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De două zile, țara a arborat 
în bernă drapele tricolore și 
roșii în semn de doliu pentru 
încetarea din viață a tovarășu
lui Leontin Sălăjan, membru 
al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, general de 
armată, ministrul forțelor ar
mate. Două zile, mii de bucu- 
reșteni, adînc îndurerați, au tre
cut prin fața catafalcului așe
zat la Palatul Republicii.

Marți, 30 august, în orele di
mineții, oamenii muncii își iau 
ultimul rămas bun de la fiul 
credincios al partidului și po
porului — tovarășul Leontin 
Sălăjan. Pelerinajul nu conte
nește, ca un prinos al stimei și 
cinstirii memoriei celui dispă
rut. în rîndurile celor ce se pe
rindă la căpătîiul lui se află și 
maramureșeni . din satul natal, 
Santău, delegații ale locuitori
lor orașului Oradea, al căror 
deputat a fost în Marea Adu
nare Națională, numeroși mili
tari — ofițeri și ostași ai for
țelor noastre armate. Mereu 
alte gărzi se aliniază de o parte 
și de alta a catafalcului.

în semn de omagiu adus ge
neralului de armată Leontin 
Sălăjan au venit delegații mi
litare din țări socialiste care au 
depus coroane de flori și au fă
cut de gardă la catafalc.

O coroană de flori a fost de
pusă din partea Comandamen
tului forțelor armate ale state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Membrii corpului diplomatic 
au depus o coroană de flori și 
au prezentat condoleanțe fami
liei.

Ora 11. Ultima gardă este al
cătuită din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec.

Peste sicriu sînt așternute 
faldurile îngemănate ale steagu
rilor țării și partidului.

După cîteva clipe, în marea 
piață din fața Palatului Repu
blicii miile de oameni întîm- 
pină într-o atmosferă de a- 
dîncă emoție apariția sicriului, 
încadrat de conducătorii parti
dului și statului.

în timp ce răsună acordurile 
grave ale marșului funebru, 
trupele aliniate în piață dau 
onorul, prezentînd armele.

Cortegiul funebru se pune în 
mișcare.

în frunte, purtat de doi ge
nerali, se află portretul îndo
liat al tovarășului Leontin Să
lăjan. Urmează coroanele de 
flori depuse la catafalc de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri, de 
familie, de Ministerul Forțelor 
Armate, Uniunea Generală a 
Sindicatelor, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Național al Femeilor, 
Ministerul Afacerilor Interne, 

Comitetul orășenesc

Libertății, spre Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

partid București și Sfatul popu
lar al Capitalei.

Carul funerar este precedat 
de un grup de generali și ofi
țeri superiori ce duc pe brațe 
perne de catifea pe care stră
lucesc Steaua de Erou al Mun
cii Socialiste și alte ordine și 
medalii cu care a fost decorat 
Leontin Sălăjan în semn de pre
țuire a meritelor sale deosebite.

în urma afetului de tun ce 
poartă sicriul merg familia 
defunctului, conducători de 
partid și de stat, delegații 
militare de peste hotare, ofi
cialități române, șefi ai misiu
nilor diplomatice și atașații 
militari acreditați la București.

După fanfară și purtătorii 
drapelelor îndoliate urmează în 
pas solemn 
alcătuită din 
tîn.d armele : 
rină, aviație 
înșiruie apoi 
nantă coloană 
tățeni veniți să participe la fu
neralii — muncitori, intelectu
ali, studenți, numeroși militari.

în cadența gravă a marșului 
funebru, cortegiul se îndreaptă 
cu pași înceți spre Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism. Trecînd pe strada 
Onești, pe lîngă sediul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, carul mortuar, 
întregul cortegiu străbat apoi 
bulevardele Nicolae Bălcescu și 
1848, Magistrala Nord-Sud. Zeci 
de mii de bucureșteni își iau un 
ultim rămas bun de la cel dis
părut.

Printre cei înșiruiți de-a lun
gul traseului se disting nu
meroase uniforme de ostași și 
ofițeri. Ei prezintă solemnul sa
lut ostășesc celui care a adus o 
prețioasă contribuție la înfăp
tuirea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor armate, de 
întărire a capacității de apărare 
a patriei, de educare a ostașilor 
în spiritul dragostei nețărmuri
te față de partidul comunist și 
patria socialistă. E o adevărată 
ștafetă a onorului militar per
petuată pe kilometri întregi.

...Ora 13. Carul mortuar pă
trunde pe aleea centrală a par
cului, îndreptîndu-se spre Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. în su
netele marșului funebru, sicriul 
este purtat de un grup de 
ofițeri superiori pînă la plat
forma din fața monumentu
lui, unde este așezat pe ca
tafalc. Garda militară cu dra-
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în vederea eternizării memo
riei tovarășului Leontin Sălă- 
jan, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România au hotărît 
să se atribuie numele „Leontin 
Sălăjan" : școlii generale de 8 
ani din satul Santău, raionul

Cărei, regiunea Maramureș; 
cîte unei străzi din orașele 
București, Timișoara, Oradea ; 
unei școli militare superioare 
de ofițeri.

La Academia Militară Gene
rală și în orașul Timișoara va 
fi așezat bustul tovarășului 
Leontin Sălăjan.

escorta militară, 
ostași reprezen- 
infanterie, ma- 

și grăniceri. Se 
într-o impresio- 

mii de ce- DE PESTE HOTARE

CUVÎNTARILE 
ROSTITE LA MITIN
GUL DE DOLIU DIN 

CAPITALA

Marți dimineață, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Drăghici, împreună cu tova
rășii general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, și 
general-locotenent Ion Gheor
ghe, adjunct al ministrului for
țelor armate, au primit la sediul 
C.C. al P.C.R. delegațiile mili
tare de peste hotare, sosite în 
țara noastră pentru a participa 
la funeraliile tovarășului Leon
tin Sălăjan.

Au prezentat condoleanțe Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia delegația militară a Uniunii 
Sovietice, formată din mareșal 
al Uniunii Sovietice “ 
Malinovski, membru al 
P.C.U.S., ministrul apărării 
U.R.S.S., general de armată M. 
I. Kazakov, A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București; delegația militară a 
R.P. Polone, formată din mare
șal Marian Spihalsky, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul apărării na
ționale a R. P. Polone, general- 
locotenent Marian Granevschi, 
general-locotenent 
Huszcza, Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București; delegația militară 
a R. P. Ungare, formată din ge- 
neral-colonel Lajos Czinege, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul apărării naționale a R.P. 
Ungare, general-maior Lajos 
Toth, Sandor Argyelan, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Ungare la București, colonel La
jos Vegh, atașat militar al R.P. 
Ungare la București; delegația 
militară a R.P. Bulgaria, for
mată din general de armată Do- 
bri Djurov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, ministrul apărării 
populare a R. P. Bulgaria, ge
neral-locotenent Delcio Simov, 
general-locotenent Mihail Tonev 
— împreună cu delegația a pre
zentat condoleanțe Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București; delega-

ția militară a R.S. Cehoslovace, 
formată din general de armată 
Bohumir Lomsky, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul apărării naționale a 
R.S. Cehoslovace, general-loco- 
tenent Dzur Ulicly, general-ma- 
ior Jaroslav Heina, colonel Sta
nislav Matas, atașat militar al 
R.S. Cehoslovace la București 
— împreună cu delegația a pre
zentat condoleanțe Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul R.S. Cehoslo
vace la București; delegația 
militară a R.D. Germane, for
mată din general de armată 
Heinz Hoffmann, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul apă
rării naționale a R.D. Germane, 
general-locotenent Siegfried 
Riedel, general-maior Teller 
Gunther, Ewald Moldt, ambasa
dorul R.D. Germane la Bucu
rești, locotenent-colonel Zan
der Walter, atașat militar al 
R.D. Germane la București; de
legația militară a R.S.F. Iugo
slavia, formată din general-co
lonel Șasici Jef ta, adjunct al 
secretarului de stat pentru apă
rarea națională, general-maior 
Șușniar Ianco, Jaksa Petrici, 
ambasadorul 
la București, 
Ljubo, atașat 
Iugoslavia la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în numele conducerii de partid 
și de stat a țării noastre, a 
transmis mulțumiri Comitetelor 
Centrale ale partidelor și guver
nelor din țările care, prin dele
gațiile trimise, au. participat la 
pierderea suferită de partidul 
și poporul nostru. Secretarul 
general' al C.C. al P.C.R., a 
mulțumit celor prezenți pentru 
condoleanțele prezentate.

★

Tot în cursul zilei de ieri, de
legațiile militare de peste hota
re, participante la funeraliile 
tovarășului Leontin Sălăjan au 
prezentat condoleanțe condu
cerii Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România și au semnat în re
gistrul de condoleanțe.

(Agerpres)

Ploiești-vest

pe planșeta proiectanților

Pregătiri 

pentru 
noul an

Un colectiv ide arhlteoți șl in
gineri proiectanți face în prezent 
ultimele retușări ale proiectului 
de ansamblu al primului micro- 
raion din vestul orașului petrolist. 
Viitoarele ansambluri de locuințe 
— 77 de blocuri cu aproape 6 000 
de apartamente — reprezintă nu
mai o etapă în cadrul programu
lui de construcții din cartierul 
Ploiești-vest. In continuare se vor 
mai ridica alte 3 microraioane și 
o stație de călători C.F.R.

în total vor fi amplasate pe 
cele circa 200 de hectare ale 
acestui cartier 18 000 aparta
mente, unde vor locui 50—55 000 
de oameni ai muncii, majoritatea 
chimiști și rafinori de la com
plexul Brazi.

în toamna aceasta va începe 
construcția primului bloc. Arhi
tectul Ilie Grigorescu, șeful de 
proiect, ne dădetalii asupra nou
lui microraion ploieștean. Proiec
tul a reușit să realizeze o densi
tate în amplasarea corespunzătoa
re conform indicațiilor date de 
cel de-al IX-lea Congres al Par
tidului nostru. Acest deziderat ur
banistic s-a rezolvat fără a se di
minua cu nimic confortul și este
tica parțială exterioară ; dimpo
trivă, așa cum au apreciat și alți 
specialiști, microraionul sporește 
în acest fel în frumusețe și se ob
ține o amplasare mai comodă 
pentru public a rețelei comer
ciale și de dezvoltare social-cul- 
turală. Aspectul arhitectonic 
al locuințelor și clădirilor de 
interes public va reflecta 
specificul local; se caută

să se dea cartierului o notă 
aparte prin folosirea placării 
pasajelor cu cărămizi specia
le, plăcuțe ceramice colorate, 
terasit și praf de piatră. Blocurile 
vor avea înălțimea de 4 și 10 
etaje și vor fi încadrate armo
nios de o densă rețea de dru
muri și alei carosabile, prevăzute 
cu spații verzi.

în mijlocul microraionului este 
amplasată rețeaua de dotări 
publice: două școli genera
le cu cîte 22 de clase fie
care, laboratoare, terenuri de sport 
etc., precum și un liceu. în ime
diata apropiere pe machetă se văd 
complexe comerciale și un centru 
comercial, care va cuprinde, în 
afară de magazine, un oficiu 
P.T.T.R., farmacie, unități ale co
operației meșteșugărești. Pentru 
posesorii de turisme sînt prevă
zute parcaje de autovehicule și 
locuri pentru construirea unor 
garaje individuale și colective. Ti
neretul va avea o casă de cultu
ră și terenuri sportive, iar amato
rii de odihnă un parc cu multă 
verdeață.

După cum afirmă arhitectul 
Ion Tabacu, directorul adjunct al 
D.S.A.P.C. Ploiești-vest, orașul 
petrolist va întrece în frumusețe 
arhitecturală toate celelalte car
tiere și va avea și ca amplasare 
a blocurilor și ca repartizare a 
spațiului în apartament un con
fort sporit.

Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

forestier
TG. MUREȘ (coresp. „Scîn

teii") — 1 septembrie marchea
ză în agenda muncii forestieri
lor începutul unui nou an. Este 
vorba de noul an forestier. în 
cele 6 întreprinderi forestiere 
din regiune s-au luat măsurile 
necesare pentru asigurarea 
desfășurării în bune condiții a 
lucrărilor de fasonare, scos-a- 
propiat și a transportului ma
terialului lemnos. Eforturile
principale vor fi concentrate în 
această perioadă spre darea în 
producție a materialului lem
nos de rășinoase provenit din 
doborîturile de vînt. în
acest scop 
din vreme

s-au construit 
drumurile de

tras cu tractorul, au fost 
instalate în parchete peste 50 
de funiculare, s-a terminat re
cent amenajarea a peste 40 km 
drumuri autoforestiere. Conco
mitent cu această lucrare, la 1 
septembrie începe și fasonatul 
fagului din parchetele aferen
te trimestrului IV a.c., pregă- 
tindu-se din timp cadrele de 
fasonatori, mecanici, tracto
riști, funiculariști etc. în par
chetele noi, încă în timpul ve
rii s-au executat construcțiile 
necesare pentru cazarea mun
citorilor, pentru asigurarea a- 
provizionării lor cu alimente la 
locul de muncă.

