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H 60 de ani de la grevele 
minerilor din
Petroșeni

H Amenajări pe Valea 
Mureșului

H Corespondențe 
din R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Bulgaria

ui Cuvin tul cititorului 

întrunirea extraordinară 
a parlamentului canadian

In ultimele clipe de viață ale 
tovarășului Leontin Sălăjan, la 
căpătîiul său se aflau conducăto
rii de partid și de stat în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Acad. dr. Aurel
derilor sociale, acad. dr. Th. Burghele, acad. dr. I. Fă- 
gărășanu, pref. dr. I. Țurai, prof. dr. I. Bruckner, prof, 
dr. C. T. Nicolau, prof. dr. O. Fodor, prof. dr. Pius 
Brinzeu, prof. dr. V. Butureanu, prof. dr. Th. Firică. 
prof. dr. Matei Bals, prof. dr. A. Nana, prof. dr. 
M. Voicnlescu. prof. dr. St. Hărăgus,, prof. dr. R. Păun, 
general dr. E. Mareș, conf. dr. V. Runcan, conf. dr. 
I. Djuvara, dr. N. Georgescu.

Comunist Român, 
, mini- 

Forțelor Armate

SĂLAJANLEONTIN

DIN PARTEA COMISIEI
ORGANIZARE A FUNERALIILOR

august, între

Leonti n Săiăjâii

cadrul forțelor

Cu privire la funeralii

29 și 30 august
Moga, ministrul sănătății și preve-

loc

So-

determină să se în- 
încă din anii uceni- 

mișcarea muncito- 
în conducerea sindi- 
ceferiștilor din Ti-

Drăghici, 
Dumitru 
Necula,

Petre
Popa, 

Mihail

rămîne 
comu- 
oame- 
patria

ac- 
în-

Leontin Sălăjan, con- 
de partid și de stat au 
condoleanțe familiei.

țării de 
Partidul 

încredin- 
Sălăjan 

în

instituții de 
adapta pro- 
corespunză- 
militare

pentru organizarea fu- 
tovarășului Leontin

fost 
în urma căreia hemo- 
oprit.
scurtă perioadă de a- 
au survenit noi com-

După încetarea din viață a to
varășului 
ducătorii 
prezentat

fascist, 
Român 
Leontin

răspundere

29 august între orele 10—14 și
16—20 și marți, 30 
orele 8—11.

Mitingul de doliu 
marți, ora 13, la

va avea loc 
Monumentul 

eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

TOVARĂȘUL LEONTIN SALAJAN A ÎNCETAT

de Miniștri al Republicii Socialiste România

Comisia 
neraliilor 
Sălăjan comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Leontin Sălăjan va fi 
depus la Palatul Republicii din 
Capitală. Pentru a-și lua rămas 
bun, publicul va avea acces luni

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
do Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață, după o grea suferință, în ziua de 28 
august, Oțele 13 și 40 de minute, a tovară
șului Leontin Sălăjan, membra 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 noas
tre.

La Combinatul
din Sighetul larmației

La 28 august a încetat din 
viață, în urma unei grele 
suferințe, tovarășul Leontin 
Sălăjan, membru al Comite
tului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, general de 
armată, ministrul Forțelor 
Armate ale Republicii So
cialiste România.

Activist de seamă al Parti
dului Comunist Român și al 
statului nostru socialist, to
varășul Leontin Sălăjan și-a 
închinat întreaga viață luptei 
revoluționare a clasei mun
citoare, cauzei socialismului, 
înfăptuirii celor mai înalte 
idealuri de libertate, inde
pendență și progres ale po
porului român, înfloririi pa
triei.

Născut la 19 iunie 1913, în 
comuna Santău din raionul 
Cărei, regiunea Maramureș, 
într-o familie de țărani să
raci, tovarășul Sălăjan a în
ceput să lucreze de la vîrsta 
de 14 ani ca ucenic la căile 
ferate, devenind apoi mun
citor lăcătuș. Din fragedă 
tinerețe a cunoscut viața 
grea, plină de privațiuni a 
oamenilor muncii, exploata
rea la care aceștia erau su
puși în trecut. Sentimentele 
sale de revoltă și protest 
împotriva nedreptăților so
ciale îl 
roleze, 
ciei, în 
rească. 
catului 
mișoara, el a participat activ 
la organizarea de acțiuni 
pentru apărarea drepturilor 
muncitorești.

Lupta sa devotată pentru 
interesele “proletariatului îl 
apropie de Partidul Comu
nist Român, detașamentul 
cel mai înaintat al clasei 
muncitoare, în rîndurile că
ruia este primit în toamna 
anului 1939. Era perioada u- 
nor profunde frămîntări so
ciale, a unei ascuțite lupte 
duse de forțele progresiste 
cele mai înaintate, în frunte 
cu comuniștii, pentru apăra
rea libertăților democratice, 
a suveranității și indepen-

denței României. însuflețit 
de un fierbinte patriotism, 
tovarășul Sălăjan s-a dăruit 
cu abnegație și spirit de sa
crificiu luptei antifasciste, 
antihitleriste, organizate de 
Partidul Comunist Român.

în anii grei ai dictaturii 
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 
sub jugul 
Comunist 
țează lui 
sarcini de 
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 
partidului, este ales

al 
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
plinește funcția de adjunct 
al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, iar în 
1949—1950 de ministru al 
construcțiilor. Din anul 1950 
lucrează în

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 sa ac
tivitate de atașament puter
nic față de cauza partidului 
comunist, de dragoste înflă
cărată față de popor și de 
patrie, cărora le-a consacrat 
întreaga sa capacitate și pu
tere de muncă.

Partidul și guvernul dau 
o înaltă prețuire activității 
revoluționare îndelungate a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
meritelor sale deosebite în 
construirea socialismului, în 
întărirea statului socialist. 
El a fost distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, cu 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
Partidul Comunist Român, 
statul socialist, întregul nos
tru popor pierd un fiu cre
dincios, un luptător devotat 
pentru cauza socialismului, 
pentru progresul și în
florirea României socialiste. 
Amintirea lui va 
veșnic vie în inimile 
niștilor, ale tuturor 
nilor muncii din 
noastră.

Cu ani în urmă, Si- 
ghetul Marmației, „i- 
nima Maramureșului’ 
cum l-au numit local
nicii, era un orășel cu
noscut doar prin va
rietatea și bogăția 
folclorului. întreprin
derile industriale con
struite aici au schim
bat azi fața orașu
lui. Printre unitățile 
cele mai mari și mai 
moderne date în ex
ploatare se ailă Com
binatul de industriali
zare a lemnului.

Cele patru secții 
ale Fabricii de pla
caj, intrată prima în 
funcțiune, se întind pe 
o suprafață de 7 774 
mp. Aici, buștenii a- 
duși din pădure sînt 
preluați de mașini de 
mare productivitate — 
deruloare, ghilotine, 
uscătoare, prese —• 
care îi prefac în fot 
subțiri de placaj. Pes
te 5 000 de foi de pla
caj iau zilnic drumul 
fabricilor de mobilă 
din Cluj, Dej, Baia 
Mare, Satu Mare, Su
ceava sau sînt expor
tate în țări ca Anglia, 
U.R.S.S., Egipt, Ceho
slovacia. In prezent a- 
ceastă fabrică lucrea
ză cu întreaga capa
citate proiectată.

Fabricile de mobi
lă corp și de mobilă 
curbată, intrate în 
funcțiune la scurt timp 
după fabrica de pla
caj, sînt plasate într-o 
hală de aproape 
25 000 mp. întregul 
proces de fabricație 
este automatizat sau 
mecanizat. Nu în- 
tîlnești aici rindea 
sau fierăstrău de mi
nă. Pînă și șurubelni
țele sînt acționate 
pneumatic. Un agre
gat pentru prelucra
rea panourilor de mo
bilă 'efectuează simul
tan, într-o singură tre
cere, 15—20 operații. 
O altă mașină — cea 
de lustruit — are o 
productivitate egală 
cu cea a 100 de lu
crători care ar execu
ta manual această o- 
perație. Prese speciale

îndoaie și ondulează 
lemnul cu o mare pre
cizie. Aceasta explică 
de ce fabricarea unui 
scaun durează circa 
un minut. Dormitorul 
tip „Sighet', camera 
combinată și celelalte 
tipuri de mobilă pro
duse aici se disting 
printr-o linie elegan
tă, care conferă lo
cuințelor un plus de 
frumusețe și confort.

Multiplele cerințe ale 
producției au impus 
ridicarea unor con
strucții anexe : cen
trala termoelectrică, 
secțiile uscare-croit, 
ascuțitorie, atelierul 
mecanic, numeroasele 
depozite, o remiză, pa
vilionul administrativ 
și altele. De aseme
nea, s-au construit o 
cantină cu 600 locuri, 
vestiare, un dispensar, 
6 blocuri însumînd 
circa 300 de aparta
mente. în prezent în 
vecinătatea combina
tului se construiește 
un nou ansamblu de 
locuințe care va însu

ma peste 600 de apar
tamente.

In cadrul combina
tului lucrează 2 200 de 
salarlați, marea lor 
majoritate învățînd 
„din mers" noile me
serii. în vederea de
prinderii operațiilor 
mai complicate —•' de
rulare, presă, curbă- 
turi, instalații etc. 
— peste 300 de mun
citori s-au specializat 
în întreprinderi simi
lare de la Cluj, Su
ceava, Gălăuțași, 
Codlea.

în actualul cincinal 
Combinatul din Sighe- 
tul Marmației va cu
noaște o continuă dez
voltare. încă din pri
mul trimestru al aces
tui an au început lu
crările de construire a 
unei fabrici de plăci 
aglomerate din lemn, 
cu o capacitate de 
18 000 tone plăci pe 
an. în anii următori 
se vor mai construi 
încă două fabrici.

Ion VLANGA 
coresp. „Scînteii*

Șantierul naval Oltenița. Se montează suban- 
samblurile la o nouă motonavă.

Amînarea vizitei în Grecia 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Ca urmare a încetării din viață 

a tovarășului Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., general de ar
mată, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
vizita în Grecia a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re

publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, care urma să înceapă la 
29 august, a fost amînată, de co
mun acord cu guvernul regal al 
Greciei, cu 48 de ore.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului 
Leontin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Parti
dului 
general de armată, 
strut “ '
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, Comitetul Central 
al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România au numit o 
comisie de partid și de stat 
pentru organizarea funera-

liilor, alcătuită din tovarășii 
Alexandru 
Blajovici, 
Gheorghe 
Burcă.

Zilele de 
se declară zile de doliu.

Funeraliile vor avea 
marți, 30 august a.c.

în întreaga țară, în zilele 
de doliu, se arborează în 
bernă drapelul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia și drapelul Partidului 
Comunist Român. Manifes-

tările distractive și sportive, 
adunările festive și come
morative de orice fel se sus
pendă. Teatrele, cinemato
grafele, radioul, televiziu
nea și celelalte 
cultură își vor 
gramele în mod 
tor. în unitățile 
tivitatea de instruire se 
trerupe.

în Capitala Republicii 
cialiste România se vor tra
ge, în semn de ultim salut, 
21 de salve de artilerie.

