanice (T.U.C.) de 
Blackpool.

II. Wilson se gîndește, pro- 
)il, eu melancolie, la fru- 
ascle zile din toamna lui 
4 cind tot la Congresul 
îâl al T.U.C. a ținut o cu
tare salutată eu ropote de. 
auze. Pe atunci el era șe- 

opoziției iar cuvîntarea 
peetivă pleda. în esență, 
tru lichidarea totală a țo
iului și creșterea venituri- 
celor ce muncesc. Adică 

ciudată coincidență — un 
gram în totală contradîc- 
ou cel promovat de guver- 

laburîst prin actualele 
suri „de austeritate".
cum. premierul britanic nu 
itează probabil, nici în 
• mai optimiste previziuni, 
ropote de aplauze. însăși 
irîrea, făcută publică Ia 
mutul săptămînii trecute, 
a face o declarație în fața 
greșului de Ia Blackpool, 
preciată, în cercurile zia- 
iec britanice, ca un efort 
limentar al Iui Wilson de 
tmpera opoziția crescîndă 
indicatelor față de politica 
„austeritate". -Motive pen- 
un asemenea efort există 
mult decît suficiente. 

i cursul săptămînii trecu

te au fost date publicității 
moțiuni și rezoluții ce urmea
ză a fi prezentate Congresu
lui de diferite sindicate. Din 
toate aceste documente reiese 
că o mare parte a federaților 
sindicale britanice se pronun
ță împotriva măsurilor de 
austeritate privind îndeosebi 
înghețarea salariilor pe o pe
rioadă de șase luni. Deși, Ia 
un moment dat, Wilson a fost 
susținut, în principiu, de Con
siliul general al T.U.C., majo
ritatea sindicatelor au în ve
dere, așa cum se reliefează în 
documentele pregătite pentru 
Congres, acțiuni care vor crea 
dificultăți guvernului în apli
carea politicii de austeritate. 
Intr-o declarație publicată 
sîmbătă, sindicatul tehnicie
nilor și-a anunțat hotărîrea 
de a se opune măsurilor de 
austeritate și a dat în judeca
tă cinei întreprinderi pentru 
nerespectarea unor acorduri 
privind majorarea salariilor. 
O opoziție puternică se ma
nifestă în rîndurilc sindica
tului muncitorilor din trans
porturi, cel mai important 
sindicat din Anglia. Acesta a 
reafirmat în raportul său a- 
nual dat publicității zilele tre
cute că se opune măsurilor 
preconizate de guvern. Este de 
așteptat, de altfel, ca unul din 
criticii cei mai acerbi ai lui 
Wilson să fie secretarul ge
neral al sindicatului muncito
rilor din transporturi. Frauk 
Cousins, demisionat din fuuc-. 

tia de ministru al tehnologiei 
în semn de protest împotriva 
măsurilor economice ale gu
vernului.

Unul din argumentele avan
sate de majoritatea sindicate
lor constă în faptul că guver
nul laburist ar putea realiza 
economii foarte substanțiale 
nu prin măsurile care vizează 
„stringerea curelei" de către 
oamenii muncii, ci prin redu
cerea cheltuielilor militare, 
mai ales a cheltuielilor masi
ve necesitate de prezența for
țelor britanice „la est de 
Suez". Multe din rezoluțiile 
pregătite de sindicate subli
niază, în această ordine de 
idei, posibilitatea efectuării 
unor însemnate economii bu
getare prin anularea comenzi
lor de avioane do luptă ame
ricane „F-lll". foarte costisi
toare.

In această lumină eforturile 
„de convingere" ale premie
rului britanic se anunță difi
cile. Miza înfruntării de la 
Blackpool este deloc neglija
bilă. Nu trebuie uitat că o în- 
fringere a programului eco
nomic guvernamental la Con
gresul T.U.C. ar slăbi consi
derabil poziția actualei echipe 
guvernamentale la apropiatul 
congres al partidului laburist.

Dacă nu speră în aplauze 
frenetice, Wilson nutrește, 
probabil, speranța să evite o 
infrîngere categorică, plină de 
consecințe grele.
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Tn această săptămînă 
comentariile noastre se 
referă la apropiatul Con
gres al Sindicatelor bri
tanice și la tensiunea 
creată în viata universi
tară argentineană.