Tn perioada 1951—1965, puterea InstalafS în cen
tralele electrice din fara noastră a crescut de apro
ximativ cinci ori, șl a sporit substantial aportul in
dustriei constructoare de mașini la dotarea sectoru
lui energiei electrice. Perspectivele creșterii mal 
departe a acestui aport au constituit obiectul con
vorbirii noastre cu tov. ing. Ion AVRAM, ad
junct al ministrului industriei construcțiilor de ma
șini.

— Cînd a început 
fabricarea în țară a e- 
chipamentelor termo- 
energetice ?

— Fabricația primelor 
turboagregate în țară a 
început în anul 1950, la 
Reșița, prin executarea 
unei turbine de termofi- 
care și a turbogenerato- 
rului de 3 000 kW. Aceas
tă importantă ramură 
industrială a fost apoi 
dezvoltată prin proiecta
rea și executarea unui 
mare număr de turbine 
cu abur de condensație 
pură sau cu prize regla
bile, cu contrapresiune și 
prize reglabile, într-o 
gamă de puteri de la 100 
la 10 000 kW. La Uzina 
„Vulcan" din București 
au fost proiectate și exe
cutate un număr însem
nat de cazane de abur cu 
debite pînă la 50 tone 
abur pe oră pentru com
bustibil solid, lichid și 
gazos. O bună parte din 
turboagregatele și caza- 
nele de abur realizate în 
țară au fost livrate la 
export.

— La ce se lucrează 
în prezent ?

— Experiența cîștigată 
în decursul a 15 ani de 
fabricație a permis tre
cerea în ultimii ani la 
execuția de echipamente 
termo-energetice cu pa
rametri ridicați ai abu
rului și cu puteri unita
re pînă la 50 000 kW, 
respectiv la construcția 
de cazane cu debite de 
420 tone abur/oră.

Se vor realiza, în acest 
an, de uzinele Reșița și 
„Vulcan" turboagrega- 
tul de termoficare de 
12 000 kW, utilizînd abur 
de 90 atâ și 535°C, ali
mentat de un cazan de 
abur de 120 tone abur/oră, 
precum și turboagrega- 
tul de termoficare de 
50 000 kW, pentru abur

de 130 ata și temperatu
ra de 565°C, alimentat cu 
un cazan de abur de 420 
tone abur pe oră. Turbi
nele acestor agregate sînt 
cu prize reglabile de a- 
bur industrial și abur de 
termoficare urbană. A- 
ceasta înseamnă că abu
rul, după ce a fost folo
sit în turboagregat pen
tru producerea de ener
gie electrică, este utilizat 
la o presiune mai scăzu
tă ca agent termic în 
procesele tehnologice ale 
diferitelor întreprinderi 
sau în termoficare urbană, 
într-un mod mult mai e- 
conomic decît produce
rea aburului în cazane 
de joasă presiune.

Importante realizări 
s-au obținut și în dome
niul construcției de hidro- 
agregate și echipamente 
hidromecanice. Primele 
hidroagregate fabricate în 
țară au fost realizate în 
perioada 1950—1952, în 
cadrul uzinelor Reșița, 
pentru echiparea centra
lelor hidroelectrice Crăi- 
nicel și Tîrgu Mureș. Pu
terea maximă a âcestora 
a fost de circa 2 900 kW.

Fabricația de hidro
agregate cu puteri mijlo
cii a început din anul 
1960 și a fost determinată 
de realizarea cascadei de 
centrale hidroelectrice din 
amenajarea Bistrița. Cele 
11 centrale hidroelectrice 
de pe rîul Bistrița, și a- 
nume: Pîngărați, Vaduri, 
Piatra Neamț, Roznov II, 
Zănești, Costișa, Buhuși, 
Rahova, Gîrleni, Bacău I 
și Bacău II, sînt înzes
trate cu echipamente 
hidroenergetice fabricate 
în țară: e vorba de o 
putere instalată de circa 
242 000 kW în 24 hidro
agregate, cu puteri uni
tare cuprinse între 5 500 
și 23 000 kW. S-a proiec
tat și realizat hidroagre- 
gatul de 4 000 kW destinat 
centralei hidroelectrice 
Strîmtori •— Baia Mare șl

sînt în curs de fabricație 
alte 4 hidroagregate de 
8 000 kW pentru centra
lele hidroelectrice Oiești 
și Albești din amenajarea 
Argeș-aval.

Echipamentele noastre 
termo și hidroenergetice 
au performanțe ridicate, 
prezintă siguranță în ex
ploatare și sînt realizate 
la un preț de cost redus, 
putînd fi comparate din 
aceste puncte de vedere 
cu produse similare pe 
plan mondial.

— Care sînt sarcinile 
puse de cincinal a- 
cestui sector?

— îndeplinirea în con
diții economice cît mai a-

vantajoase a importante
lor obiective energetice, 
prevăzute în Directivele 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân determină necesita
tea realizării în țară a 
majorității echipamente
lor energetice ce urmea
ză a se instala pînă în 
1975 în centralele termo și 
hidroelectrice.

Urmează a se asimila 
și produce în țară hidro
agregate de cîte 175 MW 
pentru centrala Porțile 
de Fier, hidroagregate

(Continuare 
în pag. a V-a)

Lq „poarta" ynel magistrale aeriene



Ei sînt departe de 
perioadă a vieții 
să fie pasibili de 
După opinia mea,

fiecare 
Nu întotdeauna, iar uneori 
tîrziu. Șantierul poate de- 
o familie ? Pentru cei mai 
el este o a doua familie,
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neînduplecate, 
astfel de fi
la intenție și 
la faptă. E o

Cert este că psihologia tînăru- 
lui constructor merită mai mult 
studiu, mai multă atenție. Mulți 
au venit aici din alte părți ale 
țării. Orașul, combinatul, le este 
marea familie. După orele de 
muncă ei își cheltuiesc o parte din 
energia, din romantismul, din sen
timentele lor. Cum dirijăm această 
cheltuire ? Este îndeplinit și aici 
principiul cu largă răspîndire în 
actualitate — raționalitatea ?

Combinatul siderurgic de la Ga
lați a început să se construiască 
cu romantici. Tinerii de pe marile 
șantiere ale țării au trimis de la 
începutul începutului circa 6 000 
de scrisori cerînd să lucreze aici, 
la viitoarea cetate de oțel de pe 
marele fluviu. Ar trebui adunate 
cu grijă toate aceste rînduri și 
găzduite la loc de cinste în cronica 
ctitoriei gălățene. Ar mai trebui 
cuprinse aici acele gesturi tulbu
rătoare care s-au consumat pînă 
acum pe cele 700 de hectare ale 
șantierelor marelui combinat. Cu
nosc tineri de aici care păstrează 
cu emoție spice din ultima recoltă 
ce a rodit pe acest pămînt hărăzit 
definitiv oțelului. Tot un tînăr, pe 
nume Daniel Benea, a străbătut în
tr-o dimineață de iulie 10 km pe 
jos, prin ploaie, numai pentru a fi 
prezent la escavarea primei cupe 
de pămînt pe acest viitor platou al 
titanilor. Și tot în ziua aceea, un 
alt romantic își rezerva ca amintire 
cîțiva pumni de pămînt din locurile 
unde escavatoarele săpau prima 
fundație...

Tinerii constructori poposiți cu 
miile în ultimii ani la Galați au 
tonificat peisajul consacrat al a- 
cesfui port străvechi. I-au adăugat 
un nou suflu, energii noi, o nouă 
cadență a orelor, a zilelor, o mai 
vibrantă putere de dăruire. Tinerii 
—• din totalul celor care constru
iesc combinatul ei formează o 
parte însemnată, peste 50 la sută 
— sînt stăpîniți de ideea ome
nească a afirmării, doresc fierbin
te ca mîinile lor să iscălească în
făptuiri durabile peste timp, care 
să învingă tot ce-i zădărnicie și 
efemer. Am stat de vorbă cu mulți 
și cineva sintetiza astfel aceste do- 
rinți : „Vrem să intrăm în viitor cu 
un capital. Numele generației 
noastre îl vrem legat de lucruri 
trainice. Poate că aici, la Galați, 
ne este dat să înfăptuim cel mai 
trainic lucru...'.

In imensa majoritate a cazuri
lor, măsura firească a acestei a- 
iirmări e înțeleasă la scara ade
văratelor ei sensuri. Există însă în 
rîndul acestor tineri și excepții. 
Uneori, cheltuirea unor energii se 
face pentru o afirmare care sea
mănă mai degrabă cu gesturi de 
bravadă : „principalul e să se știe 
de mine. Cum, ne-cum, să se știe 
că și eu, om tînăr ce ridic combi
natul, exist". Eroarea este ușor 
sensibilă : nu orice mod de afir
mare interesează în epoca noastră 
de avînturi, de împliniri pe plan 
material și spiritual, de înflorire a 
personalităților creatoare. Memo
ria refuză faptele gratuite, de teri
bilism puștisț, ca ale unui tînăr zi
dar care voia să devină „celebru" 
cu un maraton primejdios pe fîșia 
de zid de la etajul unsprezece al 
unui bloc în construcție.

llie TÂNĂSACHE

această idee, 
familii într-o 
cînd continuă 
supraveghere, 
colectivul în care băieții aceștia 
au început să lucreze n-a știut, n-a 
fost în stare să preia firesc șta
feta școlii și a familiei, eforturile 
acestora de a da societății oa
meni capabili.

Problema aceasta, a „umplerii" 
utile a timpului liber, mi se pare

Nu întotdeauna răspunsurile la 
aceste întrebări sînt dintre cele 
mai pozitive. Bebe C. și cu încă 
vreo cîțiva merg într-un restau
rant nou construit. Arhitectură mo
dernă, oglinzi, confort. De la lo
cuitorii mai în vîrstă ai orașului 
aflaseră despre bătăile marină
rești din port, intrate în legendă. 
Noul restaurant, cu mobilier fru
mos, cu oglinzi splendide, cu toată 
atmosfera lui de calm îi oferea 
un bun prilej de a se ști că pe 
lume există un om cu numele de 
Bebe C. Provoacă scandal și pînă 
să fie liniștit, transformă înfăți
șarea pașnicului restaurant. L-au 
judecat oamenii, tovarășii
muncă, colegii care au durat a- 
ceastă frumusețe pentru toți și 
n-aș dori altuia să rămînă sin
gur în fața miilor de ochi, a miilor 
de priviri severe,

Teribilismul unor 
neri se vădește de 
ajunge uneori pînă
mare plăcere pentru ei de a mer
ge împotriva curentului și, pînă 
să-și dea seama că înoată în 
var., fără nici o finalitate, obosesc 
și îi paște pericolul înecului. De 
la actul de impolitețe din autobuz 
cînd „invită" cîte o fată să le 
cedeze locul și pînă la actul ne
demn și brutal nu-i decît un pas. 
Distanțele acestea foarte scurte 
sînt intuite cîteodată cu prea 
mare întîrziere de cei în cauză, 
de cei cărora n-ar trebui să le 
scape din vedere acest lucru.

Cazul acestor tineri merită re
flecții. Oare activitățile educative 
din școală să fi căzut pe un te
ren neprielnic ? Nu optez pentru

de cea mai acută actualitate. 
Timp plin, cu o mai largă sferă 
de preocupări, cu lucruri potrivite 
vîrstelor, aptitudinilor, preferințe
lor. După orele de lucru Sava 
Toader se dedică unor plăceri 
devenite pasiune : și-a construit 
un acvariu și iubește cartea de 
artă între care, la loc de frunte 
se găsește Tonitza. In locuință — 
ordine, curățenie, o ambianță plă
cută, carte de vizită a unui om 
cu preocupări, om care și-a cîști- 
gat dreptul la respect, la pre
țuire.