In ziua de 14 august 1966, to
varășul Leontin Sălăjan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., general de armată, mi
nistrul Forțelor Armate, a fost 
operat de urgență pentru o he
moragie digestivă gravă cauzată 
de un ulcer duodenal.

La data de 18 august 1966, a- 
părînd fenomenele unei compli
cații abdominale acute, se rein- 
tervine constatîndu-se o dehiscen- 
ță a bontului duodenal și coleperi- 
toneu infectat. Agravarea feno
menelor peritoneale a determinat 
o nouă intervenție chirurgicală.

In ziua de 24 august 1966. a a- 
părut o hemoragie digestivă su
perioară extrem de gravă care 
a fost tratată și stăpînită trecător

cu mijloace medicale. S-a făcut 
un consult larg cu specialiști din 
tară și străinătate și s-a instituit 
tratamentul corespunzător.

In ziua de 25 august 1966. he
moragia s-a repetat și simptome- 
le peritoneale au continuat să 
se agraveze. Complicațiile ivite 
neputînd fi stăpînite cu trata
ment conservativ, în urma unui 
consult larg de specialiști din di
ferite centre universitare, o nouă 
intervenție chirurgicală a 
executată 
ragia s-a

După o 
meliorare 
plicații grave în urma cărora bol
navul a sucombat în ziua de 28 
august 1966, orele 13,40.

COLOCVIU
PE PROBLEMELE EDUCAȚIEI 
TINERETULUI UNIVERSITAR

Convorbire cu prof. dr. docent Jean LIVESCU 
adjunct al ministrului învățămîntului, vicepreședinte al Comisiei național# 

române pentru U.N.E.S.C.O.

Intre 30 august și 3 septembrie, 
Bucureștiul va găzdui lucrările 
unei reuniuni internaționale de 
experți în problemele educației 
tineretului universitar. In convor
birea solicitată cu acest prilej, in
terlocutorul nostru s-a referit mai 
întîi, la semnificația amintitei 
manifestări care se va desfășura 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O.

— Reuniunea, inițiată și organi
zată de Comisia națională română 
pentru U.N.E.S C.O. — a spus d-sa 
— va avea ca temă „Educația ti
neretului universitar în spiritul 
idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare". 
Ea se înscrie pe linia preocupări
lor continue și a inițiativelor luate 
pe plan international. în cursul ul
timilor ani. de către guvernul ță
rii noastre, în domeniul educației

tineretului, una dintre problemele 
de importantă deosebită ale lumii 
contemporane. După cum se știe, 
în șirul acestor acțiuni, o etapă 
importantă a constituit-o elabora
rea „Declarației privind promova
rea în rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, respect reciproc si 
înțelegere între Dopoare". reco
mandarea ei de către U.N.E.S.C.O. 
în noiembrie 1964 și adoptarea ei 
în unanimitate la cea de-a 20-a 
sesiune a O.N.U. Succesul însem
nat. pe care această Inițiativă a 
României l-a cunoscut în Aduna
rea Generală a ONU., la Confe
rința generală a U.N.E.S.C.O. si în 
cadrul altor organizații Internatio
nale. a arătat atenția ne care o 
acordă în prezent guvernele si di-

(Continuare în pag. a H-a)
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60 DE ANI DE LA GREVELE

MINERILOR DIN PETROȘENI
68
Traseul

ecent am făcut 
o excursie de-a 
lungul Mureșu
lui, de la izvor 
pînă la graniță, 
acestui rîu o-

0 Pili MEMORABILA
Premiere cinematografice

DIN ISTORIA LUPTELOR
MAIGRET ȘI AFACEREA
SAINT FIACRE — coproduc

ție franco-italiană (regia : Jean 
Delannoy) în care apare din nou 
comisarul Maigret, binecunoscu
tul erou al romanelor polițiste 
scrise de Georges Simenon, în
truchipat tot de Jean Gabin.

putea urmări peripețiile unui zbor 
peste Canalul Mînecii. în distri
buție : Jean Pierre Cassel, Alber
to Sordi, Sarah Miles, Stuart 
Whitman.

MUNCITOREȘTI
ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOB ZBURĂTOARE 

— film englez. Regizor : Ken 
Annokin. Film pentru ecran pa
noramic. închinat începuturilor a- 
vlației moderne. Spectatorii vor

REPULSIE — producție a stu
diourilor din R. P. Ungară. Sce
nariul și regia : Hintsch Gyorgy. 
Adaptînd pentru ecran un roman 
de Nemeth Laszlo, filmul prezintă 
eșecul unei căsătorii nefericite, 
încheiate convențional, în urmă 
cu mai bine de trei decenii.

feră turistului nenumă
rate prilejuri de încîn- 
tare, posibilitatea să cu
noască frumuseți ale na
turii, impresionante vesti
gii ale trecutului, așezări 
urbane și rurale din cele 
mai atrăgătoare. Ne-a in
teresat însă, în primul 
rînd, în ce măsură Mure
șul poate deveni un ade
vărat loc de odihnă pen
tru locuitorii orașelor și 
satelor de pe malurile sa
le. Foarte mulți turiști, a- 
trași irezistibil de valea 
Mureșului, ne-au vorbit 
cu entuziasm despre ceea 
ce este ispititor aici, dar 
ne-au relevat și faptul că 
există posibilități imense 
de amenajare a unor o- 
biective turistice noi.

Era căutată de împăratul 
Vienei, de sultanul tur
cesc, de regii Apusului. E 
apreciată și astăzi de nu
meroși oameni ai muncii 
veniți aici la odihnă, ca 
și de cei din restul țării 
care o consumă la domici
liu. Numai că, ciudat lu
cru, calitatea ei e în pri
mejdie: în urma unei „ini
țiative" locale, nu de mult 
a fost unit izvorul vechi 
cu altele mai noi, perfo
rate, fiind denaturat atît 
gustul, cit și efectul tera-

unii au dat din cap nedu
meriți : bărci pe Mureș ? 
De ce nu ? Mai ales că la 
C.I.L. Reghin se con
struiesc ambarcațiuni 
sportive cu care sportivii 
noștri au cîștigat atîtea 
titluri mondiale și euro
pene. Cu toate acestea, 
astăzi încă, așa-zisul de
barcader este mai mult o 
ficțiune. Edilii orașului — 
cu ceva mai multă grijă 
pentru nevoile de odihnă 
și agrement ale oamenilor 
muncii — ar putea con-

AMENAJĂRI

Istoria mișcării muncitorești de 
pe teritoriul patriei noastre con
semnează numeroase bătălii de 
clasă care, prin vigoarea protestu
lui lor împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești, prin combativi
tatea lor revoluționară, au avut un 
larg răsunet în rîndul poporului 
român. Un asemenea moment îl 
constituie și greva minerilor din 
Petroșeni, din august 1906, de la 
care se împlinesc zilele acestea 
60 de ani — o mărturie a vechi
lor tradiții de luptă comună a 
muncitorilor români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
împotriva exploatării, pentru drep
turi și libertăți democratice și o 
viață mai bună.

Bazinul Jiului — unul din ținu
turile cele mai importante ale mi
neritului din Transilvania —. s-a 
impus încă din primul deceniu al 
secolului nostru ca un centru de 
seamă al producției industriale de 
cărbuni.

Exploatarea exercitată de către 
societățile miniere 
austro-ungar făcea deosebit 
grele condițiile de viață și de 
muncă ale muncitorilor mineri. 
Forțați să lucreze 12 și chiar 14 
ore pe zi, minerii erau retribuiți 
cu un salariu de mizerie, micșorat 
sistematic prin numeroase amenzi 
aplicate în mod arbitrar de către 
proprietarii de mine.

Această stare de lucruri i-a ri
dicat pe mineri la luptă. Acțiunile 
lor se încadrau într-un amplu pro
ces de mișcări greviste care au a- 
vut loc în Transilvania, ca și pe 
întregul teritoriu al țării, în pri
mul deceniu al secolului al XX- 
lea. Astfel, în anul 1906, s-au des
fășurat în Transilvania Î88 greve 
la care au luat parte circa 52 000 
de greviști. La începutul lunii fe
bruarie 1906, la Lupeni s-a desfă
șurat o grevă economică, care a 
constituit preludiul grevelor din 
august din Valea Jiului. în mai au 
declarat grevă muncitorii con
structori din Cluj, iar în iulie — 
minerii de la Brad.

O nouă reducere a salariilor și 
dizolvarea de către autorități a 
organizației locale „Federația pen
tru apărarea muncitorilor", care 
abia se înjghebase, au fost cauzele 
imediate care au dus la izbucni
rea, în 29 august 1906, a marii gre
ve a minerilor din Petroșeni.

Greva a cuprins aproape 7 000 
de muncitori. Greviștii și-au insta
lat centrul de conducere a grevei 
pe cîmpia Lunca, unde organizau 
întruniri prin care cereau satisfa
cerea revendicărilor lor : îmbună
tățirea salarizării, ziua de muncă 
de 8 ore în toate ramurile exploa
tării, restabilirea Federației pentru 
apărarea muncitorilor, recunoaș
terea dreptului de organizare și 
altele. Aceste ultime revendicări 
depășeau cadrul luptei economice, 
imprimînd grevei un pronunțat 
caracter politic. Ca urmare a gre
vei, producția de cărbune din Va
lea Jiului a fost complet parali
zată.

Lupta hotărîtă a muncitorilor a 
determinat direcția minelor să în
ceapă tratative cu conducătorii 
minerilor, reprezentanții ei depla- 
sîndu-se în tabăra greviștilor. 
Unele revendicări mărunte au fost 
acceptate, cerințele majore pentru 
care minerii intraseră în grevă — 
mărirea salariilor și dreptul la or
ganizare — fiind însă respinse. Gre
viștii nu au cedat, refuzînd să reia 
lucrul pînă cînd toate revendică
rile lor nu vor fi satisfăcute.

în fața rezistenței hotărîte a 
muncitorilor, conducerea între
prinderilor de cărbuni a făcut a- 
pel la forța armată. A avut loc o 
ciocnire sîngeroasă între muncitori 
și forțele de represiune, care s-a 
soldat cu 4 morți și 200 de răniți.

La refuzul minerilor de a relua

din imperiul 
de

lucrul, 
miniere 
tativele. 
mixță în care ________ ___
reprezentați de Ioan Oprea, 
rol Bralici, Mihail Tamassy 
alții. Textul „înțelegerii", 
mit sub presiunea patronilor, era 
însă defavorabil muncitorilor, ceea 
ce a provocat o nouă indignare în 
întreaga muncitorime minieră. 
„Nu-1 primim. Nu mergem la lu
cru. Trăiască greva!“ exclamau 
minerii îndîrjiți. Din nou patronii 
au recurs la forța armată. Au fost 
aduse în plus 8 companii de mili
tari și jandarmi, care au ocupat și 
localitățile din jurul orașului Pe- 
troșeni. în toată regiunea s-a de
clarat stare de asediu.

Patronii însă au fost nevoiți să 
facă unele concesii muncitorilor 
privind mărirea salariilor angajîn- 
du-se să nu concedieze pe greviști.

Ulterior, tribunalul din Deva a 
intentat un proces unui număr de 
88 de mineri, iar 166. de greviști au 
fost concediați.