Departe de a se atenua, 
tensiunea din universitățile 
argentiniene a cunoscut săp- 
tamîna trecută o virulentă 
accentuată. Amfiteatrele din 
majoritatea facultăților au ră
mas goale. Zilnic, agențiile 
de presă au continuat să re
lateze despre noi demonstra
ții studențești la Buenos Aires, 
Cordoba, La Plata, Rosario, 
Bahia Blanca.

Actuala încordare din via
ța universităților argentinie
ne a fost declanșată, după cum 
se știe, de decizia guverna
mentală de Ia începutul Iui 
august care consemna supri
marea totală a autonomiei u- 
niversitare și interzicerea ori
cărei activități politice a or
ganizațiilor studențești. Deci
zia, adoptată sub presiunea 
cercurilor de extremă dreaptă, 
vizează frinarea și înăbușirea 
largei mișcări democratice ce 
se dezvoltă în rîndu! studenți
mii ca și al corpului didactic 
universitar.

Reacția a fost deosebit de 
puternică, violentă. Demon
strațiile studențești s-au ținut 
lanț, culminînd cu ciocnirile 
dintre studenți și poliție la 
Cordoba, ciocniri terminate cu 
zeci de răniți și numeroase 
arestări în rîndul studențimii. 
Totodată, s-a înregistrat un 
val de demisii în rîndul cor
pului didactic.

Autoritățile au încercat să 
„calmeze" lucrurile printr-o 
suspendare temporară, de 15 
zile, a cursurilor. Ele au con

tinuat, în același timp să uzeze 
de forță pentru a infringe re
zistența universitarilor. Mar
țea trecută a fost emis un de
cret prin care sînt dizolvate 
Federația universitară a stu
denților din Argentina, pre
cum și alte organizații studen
țești, acuzate de a fi „contra- 
venit legilor" și de „atitudine 
de revoltă față de organele 
de stat".

Studenții au ripostat prin 
noi demonstrații și greve. 
Miercuri și joi, pe străzile din 
Buenos Aires, sute de studenți 
au demonstrat înfruntînd bru
talitățile politiei, cerîhd anu
larea decretului prin care au 
fost dizolvate organizațiile 
studențești. La Rosario, aproa
pe 80 la sută din studenții 
din acest centru universitar, 
au ieșit pe străzi cerind rein
troducerea autonomiei uni
versitare. Studenții din Bahia 
Blanca au declarat miercuri o 
grevă de 48 de ore ; ca urma
re a prelungirii grevei, recto
rul acestei universități a fost 
nevoit să suspende cursurile. 
La Cordtfna, 72 de studenți au 
declarat o grevă a foamei sus
ținută printr-o grevă aproape 
totală a studențimii din loca
litate. Vineri, conducătorii 
Federației universitare a stu
denților din Argentina au dat 
publicității o declarație în 
care arată că nu vor ține sea
ma de decretul de dizolvare, 
pe care-1 consideră ilegal, și 
că studenții vor continua lupta 
„pînă la obținerea deplină a 
autonomiei universitare".

Semnificative sînt și eșecu
rile înregistrate de autorități 
în încercările de a determina 
<> normalizare a cursurilor. 
Presiunile exercitate în acest 
sens asupra studenților și ca
drelor didactice n-au dus la 
rezultatele urmărite. Boicotu
lui masiv al studenților i se 
adaugă dificultățile create 
prin demisiile în serie alo ca
drelor didactice (potrivit unor 
date semi-oficialc, jumătate 
din numărul profesorilor din 
centrele universitare argenti
niene și-au prezentat demisia 
în semn de protest împotriva 
violării autonomiei universi
tare). Drept urmare, reluarea 
cursurilor a avut un caracter 
parțial. La Cordoba, Rosario șî 
Bahia Blanca amfiteatrele an 
rămas în continuare goale în 
tot cursul săptămînii trecute. 
La Buenos Aires numai cinci 
din cele zece facultăți ale 
Universității și-au reluat joi 
cursurile, cu un număr de 
studenți care, după cum apre
cia corespondentul agenție! 
ASSOCIATED PRESS, ..nu 
depășește jumătate din efecti
vul normal".

Dimensiunile și acuitatea 
înfruntărilor care agită ac
tualmente viața universitară 
argentiniană, reflectă, în esen
ță, creșterea forțelor demo
cratice în sinul universități
lor. amploarea luptei pentrn 
democratizarea universității 
argentiniene.

F.M, RUCĂR