Am intrat și în alte locuințe re
partizate tinerilor constructori în 
noul cartier Țiglina. Geamuri 
sparte. Nici urmă de perdele. Pe
reți decorați cu... pachete de ți
gări. Și, cam atît. In rest goliciune 
care, de asemenea, îți povestește

într-un fel anume despre locatar și 
vidul în care acesta trăiește, Cred 
că foarte instructivă ar fi o expo
ziție de fotografii cuprinzînd ase
menea tipuri de interioare. Por
nind de la o astfel de expoziție, 
comitetul U.T.C. al combinatului 
ar putea întreprinde o amplă ac
țiune educativă, începînd de la 
discuții despre felul cum tinerii 
știu să-și gospodărească banii și 
pînă la preocupări de cultură, 
artă, comportament, modă.

Scăpați o clipă de sub ochiul 
atent al tovarășilor de nuncă, șo
ferii Vasile L„ Petre D. și Ion M. 
pornesc cu mașinile... la pescuit, 
poposesc pe țărmul Mălinei, trag 
la umbră, se fac lejeri și -dă-i cu 
undița. Dincolo, Ia punctele de 
lucru, o concentrare maximă de 
energii. Dincoace, mașini imobili
zate, rabat la capitolul conștiin
ță. Lecția dată a fost aspră : adu
cerea celor trei în combinat așa 
cum se găseau pe malul bălții și 
trecerea lor timp de cîteva luni 
în rîndul celor care întrețin ma
șinile venite din cursă.

Operează însă colectivul cu a- 
ceeași promptitudine în 
caz ? ’“ 
prea 
veni 
mulți 
înțelegătoare dar și severă, gri
julie dar și exigentă. Cei ce scapă 
atenției și grijii colectivului sînt 
puțini și tocmai de aceea trebuie 
sprijiniți cu o mînă fermă. .

Psihologia tînărului gălățean se 
refuză tratării cu îngăduință. Me
ritele și defectele se cer apreciate 
bărbătește. El înalță un oraș, un 
combinat și se conturează pe sine. 
Nu însă fără a se lovi de pra
guri, nu tără eforturi de depășire, 
absolut obligatorii. Sînt niște cote 
ce se cer escaladate. Tinerii 
dat orașului plusul de tinerețe, 
nu ne cruțăm eforturile pentru 
ajuta să-și trăiască acești ani 
mai plin, cît mai util, mai frumos, 
mai romantic 1

o-.' . ( •

Noi blocuri de locuințe în car
tierul Balta Albă din Capitala.

Foto : M. Cioc

Orașul întins pe coli
nele Argeșului oferă pri
vitorului cîteva locuri 
ferite, din care panorama 
largă a așezării sale se 
desfășoară în coborîșuri 
line, pînă departe. Pe un 
asemenea loc îți răsare 
în față, strălucitor în 
miezul zilei, albul de li-

re peisajul, n-are decît 
să ocolească clădirea, să 
urce pe scara exterioară, 
să se rezeme de parapet, 
să privească cît poftește 
și să plece. Și, într-ade- 
văr, peisajul merită să 
fie privit. Ziua. Pe lumi
nă. Cu o băutură răco
ritoare pe masă — fie ea

temeiurile 
fi servite 

! persoane: 
pe terasa 
pe terasa 
ajungi la

fost bucuroși 
aflat că 
Baia, la 
de circa 

înființat
D.R.T.A. Do- 

dotată cu

în 
o

30
o

pusă dispoziție.
Pînă obții hîrtia, a 
trecut și ziua. La tim
pul pierdut se adaugă 
cheltuielile inerente u- 
nei deplasări cu tre
nul.

Cu nota eliberată 
de secția Baia mergi la 
Constanța. De data a- 
ceasta este vorba de 
un drum mai lung, de 
zeci de km. La sediul

Comuna, Cogealac, 
de unde vă scriem, 
este una din cele mai 
mari așezări din raio
nul Istria. La S.M.T., 
G.A.S., la siloz, la 
școlile generale și la 
liceul din localitate 
lucrează sute de sala- 
riați.

Am
cînd am 
comuna 
distanță 
km, s-a 
secție a 
brogea,
mașini care să aco
pere necesitățile de 

' transport ale locuito
rilor din comunele a- 
propiate. Apelăm la 
serviciile acestei sec
ții în diferite împre
jurări și mai ales pen
tru transportul com
bustibilului necesar 
fiecărei gospodării. 
Dar pînă la obține
rea unei mașini este 
o cale lungă, plină de 
peripeții, din a căror 
relatare se poate ve
dea cîte neplăceri ne 
pricinuiește birocratis
mul.

Un prim drum — la 
Baia. Aici primești o 
hîrtie pe care este no
tat numărul mașinii și 
ziua cînd îți poate fi

D.R.T.A., achiți costul 
transportului și, după 
ce depui o garanție de 
100 lei, primești foaia 
de transport. Dacă 
nu-i lume prea multă, 
rezolvi totul într-o zi. 
Deci, încă o zi și alte 
cheltuieli cu transpor
tul, ceva mai „sub
stanțiale". Cu foaia de 
transport eliberată de 
D.R.T.A.

trebuie să te prezinți 
din nou la Baia, de 
unde, în sfîrșit, pri
mești mașina. Abia a- 
cum se poate efectua 
transportul mult aș
teptat. Dar „lanțul 
slăbiciunilor" nu s-a 
terminat. Pentru a ri
dica garanția — o 
nouă deplasare de o zi 
la Constanța. Bine în
țeles, numai în cazul 
cînd — din pricina o- 
boselii, a cheltuielilor 
și a vremii irosite — 
nu renunți la suma 
depusă inițial.

Acest mod de or
ganizare a deservirii 
populației ne pare 
de-a dreptul absurd, 
cu totul anapoda. In 
ciuda sesizărilor fă
cute, a propunerii 
noastre ca formele 
necesare să se facă la 
Baia, nu s-a rezolvat 
încă nimic.

Cerem și pe această 
cale măsuri din par
tea forurilor respec
tive pentru înlătura
rea unor asemenea 
practici de către Di
recțiile regionale ale 
transporturilor auto.

para- 
fi de- 
situat 
metri

Dobrogea
*

Un grup de locuitori 
din comuna Cogealac

toral al unei construcții 
aduse aici parcă anume 
să trezească uimire. O ui
mire care crește cu fie
care pas, âpropiindu-te. 
Căci bufetul cu grădină 
de vară „Terasa Turist"
— și despre el este vor- 

■ ba — reprezintă o ciuda
tă îngemănare de 
doxuri. Dacă n-ar 
cît faptul că, deși 
la cîteva sute de
de centrul orașului, e im
posibil să-i ghicești pre
zența înainte de a ajunge 
în dreptul lui și încă ar 
fi un motiv suficient de 
mirare. Aici însă ești pus 
într-o adevărată încurcă
tură : îmbietoarele terase
— promițătoare belvederi
— enigmatice și mute 
precum însuși Sfinxul, te 
obligă să-ți pui întreba
rea : „Unde-i irjtrarea?". 
Nu că n-ai 
sînt chiar 
din păcate, 
există nici 
vreo reclamă.

Ușile sînt închise 
tru că bufetul cu grădină 
de vară „Terasa Turist" 
este deschis numai noap
tea. Cine vrea să admi-

vedea ușa — 
două — 
închise.

firmă,

dar, 
Nu 

nici

pen-

citronadă sau ori- 
alta. Din păcate 
gazdele sînt năzu- 
și frumusețea su- 

a teraselor rămîne 
: în miezul

„Terasa

bere, 
care 
însă, 
roase 
dică 
pustie în miezul zilei, 
căci „Terasa Turist" 
este... un local de noapte. 
N-a fost concepută ca a- 
tare. A fost realizată în
tr-o arhitectură care — 
deși nu excelează prin 
trăsături specifice — își 
capătă strălucirea maxi
mă sub razele solare. Al
bul tencuielii, griul pie
trei și roșul cărămizii se 
întregesc iscusit în lumi
nă cu verdele vegetației. 
Clădirea a crescut parcă 
o dată cu iarba și cu co
pacii, din însăși seva as
pră a dealului. O străju
iește un nuc bătrîn. Ima
ginația arhitectilor ar fi 
vrut s-o boteze deci „Te
rasa Nucului", 
că ar fi avut 
mec, că ar fi 
personalitate.
i-au spus, 
Turist".

Să profităm totuși de 
nepotrivita pustietate di
urnă și să cercetăm mai

Ni se pare 
mult far- 

conturat o 
Gazdele 

însă, „Terasa

★

le necesare 
luat însă.

Scrisoarea 
rilor din 
mai ridică o proble
mă care ar trebui să 
stea în atenția între
prinderii „Combusti
bilul" Dobrogea. Este 
vorba de cererea a 
sute de salariați din 
comunele Rîmnic, Fin- 
tînele, 
lac și 
mutat 
lemne 
amplasat 
fără drumuri de ac
ces și legătură telefo-

nu s-auNota redacției
Verificarea de că

tre redacție a confir
mat pe deplin relată
rile sesizării. De alt
fel, din unele scrisori 
primite, reiese că nu 
numai D.R.T.A. Do
brogea folosește a- 
cest sistem, criticat 
și cu alte prilejuri 
în paginile „Scînteii". 
Era de așteptat ca, în 
urma semnalelor pre
sei, Ministerul Trans
porturilor Auto, Na
vale și Aeriene să ia 
măsuri pentru înlă
turarea- unor -astfeț mică^ Amplasarea u- 
de anomalii. Măsuri- nui asemenea depozit

locuito- 
Cogealac

Săcele, Cogea- 
altele de a fi 
depozitul de 

de la Mocani, 
în cîmp,

la Baia, Mihai Vitea- 
zu sau Cogealac ar fi 
nu numai in folosul 
cetățenilor, ci și în 
acela al întreprinde
rii „Combustibilul" 
însăși. Acum, trans
porturile de cărbuni 
și deșeuri destinate 
încălzitului trec prin 
stațiile C.F.R din co
munele amintite, ca 
să ajungă, la Mocani, 
la depozit. Se risi
pesc astfel fonduri, 

uzează 
auto, se i 
de muncă.

Sfatul popular 
gional ar trebui 
curme cît mai grab- 
nic această situație.

se mijlpace 
irosesc zile

re-
să

I
I

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în noul car
tier Smirodava, din orașul Roman, s-a terminat 
construcția unei noi școli cu 16 săli de clasă. 
Localuri noi de școală au fost construite și în 
comunele Borlești, Dumbrava Roșie, Tupilați, 
Mînăstirea Cașin, Vînători și în alte așezări 
din regiunea Bacău. Totodată, s-au executat lu
crări de reparații la școlile mai vechi. în pre
zent se face aprovizionarea cu mobilier, ma
nuale și materiale didactice. Pentru materiale di
dactice au fost repartizate fonduri în valoare de 
3 300 000 lei.

îndeaproape 
edificiului. Pot 
simultan 350 de 
100 în sală, 150 
superioară, 100 
inferioară. Dar 
prima terasă și nu vezi 
mese în așteptare. In 
schimb, sus mobilierul e 
înghesuit și ceva îți spu
ne că toate cele 250 de 
locuri de pe ambele te
rase au fost adunate aici. 
Ciudățeniile sporesc dacă 
privești în jur. Delicata 
tîmplărie metalică a să
lii este vopsită la exte
rior într-o culoare maro
nie. fără noimă, de par
că la execuție s-âr fi ter
minat toate vopselele și, 
nemairămînînd decît un 
bidon în magazie, s-a 
dispus : „dați-i drumul 
cu asta". Mai jos. prețio
sul aluminiu al balustra
dei de la scară este fi
xat în niște șuruburi gro
solane. Jardinierele — 
cam înalte — și soclul 
din mozaic au fost colo
rate în mod inexplicabil 
în negru. Ringul de dans 

lăsat la nivelul gene- 
al pardoselii — ris- 

să fie invadat de me-
In sfîrșit, deasupra 

capului plutește o pergo- 
lă, un grătar uriaș din 
beton armat, care nu 
peste mult timp va fi îri- 
veșmîntat în plante căță
rătoare. Foarte frumos, 
nimic de zis, numai că 
lamelele grătarului sînt 
greoaie, de ele se rea- 
zămă niște stîlpi puși „de 
frumusețe" (deoarece nu 
susțin nimic), iar peste 
toate, grijulii, gazdele au 
bătut șipci de brad pe 
care au început să așeze 
plăci verzi de ondolux. 
Probabil ca nu cumva 
orchestra să facă guturai 
în caz de ploaie ! Că plă
cile și însăși ideea de a 
acoperi... o pergolă sînt 
un nonsens devine inu
til să 
cînd 
vară 
orele 
turor prevederilor cu care 
a fost însoțită la proiec
tare. Desigur, cele pome
nite mai 'sus, însumate, 
micșorează valoarea arhi
tecturală a construcției. 
Am putea adăuga — la 
capitolul observații — 
faptul că o parte din de
pozite nu sînt ventilate 
și că functionarea servi
ciilor este oarecum stîn- 
jenită de rezolvarea ne
clară în plan a fluxului 
alimentelor pe parcursul 
preparării.