La 10 septembrie, minerii au re
luat lucrul. Deoarece revendicările 
majore pentru care au luptat 
minerii în august-septembrie 1906 
n-au fost satisfăcute, în anul ur
mător aceștia s-au ridicat din nou 
la luptă.

Greva minerilor din Petroșeni 
din 1906 a constituit o puternică 
manifestare a forței și unității 
muncitorilor, fără deosebire de 
naționalitate, în lupta împotriva 
exploatării și asupririi. în cursul 
acestei greve a crescut conștiința 
de clasă a muncitorimii miniere, 
care s-a convins și mai mult de 
necesitatea ridicării nivelului ei de 
organizare. Ca urmare, în 1907 s-a 
înființat sindicatul minerilor.

Prin caracterul său de masă șl 
prin combativitatea sa, greva din 
Petroșeni din 1906 se înscrie ca 
una din cele mai importante bă
tălii de clasă ale muncitorimii din 
patria noastră în primul deceniu 
al secolului al XX-lea.

direcția întreprinderilor 
s-a decis să reînceapă tra-
S-a constituit o comisie 

muncitorii au fost 
Ca- 

Și 
întoc-

Gheorghe UNC 
doctor în istorie

„Maigret și afacerea Saint Fiacre'

Valorificarea tradițiilor
de artă populară

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
In satele și orașele regiunii 
Bacău se organizează primul 
festival de teatru folcloric. 
Festivalul are ca scop descope
rirea și valorificarea tradițiilor 
de teatru popular și teatru de 
măști de pe meleagurile Moldo
vei, să păstreze obiceiurile și da
tinile populare. La această origi
nală manifestare, care se va în
cheia la 20 decembrie, participă 
un mare număr de echipe de ar
tiști amatori ale caselor de cul
tură și căminelor culturale. Re-

pertoriile lor cuprind piese din 
teatrul popular haiducesc ca 
„Bujorul", „Jienii", „Mocănașii", 
din teatrul popular al obiceiuri
lor — „Capra cu măști", „Urșii", 
„Căiuții", diferite legende, basme 
și snoave populare puse în scenă.

Formațiile participante la festi
val vor fi distinse cu diplome și 
insigne. Faza regională a festiva
lului va fi precedată de o serie de 
manifestări cu caracter științific 
pe tema teatrului folcloric mol
dovenesc și de organizarea unei 
expoziții etnografice.

Expoziție de pictură
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). 

— După popasurile făcute în 
alte orașe moldovene, expozi
ția retrospectivă a pictorului 
ieșean Nicolae Popa a ajuns la 
Galați. Expoziția cuprinde 97 
de tablouri, portrete, peisaje, 
compoziții, lucrări de grafică. 
Artistul evocă peisajul mol
dovenesc, cu dealuri mol
come, dumbrăvi și văi înver-

zite. Dintre portretele expuse 
amintim: „Cronicarul Miron 
Costin", „Pictorul Octav Băn- 
cilă", iar din lucrările pe teme 
sociale reține atenția „Răscoa
la—1907". Aspecte din peisajul 
contemporan românesc sînt 
surprinse în lucrările „Șantier 
ieșean", „Șantierul Salva-Vi- 
șeu", „Flăcăi citind reviste" 
etc.

Mureșul trece prin pa
tru regiuni: Mureș-Au
tonomă Maghiară, Cluj, 
Hunedoara și Banat. In 
unele am întîlnit obiecti
ve în lucru ; în altele însă, 
este vădită o anume lipsă 
de interes, motivată, pa- 
re-se, prin existența altor 
preocupări „mai impor
tante". Ca atare, valoroa
se resurse locale ale văii 
rîului nu sînt deloc sau 
numai în mică măsură 
folosite. *

Mureșul debutează în 
Hășmașul Mare, cu sta
țiunea studențească de la 
Izvorul Mureșului, care 
atrage în fiecare an mii 
de tineri. Un student de 
la comerț ne propunea un 
plan foarte interesant: 
întrucît stațiunea este si
tuată lingă linia ferată și 
șosea, deci în apropierea 
principalelor căi de acces, 
ea ar putea fi extinsă, 
primind o destinație mai 
largă. Punctul de atracție 
ar putea deveni, cum e 
lesne de înțeles, însuși 
izvorul Mureșului. în 
fond, de ce nu s-ar putea 
amenaja un restaurant 
care să „cuprindă" și iz
vorul ? Idei sînt multe. 
Ele ar putea fi colectate 
și, desigur, valorificate în 
timp, pe măsura posibili
tăților existente.

Toplița este „capul de 
pod" către stațiunea Bor- 
sec. Drumul pînă aici — 
străbătut în 1866 și de E- 
minescu — este de un pi
toresc deosebit. Firește, 
Borsecul descris de Alec- 
sandri acum o sută de ani 
nu mai există. Faima Bor- 
secului a făcut-o, încă 
din secolul al XVlII-lea 
apa minerală, borvizul.
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peutic al apei. Am propu
ne unor specialiști să se 
ocupe de redespărțirea 
izvoarelor, măcar din am
biția de a repara ceea ce 
alții au stricat.

Să ne oprim puțin și în 
stațiunea „Bradul", lo
cul de recreere al to- 
plițenilor. Ștrandul de 
aici, cu apă termală, 
poate fi folosit tot timpul 
anului. Numai că este 
prea des ocupat de diver
se tabere ale sportivilor, 
ca loc de antrenament 
pentru înot, rămînînd 
prea puțin spațiu pentru 
localnici. Exemplul Băilor 
Victoria de lingă Oradea 
poate că îi va hotărî pe 
toplițeni să extindă com
plexul, transformîndu-l 
într-un loc foarte căutat 
în clipele de odihnă și 
destindere.

...Prin defileul Mureșu
lui se lucrează la asfalta
rea șoselei. In felul acesta, 
Toplița și Borsecul vor 
deveni accesibile și tu
riștilor automobiliști.

Reghinul ne oferă, din 
păcate, o altă „probă" a 
lipsei de fantezie în folo
sirea rîului. Cînd, acum 
cîțiva ani, oamenii veniți 
la baie au văzut mai 
mulți tineri cu ambarca- 
țiuni sportive pe Mureș,

strui foarte ușor un de
barcader și un stăvilar. 
De altf el, la comitetul ra
ional U.T.C. ni s-a spus că 
tineretul este oricînd gata 
să participe la amenaja
rea unei baze nautice. 
Lipsește însă inițiativa...

La Tg. Mureș, mii de ti
neri și vîrstnici au ieșit să 
lucreze la amenajarea u- 
nuia din cele mai căutate 
locuri ale orașului : par
cul numit sugestiv 
„Week-end". Stăvilarul 
pentru turbină a ridicat 
nivelul Mureșului pe o 
porțiune de cîțiva kilome
tri, astfel că se poate 
merge cu barca. S-au și 
organizat aici concursuri 
de canotaj. Ar mai fi însă 
de făcut cîte ceva. De 
exemplu, malul dinspre 
oraș ar trebui diguit și a- 
menajat cu plajă și fale
ză, aceasta din urmă pu- 
tîndu-se prelungi, pe am
bele maluri, ca și pe ma
lurile canalului pentru 
turbină, pînă în cartierul 
„Carpați" — înglobînd 
astfel și ștrandul. In 
parc s-ar putea orga
niza un camping, tere
nuri de sport, un loc de 
joc pentru copii, puncte 
de deservire comercială. 
Sîntem convinși că efor
turile conjugate ale unor

foruri locale — eventual 
prin cointeresarea unor 
întreprinderi — ar face 
ca în scurt timp Tg. Mu
reșul să aibă un loc de 
odihnă și agrement de 
mare atracție.

Ne-am continuat dru
mul pe Mureș în jos. La 
Iernut, la Luduș, la Alba 
Iulia, n-am descoperit mai 
nimic. In fața simulacru
lui de debarcader din 
Alba Iulia, totuși, am cu
noscut un grup de tineri 
care își petreceau conce
diul „pe Mureș". Plecase
ră de la Luduș cu bărcile 
și mergeau pînă la Arad.

— Este formidabil 1 
Prindem pește, ne bron
zăm la soare, coacem po
rumb și mîncăm pepeni. 
Și apoi sînt niște nopți pe 
Mureș ca-n basme...

Iată oameni plini de 
fantezie. Pentru ei conce
diul va trece plin de în- 
tîmplări neobișnuite : un , 
concediu-aventură. Ce pu? 
tem face altceva decît 
să-l' propunem, lă rîndul 
nostru, amatorilor ? — 
așa cum de altfel am fă
cut personal.

Am devenit deci oaspe
tele „navigatorilor". La 
Deva, „naufragiem" pe o 
insulă, în fața orașului. » 
Dar insula e pustie. Nici ' 
la Deva nu s-a amenajat , 
nimic pe Mureș. Rîul tre- , 
ce mai departe, impasibil. ■ 
Le-am propune celor din u 
Deva un restaurant pe r 
insulă, un teatru de vară,' 
un chei, o plajă...

Aradul ne încîntă. Che
iul, faleza, cetatea, parcul, 
grădina de vară aduc a- 
minte de Brăila. Sim.fi is
pita unui port. Aradul are 
nevoie de un port ■' Fireș
te, nu de un port adevă
rat, dar de unul plin 
de fantezie, pentru iu
bitorii canotajului și 
plimbărilor cu barca. 
Simți că orașul trăieș-; 
te pe malul Mureșului, că 
Mureșul s-a înfrățit cu 
orașul, că face parte din 
ființa lui. Am înțeles de 
ce tinerii călători cu bar
ca voiau să-și termine 
„aventura" la Arad : pen
tru că aici este capătul de 
drum firesc al frumuseții 
Mureșului, aici se găsește 
cîte ceva din ceea ce oa
menii trebuie să adauge 
rîului pentru odihna și 
plăcerea lor.

Dar peste tot este încă 
mult loc de inventivitate 
și fantezie, peste tot, de-a 
lungul Mureșului, ca și a 
altor rîuri, se găsesc largi 
zone puțin defrișate, ca- 
re-i așteaptă pe edili să-și 
spună cuvîntul.

Constantin DUICA

Colocviu pe problemele
educației tineretului universitar

(Urmare din pag. I)

feritele organisme internaționale 
problemelor complexe ale educației 
tinerelor generații. Adoptarea De
clarației amintite nu a constituit, 
bineînțeles, un scop în sine, ci un 
prim pas pentru precizarea, pe 
baza unui larg și fructuos schimb 
de opinii, a principiilor fundamen
tale care trebuie să orienteze în
tregul proces de educație a tinere
tului, în lumea contemporană. De 
aceea, considerăm că, în prezent, 
este util să se continue examina
rea acestor probleme, să se adîn- 
cească primele concluzii, să se lăr
gească schimburile de opinii pe 
plan internațional, să se caute 
cele mai bune căi și metode de a- 
plicare a principiilor.

Luînd inițiativa organizării a- 
cestei manifestări internaționale. 
Comisia națională română pentru 
U.N.E.S.C.O. a plecat de la pre
misa că educația tineretului uni
versitar constituie una dintre prin
cipalele direcții în care aplicarea 
principiilor Declarației se poate 
dovedi deosebit de importantă și 
utilă. Concluziile reuniunii vor fi 
remise tuturor comisiilor naționa
le pentru U.N.E.S.C.O. și organis
melor internaționale interesate.