Am revenit după ora 
deschiderii în acest local 
care, prin concepție și 
amplasare, era destinat
— așa cum am mai spus
— admirării peisajului și 
poate visării. Am dezle
gat atunci multe para
doxuri și am înțeles mul
te ciudățenii. Mesele fu
seseră transportate de pe 
terasa inferioară pe te

ral 
că 
se.

mai spunem atunci 
însăși grădina de 
funcționează între 
19 și 1, contrar tu-

rasa superioară nu pen
tru că, 
departe 
matorii 
lipsă de 
serviciul ospătarilor, 
pentru că peisajul 
ziua se vedea la 
bine de jos ca și 
— devenea după 
serii neinteresant, 
va prezenta interes, 
colo, pe terasa de sus, 
ceva care trebuia nu nu
mai auzit dar și văzut, 
ceva teribil, în stare să 
modifice orarul de func
ționare al unui local și 
să răscolească întreg ora
șul : în fiecare noapte, 
între orele 19 și 1, cîntă 
aici — „pentru dumnea
voastră".— o formație de 
tineri de tip „beatles". 
adusă <se spune) tocmai 
din... Rîmnicu Vîlcea. Și 
în fiecare noapte pe terasa 
de sus e învălmășeală : 
lumea se adună „ca să 
vadă", stă în picioare pe 
intervale — desigur, pu- 
țirti sînt cei veniți să 
facă o consumație serioa
să — iar ospătarii se 
strecoară, cu mari sfor
țări, prin mulțime. De a- 
ceea, dacă veți dori cînd- 
va să vizitați noua tera
să din Pitești, • cel mai 
bun lucru este să treceți 
pe acolo ziua, cînd nu 
funcționează ca local.

aflîndu-se prea 
de oficiu, consu- 
ar fi reclamat o 
promptitudine în 

Ci 
care 

fel de 
de sus 
lăsarea 
Altce- 

a-

NOI COMPLEXE 
DE DESERVIRE

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii"). — La Baia Mare s-a 
dat în folosința un nou com
plex de deservire al coopera
ției meșteșugărești. Clădirea 
modernă, cu trei nivele, dis
pune de aproape 20 de încă
peri cu o suprafață totală de 
peste 840 m.p. Aici vor func
ționa secții de încălțăminte- 
comenzi și reparații, confecții 
pentru bărbați, femei și copii, 
tricotaje, plăpumărie și frize
rie. Ultimul etaj al clădirii este 
rezervat secției de proiectări 
de construcții pentru locuințe 
particulare. Ea va lucra în 
colaborare cu secția de con
strucții din cadrul cooperati
vei „Unirea" și va satisface 
cererile oamenilor muncii care 
doresc să-și construiască lo
cuințe proprii.

Complexe comerciale și de 
deservire au mai fost date 
anul acesta în funcțiune și pe 
străzile Valea Roșie și Cio
canului din Baia Mare. In pre
zent alte unități similare se 
construiesc în noul cartier de 
locuințe de pe malul rîului 
Săsar.

In urma publicării articolului 
„în bazinul carbonifer al Olteniei 
transportul de la sat la mină pre
zintă neajunsuri" — „Scînteia" din 
19 iulie a.c. — Direcția regională 
de transporturi auto-Oltenia ne-a 
răspuns că lipsurile semnalate au 
fost remediate. Starea tehnică a 
parcului auto s-a îmbunătățit prin ' 
aprovizionarea cu piesele necesare 
și completarea numărului de meca
nici la lucfările de întreținere. S-a 
amenajat o rampă pentru spălat 
și gresat autovehiculele. Un revi
zor tehnic urmărește executarea 
lucrărilor de întreținere a mașini
lor și verifică starea tehnică a 
acestora. înainte de plecarea în 
cursă. S-au luat totodată măsuri 
ca pe noile trasee Horăști-Micu- 
lești-Slivilești, unde drumul este în 
pantă, să circule autocamioane 
special amenajate pentru trans
portul muncitorilor.

★
Ministerul învățămîntului ne-a 

răspuns, în legătură cu articolul 
„Pregătirea educatorului" publicat 
în „Scînteia" din 14 iulie a.c., că 
s-au studiat propunerile făcute în 
legătură cu perfecționarea pregăti
rii viitorilor profesori pentru ac
tivitatea educativă în rîndul pio
nierilor și s-au luat unele măsuri. 
La liceele pedagogice de învățători 
s-a introdus un curs de „Psihologie 
pedagogică", concomitent cu pre
darea noțiunilor de psihologie a 
copilului. De asemenea, s-a pre
văzut un obiect nou de învățămînt 
pentru anul V și anume „Munca 
educativă cu pionierii", 
menirea de a familiariza 
profesori cu principalele 
revin cadrelor 
ția tineretului.

didactice

care are 
pe viitorii 
sarcini ce 
în educa

★
la articolul „De ceRăspunzînd

se degradează fructele și legumele 
desfăcute prin rețeaua comercială", 
din „Scînteia" din 26 iulie a.c., 
întreprinderea orășenească pentru 
valorificarea legumelor și fructe- 
lor-București ne informează asu
pra măsurilor luate. S-a stabilit 
să se primească de la furnizori 
numai produse de bună calitate, 
legumele și fructele care nu co
respund cerințelor fiind respinse 
și returnate. Produsele primite de 
la furnizorii din țară sînt livrate 
numai prin autorecepție. A fost 
completat numărul de achizitori re
partizați pe lingă gospodăriile con-

tractante și s-a intensificat con
trolul în unitățile de desfacere a 
legumelor și fructelor. în sectoa
rele de muncă unde s-au constatat 
deficiențe din partea unor lucră
tori s-au luat măsuri de sancțio
nare a celor vinovați.

★
într-o corespondență intitulată 

„Oficierea căsătoriei", publicată în 
ziarul nostru, se arăta printre-- al
tele că la Sfatul popular al 'ora
șului Mediaș nu sînt asigurate 
condiții corespunzătoare pentru 'ofi
cierea căsătoriilor. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular informea
ză redacția că lipsurile au fost în
lăturate. Oficiul de stare civilă — 
cuprinzînd și „sala căsătorii
lor" — a fost mutat în t-a-

. mere corespunzătoare. S-au luat 
măsuri de dotare a acestei săli cu 
mobilierul necesar.

★

In legătură cu articolul „De rr® 
sînt necesare remedieri la blou'n- 
rile noi publicat în „Scînteia" 
din 9 iunie a.c., am primit un răs4 
puns de la Comitetul executiv k : 
Sfatului popular al orașului Ploiești, 
în care se arată că, într-adevăr, cen
tralele termice nr. 5 și 6, care 
deservesc 23 blocuri noi de locuin
țe în cuartalul Ploiești-Nord, nu 
funcționau cu întreaga lor capaci
tate și erau deservite numai de 
un singur schimb de fochiști In 
urma măsurilor luate, centrala 
termică nr. 6 a fost dată în exploa
tare cu întreaga capacitate. Am
bele centrale termice funcționează 
în prezent cu două schimburi de 
fochiști.

★
,.Reclamați!, sesizări, 
din ziarul nostru a

La rubrica 
răspunsuri", 
fost publicată scrisoarea unui ce
tățean care arăta că trec săptă- 
mîni pînă ce poți obține audiență 
Ia serviciul de reglementare a 
spațiului locativ al raionului 16 
Februarie din București. Comitetul 
executiv al sfatului popular raio
nal ne comunică că a stabilit ca la 
acest serviciu să se țină audiențe 
de două ori pe săptămînă și anume 
marți și joi, între orele 17—20. 
Totodată s-a mai hotărît.ca cetă
țenii cu situații deosebite să fie 
primiți în audiență în -- oricare zi 
de lucru din cursul • săptămînii, 
urmînd a li se rezolva cererile în 
termen și. cu simț de răspundere.

;#
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Arh. Gh. SASARMAN
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După o scurtă perioadă de renovare, Castelul Huniazilor primește din nou vizitatori Foto • Agerpreș
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Tovarăși și tovarășe,
Sînt deosebit de grele și du

reroase aceste clipe, cînd ne des
părțim pentru totdeauna de to
varășul Leontin Sălăjan. Pierde
rea sa așterne doliul în inimile 
întregului nostru popor, pe care 
tovarășul Sălăjan — ca militant 
al partidului și statului — l-a 
slujit în permanență cu abnega
ție și înflăcărare.

Viața celui pe care-1 condu
cem astăzi pe ultimul său drum 
s-a împletit strîns cu viața oa
menilor muncii exploatați și asu
priți, din rîndul cărora s-a ridicat. 
Cunoscînd încă din anii de uceni
cie traiul plin de suferință și mi
zerie al muncitorimii, ridieîndu-se 
cu revoltă împotriva nedreptăți
lor sociale, tovarășul Leontin Să
lăjan și-a aflat din fragedă tine
rețe locul în rîndurile mișcării 
muncitorești revoluționare.

Activînd în rîndul sindicatelor 
unitare, care sub îndrumarea și 
conducerea Partidului Comunist 
Român militau pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, des
fășurau o luptă grea împotriva 
exploatării, pentru drepturi și li
bertăți democratice, tovarășul 
Sălăjan a luat parte activă, în 
cadrul comitetului de conducere 
al sindicatului ceferiștilor din Ti
mișoara, la organizarea a nu
meroase acțiuni muncitorești. încă 
de pe atunci, el și-a afirmat cali
tățile de revoluționar, atașamen
tul său profund față de cauza cla
sei muncitoare, a poporului ro
mân. Intrarea sa în rîndurile 
partidului comunist — încă în 
anii cînd acesta se afla în adîncă 
ilegalitate — a fost rezultatul 
evoluției firești a conștiinței sale 
de clasă,, al trăsăturilor sale de 
luptător comunist, al patriotismu
lui său fierbinte. Aceste înalte 
trăsături ale muncitorului înain
tat, ale comunistului, i-au adus 
prețuirea, încrederea și stima to
varășilor cu care a lucrat, a mun
citorilor români, maghiari și de

V'

&BJ

Tovarăși,
Cu inimile îndoliate, aplecînd în 

bernă drapelele de luptă ale uni
tăților, soldații, subofițerii, ofi
țerii și generalii armatei socialiste 
române dau un ultim onor gene
ralului de armată Leontin Sălă
jan, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mi
nistrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

Ne luăm rămas bun cu nemăr
ginită durere de la dumneavoas
tră, comandant iubit și respectat, 
care în înalta funcție pe care v-a 
încredințat-o partidul n-ați pre
cupețit nici un efort, v-ați dăruit 
cu pasiune talentul, priceperea, 
întreaga capacitate de muncă 
pentru dezvoltarea și întărirea 
forțelor armate — scut al apără
rii cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a libertății, indepen
denței și suveranității patriei.

în calitate de șef al Marelui 
Stat Major, de prim locțiitor al 
ministrului, iar din 1955 ca mi
nistru al forțelor armate, tova
rășul Leontin Sălăjan a militat 
neobosit pentru aplicarea cu fer
mitate și consecvență a politicii 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român, de întărire a 
capacității de apărare a patriei.

în anii revoluției populare, ai 
construcției socialismului, prin 
grija partidului, armata a fost în
zestrată cu armament și tehnică 
modernă, au fost formate cadre 
militare valoroase de comandanți, 
activiști de partid, ingineri și teh
nicieni, au fost — an de an — 
instruite și educate contingente 
de ostași bine pregătiți, stăpîni pe 
meseria armelor, apărători de nă
dejde ai țării.

întruchipînd în persoana sa 
trăsăturile minunate ale militan
tului revoluționar crescut și călit 
de partid la școala luptei pentru 
fericirea celor ce muncesc, ca
litățile comandantului de tip nou, 
tovarășul general de armată 
Leontin Sălăjan a dat o prețioasă 
contribuție la toate aceste reali
zări, a fost și rămîne pentru noi 
toți un exemplu de slujire cu de
votament și abnegație a interese
lor patriei și poporului.