— Ce probleme vor fi dezbă
tute în cadrul reuniunii 1

— Ordinea de zi propusă de Co
misia națională română pentru 
U.N.E.S.C.O. se referă la proble
mele actuale ale învățămîntului 
superior, la rolul universităților în 
formarea profesională și civică a 
tineretului. în cadrul foarte larg 
pe care îl oferă tema, participanții 
vor avea practic posibilitatea să a- 
bordeze cele mai variate aspecte 
ale acestei probleme complexe, de 
mare actualitate. Voi cita numai 
cîteva dintre ele, care mi se par 

■ mai importante, și care cred că 
vor fi abordate : raportul dintre 
specializare și cultura generală în 
cadrul învățămîntului superior; 
importanța culturii generale în 
formarea umanistă a tineretului; 
raportul dintre procesul instructiv- 
educativ din universități și activi
tatea extrașcolară a studenților; 
rolul și formele cooperării interna
ționale în domeniul învățămîntului 
superior; reflectarea principiilor 
„Declarației privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare" în progra
mele și cursurile universitare ; ro-

Iul U.N.E.S.C.O. și al altor orga
nisme internaționale și naționale în 
educarea tineretului ș.a.

— Ce personalități și-au a- 
nunțat participarea ?

— Comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din 21 
ropene au primit 
desemneze cîte un 
titlu personal, care 
te la această reuniune.
mare, și-au anunțat prezența per
sonalități bine cunoscute pentru 
competența lor în problemele edu
cației tineretului universitar. Di
rectorul general al U.N.E.S.C.O. va 
fi reprezentat de d-ra Nicole Fri- 
derich, din cadrul Departamentu
lui „învățămîntul școlar și univer
sitar" al Secretariatului U.N.E.S.C.O. 
Vor fi, de asemenea, prezenți și 
unii observatori.

Ne exprimăm speranța că lucră
rile reuniunii vor aduce o contri
buție însemnată la examinarea te
mei amintite, precum și la dezvol
tarea relațiilor de cooperare și 
bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite.

de țări eu- 
invitația să 

expert, cu 
să ia par- 

Ca ur-

Al. POPESCU

■ ■ ...

Noi achiziții laI 
satul — muzeu din Cluj

CLUJ. — Pitorescul sat-mu- 
zeu din parcul Hoia s-a îmbo
gățit cu o nouă construcție care 
adăpostește un întreg complex 
meșteșugăresc din comuna 
Preoteasa-Șimleu. La parter 
sînt instalate o piuă de ulei 
cu patru ciocane acționate cu 
piciorul, o presă cu șurub și o 
moară de mînă, asemănă
toare celor de apă cu roa
tă verticală. La etajul a- 
cestei originale construcții sînt 
expuse obiecte care ilustrează 
meșteșugul tradițional al pre
lucrării lemnului.

Noua construcție, cu tot ce 
cuprinde, este considerată de 
specialiștii Muzeului etnogra
fic al Transilvaniei drept una 
din cele mai prețioase achiziții 
din ultimii ani.

Locuri pitorești pe Bistrița

Ce știm despre copiii noștri
Fapte mici, des

prinse din cotidian, 
atitudini și gînduri 
date la iveală cu în
credere sînt tot atî
tea dovezi din partea 
copiilor noștri des
pre nevoia și dorința 
lor de a-și simți pă
rinții în preajmă cît 
mai mult timp. Ceea 
ce ne îndeamnă pe 
noi, părinții, să con
sacram timpul cît 
putem fi cu ei cu
noașterii lor cît mai 
amănunțite.

Din păcate, mulți 
părinți sînt „săraci" 
cînd e vorba de 
timpul ce trebuie a- 
cordat celor mici. 
N-au vreme să as
culte relatarea copi
lărească — dar nu 
lipsită de sensibilita
te — a „întîmplări- 
lor" de la școală, de

la joacă, a „eveni
mentelor" din grupul 
de prieteni etc. Co
piii înțeleg că sîntem 
ocupați și acceptă să 
urmeze instrucțiunile 
lăsate de noi prin 
bilețele, să nu ne 
aibă alături cînd își

CUVÎNTUL

vecini, femei de ser
viciu. Există televi
zor, cinematograf, 
lectură. Dar prezența 
noastră unică, seni
nă, caldă, grija în
dreptată atent asu
pra lor, dragostea lu
cidă pe care le-o da-

CITITORULUI

pregătesc lecțiile. Pre
lungită însă, sin
gurătatea devine ob
sedantă. Și ceea ce 
este mai rău, ne 
reduce posibilități
le de a ne îm
prieteni cu copiii 
noștri, de a-i cunoaș
te mai bine. E- 
xistă, desigur, tova
răși de joacă, prie
teni, colegi, bunici,

torăm nu pot fi în
locuite. De o aseme
nea prezență au co
piii nevoie.

Dar nu este numai 
o problemă de timp 
în înțeles cantitativ, 
în munca fină de e- 
ducator a părintelui, 
eficiența nu izvorăște 
simplu și nu se mă
soară în funcție de

minutele sau de orele 
acordate copilului. 
Poți fi toată ziua pe 
urmele lui. în preaj
ma lui. poți sa nu-1 
slăbești din priviri, 
fără a fi totuși „pre
zent" ca educator, ca 
prieten. După păre
rea mea. părinții au 
datoria să se apropie 
de copii, să le cu
noască micile bucu
rii și necazuri care 
formează orizontul 
copilăriei lor. Numai 
astfel vor fi în mă
sură să-i influențe
ze, să contribuie po
zitiv la creșterea și 
educarea lor.

Luminița GHIVIRIGA 
șef de sector
fa Institutul de științe 
pedagogice-București

Construcții noi pe B-dul 1 Mai din Capitală (Agerpres)
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ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ
ANIVERSARII PROCLAMĂRII

INDEPENDENȚEI
Duminică după-amiază la co

operativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-vietnameză" 
din comuna Gîngioava, regiunea 
Oltenia, sute de locuitori au luat 
parte la adunarea festivă consa
crată celei de-a 21-a aniversări a 
proclamării independenței Repu
blicii Democrate Vietnam.

Președintele cooperativei, Ale
xandru Dobre, a vorbit despre cea 
de-a 21-a aniversare a proclamă-

rii independenței Republicii Demo
crate Vietnam.

La adunare a luat cuvîntul 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

în încheiere, formațiile 
ale cooperativei agricole 
ducție au prezentat un
spectacol, după care au fost pre
zentate secvențe filmate evocînd 
momente din lupta poporului viet
namez.

artistice 
de pro- 
frumos

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul variabil. înnorări 
mai accentuate s-au produs în jumă
tatea de nord a țării. în Moldova a 
plouat temporar. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu intensificări locale 
în estul țării, predominînd din nord- 
est, Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila intre 12 grade la Cîmpulung 
Muscel și 25 de grade la Tr. Măgu
rele, București și Mangalia. în regiu
nea de munte s-a menținut ceață. în 
București : vremea a fost răcoroasă, 
cu cerul variabil, mai mult noros 
după-amiaza. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a atins 26 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie. In țară : 
vreme în încălzire treptată. Cer va
riabil. Ploi izolate. Vint slab, pînă la 
potrivit din sectorul nordic. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar maximele între 18 și 28 de grade. 
In București : vreme în încălzire trep
tată, cu cerul variabil. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă. Pe litoral : după o răcire trecă
toare, vremea se încălzește din nou. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin. 
Vînt slab, pînă la potrivit din nord- 
est. Temperatura ușor variabilă.

Cronica zilei Nume noi
SOSIREA DIN U.R.S.S.

A DELEGAȚIEI CONSILIULUI 
GENERAL A.R.L.U.S.

basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei. pe harta industriala

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală delegația Consiliului general 
A.R.L.U.S., 
dr. Vasile 
mitetului 
Comunist 
Consiliului 
care la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-române a luat 
parte la manifestările organizate 
în U.R.S.S. cu prilejul zilei de 
23 August.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
membru al biroului Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., activiști ai Con
siliului general A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am-

condusă de acad. prof. 
Mîrza, membru al Co- 
Central al Partidului 
Român, membru al 

general A.R.L.U.S., 
invitația 

sovieto-române a

VIZITA ÎN REGIUNEA 
BRAȘOV A DELEGAȚIEI 

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMÂNE

în cea de-a treia zi a vizitei în 
regiunea Brașov, delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
condusă de V. I. Konotop, a făcut 
o călătorie pe Valea Rîșnoavei, 
Predeal-Cioplea și Valea Timișu
lui, unde sînt situate cele mai pi
torești stațiuni climaterice. După 
un scurt popas la Poiana Brașov, 
oaspeții sovietici, însoțiți de prof, 
dr. Victor Hoffmann, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S., și 
Hess- Iosif, vicepreședinte al sfa
tului popular regional, au vizitat 
complexul de alimentație publică 
„Cerbul Carpatin" și monumente 
istorice din oraș.

(Agerpres)

în întreaga fard se fac intense pregătiri în vederea însămîn- 
fărilor de toamnă. In fotografie : Se execută discuirea tere
nului pe tarlalele ce urmează să fie însămînfate cu grîu la 

G.A.S. Uzunu, regiunea București
Foto : Agerpre»

Prunerov, Vresova, Ias- 
lovske Bohunice... Cîteva 
nume care abia au apă
rut pe harta industrială 
a Cehoslovaciei socia
liste. Nume pe care vii
torul le va consemna cu 
majuscule. Astăzi, în a- 
ceste locuri se înalță 
schelele șantierelor. Mîine, 
ele vor intra cu toată ca
pacitatea în circuitul e- 
conomiei țării.

într-o statistică de la 
sfîrșitul anului trecut se 
arăta că în Cehoslovacia 
se aflau în construcție, în 
acel moment, mii de o- 
biective (întreprinderi in
dustriale, școli, spitale, 
cluburi, locuințe). O aten
ție deosebită se acordă 
în special acelor con
strucții care vor contribui 
la dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de combusti
bil a țării.

Călătoria în Cehoslova
cia ne-a prilejuit vizita
rea unor asemenea obiec
tive, întîlniri cu harnicii 
lor constructori.

lată de 660 MW. In 1967 
va fi dat în exploatare 
primul bloc generator de 
110 MW, iar peste încă 
un an vor intra în func
țiune și celelalte cinci 
blocuri. Au început lucră
rile de montaj la cazane, 
care se vor încheia la 
începutul anului viitor.

Ne deplasăm pe șan
tier, unde munca e în toi. 
Sîntem însoțiți de tînărul 
inginer Jiri Cerny, care a 
absolvit facultatea de cu- 
rînd. Ne vorbește cu 
pasiune despre munca de 
pe șantier, despre secția 
în care lucrează, despre 
oamenii pe care îi con
duce.

Ritmul lucrărilor este 
intens. Paralel cu lucră
rile de construcție a clă-

Ne luăm rămas bun de 
la cei din Prunerov și ne 
îndreptăm spre Kadan. 
Blocuri zvelte se profi
lează în zare. Este noul 
Kadan despre care ne-au 
vorbit, nu fără mîndrie, 
constructorii.

„Pozor!“
La Combinatul din Vre

sova (regiunea Karlovy 
Vary) ne întîmpină ingi
nerul Jiri Jandăsek. Lu
crează aici de cînd a în
ceput construcția, din a- 
nul 1959.

— Combinatul se con
struiește în etape — ne 
spune el. Anul trecut a 
fost dată în exploatare 
fabrica de îmbogățire a 
cărbunelui. Anul acesta

NOTE DE DRUM

La patru kilometri 
de Kadan

De la Chomutov la Ka
dan drumul nu este lung, 
iar frumusețea locurilor 
străbătute de șosea e re
marcabilă. înainte de 
punctul terminus al călă
toriei virăm spre dreapta 
și în fața noastră apare, 
dominînd de la înălțimea 
de 200 de metri întreg 
șantierul, turnul roșu-alb 
al viitoarei termocentrale 
Prunerov.

Pînă în biroul directo
rului, care se află la e- 
tajul al cincilea, trebuie 
să urci deocamdată pe 
jos. Lifturile clădirii ad
ministrative nu funcțio
nează încă. Jos, la par
ter, se mai lucrează la 
finisare. Vaclav Moravec, 
directorul termocentralei, 
ne întîmpină cu bună
voință și ne dă explicații 
cu privire la construcția 
întreprinderii.

— Lucrările de con
strucții au început la Pru
nerov în anul 1963. Ter
mocentrala este proiecta
tă pentru o putere insta-

dirilor care vor adăposti 
mașinile se execută și 
montajul unor instalații 
ale viitoarei termocen
trale.

— La Prunerov lu
crează 800 de constructori 
și 300 de montori — 
ne spune inginerul Cerny. 
Printre ei se găsesc peste 
70 de ingineri și tehni
cieni. După intrarea în 
funcțiune a termocentra
lei aici vor lucra 900 de 
oameni.

Aflăm că toți construc
torii și montorii locu
iesc la Kadan, la 4 kilo
metri de Prunerov. Orașul, 
cunoscut mai ales dato
rită tradiției sale istorice, 
a crescut în ultimii ani 
vertiginos. Aici s-au sta
bilit nu numai construc
torii de la Prunerov, ci și 
lucrătorii de la termocen
trala Tusimice, intrată în 
funcțiune în 1964.

înainte de a părăsi Pru- 
nerovul trecem pe la mina 
de cărbuni cu exploatare 
la zi, care face parte din 
bazinul carbonifer Soko
lov. 15 000 de tone pe zi 
— aceasta este cantitatea 
de cărbune necesară vii
toarei termocentrale.

va fi pusă în funcțiune 
prima parte a termocen
tralei, uscătoarele de căr
bune și întreaga produc
ție a fabricii de brichete. 
Construcția primei părți 
a uzinei de gaz se va în
cheia în 1968, iar a ce
lei de-a doua părți — în 
1970. Următoarea etapă 
(extinderea secției de oxi
gen) se va termina în 
1974.

Construcția Combinatu
lui pentru folosirea cărbu
nelui brun de la Vresova 
este în momentul de față 
— din punctul de vedere 
al investițiilor — al doilea 
obiectiv ca importanță 
din R. S. Cehoslovacă. 
Aici se investesc 1,8 
miliarde de coroane. 
Baza de materie primă a 
combinatului o formează 
cariera Iuri I, a cărei ca
pacitate ajunge la 5,4 mi
lioane tone de cărbune pe 
an. Potrivit unor calcule, 
rezervele de cărbune vor 
putea oferi materie primă 
combinatului pe timp de 
45 de ani.

Adevăratele dimensiuni 
ale combinatului în con
strucție le cunoști și mai 
bine în momentul în care-1

vizitezi. Alei lungi fac le* 
gătura între fabrici, între- 
tăindu-se în toate direcți
ile. „Pozor 1' (Atenție) — 
ne avertizează inginerul. 
Circulația autovehiculelor 
în ambele sensuri ale a-, 
leei pe care mergem ne 
amintește de unele străzi 
din Praga. Cu deosebirea 
că aici predomină bascu
lantele și camioanele.

Popas la fabrica de îm
bogățire a cărbunelui. De 
la stația de descărcare, 
cărbunele vine pe bandă 
rulantă. La ieșirea din fa
brică, el se prezintă sub 
formă de granule mărunte 
pînă la 25 mm. Gra
nulele sub 3 mm sînt fo
losite de termocentrală, 
iar cele mai mari sînt în
dreptate spre uzina de 
gaz. De asemenea, o par
te din granulele de pînă 
la 20 mm este folosită de 
fabrica de brichete a că
rei producție proiectată e 
de peste un milion tone 
pe an.

în drum spre ieșire, in
ginerul Jandăsek ne mai 
furnizează cîteva informa
ții :

— Uzina de gaz va pro
duce anual 1,3 miliarde 
metri cubi de gaz care va 
fi folosit în întreprinderile 
industriale și la încălzirea 
imobilelor. Instalațiile pen
tru această uzină sînt in
digene, doar stația pentru 
curățirea gazului este im
portată din R. F. Germa
nă. Obiectivul principal în 
momentul de față îl con
stituie lucrările la termo
centrală. Aici este con
centrat efortul a sute de 
constructori și montori. 
Prima turbină a intrat în 
funcțiune în luna iunie a 
acestui an.

...Cehoslovacia constru
iește. Pulsul activității de 
construcție îl simți în orice 
colț al țării : la Kdyne, 
Ceske Budejovice, Kosice, 
Bratislava sau Ledvice. 
Șantierele sînt semne 
pregnante ale unei activi
tăți susținute, ale prezen
tului socialist și ale vieții 
noi pe care și-o clădește 
poporul prieten al Ceho
slovaciei.

Eugen IONESCU

PE TERENURILE DE FOTBAL 
în categoria Â-etapa echipelor oaspe

REZULTATE TEHNICE

DINAMO PITEȘTI—DINAMO BUCUREȘTI! 1—3 
(1—0). Au marcat : Naghi (min. 37) pentru plteșfeni, 
Frățllă (min. 80 și 83), Ene (min. 89, din „11 m') 
pentru bucureșteni.

ȘTIINȚA CRAIOVA—JIUL : 3—2 (1—0). Au mar
cat : Cazan (min. 41 — autogol) și Oblemenco (min. 
59 șl 80) pentru Știința, Stoker (min. 79) și Perones- 
cu (min. 86) pentru Jiul.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—FARUL CONSTANȚA i 
1—3 (1—1). Au marcat : Năftănăilă (min. 18) pentru 
brașoveni, lancu (min. 36), Kalo (min. 78) șl Tîlvescu 
(min. 89, din „11 m’) pentru consiănțani.

UNIVERSITATEA CLUJ—PROGRESUL : 0—1 (0—1). 
A marcat: Șoangher (min. 34).

PETROLUL PLOIEȘTI—C.S.M.S. IAȘI : 0—0.
RAPID—U. T. ARAD : 0—0.
Meoiul STEAUA—POLITEHNICA TIMIȘOARA t-a 

am? nat.

CLASAMENTUL

i. Dinamo Buoureșfl 2 2 0 0 7— 2 4

2. Progresul 2 2 0 0 2— 0 4

3. Ferul 2 1 1 0 4— 2 3

4—5, Steaua, 1 1 0 0 7— 1 2

Jiul 2 1 0 1 9— 3 2

6. Politehnica 1 1 0 0 1— 0 2

7—8. U. T. A.r 2 0 2 0 0— 0 2
Rapid 2 0 2 0 1— 1 2

9. Știința 2 1 0 1 4— 6 2
10—11. Petrolul, 2 0 1 1 0— 1 1

Universitatea 2 0 1 1 0— 1 1
1*2. C. S. M. S. 2 0 1 1 1— 7 1
13. Dlnamo Pitești 2 0 0 2 1— 4 0
14. Steagul roșu 2 0 0 2 1—1I0 0

Hofărît lucru, rapidlșfll nu se prea 
simt în largul lor atunci cînd se în- 
tîlnesc cu textiliștii arădani. Dovadă 
meciul de ieri. Nici de data aceas
ta n-au reușit să se impună în fața 
U.T.A-ei trebuind să se mulțumească 
pînă la urmă cu un rezultat de ega
litate, la capătul unei dispute în 
care n-au strălucit deloc. La tel de 
adevărat este faptul că tînăra echi
pă arădană i-a opus o vie rezisten
ță, a luptat exemplar pentru un re
zultat bun, confirmînd în acest chip 
bunele comportări din ultimii ani la 
București. Rezultatul final al parti
dei (0—0) este echitabil, iar oaspeții 
merită cu prisosință punctul cîșfigat 
la București, mai cu seamă pentru 
modul cum și-au organizat apărarea, 
din rîndurile căreia s-au distins 
Chivu (cel mai bun), Bacoș, Mețcas 
și portarul Gornea.

Jocul a fost modest în prima re
priză, dar ceva mai vioi, cu faze 
mai dinamice, pasionante în cîteva 
rînduri, după pauză. Arbitrajul lui 
C. Nițescu (Sibiu) — satisfăcător. A 
avut însă cîteva ezitări și a lăsat 
unele infracțiuni nesancționate, in
clusiv ofsaidul din ultimul minut de 
joc (nesemnalat nici de „tușierul” 
E. Bucșe), care ar fi putut vicia re
zultatul partidei dacă I. Ionescu n-ar 
fi tras în bară.

Corespondenții noștri transmit:
PLOIEȘTI

Echipa locală, favorită în întîl- 
nirea cu C.S.M.S., și-a dezamăgit 
susținătorii prin jocul său care a 
vădit o serioasă scădere tehnică 
și tactică față de campionatul 
trecut. înaintarea Petrolului s-a 
„remarcat" prin pase greșite, dri
blinguri inutile și șuturi impreci
se, permițînd echipei oaspete să se 
apere cu succes.

CLUJ

Progresul a cucerit două puncte 
nesperate, deosebit de prețioase 
și, în primul rînd, meritate ; • a 
jucat organizat în apărare și a 
controlat mai mult balonul, mai 
ales la mijlocul terenului. Jucă
torii clujeni au fost greoi, au co
mis multe greșeli.

CRAIOVA

O partidă foarte disputată, cu 
multe faze palpitante. Echipa din 
Petroșeni, deși a pierdut (ca ur
mare a slabei comportări a apă
rării), s-a dovedit capabilă de 
surprize, în special prin jocul di

namic al înaintării. Știința a 
insistat în permanență, a făcut un 
joc mai legat și a obținut o vic
torie la limită, dar meritată.

PITEȘTI

Deși au dominat cu autoritate 
timp de 79 de minute, cînd au și 
condus cu 1—0, piteștenii au fost 
nevoiți să părăsească terenul în
vinși, datorită unor greșeli ele
mentare de apărare și inefica
cității atacului, care a ratat cel 
puțin 7 ocazii bune. Bucureștenii 
au arătat nebănuite resurse în fi
nalul meciului, cînd prin contra
atacuri mai ales au reușit să 
răstoarne rezultatul în favoarea 
lor.

BRAȘOV

Apărîndu-se ermetic, cu cîte 
7—8 jucători, și contraatacînd 
periculos. Farul a izbutit să în
vingă pe merit, furnizînd o sur
priză. Steagul roșu, deși a domi
nat majoritatea timpului, a ma
nifestat aceleași vechi carențe : 
intervenții greșite, ineficacitate, 
pripeală.