Una din trăsăturile sale carac
teristice a constituit-o preocupa
rea permanentă pentru educarea 
comunistă, patriotică a militarilor 
de toate gradele, în spiritul dra
gostei nețărmurite față de patrie, 
popor și partid, al slujirii mă
reței cauze a socialismului. El a 
adus un aport de seamă la per
fecționarea procesului de instru
ire și educare a trupelor, dînd 
iersonal un exemplu viu de mun- 
1 intensă pentru continua deșă- 
-șire a propriei pregătiri mili- (Age;

alte naționalități din Banat și 
Oradea, unde în fruntea organi
zațiilor regionale de partid a adu,s 
o prețioasă contribuție la organi
zarea luptelor revoluționare îm
potriva fascizării țării și a războ
iului hitlerist.

Personalitatea tovarășului Leon
tin Sălăjan, capacitatea de mun
că, talentul și priceperea sa și-au 
găsit o puternică afirmare în anii 
construcției socialiste a țării, ani 
în care pînă în ultimele zile ale 
vieții, el a muncit neobosit, cu 
fermitate și pasiune revoluțio
nară, pentru înfăptuirea politicii 
partidului de făurire a unui vii
tor luminos și fericit poporului 
român, pentru dezvoltarea și în
tărirea forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

Clasa noastră muncitoare, oa
menii muncii, pășind mereu 
înainte, strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
Comitetului său Central, ureînd 
ferm noi și noi înălțimi, pe calea 
socialismului și comunismului, 
cinstesc și vor cinsti întotdeauna 
pe fiii credincioși ai clasei mun
citoare, ai poporului, care și-au 
închinat întreaga viață cauzei 
progresului și prosperității Româ
niei, fericirii poporului. în rîndu
rile acestora, tovarășul Leontin 
Sălăjan și-a cîștigat, prin munca 
și lupta sa, un loc de cinste.

Aducîndu-ți un ultim omagiu, 
tovarășe Sălăjan, clasa muncitoa
re, oamenii muncii își exprimă 
hotărîrea neabătută de a nu-și 
precupeți forțele pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al IX-lea al 
partidului, de a lupta cu avînt 
și abnegație pentru ca patria 
noastră socialistă să devină mereu 
mai puternică, mai înfloritoare, 
iar viața poporului mai bogată în 
împliniri, așa cum ai dorit-o, și 
pentru a cărui cauză ai luptat și 
muncit fără preget de-a lungul 
vieții tale.

Adio, dragul nostru tovarăș 
Leontin Sălăjan 1 

tare. Cadrele de ofițeri și subofi
țeri, masele de ostași i-au simțit 
în permanență dragostea și căl
dura, exigența și principialitatea, 
permanenta sa preocupare pentru 
nevoile lor materiale și spirituale.

Militarii armatei noastre — de 
la soldat la general — vor păstra 
veșnic vie în inimi amintirea to
varășului general de armată 
Leontin Sălăjan, fiu credincios 
al partidului și poporului, luptă
tor devotat pentru socialism, pen
tru întărirea și înflorirea patriei 
noastre.

Soldații, ofițerii, generalii for
țelor noastre armate încredințea
ză Comitetul 
lui, guvernul 
cu fermitate 
neabătută a 
Comunist Român 
capacității de apărare. însufle
țiți de un fierbinte patriotism, ei 
se angajează să muncească neobo
siți pentru însușirea temeinică a 
măiestriei militare, pentru ridica
rea continuă a pregătirii de luptă 
și politice. Forțele noastre armate 
își vor îndeplini întotdeauna cu 
cinste misiunea sfîntă încredin
țată de partid de a apăra cuceri
rile revoluționare ale poporului, 
suveranitatea și independența 
Republicii Socialiste România.

Adio, scumpe tovarășe general 
de armată Leontin Sălăjan !

Central al partidu- 
țării, că vor . lupta 
pentru înfăptuirea 
politicii Partidului 

de întărire a

(Urmare din pag. I)

pelul îndoliat prezintă onorul. 
Fanfara intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Aici, în fața monumentu
lui, are loc mitingul de doliu.

Deschizînd mitingul, tova
rășul DUMITRU POPA, mem
bru supleant, al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc București'al P.C.R.. a spus: 
încercăm cu toții o grea și pro
fundă durere conducind pe ul- 
timul său drum pe tovarășul 
Leontin Sălăjan, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, general de armată, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România. 
Cu inimile îndoliate 
cu emoție și adine respect în 
fața memoriei sale pe care o 
vom cinsti veșnic.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, general-colonel Ion Io-

ne plecăm

Tovarăși și tovarășe,
Prieteni,
Cu inimile adine îndurerate ne 

despărțim astăzi de iubitul nos
tru tovarăș de muncă și de luptă, 
Leontin Sălăjan, fiu devotat al 
partidului comunist și al po
porului român, militant neobosit 
pentru cauza socialismului, pen
tru întărirea și prosperitatea Ro
mâniei 
noastră

socialiste. Spre marea 
întristare, a tuturor, 

moartea l-a smuls dintre noi 
prematur, în deplinătatea for
țelor sale creatoare.

Prin încetarea din viață a to
varășului Leontin Sălăjan, parti
dul și statul pierd un activist 
de seamă, care și-a consacrat 
toate forțele sale luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, ce
lor mai nobile și înalte idealuri 
ale poporului român.

Activitatea de comunist și pa
triot înflăcărat a tovarășului Le
ontin Sălăjan, întreaga sa viață 
— de la muncitorul înaintat par
ticipant la acțiunile organizate 
de partidul comunist pentru eli
berarea națională și socială, pen
tru progresul și înflorirea țării, 
pînă la marile răspunderi de 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român si minis
tru al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste' România — sînt 
un exemplu de dăruire si atașa
ment nemărginit față de cauza 
partidului și a poporului, cauză 
pe care a servit-o întotdeauna cu 
nestrămutată credință.

în anii cînd partidul organi
za și conducea lupta maselor 
populare împotriva fascismului, a 
aservirii țării față de Germania 
hitleristă, Leontin Sălăjan s-a 
format ca luptător revoluționar 
într-un centru cu vechi tradiții 
muncitorești, la Timișoara. Aici, 
de timpuriu a învățat la școala 
aspră a vieții să urască exploa
tarea și asuprirea, să se ridice 
cu dîrzenie împotriva lor, călin- 
du-se în focul bătăliilor de cla
să, la a căror organizare a con
tribuit cu toate forțele sale. El 
a participat neînfricat, mereu 
activ, la luptele muncitorești și 
la demonstrațiile populare or
ganizate de partid, Ia lupta 
pentru apărarea drepturilor de
mocratice, a libertății și inde
pendenței României. în condu
cerea organizației locale de 
partid din Banat, el s-a afirmat 
ca unul dintre organizatorii ac
țiunilor de sabotare a mașinii de 
război hitleriste, ai luptelor con
duse de 
a țării

După 
clocotul 
lare organizate de partid pentru 
cucerirea puterii politice și dez
voltarea țării pe o cale nouă, 
Leontin Sălăjan, muncind fără

partid în această parte 
împotriva fascismului, 

eliberarea României, în 
uriașelor mișcări popu-

Adio, drag și neuitat tovarăș 
de luptă I

Marți au continuat să aibă loc 
în întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole, mitinguri de doliu 
în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Leontin Să
lăjan.

La mitingul de la Uzinele 
„Timpuri Noi" din Capitală. 
Gheorghe Ionescu. directorul u- 
zinei, a evocat personalitatea to
varășului Leontin Sălăjan, care 
și-a închinat întreaga viață pen
tru înfăptuirea marilor idealuri 
ce călăuzesc întregul popor ro
mân.

opt generali. Intr-o 
impresionantă, în a- 
Internaționalei, si- 

coborît într-una din

niță, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
Alexandru Drăghici, membru 
al Prezidiului Permanent și al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorii de partid și de 
stat înconjoară sicriul care este 
purtat de 
atmosferă 
cordurile 
criul este 
criptele de la baza hemiciclu- 
lui monumentului. în văzduh 
răsună 21 salve de artilerie.

Pe lespedea de granit negru 
gravat:e

LEONTIN GH. SĂLĂJAN
19.6.1913 — 28.8.1966

oSînt date care marchează 
viață pusă în slujba cauzei 
partidului, luptei revoluționare 
a clasei muncitoare, înfăptuirii 
celor mai înalte idealuri de li
bertate, independență și pro
gres ale poporului român, întă
ririi și înfloririi patriei socialiste.

(Agerpres) 

preget, cu pasiune, în conduce
rea organizațiilor regionale Ba
nat și Oradea ale Partidului Co
munist Român și în aparatul Co
mitetului Central, s-a evidențiat 
ca activist energic și hotărît, in
tegru și perseverent, punîndu-și 
în slujba revoluției tot ce avea 
mai bun. cunoștințele și expe
riența, abnegația și devotamen
tul. Pentru calitățile sale, el a 
fost ales în Comitetul Central 
încă de la Conferința Națională 
a P.C.R. din 1945, membru su
pleant al Biroului Politic în 1955, 
iar la Congresul al IX-lea 
membru al Comitetului Executiv, 
în colectivul unit de conducere 
a partidului și statului, el și-a 
adus contribuția de preț la în
tărirea continuă a rîndurilor par
tidului, la conducerea operei de 
construire a socialismului și la 
făurirea noii orînduiri sociale.

Partidul și guvernul dau o 
înaltă apreciere meritelor de sea
mă ale tovarășului Sălăjan în în
făptuirea politicii de dezvoltare 
a forțelor armate, de ridicare a 
pregătirii lor de luptă și poli
tice, de întărire continuă a po
tențialului de apărare a patriei.

în conducerea forțelor armate 
ale Republicii noastre, unde și-a 
desfășurat cea mai mare parte 
a activității sale de după elibe
rare, Leontin Sălăjan a activat 
cu toată energia, și-a dăruit în
treaga sa pricepere și capacitate 
organizatorică. Conștient că, în 
orice muncă s-ar afla, activistul 
de partid trebuie să fie stăpîn 
pe cunoștințele specialității sale, 
el a muncit cu perseverență 
pentru a-și perfecționa continuu 
pregătirea militară. Cu deosebită 
pasiune, el a militat pentru for
marea de cadre militare, pentru 
educarea ostașilor în spiritul 
muncii neobosite închinate pros
perității poporului, al dragostei 
fierbinți față de patrie, față de 
cauza partidului și socialismului, 
pentru ca forțele noastre armate 
să fie la înălțimea sarcinii în
credințate de popor de a apăra 
cuceririle revoluționare, suvera
nitatea și independența tării. El 
a fost un militant neobosit al 
politicii partidului de strîngere 
a legăturilor de prietenie fră
țească dintre armata română și 
armatele celorlalte 
liste, pentru apărarea 
securității popoarelor.

în îndelungata sa 
de aproape 30 de ani, 
rile partidului, s-a format acti
vistul de partid, omul de stat, 
conducătorul militar — Leontin 
Sălăjan. El s-a afirmat ca orga
nizator priceput al maselor și 
neobosit propagandist al politicii 
partidului, ca unul din .militanții 
de seamă, crescut și educat de 
partid în lupta revoluționară, în 
procesul de edificare a socialis-

țări socia- 
păcii și a

activitate, 
în rîndu-

în cadrul mitingului metalur- 
giștilor de la Uzinele „Vulcan" 
a luat cuvîntu’. și tehnicianul Ma
rin Popescu. Trista veste ne-a 
îndurerat profund pe noi toți — 
a spus el. Iubindu-și fierbinte 
țara pe care din anii tinereții 
și-a dorit-o liberă și prosperă, 
tovarășul Sălăjan a trăit viata 
unui adevărat revoluționar.

în cuvinte pline de căldură, 
muncitoarele Gheorghița Sofîlcă 
și Elisabeta Dicu de la Filatura 
românească de bumbac au subli
niat meritele deosebite ale tova
rășului Leontin Sălăjan în con
struirea socialismului, în întări
rea statului nostru.

Un miting de doliu a avut loc 
și la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, la care au 
luat parte salariații acestui mi
nister și ai Ministerului Industriei 
Metalurgice.

La mitingul de doliu de la Ate
lierele de zonă C.F.R. din Oradea 
au participat sute de muncitori 
ceferiști, muncitoare de la fabrica 
de textile din localitate, un mare 
număr de cetățeni din circum
scripția electorală Oradea-Nord, 
al căror deputat în Marea Adu
nare Națională a fost tovarășul 
Leontin Sălăjan. în cuvîntul său 
mecanicul de locomotivă loan 
Baru a spus printre altele : L-am 
cunoscut pe tovarășul Sălăjan 
încă din anul 1945, cînd îndepli
nea funcția de secretar al fostei 
regionale de partid Bihor. A fost 
un exemplu.de corectitudine, cin
ste și modestie, un bun organiza
tor, calități care i-au atras în
crederea și stima tuturor celor 
care l-au cunoscut.