Rezultate
din 
categoria B

Duminică au luat startul în noua 
ediție a campionatului și echipe
le din categoria B. Iată rezulta
tele înregistrate în prima etapă :

SERIA I
Flacăra Moreni — Ceahlăul 

Piatra Neamț 2—0 ; Metrom Bra
șov — Dinamo Victoria 2—1 ; O- 
țelul Galați — Poiana Cîmpina 
2—0 ; Metalurgistul București — 
C.F.R. Pașcani 2—2 ; Progresul 
Brăila — Siderurgistul Galați 
0—0 ; Oltul Rîmnicu Vîlcea — 
Știința București 1—1 ; Chimia Su
ceava — Dinamo Bacău 0—2.

SERIA a Il-a
Unirea Dej — A. S. Cugir 1—1; 

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Arad 
2—1 ; C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița 2—0 ; Minerul Lupeni — 
Clujeana Cluj 4—0 ; Industria 
slrmei Cîmpia Turzii — Crișul O- 
radea 1—0 ; Vagonul Arad — 
Gaz metan Mediaș 4—0 ; Minerul 
Baia Mare — C.S.M, Sibiu 3—2.

Din nou 

la handbal
Noua ediție a campionatului 

masculin de handbal a fost inau
gurată ieri. Prima etapă a pro
gramat un singur meci, Dinamo 
București — Dinamo Brașov, des
fășurat pe terenul parcului spor
tiv din Șos. Ștefan cel Mare. 
Scor : 22—9 (8—5) pentru bucu
reșteni.

O medalie de argint și una de bronz 
pentru reprezentantele României

Duminică, la centrul de spor
turi nautice „De bosbaan" din a- 
propiere de Amsterdam s-au dis
putat finalele celei de-a 12-a e- 
diții a campionatelor europene 
feminine de canotaj academic. 
Reprezentantele României, cu 
toate că nu au participat la toa
te probele din program, au avut 
o comportare bună reușind să 
cucerească o medalie de argint 
și una de bronz. Echipajul de 4 
plus 1 (rame) — alcătuit din Ana 
Tamaș, Florica Ghiuzelea, Emi
lia Rigard, Viorica Moldovan și 
Ștefania Borisov — a ocupat lo
cul doi în această probă, în care

rugbi Evoluții „modeste" 
la reluarea întrecerii

Prima etapă a returului cam
pionatului de rugbi a oferit iubi
torilor sportului cu balonul oval 
din Capitală prilejul de a ur
mări evoluția a două dintre prin
cipalele candidate la titlu : Dina
mo București — campioana de a- 
nul trecut — și Grivița Roșie, ac
tuala fruntașă a clasamentului. 
Ambele echipe au obținut victo
rii relativ ușoare, însă insufi
cient de concludente asupra nive
lului lor actual de pregătire 
și a concepției de joc. Gri
vița Roșie a dispus cu 6—0 
(3—0) de formația Rulmentul 
Bîrlad, care a dovedit și de a- 
ceastă dată că, deocamdată, este 
cea mai bună echipă provincială.

Grivițenii, deși au marcat două 
încercări spectaculoase prin V. 
Marinescu și Wusek, au manifestat 
în această partidă slăbiciuni mai 

victoria a revenit selecționatei 
U.R.S.S fiind urmat de echipaje
le Cehoslovaciei, Ungariei și O- 
landei. Medalia de bronz a fost 
obținută în proba de 4 plus 1 
(vîsle) de echipajul Luminița Gol- 
goțiu, Maria Hublea, Maria Co
vaci, Elisabeta Vorindan și Ște- 
fanîa Borisov. Primele două locuri 
au revenit în ordine echipajelor 
R. D. Germane și U.R.S.S. Proba 
de 8 plus 1 și cea de dublu s-au 
încheiat, de asemenea, cu victo
ria sportivelor din R. D. Germa
nă, iar Galina Konstantinova 
(U.R.S.S.) a ieșit victorioasă în 
proba individuală.

ales în ceea ce privește omogeni
tatea, coordonarea și promptitu
dinea acțiunilor înaintării. Cam
pioana țării, Dinamo, utilizînd a- 
ceeași formație foarte valoroasă 
ca elemente individuale, a reali
zat un spectacol plăcut în com
pania unui adversar — Știința 
Petroșeni — surprinzător de inac
tiv, față de comportarea din pri
ma parte a campionatului. (în 
meciul de la Petroșeni, se știe, 
studenții au reușit în primăvară 
să termine lă egalitate, 5—5, cu 
adversarii lor de ieri). De data a- 
ceasta, lăsîndu-se depășită cu 
ușurință, Știința a pierdut la un 
scor categoric (27—6) care tre
buie să-i dea de gîndit.

Rezultatele celorlalte partide : 
Precizia Săcele — Steaua 0—9 
(0—6) ; Farul Constanța — Pro
gresul București 9—3 (3—0) ; U- 
niversitatea Timișoara — Gloria 
București 6—6 (6—6).

PRONOSPORT
Concursul din 28 august

Rapid—U.T. Arad x
Dinamo Pitești—Dinamo Buc. 2 
Steaua—Politehnica amînat
Știința Craiova—Jiul 1
Universitatea—Progresul 2
Steagul roșu Brașov—Farul 2
Petrolul—C.S.M.S. Iași x
Prog. Brăila—Siderurgistul x
Oltul Rm. Vîlcea—Știința Buc. x 
Chimia Suceava—Dinamo Bacău 2 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Reșița 1 
Ind. sîrmei C. Turzii—Crișul 1 
Minerul Baia Mare—C.S.M. Sibiu 1

ATLETISM

IN Al UNUL

ÎNTRECERILOR

DE LA BUDAPESTA
— Prin telefon de Ia tri

misul nostru —
Treizeci de drapele naționale, 

reprezentînd fot atîfea țări europe
ne, flutură de cîteva zile la intra
rea „Nepstadion”-ului din Buda
pesta în așteptarea celei de-a 
opta ediții a Campionatelor de 
atletism ale Europei, care va 
începe marți după-amiază. Pe 
porțile marelui complex spor
tiv este un permanent du-te-vino. 
Atleți și atlete, antrenori, membri 
ai comisiilor tehnice, ziariști, repor
teri ai diferitelor posturi de radio 
și televiziune cercetează „d:n 
ochi" sau cer lămuriri asupra ce
lor mai diverse lucruri legate, fi
rește, de specificul prezenței fiecă
ruia la aceste întreceri. Gazdele, 
amabile, binevoitoare, răspund cu 
atenție solicitărilor.

Sărbătoarea atletismului euro
pean este anunțată publicului prin 
cele mai diverse mijloace : pavoa
zarea vitrinelor marilor magazine, 
prezența la tot pasul a fluturași- 
lor cu emblema întrecerilor, emi
siunile speciale la radio și televi
ziune, rubricile ample din ziare și 
reviste etc. O atracție aparte 
exercită expoziția de fotografii ale 
„eroilor" precedentelor campiona
te europene, care oferă o adevă
rată istorie în imagini a celor 228 
medalii de aur atribuite la edițiile 
de pînă acum. îndelung întîrzii și 
în fața vitrinei amenajate pe stra
da Râkoczi unde printre altele 
pot fi văzute seturi tipărite de ca
ricaturi ale „marilor favoriți" : en
glezoaica Mary Rand, campioană 
olimpică la săritura în lungime, 
maghiarul Varju, specialistul nu
mărul unu al „ciocănarilor", bel
gianul Roelants, românca lolanda 
Balaș și alții.

Sportivii care începînd de mîine 
se vor alinia la startul întreceri
lor s-au instalat în orășelul studen
țesc Godollo, ce le-a fost rezer
vat. în rîndul acestora se află 
și membrii lotului românesc. Deo
camdată, programul noilor locuitori 
de la Godollo este ceva mai va
riat, antrenamentele pentru menți
nerea condiției fizice alternînd cu 
momentele de relaxare în tovără
șia muzicii sau a filmelor. Totuși, 
atleții și atletele se antrenează 
asiduu pe terenurile din apropie
rea locului de cantonament.

Pregătirile febrile dinaintea star
tului, scrupulozilatea lor denotă 
dorința deopotrivă a gazdelor și 
concurenților ca. începînd chiar 
de mîine, pe lista celor 17 recor
duri mondiale de atletism stabilite 
pînă acum la „Nepstadion” să se a- 
dauge altele de aceeași valoare.

Ion DUMITRIU



Întrunirea
EXTRAORDINARĂ 
A PARLAMENTULUI 
CANADIAN

Greva feroviarilor 
este totală
Redeschiderea parlamentului 

canadian, convocat pentru astăzi, 
luni, în ședință extraordinară, pre
cum și greva feroviarilor, începu
tă vineri la prînz și care s-a gene
ralizat în întreaga fără, constituie 
principalele evenimente politico- 
sociale în acest început de săp- 
tămînă la Ottawa.

După cum au transmis agenfiile de 
presă, în cursul zilei de duminică 
premierul Lester Pearson și-a pus la 
punct discursul pe care-l va pronun
ța în parlament, convocat special 
pentru examinarea proiectului de 
lege, instituind arbitrajul obligatoriu 
cu scopul de a pune capăt grevei 
muncitorilor feroviari, precum și a al
tui proiect de lege asupra reorgani
zării căilor ferate. Se consideră că ar 
fi posibil ca după votarea legii asu
pra arbitrajului obligatoriu, Camera 
să-și reia vacanța pînă la 5 octom
brie, data normală a reluării activi
tății parlamentare. Tn cercurile parla
mentare se crede că partidele de 
opoziție nu vor face obstrucție asu
pra discutării imediate a proiectului 
de lege.

Tn ce privește greva de la căile 
ferafe, care cuprinde 110 000 de 
muncitori, s-a anunțat că duminică 
toate gările din țară erau pustii, iar 
birourile telegrafice închise. Ca un 
corolar al paralizării transportului 
feroviar, aeroporturile și aufo-gările 
sînt asediate de călători. Circulația 
este intensă pe șosele, iar conducă
torii de camioane sînt suprasolicitați. 
Tn provincia Ontario a fost nevoie să 
se facă apel la camioane sosite din 
S.U.A.

SAN MARINO

O nouă rundă 
de consultări?

SAN MARINO 23 (Agerpres). — 
La cererea partidelor democrat- 
oreștin și social-democrat din San 
Marino, căpitanii regenți ai repu
blicii au fixat un nou termen — 31 
august — pentru încheierea con
sultărilor în vederea formării nou
lui guvern. Primul termen a fost 
25 august, dar cele două partide nu 
au căzut de acord in privința com
ponenței viitorului guvern și au 
cerut o amînare. în cazul în care 
la 31 august nu vor fi prezentate 
propuneri concrete cu privire la 
crearea guvernului, se menționea
ză în documentul dat publicității 
la San Marino, căpitanii regenți 
vor începe o nouă serie de con
sultări cu reprezentanții tuturor 
partidelor politice.

IZMIR

„ZIUA ROMÂNIEI"
LA TÎRGIIL INTERNATIONAL

IZMIR 28 (Agerpres). 
— La 27 august, în ca
drul Tîrgului interna
țional de la Izmir a fost 
sărbătorită „Ziua Ro
mâniei": Cu acest pri
lej, la pavilionul Repu
blicii Socialiste Româ
nia a avut loc o recep
ție la care au participat 
Namik Kemal Senturk, 
guvernatorul regiunii 
Izmir, Osman Kibar, 
primarul orașului Iz
mir, Ahmet Donmez, 
directorul Tîrgului, și 
alte oficialități. La re
cepție a fost, de aseme

nea, prezent, N. Patoli- 
cev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., 
care se găsește într-o 
vizită oficială în Tur
cia. Oaspeții au fost 
primiți de I. Drînceanu, 
ambasadorul Republicii 
Socialiste România în 
Turcia, Alexandru Ni- 
țulescu, consilier econo
mic în Turcia, și A- 
lexandru Vlad, directo
rul pavilionului Româ
niei. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosfe
ră prietenească.

Marș spre
Canberra

CANBERRA 28 (Agerpres). — 
La 27 augusf, un grup de profe
sori din Sidney au începui un marș 
spre capitala Australiei în semn de 
protest împotriva actualului buget 
apreciat drept un „buget militar". 
Numeroși studenți s-au alăturat 
grupului de profesori. La 1 septem
brie, la încheierea marșului în 
Canberra, în fața clădirii parlamen- 
fului australian va fi organizat un 
mare miting în sprijinul sporirii alo
cațiilor bugetare destinate învăță- 
mîntului.

Un tablou al luptei de eliberare 
în coloniile portugheze

La Brazzaville s-a des
chis duminică ședința Con
siliului de conducere al 
Congresului Organizațiilor 
de eliberare națională din 
coloniile portugheze.

Potrivit unei relatări 
transmise de A.F.P., unul 
din liderii mișcării de eli
berare angoleze a făcut o 
expunere asupra dezvoltării 
luptei de eliberare ară- 
tînd că :

— In Angola s-a deschis 
un nou front în sud, în timp 
ce în sud-estul tării foca
rele luptei de partizani se 
înmulțesc.

— In Guineea, portughezii 
sînt izolați și retranșați în 
garnizoanele lor. „Ei consi
deră că războiul este pier

dut". în zonele eliberate, 
care cuprind peste jumăta
te din teritoriu, Partidul a- 
frican al independenței își 
creează noi structuri ; 8 000 
de membri urmează cursuri 
de instructaj în acest scop.

— In Mozambic, luptele 
forțelor patriotice se desfă
șoară în patru provincii : 
Cabo del Gabo, Nyassa, 
Zambezia și Tete. Primele 
două provincii sînt aproape 
eliberate ; aici trăiește o 
populație de 800 000 de lo
cuitori, pe o suprafață de 
200 000 km pătrați.

In Insulele Capului Ver
de 3 000 de soldați portu
ghezi sînt concentrați pen
tru a face față rezistenței a 
70 000 de locuitori.

Președintele Franței 
la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
Președintele Franței, de Gaulle, 
și-a continuat duminică vizita ofi
cială în Etiopia. El a vizitat con
strucția căii ferate care face le
gătura între Addis Abeba și ca
pitala Somaliei Franceze, Djibouti.

Luni dimineața, președintele 
Franței, de Gaulle, va avea o nouă 
întrevedere cu împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, înainte de a părăsi 
Addis Abeba, pentru a-și continua 
turneul pe care îl întreprinde în
tr-o serie de state și teritorii ale 
Africii și Asiei.

CO R ESPOWDENȚĂ D/M SOFIA

Intre
și Tungea

PE FRONTURILE
VIETNAMULUI DE SUD
• LUPTE VIOLENTE AU 

AVUT LOC ÎN ULTIMELE 24 
DE ORE în delta fluviului Me
kong, între patrioți și unitățile 
saigoneze, care s-au soldat cu 
pierderi de ambele părți, trans
mite corespondentul agenției 
France Presse. La tabăra forțe

Momentul cel mai emoționant al dramaticei salvări, în 
cursul săptămînii trecute, a doi alpiniști care porniseră 
la asaltul Vîrfului Dru din Alpi. Nemaiputînd înainta, 
avînd deasupra capului un perete vertical de 600 metri, 
iar sub picioare o prăpastie de 700 metri, ei s-au fixat 
pe o ieșitură de 40 de cm și au dat un semnal de 
alarmă. 56 de alpiniști încercați din Chamonix au pornit 
spre a-i salva ; la rîndul lor, ei au înfruntat timp de 

cîteva zile potrivnicia naturii

FILIBUSTER RHODESIAN
Cu sau fără voia ei, 

Londra se lasă antrenată 
de către regimul rasist al 
lui Smith într-un filibus
ter 0 al negocierilor. Ceea 
ce s-a întîmplat în prece
dentele două runde ale 
negocierilor anglo-rhode- 
siene, ca și felul cum s-a 
desfășurat cea de-a treia 
rundă, lasă tot mai mult 
impresia că Smith nu ur
mărește altceva decît să 
cîștige timp, întocmai ca 
tacticienii filibusterismu- 
lui, pentru a împiedica a- 
doptarea vreunei hotărîri 
care ar schimba situația 
existentă.

Cea de-a treia rundă 
s-a dovedit, de asemenea, 
a nu fi ultima. Începute 
la 22 august la Salisbury, 
noile negocieri, potrivit 
speranțelor cercurilor po
litice din Londra, urmau 
să dureze pînă la viitoa
rea conferință a prim-mi- 
niștrilor țărilor Common- 
wealth-ului, care va avea 
loc la Londra între 6 și 15 
septembrie. Observatorii 
politici din Londra au a- 
tribuit premierului britanic 
intenția de a continua a- 
ceste negocieri în scopul 
contracarării atacurilor 
din partea unor premieri 
africani, nemulțumiți de 
politica rhodesiană a Lon
drei, pe care o consideră

„șovăitoare' și „cu totul 
ineficientă'. Totuși, la 25 
august, după numai trei 
zile, discuțiile s-au între
rupt pe neașteptate. După 
cum remarcă agențiile de 
presă, autoritățile de la 
Salisbury, reafirmîndu-și 
subit intenția de a intro
duce amendamente la 
Constituția din 1961, cu 
scopul de a consiinți cre
area statului rasist, au 
împins în mod deliberat 
tratativele la eșec pentru 
a susține ulterior necesi
tatea unor noi discuții și 
a prelungi astfel la nesfîr- 
șit dialogul anglo-rhode-

De ce în cazul de 
față s-a întîmplat altfel ? 
Răspunsul nu mai consti
tuie un secret pentru 
mulți comentatori. Anu
mite cercuri economice și 
financiare din Londra sînt 
interesate ca Rhodesia, 
care dispune de impor
tante bogății ale subsolu
lui, în special cupru, să 
rămînă mai departe, cu 
orice preț, în sfera lor de 
influență. Ele sprijină ide- 
ea unui „stat al minorită
ții albe" pentru că toc
mai această minoritate 
ocupă poziții cheie și în 
economia rhodesiană și

*) Filibuster — practică 
constînd în rostirea de dis
cursuri interminabile. Ea a 
fost folosită timp de 120 de 
ani de către membri ai Se
natului S.U.A. pentru a bloca 
adoptarea unor legi ce nu 
le erau pe plac, în special a 
celor legate de drepturile ci
vile.

sian. De altfel, chiar titu
latura acestor convorbiri 
este semniiicativă. Ele se 
numesc „convorbiri preli
minare" „în vederea stabi
lirii dacă între cele două 
părți există sau nu o 
bază reală pentru trata
tive". Or, în cazul Rhode- 
siei lucrurile au fost clare 
din capul locului.

Proclamarea unilatera
lă de către rasiștii de 
la Salysbury a așa-nu- 
mitei independențe a 
Rhodesiei a constituit, 
chiar din punctul de 
vedere al legislației bri
tanice, un act ilegal. 
Smith s-a ridicat împotri
va statutului pe care îl 
avea Rhodesia în cadrul 
Regatului Unit al Marii 
Britanii. Asemenea acte 
au fost întotdeauna re
primate de către Anglia.

este dispusă să perma
nentizeze privilegiile ca
pitalului monopolist. De- 
curgînd din asemenea 
împrejurări, poziția echi
vocă a Londrei n-a iăcut 
decît să-i încurajeze pe 
rasiștii de la Salisbury.

Această situație a pro
dus un puternic ecou ne
gativ în majoritatea țări
lor africane. Mai multe 
personalități politice au 
cerut folosirea tuturor 
mijloacelor, inclusiv a 
forței, pentru înlăturarea 
regimului rasist de la 
Salisbury.

Și acum — negocieri ce 
nu duc la nimic. Faptul 
că ele au fost întrerupte 
a treia oară fără nici un 
rezultat este apreciat ca 
un eșec britanic în încer
carea de a se impune lui 
Ian Smith și totodată ca

o nouă încurajare pentru 
acesta. După cum scrie 
ziarul londonez „Guar
dian', Smith se simte 
acum „destul de tare pe 
poziție" pentru a trece la 
înfăptuirea intențiilor în 
legătură cu Constituția 
din 1961. In aceste îm
prejurări, menționează a- 
celași ziar, apropiata con
ferință a premierilor 
Commonwealth-ului va 
prilejui „o privire cît se 
poate de critică asupra 
politicii britanice".

Intre timp, în Rhodesia 
crește continuu împotrivi
rea maselor față de re
gimul rasist, lupta pentru 
înlăturarea lui. Expulza
rea recentă a unor cadre 
universitare, demonstra
țiile studențești care au 
avut loc, dovedesc că au
toritățile de la Salisbury 
se află într-un serios con
flict cu o pătură largă de 
intelectuali. Mai presus 
de orice sporesc acțiunile 
de împotrivire ale popu
lației africane. După cum 
se știe, în Rhodesia ac
ționează un grup de gue
rilă a cărui luptă pentru 
o adevărată independen
ță a țării se bucură de 
solidaritatea și sprijinul 
mai multor state africane, 
în aceste condiții, indife
rent de evoluția unor e- 
ventuale viitoare negoci
eri anglo-rhodesiene, este 
evident că orice tranzac
ție, încheiată fără a ține 
seama de voința și aspi
rațiile celor 4 milioane de 
africani din Rhodesia, 
este dinainte sortită eșe
cului.

Augustin BUMBAC

lor militare speciale americane 
de la Trai Bi, situată la 108 km 
nord-vest de Saigon, patrioții au 
organizat sîmbătă un puternic 
atac provocînd inamicului pier
deri însemnate în oameni.

• FORȚE ARMATE ALE 
FRONTULUI NAȚIONAL DE 
ELIBERARE din Vietnamul de 
sud au dat lovituri serioase efec
tivului de două batalioane ale 
diviziei I de infanterie în pro
vincia Thu Dau Mot, anunță a- 
genția de presă sud-vietnameză 
„Eliberarea". A fost, de aseme
nea, distrus un punct întărit al 
artileriei americane din localita
tea Cam Lo, din provincia 
Quang Tri. După o luptă de 
trei ore, mai multe tancuri ame
ricane au fost avariate sau com
plet distruse. Un alt comunicat 
al aceleiași agenții anunță că în 
provincia Ba Ria patrioții au 
scos din luptă circa 500 de sol
dați australieni în cursul unor 
lupte ce au durat două zile.