Și furnaliștii Combinatului si
derurgic de la Hunedoara s-au 
întrunit într-un miting de doliu 
unde au luat cuvîntul maistrul 
Toma Adam și muncitorii Aurel 
Mihăilescu Nicolae Mărcu- 
lescu. 

mului. Noi, cei care am lucrat 
împreună și l-am cunoscut în
deaproape, atît în anii ilegalită
ții cît și după aceea, în munca 
dusă în comun în conducerea 
partidului și în . guvern, i-am 
prețuit întotdeauna energia, pu
terea de muncă, perseverența, 
caracterul său optimist, grija 
față de oameni.

Tovarășul Sălăjan a întru
chipat înalte trăsături morale pe 
care partidul nostru le cultivă 
zi de zi în rîndurile comuniști
lor — patriotismul fierbinte, în
crederea în forțele maselor mun
citoare și slujirea lor cu devota
ment, fermitatea în lupta împo
triva dușmanului, principialita
tea, spiritul de sacrificiu, pasiu
nea în muncă. Aceste trăsături 
i-au adus dragostea și stima to
varășilor săi, a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a între
gului nostru popor.

Iubindu-și fierbinte patria pe 
care a dorit-o mereu mai puter
nică și prosperă. Leontin Sălă
jan a avut fericirea de a trăi o 
viață plină de patos revoluțio
nar, de a vedea împlinindu-se 
idealurile pentru care a luptat 
sub steagul glorios al partidului 
comunist. Prin lupta și efortu
rile clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, sub conducerea 
partidului comunist, România a 
devenit o țară liberă și înflori
toare, în care poporul, stăpîn pe 
soarta sa, își făurește propriul 
său viitor — un viitor de lumină 
și bunăstare.

Cinstirea cea mai de preț pe 
care oamenii muncii din patria 
noastră o aduc tuturor acelora 
ce și-au consacrat viața intere
selor poporului, înfloririi națiu
nii române este nesecata energie 
cu care întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, 
muncește pentru a înfăptui mă
rețul program elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru a ri
dica pe culmi tot mai înalte ale 
civilizației și progresului patria 
noastră scumpă — România so
cialistă.

în aceste clipe, cînd cu pro
fundă durere ne despărțim de 
tine, dragă tovarășe Sălăjan. îți 
aducem în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consi
liului de Miniștri, al tuturor co
muniștilor și al întregului popor 
român, un ultim salut și prino
sul ' nostru de recunoștință pen
tru tot ceea ce ai dăruit parti
dului. poporului român și pa
triei socialiste în întreaga ta ac
tivitate revoluționară. Neștearsă 
va dăinui figura ta luminoasă în 
inimile noastre !

grelele suferinți pe

munci- 
Virgil 

Diaco- 
au ex-

îmi aduc aminte de anii uce
niciei, de 
care le-am împărtășit în tinere
țe în vremea cînd am cunoscut 
pe tovarășul Leontin Sălăjan, ce 
muncea umăr la umăr cu noi în 
această uzină — a spus Ion Albu. 
inginer-șef la uzinele..,Unio“ din 
Satu Mare. De atunci au trecut 
ani în care vechiul nostru tova
răș de muncă, crescut și călit de 
partid în lupta revoluționară, a 
devenit unul din activiștii săi 
de seamă adueîndu-și din plin 
contribuția la înfăptuirile de as
tăzi ale poporului nostru.

în fața sutelor de constructori 
de tractoare din Brașov, 
torii Simion Săpunaru. 
Baras, maiștrii Dumitru 
nescu și Ioana Constantin 
primat hotărîrea lor de a omagia 
memoria celui dispărut prin tot 
ce poate aduce mai bun un mun
citor T- munca sa, rezultatele tot 
mai bogate ale activității sale de 
înfăptuire a sarcinilor trasate de 
partid.

Un emoționant miting de do
liu a avut loc și la cooperativa 
agricolă de producție din Episco
pia Bihor unde tovarășul Sălă
jan a poposit de multe ori. In
ginerul agronom Felicia Bărbuș, 
Iosif Racz, președintele coope
rativei, brigadierul Carol Varga 
au amintit întîlnirile lor cu to
varășul Sălăjan.

Mitinguri de doliu au mal a- 
vut loc la Uzinele de aluminiu 
de la Slatina, exploatarea mi
nieră Petrila, centrul feroviar Si- 
meria, Atelierele „16 Februarie" 
din Cluj, Uzinele „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, Direc
ția regională C.F.R. Craiova, uzi
nele mecanice Turnu Severin, de 
piese auto Colibași, sodice „Go
vora", „Progresul" din Brăila. 
Șantierele navale și sfaturile 
populare din Galați și Constanța. 

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Leontin Sălă
jan, Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au trimis Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România o tele
gramă în care se spune:

„Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. exprimă profunde con
doleanțe în legătură cu pierderea 
timpurie a activistului de seamă 
al Partidului Comunist Român și 
al Republicii Socialiste România, 
membrul Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul for
țelor armate ale Republicii So
cialiste România, generalul de ar
mată Leontin Sălăjan, care și-a 
dedicat forțele și cunoștințele 
operei de construire a socialis
mului în România, creării și în
tăririi forțelor sale armate.

Oamenii sovietici împărtășesc 
durerea poporului român cu oca
zia grelei pierderi".

De asemenea, pe adresa Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a sosit o telegramă de 
condoleanțe din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, în care se spune :

„Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și Consiliul 
de 'Miniștri al R. P. Bulgaria ex
primă sincere și cele mai profun
de condoleanțe în legătură cu în
cetarea prematură din viață a 
membrului Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și ministrul

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri au 
continuat să sosească numeroase 
telegrame de pe întreg cuprinsul 
țării prin care se exprimă con
doleanțe în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului Leon- 
tin Sălăjan.

S-au primit telegrame din par
tea : colectivelor de muncă de 
la Uzina constructoare de vagoa
ne din Arad, Fabrica de strun
guri Arad. Combinatul de alumi
niu Slatina. Uzinele ..1 Mai“-Plo- 
iești, „Tehnometal" Timișoara,

Schela petrolieră Boldești, Rafi
năria Ploiești. Uzinele de utilaj 
Tîrgoviște. de alumină din Ora
dea, textile Moldova-Botoșani, 
Mecanică-Timișoara. de vagoane 
„Arad", „Independența" - Sibiu, 
combinatele de industrializare a 
lemnului Suceava, chimice Făgă
raș și Tîrnăveni, chimico-meta- 
lurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Baia Mare. Universita
tea „Al. I. Cuza" din Iași. Insti
tutul medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, cooperativele agricole de 
producție din Cetate-Oltenia, Fo- 
răști-Suceava, Tîrgu Frumos- 
Iași. Nazna — Mureș-Autonomă 
Maghiară. G.A.S. Girov-Bacău.

Ieri, în unitățile militare au 
continuat să aibă loc adunări de 
doliu în care au luat cuvîntul 
generali, ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri, gradați și soldați.

Tovarășul Leontin Sălăjan — 
arăta colonelul P. Teică — ne-a 
vizitat unitatea cu cîtva timp în 
urmă. Am participat la numeroase 
activități pe care le-a condus. 
Ceea ce îl caracteriza era căldura 
sufletească, calmul, grija părin
tească ce o purta față de ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și mi
litari în termen. Amintirea sa va 
rămîne întotdeauna în 
noastre.

în garnizoana Oradea, 
lul-maior Gh. Crăciun, 
I. Popa, St. Neagoe și alți vorbi
tori au evocat cu emoție perso
nalitatea celui dispărut.

Aceleași sentimente le-au ex
primat militarii din garnizoana 
Brașov, prin ofițerii Gh. Minar, 
P. Ivanovici, Gh. Cărtuță, pre
cum și cei din Școala militară 
superioară de ofițeri „Nicolae 
Bălcescu" din Sibiu, militarii de 
toate gradele din forțele armate 
ale Republicii Socialiste România. 

forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, general de ar
mată Leontin Sălăjan.

Noi deplîngem, împreună cu 
dumneavoastră, dragi tovarăși, 
încetarea din viață a lui Leontin 
Sălăjan, fiu credincios al Parti
dului Comunist Român, militant 
consecvent pentru prietenia și 
colaborarea dintre armatele și 
popoarele noastre, care și-a în
chinat viața victoriei socialismu
lui în Republica ^Socialistă Ro
mânia frățească". |

Pe adresa președintelui Consi
liului de Miniștri ’al Republicii 
Socialiste România, Ton Gheorghe 
Maurer, a sosit o telegramă de 
condoleanțe din partea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Josef 
Cyrankiewicz, în care se «nun'4'

„în numele guvernul 
blicii Populare Polone 
personal vă exprim dv 
prim-minîstru. profun 
și condoleanțe în 1< 
pierderea timpurie a 
Leontin Sălăjan, ge 
mată, membru al 
Executiv al Comiteti 
al Partidului Comuni 
ministrul forțelor ar 
publicii Socialiste E 
nent activist de par. 
al României prietene

La Ministerul Ți„ 
mate ale Republici u 
te România au sosit telfi, 
de condoleanțe din partea 
nistrului forțelor armate 
luționare ale Cubei. Râul Cfv 
Ruz; ministrului apărării na 
nale a Republicii Democ 
Germane, general de arn 
Heinz Hoffmann ; secretarului 
stat pentru problemele apăr 
naționale a R.S.F. Iugoslavia 
neral de armată Ivan Gosn

inimile

genera- 
ofiterii

\;șu'-. 
ombi-
1 ora-

Direcția regionala de t 
forestieră Hunedoara, 
regională C.F.R. Brașov 
tor organizații econom’' 
nale. Uzina de anve' 
biana". Fabrica de i 
Tricotaje Bucure” 
autocamioane 
Fabrica de țevi > 
natul de cauciuc 
șui „Gheorghe ____ .
Combinatul chin A Craiova, U- 
zina centrală de preparare a mi
nereurilor și Combinatul chimi- 
co-metalurgic din Baia Mare, 
Uzinele „Independența" Sibiu. 
Laminorul de tablă și grupul 1 
șantiere construcții-montai din 
Galați. Uzinele de utilaj greu 
„Progresul“-Brăila. Eleetrocen- 
trala „Doicești". Fabrica de anti
biotice Iași, Atelierele de reparat 
material rulant „16 Februarie"- 
Cluj, Șantierul naval Oltenița, 
întreprinderea de construcții si
derurgice Hunedoara, exploatări
le miniere Baia Sprie și Șuior. 
Rafinăria Dărmăneșt.i. întreprin
derea de forai Tg. Ocna. Com
plexele C.F R. Galați și Baia 
Mare. C.I.L. Pitești și Bacău.

Au mai sosit telegrame de Con
doleanțe idin partea : Trustului 
Gostat Arad, Uniunii regionale a 
C.A.P. din regiunea Cluj, S,M.T. 
Castelu, Frumușica și Sîntana. 
G.A.S. Panciu și Codlea, ccopera
tivelor agricole de producție Boc- 
sig și Mavrodin. De asemenea, a 
sosit o telegramă de condoleanțe 
din partea locuitorilor comunei 
Santău. locul de naștere al tova
rășului Leontin Sălăjan.

Condoleanțe au transmis, de a- 
semenea, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, filialele din 
Iași si Cluj ale Academiei, Uniu
nea Ziariștilor, Direcția regională 
de sistematizare, arhitectură si 
proiectarea construcțiilor Ploiești, 
precum și colectivele unor insti
tuții spitalicești.

Numeroase telegrame au fost 
trimise din partea organizațiilor 
de partid din întreprinderi, insti
tuții și de la sate, din partea sfa
turilor populare, consiliilor locale 
sindicale, organizațiilor U.T.C. și 
de femei etc.

Au sosit, de asemenea, nu
meroase telegrame semnate de co
mandanți de unități militare din 
țară, de ofițeri, subofițeri și os
tași ai forțelor noastre armate.

La Consiliul de Miniștri au so
sit, de asemenea, o serie de tele
grame de condoleanțe din partea 
unor reprezentanți ai cultelor din 
țara noastră.