• UN PUTERNIC SCHIMB DE 
FOCURI LA PBRIFERIILE SAI- 
GONULUI, în cartierul Cholon, 
a avut loc sîmbătă noaptea, între 
un grup de patrioți și două pa
trule ale poliției saigoneze. Au 
fost uciși și răniți patru polițiști. 
Corespondenții agențiilor de pre
să reamintesc că schimbul de 
focuri de sîmbătă noaptea a avut 
loc în același cartier din Saigon 
în care un incident asemănător 
s-a produs și vineri noaptea, 
ceea ce demonstrează o intensifi
care a activității elementelor ar
matei de eliberare națională 
chiar în capitala sud-vietna
meză.

★

• HANOI 28 (Agerpres). — 
Agenția V.N.A. anunță că la 28 
august, forțele armate ale R. D. 
Vietnam au doborît un avion 
american deasupra provinciei 
Thanh Hoa.

Aceeași sursă menționează că 
numărul total al avioanelor a- 
mericane doborîte pînă în pre
zent pe teritoriul R. D. Viet
nam se ridică la 1 367.

0 NOUĂ RAFINĂRIE 
PUSĂ IN FUNCȚIUNE 
In pakistan

CARACI 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
a luat parte la ceremonia punerii 
în funcțiune a celei de-a doua ra
finării din Pakistan, construită în 
localitatea Korandi, situată la 15 
km sud-est de Caraci. Uzina se a- 
flă în apropierea pontului unde se 
aduce petrol din țările Orientului 
Apropiat. Prin intrarea în funcțiu
ne a acestei rafinăriii, cu o capaci
tate de 50 000 de tone pe an, Pa
kistanul va putea să-și satisfacă în 
întregime necesitățile de combusti
bil pentru avioane și automobile.

Așezată de-a lungul 
riurilor Strema și Tun
gea, mărginită de ver
santul sudic al munți
lor Stara Pianina și 
de cel nordic al cul
milor Sredna Gora, 
vestita „Rozovata Do
lina", adică „Valea 
Trandafirilor", cu sa
tele ei pitite la poa
lele masivilor, va cu
noaște in anii urmă
tori o nouă dezvol
tare.

Cele 4 milioane ki
lograme de petale 
care se industrializea
ză anual aici permit 
Bulgariei să exporte 
in fiecare an circa 
1 500 litri de ulei de 
trandafiri, fn vederea 
sporirii acestei surse 
a avuției naționale, zi
lele trecute Consiliul 
de Miniștri a adoptat 
două hotăriri care 
prevăd măsuri concre
te pentru Îmbunătăți
rea activității econo
mice a unităților agri
cole socialiste și ridi
carea nivelului de trai 
al locuitorilor acestor 
meleaguri. O impor
tantă prevedere se re

feră la Îmbunătățirea 
aspectului centrelor 
populate. Urmează ca 
specialiștii să întoc
mească un plan de 
sistematizare a locali
tăților din Valea 
Trandafirilor, astfel 
incit să se păstreze 
specificul arhitecturii 
naționale și locale.

Un loc important tl 
va ocupa, in viitorii 
cițiva ani, extinderea 
suprafețelor cultivate 
cu trandafiri, levănti- 
că, mentă, nuci, viță 
de vie etc. Unităților 
agricole socialiste 
cultivatoare de tran
dafiri li se vor repar
tiza preparate chimice 
necesare combaterii 
bolilor și dăunătorilor 
acestei culturi. Alte 
prevederi se referă la 
extinderea construc
țiilor hidroameliorati- 
ve și Îmbunătățirea 
cointeresării materiale 
a cultivatorilor. Sti
mulente însemnate 
urmează să se acorde 
pentru producția de 
material săditor.

tn planul de per
spectivă generală,

pînă in anul 1980, 
privind această parte 
a țării, suprafețele o- 
cupate cu nuci, mig
dali, aluni și castani 
urmează să crească cu 
670 000 decare *), din 
care aproape 180 000 
decare vor constitui 
sporul pînă la sflrși- 
tul actualului cincinal.

Una din hotăriri 
prevede ca Academia 
de științe agricole să 
creeze un centru de 
cercetări privind plan
tațiile de nuci pe 
lingă Institutul de 
pomicultură din Plov
div. De asemenea, 
în regiunea Plov
div va fi creată o 
gospodărie specializa
tă pentru producția de 
material săditor de 
Înaltă productivitate..

Realizarea prevede-: 
rilor noilor hotăriri va . 
asigura o nouă tinere
țe și prospețime aces
tui frumos colț al Bul
gariei socialiste.

C. LINTE

*) Un decar ■=■ 1/10 
hectare

Aspect de la ex
poziția de artă 
plastică româneas
că deschisă la Mu
zeul „A. S. Pușkin" 

din Moscova

Cancelarul vest-german 

vizitează țările nordice
BONN 28 (Agerpres). — Intre 

28 august și 1 septembrie, cance
larul Erhard, însoțit de Schroder, 
ministrul afacerilor externe,-anun
ță agenția D.P.A., întreprinde o vi
zită oficială în Norvegia și Sue
dia.

Comentînd această vizită, presa 
vest-germană subliniază că la Oslo 
și Stockholm, cancelarul Erhard va 
duce tratative politice cu primul 
ministru al Norvegiei, Borten, și 
cu primul ministru al Suediei, Er- 
lander, precum și cu alte oficia
lități ale acestor țări.

★

Vizita cancelarului Erhard co
incide cu izbucnirea unui conflict 
între partidele creștin-democrat și 
social-democrat, conflict declanșat 
de interviul acordat postului de

radio Deutschlandfunk din KSln de 
vicepreședintele partidului social
democrat, Herbert Wehner. Lan- 
sînd atacuri la adresa cancelaru
lui, Wehner nu exclude totodată 
sprijinul partidului social-demo
crat pentru proiectele sale de sta
bilizare economică, cu condiția ca 
„între propunerile P.S.D. și con
cepțiile guvernului să se găseas
că un compromis acceptabil". Din 
interviu reiese însă că punțile din
tre P.S.D. și cancelar sînt tăiate.

Duminică, într-un comunicat al 
Serviciului de presă al guvernului 
federal, purtătorul de cuvînt al a- 
cestuia, Giinther von Hase, decla
ră că interviul contravine uzanțe
lor politice și „este susceptibil să 
afecteze posibilitățile de acțiune 
ale Republicii Federale în străină
tate".

Ministrul de externe 
suedez despre situația
din R. S. A.

VAENBERSBORG 28 (Agerpres). 
— Referindu-se într-un discurs e- 
lectoral la situația din Africa de 
sud, ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, a de
clarat că O.N.U. trebuie să găseas
că noi mijloace de a influența po
litica de apartheid din Republica 
Sud-Africană și, implicit, situația 
din Africa de sud-vest. El a suge
rat ca O.N.U. să anuleze puterile 
mandatare ale R.S.A. asupra teri
toriilor din Africa de sud-vest. Din 
nefericire, a subliniat el, apelurile 
neîncetate ale opiniei publice 
mondiale adresate regimului sud- 
african nu au dus pînă acum la 
nici un rezultat. De aceea, este de 
dorit ca protestele să fie urmate 
de acțiuni care să ducă la schim
bări mai radicale.

Pe una din înălțimile care domină re
giunea Kielce a fost ridicat un nou 

turn al televiziunii polone

BELGRAD. La Invitația Iul 
Ioslp Broz Tito, președintele 

R.S.F. Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., va face o vizită 
în R.S.F.I. Ia sfîrșltul lunii sep
tembrie.

KES NEW YORK. Potrivit lnforma- 
“ țiilor furnizate de centrul de 
cercetări spațiale din Hampton, a- 
paratele aflate la bordul navei 
spațiale „Lunar Orbiter" vor lua 
ultimele imagini ale suprafeței lu
nare la 29 august, după care vor 
continua să transmită pe Pămînt, 
pînă la 15 septembrie, imaginile 
„înmagazinate" din momentul pla
sării navei pe o orbită în Jurul 
Lunei.

Sffl NAIROBI. La Conferința Inter- 
națională a studenților au fost 

adoptate o serie de rezoluții cu pri
vire la Rhodesia : participant!! au 
condamnat regimul rasist instaurat 
ilegal șl și-au exprimat dezacor
dul față de atitudinea conciliantă 
a guvernului englez. Cu privire la 
Africa de sud : participants au 
condamnat politica de apartheid a 
autorităților din R.S.A. și au făcut 
apel la O.N.U. să intervină pentru 
a garanta libertatea poporului din 
teritoriul Africii de sud-vest.

H TUNIS. însemnate forțe mili
tare și de poliție, cărora II s-a 

alăturat populația, au fost mobili
zate sîmbătă noaptea pentru a 
stinge incendiul uriaș ce a izbucnit 
în pădurile din regiunea Kasserine, 
din Tunisia Centrală, Ia circa 40 
km depărtare de frontiera cu Al
geria.

M LUSAKA. Poliția din Zambia 
cercetează cazul difuzării unor 

manifeste antiguvernamentale în 
rîndul locuitorilor albi. Agenția 
Reuter subliniază că Ia Lusaka se 
presupune că planul acestei provo
cări a fost elaborat în Rhodesia de 
sud. Intr-unui din aceste mani
feste se spune, printre altele : „Se 
apropie timpul cînd voi (locuitorii 
albi) va trebui să examinați cu 
toată seriozitatea problema emi
grării în sud de unde se va de
clanșa contraofensiva".

B LONDRA. Marele concern de 
construcții de motoare „Rolls

Royce" și-a extins considerabil in
fluența prin alipirea companiei 
constructoare de avioane „Bristol 
Airplane Co". Concernul a deve
nit, de asemenea, posesorul firmei 
„Hawker-Ceddley Aircraft", spe
cializată în construcții de motoare 
de avioane. Această fuzionare este 
caracteristică economiei britanice, 
în care se manifestă tot mal accen
tuat tendința de concentrare a ma
rilor monopoluri.

0 MOSCOVA. Fabrica de auto
mobile „Kommunar" a început 

să producă in serie noul model al 
automobilului „Zaporojeț". Mașina 
are o caroserie modernă, și este 
înzestrată cu un motor de 30 C P, 
care-i permite să dezvolte viteza 
de 110 km/h.

■K ROMA. Peste 20 000 de mun- 
■“ cltorl din industria conserve
lor din orașul Italian Salerno au 
declarat grevă, revendicînd majo
rarea salariilor șl îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Muncitorii 
au postat în jurul fabricilor piche
te, declarînd că vor continua gre
va pînă cînd patronii vor satisface 
revendicările greviștilor.

8ES LONDRA. Se precizează că la 
conferința premierilor Com- 

monwealthului nu vor fl prezenți 
unii șefi de state și guverne : pre
ședintele Ayub Khan (Pakistan), 
președintele Kenyatta (Kenya), pre
mierul Alexander Bustamente (Ja
maica), premierul Indira Gandhi 
(India) și premierul Eric Williams 
(Trinidad și Tobago).

fS3jî BAGDAD. In Irak au fost instl- 
tuite noi măsuri pentru a îm

piedica extinderea epidemiei de 
holeră. In conformitate cu decizia 
Comitetului de luptă împotriva ho
lerei, este interzis tuturor persoa
nelor care locuiesc Ia Bagdad, 
Diyala, Kerkouk, Suleimaniye să 
plece tn alte provincii, fără un cer
tificat de vaccinare.
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