Numeroase alte telegrame de 
condoleanțe au fost primite la 
Consiliul de Stat, Consiliul de Mi
niștri și Ministerul Forțelor / 
mate ale Republicii Soci? 
România.

exemplu.de
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Adele statutare

ÎN FACULTĂȚILE de fizică
Populară București ale mișcării pionierești

Cercetarea științifică constituie 
una din componentele principale 
ale activității universitare. De a- 
proape trei veacuri, marile idei 
care au dat strălucire culturii uni
versale și au contribuit în cel mai 
înalt grad la progresul științei au 
apărut și s-au dezvoltat în cadrul 
Almei Mater. Galilei și Newton au 
fost profesori universitari, ca Ein
stein și Bohr în zilele noastre. Și în 
universitățile românești au luat fiin
ță școli științifice, au lucrat iluștri 
oameni de știință ale căror lucrări 
au însemnat o valoroasă contribu
ție la știința mondială, deși activi
tatea lor nu s-a bucurat totdeauna 
de meritata atenție a oficialităților 
din trecut.

Abia din 1948, după reforma în- 
vățămîntului, activitatea științifică 
universitară a intrat într-o tot mai 
mare măsură în atenția forurilor 
superioare, acordîndu-i-se un spri
jin larg, baza ei materială aflîn- 
du-se în continuă dezvoltare. S-au 
creat asifel condiții favorabile pen
tru un aport substanțial al cadre
lor și laboratoarelor universitare la 
dezvoltarea cercetărilor științifice 
în patria noastră.

Cu toate acestea, în activitatea 
didactică, precum și în cea științi
fică, sînt prezente și la noi, ca în 
toate universitățile din lume, anu
mite carențe, generate de vechile 
practici universitare. A apărut o 
problemă care se dezbate astăzi pe 

mondial ; modernizarea mun-
e.
.academic” al cerce- 
e, individual prin 
>e mai potrivește cu 
>lexă a muncii din 
oderne. Investigația 
rploare și profun- 
! practică în insti- 
ri cu faimă mon- 

/oară în colective 
nzînd specialiști în 

ramuri ale științei, 
pe bună dreptate 
ițifică a trecut în 

.e la faza de „ate- 
,uzină”. In faza de 

-torul executa sin- 
iitreagă de operații a- 

adere finalizarea muncii 
aza de „uzină", obiecti- 
mult mai complexe și un 

-divid nu mai poate săvîrși 
x gamă â operațiilor de cer- 
ecesare.

îndelungată, cercetarea 
.1 din universitate s-a ținut 
de cerințele producției, în- 

ă în chingile așa-zisei 
pentru știință", temele a- 
irezentînd adeseori o im- 

■ninoră pentru progresul 
cunoașterii științifice, 

putem întîlni și astăzi în 
e universitare cercetări 

interes restrîns, care 
3 fapt irosire de timp, 
î energie.
țctuale ale Consiliului 
Cercetării Științifice, 
programului unitar de 
nțifice merg pe linia

de prof. dr. docent 
Nicolae BÂRBULESCU 

decanul Facultății de fizică 
a Universității din București

de a elimina cu hotărîre din 
planurile de cercetare științifică 
ale laboratoarelor universitare te
mele minore, acestea fiind înlo
cuite cu teme de evidentă valoare 
aplicativă, strîns legate de dezvol
tarea producției. Dacă în trecut 
orientarea tematicii științifice era 
supusă arbitrarului, ea se alcătu
iește astăzi ținîndu-se seama atît 
de necesitățile majore ale dezvol
tării științei, cît și ale societății. A 
subliniat de altfel tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. : „Este necesar să se 
întărească legătura între știință și 
producție, astfel ca ceea ce se

PUNCTE DE VEDERE

Circa 9 000 de cursanți 
de toate vîrsiele și pro
fesiile au urmai 
rile Universității 
lare București 
de învățămînt 
Preferințelor și 
cupărilor variate le-au 
răspuns prin lecțiile 
și conferințele ținute 
oameni de știință, ca
dre didactice univer
sitare, scriitori, critici 
literari și de arfă, 
specialiști cu înaltă ca
lificare din diferite do
menii de activitate. Au 
fost predate cursanților 
cunoștințe grupate în 
cadrul a 23 de cicluri 
diferite din domeniul 
științelor sociale, știin
țelor naturale, tehnici' 
moderne și limbi stră
ine.

S-au ținut și pentru 
marele public neîn- 
scris la cursuri nume
roase simpozioane, con
ferințe care s-au bucu
rat de o largă partici
pare. Activitatea a fost 
continuată și în tot 
cursul vacanței de 
vară. Un mare număr 
de cursanți și-au com
pletat cunoștințele teo
retice prin documentare 
practică pe teren. S-au 
făcut deplasări în Del
ta Dunării, la Curtea de 
Argeș, Porțile de Fier, 
pe șantierele vestigiilor 
arheologice și istorice 
din Dobrogea și sudul 
Transilvaniei etc. La Si
naia, Predeal, Techir- 
ghiol 
activ'latea 
fele 
vară” 
flafi

în prezent, principala 
preocupare a Universi
tății Populare din Ca
pitală o constituie pre-

tica”, „Relații internațio
nale contemporane".

In acest an vor fi 
predate 28 de cursuri 
pe tematici diferite, la 
care se adaugă preda
rea limbilor străine — 
rusă, engleză, franceză, 
germană, spaniolă, ita
liană. în funcție de nu
mărul solicitant)lor și de 
existenta 
dactice s-a 
posibilitatea 
rii de cursuri și 
predarea altor 
străine.

Universitatea 
Iară București va 
nua să organizeze nu
meroase manifestări pu
blice, care completează 
orizontul ascultătorilor 
în special pe linia ac
tualității în toate do
meniile. Lunar aproxi
mativ 100 de conferen
țiari se vor deplasa în 
centre de regiuni, ra
ioane, uneori și la safe, 
pentru a tine conferin
țe, a lua parte la sim
pozioane, mese roiunde 
și diferite întîlniri. Se 
va extinde ajutorul me
todic pe care Univer
sitatea Populară Bucu
rești îl acordă celorlal
te universi 
din țară, | 
și prin 
broșuri și 
celor mai I 
rinfe.

înscrierile la cursu
rile de cultură ge
nerală ale Universi
tății Populare Bucu
rești încep la 5 sep
tembrie, iar pentru cele 
de limbi străine la 
26 septembrie ; reîn- 
scrierile pentru anii II 
și III se fac între 15 și 
24 septembrie.

nm DE CERINȚEcursu-
Popu- 

în anul 
trecui.
preo-cu necesitățile practice evidente, 

asigurarea utilizării ei raționale și 
cu maximum de randament, orga
nizarea — pe această bază — a 
unor strînse legături de informare 
și colaborare cu industria — nu 
pot decît să stimuleze cercetarea 
universitară. De pe urma unor ase
menea măsuri ar avea de profitat 
atît învățămîntul superior, cît și 
industria.

Organul de conducere al unui 
asemenea centru ar putea fi Con
siliul științific al facultății, iar per
sonalul științific — cadrele didac
tice ale facultății, de la șefii de 
catedră pînă la tinerii preparatori, 
în măsura în care ei nu cumulează 
munci științifice în alte instituții de 
cercetare ale Academiei sau de
partamentale. Un asemenea centru 
ar elimina paralelismele existente, 
ar evita dispersarea inutilă a 
forțelor în cercetări minore, asigu- 
rîndu-se un potențial științific de 
calitate.

în condițiile actuale, astfel de 
centre de cercetări ar putea func
ționa chiar în incinta facultăților, 
recurgîndu-se la o repartiție mai 
rațională a spațiului existent. în ce 
privește fizica, direcțiile principale 
de cercetare pot varia de la un 
centru la altul, potrivit condițiilor 
locale. Bunăoară, la Facultatea de 
fizică a Universității din București 
ar putea fi următoarele : acustica 
și ultraacustica, fizica plasmei, a 
semiconductorilor, fizica polimerilor 
și geofizica.

în facultățile noastre de fizică 
există astăzi multe energii tinere, 
entuziaste, care, deși nu sînt înca
drate în institute de cercetare, re
prezintă totuși un 
țial științific. Prin 
țelor de cercetare 
deschide multiple
afirmare pe tărîmul științei unui 
mare număr de cadre universitare.

cadrelor di- 
prevăzut 

orgamză- 
pentru 

limbi

se 
noul 

în
de

Popu- 
conti-

După cum se știe, Plenara C.C. 
al P.C.R. din aprilie 1966, dezbă- 
tînd căile de îmbunătățire a acti
vității pionierești, a hotărît ca or
ganizația de pionieri din țara noas
tră să aibă organe de conducere 
proprii, care să lucreze nemijlocit 
sub îndrumarea organelor de 
partid. Complexele sarcini ce re
vin profesorilor și învățătorilor în 
perfectionarea activității pionie
rești au creat o atmosferă anima
tă, de dezbateri și schimb de opi
nii. Una din ideile prezente me
reu în discuții este aceea a rolu
lui de comandant de detașament a 
profesorului diriginte sau învăță
torului, la care am să mă refer și 
eu în cele ce urmează.

Măsura de a numi comandanți 
de detașamente cadre didactice mi 
se pare deosebit de judicioasă. 
In școală s-a discutat nu o 
dată despre nevoia unității de 
cerințe în munca educativă. Dar 
cred că de realizarea în 
tică a acestui important 
cipiu pedagogic se va 
vorbi pe drept cuvînt abia
cum înainte. Același om care edu
că elevul prin lecții își va conti
nua activitatea educativă și după 
ce a coborît de la catedră, în alt 
mod, dar cu același scop. Profeso
rul sau învățătorul, prin pregătirea 
lui profesională, prin cunoașterea 
psihologiei copilului, a caracteru
lui și particularităților de vîrstă, 
va putea dezvolta în rîndurile pio
nierilor, mai bine decît o făcea in
structorul de pînă acum, conștiin
ța îndatoririlor ce le revin ca șco
lari. Exemplul cadrului didactic 
care va 
nierești, 
calitatea 
constitui
viața de zi cu zi a copiilor.

Valorile noi ale pedagogului, da
torită pregătirii lui profesionale și 
a cunoașterii nemijlocite a vieții 
copilului, vor influența și întări
rea conștiinței patriotice a tinere
tului. Adunările cu temă, vizionă
rile de filme, excursiile la locuri 
istorice, valorificarea lucrărilor 
proprii ale pionierilor, conduse 
în viitor de profesori, vor trebui 
să dezvolte interesul pentru cu
noașterea trecutului glorios de 
luptă al poporului nostru, prețui
rea pentru tradițiile înaintate de 
luptă ale clasei muncitoare și ale 
partidului său comunist, mîndria 
patriotică pentru mărețele reali-

găfirile pentru noul an 
de învățămînt. Condu
cerea universității a luat 
măsuri pentru strînge- 
rea legăturii cu marile 
uzine, a elaborat un 
program înnoit pentru 
cursurile acestui an.

Ce aduce nou ca te
matică și conținut acest 
program ?

Răspîndirea sistemati
că a culturii naționale și 
universale, a cuceririlor 
știin|ei, tehnicii, litera
turii, artei, în etapa 
pe care o parcurge în 
prezent omenirea, 
concretizează în 
an de învățămînt 
tr-un program 
cursuri îmbogățit.

In domeniul știinfelor 
sociale, istorice și al fi
lozofiei vor putea fi au
diate 
conomia 
României” — 
propune să 
ze sistematic 
litatea construcției 
nomice socialiste ; 
enciclopedie" — 
cadrul i 
întîlnire 
riul va 
trei-patru 
domenii diferite de 
noștințe referitoare 
realitatea social-cultu- 
rală românească din 
trecut și prezent, la 
realizări din toate sec
toarele științei și crea
ției artistice, la prezen
tarea unor genii ale o- 
menî-ii sau ale unor 
monumente de civiliza
ție. Printre cursurile nou 
introduse se numără : 
„Problemele filozofice 
ale șfiin(ei”, „Știin|a și 
tehnica în via(a societă
ții”, „Matematica mo
dernă”, „Automobilul", 
„Arhitectura și urbanis-

cursurile : „E-
națională a 

care își 
înfăfișe- 

acfua- 
eco- 

,Mica 
în 

fiecare 
audito- 

pe 
din 
cu

la

căreia
cu

fi axată 
i teme

ifăji populare 
printre altele 
tipărirea de 
multiplicarea 

bune confe-

descoperă pe tărîmul cercetării 
să-și găsească aplicarea în pro
ducție. La rîndul ei, producția tre
buie să împingă mereu înainte 
cercetarea științifică, cerîndu-i, so- 
licitîndu-i să rezolve noi și noi 
probleme'.

In toate universitățile mari de pe 
glob se observă astăzi tendința de 
a lega puternic cercetarea funda
mentală de cea aplicativă. în 
S.U.A., în Japonia și în alte țări, 
instituțiile de învățămînt superior 
au în programele lor probleme de 
cercetare importante, care intere
sează producția. Realizările remar
cabile obținute în marile universi
tăți ale lumii demonstrează tot
odată că stimularea cercetării 
aplicative în universitate nu poate 
să nu impulsioneze și cercetarea 
fundamentală. Istoria fizicii cu
noaște multe cuceriri științifice la 
care s-a ajuns pornindu-se de la 
probleme de interes pur practic. 
Un exemplu îl constituie principiul 
al doilea al termodinamicii, a că
rui descoperire este legată de cer
cetările privind îmbunătățirea ran
damentului mașinilor cu vapori.

Consider că în condițiile ac
tuale, în facultățile de fizică, mo
dernizarea cercetării științifice ar 
fi favorizată — după cum s-a pro
cedat de altfel la multe universi
tăți din lume — de organizarea 
unui centru de cercetare (care nu 
ar necesita de fel investiții supli
mentare), chemat să coordoneze și 
să conducă întreaga activitate 
științifică din facultatea respectivă, 
pe deasupra barierelor tradițio
nale existente între catedre. Cen
tralizarea aparaturii științifice 
existente, completarea ei potrivit

important poten- 
regruparea for- 
pe facultăți s-ar 

posibilități de

Predeal,
și-au desfășurat 

așa-numi- 
de
a-

„universită|i 
pentru cei 

la odihnă.

B. MAXIMILIAN
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0 LUlRARE despre publicațiile literare
7

prac- 
prin- 
putea 
de a-

generații de pio- 
azi izvorul unor 
domenii de lucru 
Ne mai despar- 

de începerea

Casa creației populare 
din București este deschisă 
în aceste zile o expoziție a ar

tiștilor plastici amatori

XIX. Din acest stu- 
rezultat un volum 
(poate prea masiv 
ceeâ. ce comunică

Munca depusă de Ion 
Vitner pentru elaborarea 
volumului consacrat pu
blicațiilor literare socia
liste de la sfîrșitul seco
lului XIX este negreșit 
importantă, soldîndu-se 

' "cu bune rezultate. O cer
cetare migăloasă a cu
prins în zona ei de investi
gație întreaga publicisti
că socialistă de profil li
terar de la sfîrșitul se
colului 
diu a 
masiv, 
pentru
în mod real), alcătuit de 
fapt din cîfeva analize 
de profil monografic des
pre Contemporanul, Școa
la Nouă, Literatură și 
Știință, Evenimentul lite
rar, Munca științifică și li
terară, cît și scurte anali
ze ale unor publicații în
rudite, precum Lupta, A- 
devărul literar. Pagini li
terare ș.a.

Cu o arie de investi
gație atît de cuprinză
toare, volumul are meri
tul de a fi lărgit limitele 
informațiilor știute des
pre problematica bele
tristică în publicațiile li
terare din acea vreme.

Dincolo de unele ches
tiuni de profil, specifice 
fiecărei publicații în par
te, autorul volumului 
urmărește cîteva pro
bleme de interes pro
eminent, așa cum s-au re
flectat în epocă. Printre 
acestea, interes major 
prezintă polemica Ghe- 
rea-Maiorescu, polemica 
„artă pentru artă — artă 
cu tendință" prilejuită de 

■r'icișarea de spadă 
Vieața lui Vlahuță 

rațiile socialiste, 
și profilul con- 
le literatură so-

nele două pro
re cele amin-

bucurat în ge- 
atenție în lite- 

specialitate,

organiza activitățile pio- 
exigența sporită față de 
propriei lui munci, vor 
un puternic imbold în

zări obținute de poporul nostru în 
construirea socialismului.

Aș vrea să mă opresc în această 
ordine de idei asupra însemnătății 
organizării — în mod științific și 
la puterea de înțelegere a pionieri
lor — a vizitelor la locurile și mo
numentele istorice, la expoziții, 
muzee, a vizionărilor de spectacole. 
Am spus în mod științific, deoarece 
consider că pînă în prezent multe 
din acțiunile de acest gen au fost 
considerate ca simple plimbări. 
Valorificarea educativă a acestor 
forme de activitate pionierească 
prin discuții atractive, organizate 
ulterior va contribui la creșterea 
demnității, cinstei, curajului, la 
formarea conduitei ireproșabile în 
toate împrejurările vieții.

Cei care am lucrat zi de zi, an 
de an, cu multe 
nieri, întrezărim 
noi preocupări și 
ale pedagogului, 
te puțin timp
noului an școlar și deci de 
noua formă de muncă în rîndurile 
pionierilor. Pornind de la preve
derile statutului și regulamentului 
mișcării pionierești, care constituie 
un îndrumar prețios pentru ca
drele didactice, trebuie să ne gîn- 
dim de pe acum ce sarcini ne re
vin, ce măsuri trebuie să luăm în 
cadrul unităților noastre școlare. 
Rezultatele muncii în această di
recție vor fi condiționate, în pri
mul rînd, de alegerea diriginților 
care vor îndeplini munca de co
mandanți, de pregătirea lor profe
sională și politică. La școala unde 
lucrez. împreună cu secretarul or
ganizației de partid am pregătit 
de pe acum alegerea lor, ținind 
seama de rezultatele obținute în 
munca educativă din anii trecuți.

Va trebui să formăm un puter
nic și închegat colectiv de coman
danți în cadrul unității, să acțio
năm în strînsă legătură cu coman
damentul raional și cu familiile 
copiilor, asigurînd unitatea de ce
rințe și de influențe educative a 
tuturor acestor factori. Buna ori
entare și desfășurare a muncii 
pionierilor depinde de felul cum 
profesorii comandanți vor solicita 
și folosi sprijinul organizației de 
partid. Lucrînd în lumina noului 
regulament al organizației pionie
rilor, munca va fi mai atrăgătoare, 
mai interesantă, plină de momente 
creatoare.

Adam CALIMAN
directorul Școlii generale nr. 175, 
raionul Grivifa Roșie — București

tite, s-au 
neral de 
ratura de 
autorul a adăugat fapte
lor și interpretărilor cu
noscute elemente noi, în
tregind fenomenul cu va
lențe și valori utile. El 
creionează un tablou 
elocvent al unei epoci 
în care 
terialistă premarxistă și 
marxistă s-a bucurat de 
interesul și simpatia unor 
creatori de seamă, de- 
terminînd mutații de im
portanță hotărîtoare. în- 
tr-adevăr, cum de alft'el 
e știut, estetica materia
listă premarxistă și apoi 
cea marxistă au consti
tuit o realitate în lumea 
literară și științifică a 
timpului, determinînd nu 
numai 
multă 
ilor 
cului, 
tul 
a 
în

estetica ma-

pentru 
a poziți- 

esteti- 
începu- 
directii, 

orientări

știrbirea 
vreme 

autonomiei 
dar și

unei noi 
unei noi 

istoria noastră litera
ră. Intr-adevăr, crezurile
estetice militante afirma
te la noi pentru prima 
oară de Dacia literară 
sînt' reluate dintr-o altă 
perspectivă și cu alte fi
nalități în publicațiile so
cialiste 
veacului 
te apoi, 
veau ele 
tica poporanismului și 
semănătorismului, stăru- 
indu-se asupra necesită
ții unei literaturi care să 
reflecte dezideratele spe
cifice, sociale și naționa
le ale poporului român.

Un interes special pre
zintă problema formă
rii 
teratură 
credem 
meritul 
căutat 
vedere 
capitole. Autorul a de-

de la sfîrșitul 
XIX și continua- 
în ceea ce a- 
pozitiv, de este-

problema 
conceptului de 

socialistă 
că într-un fel 

volumului trebuie 
în punctele de 
aduse în aceste

11-
Și

monstrat la obiect, chiar 
dacă nu întotdeauna cu 
amplitudinea de idei ne
cesară, că Dobrogeanu- 
Gherea este, în fond, re
prezentantul unei întregi 
direcții intelectuale a 
timpului, altfel spus că 
el are precursori imediați 
în gîndirea filozofică es
tetică românească din a 
doua jumătate a veacu
lui XIX. Analiza lucrări
lor de estetică ale unor 
personalități reprezenta
tive, cum sînt Vasile 
Conta,

mitrescu-Iași și mai 
țin cunoscutul Al. 
Djuvara (autorul, în 1883, 
al unui volum compact, 
Idealism și naturalism) — 
toți reprezentanți ai. bur
gheziei radicale și care 
priveau cu simpatie efor
turile cercurilor socialiste 
românești — este în a- 
cest sens utilă. Urmărind 
genetic istoricul formării 
conceptului de literatură 
socialistă, autorul relevă 
elementele estetice con
stante pe care s-a struc
turat : cultivarea folcloru
lui, a tradiției epocii de 
la 1848 și a marilor va
lori ale literaturii noastre 
din a doua jumătate a 
veacului trecut, configu- 
rînd în ansamblu matri
cea națională a acestui 
concept. E evidențiat a- 
poi înțelesul în epocă al 
conceptului : literatura
socialistă ca expresie a 
mentalității, sensibilității 
și aspirațiilor proletaria-

ideea unei 
raport cu 

ale culturii

tului, principiul tenden
țiozității, umanismul so
cialist, angajarea creato
rului, prețuirea și culti
varea realismului critic.

De adăugat faptul de
monstrat de autor că 
apariția acestui concept 
în literatura noastră a- 
testă cert 
priorități în

' alte zone
europene din secolul XIX, 
care aveau să abordeze 
problemele aplicării mar
xismului la literatură 
după ce aceasta 
stituise 
biectul 
piu și

Ceea
preciabil volumului sem
nat de Ion Vitner este 
ambiguitatea formulei a- 
doptate. Autorul a osci
lat între formula mono
grafiei și cea a studiu
lui de sinteză și, nepu- 
tîndu-se hotărî pentru 
una din ele, le-a utili
zat pe amîndouă. A- 
ceastă formulă oarecum 
hibridă este sursa celor 
mai multe dintre caren
țele vizibile ale lucrării. 
Repetițiile se țin lanț în 
dauna clarității expunerii; 
cititorul se întîlnește me
reu cu probleme enunțate, 
comentate și chiar anali
zate în altă parte. A- 
poi, autorul a proce
dat ca și cum ar opera 
pe un teren gol, cînd, de 
fapt, multe dintre pro
blemele aduse în discu
ție s-au bucurat în ulti
mele două decenii 
mai înainte de 
cercetătorilor 
Spunînd aceasta 
ferim nu numai 
cedeul — 
niu — de 
excesivă 
zultatele 
cu foarte 
ale altor

con-
o-

am-
în România 

unui examen 
aprofundat, 
ce dăunează a-

Și 
atenția 
literari, 
ne re
ia pro- 
de stra- 

cu
destul 
a pomeni 
parcimonie re- 
investigațiilor, 

bune rezultate, 
istorici literari,

dar și la sistemul supra
aglomerării lucrării cu 
unele capitole și proble
me aici nu tocmai utile. 
Așa, de pildă, se proce
dează în capitolul dedi
cat revistei Contempora
nul. Sau în cele aproa
pe 80 de pagini consa
crate relatării polemicii 
atît de știută, dintre revis
tele socialiste și Vieața 
lui Vlahuță, cînd ea a 
făcut obiectul unor ample 
comentarii valoroase. Di
dactic, autorul optează 
mereu pentru descriere, 
ignorînd marile posibili
tăți ce le oferă studiul 
de sinteză, ocupînd, în 
consecință, mult spațiu 
cu relatarea amănunțită 
a unor fapte nu întot
deauna concludente.

Din aceste cauze, vo
lumul a căpătat pro
porții excesive, care-1 de
servesc deopotrivă pe 
autor ca și pe cititor.

Ierarhizate și valori
ficate în ordinea sem
nificației și a însemnă
tății estetice și literare, 
problemele dezbătute ar 
fi căpătat sporul ne
cesar de concentrare și 
relief ; acum însă citito
rul riscă să nu poată 
degaja ceea ce este e- 
sențial de amănunte, să 
nu poată desprinde fap
tele caracteristice de ele
mentul anecdotic.

Adăugăm că cititorii, 
după ce biruie dificultă
țile de care se izbesc la 
lectura acestui volum, 
capătă un spor de infor
mații și o înțelegere mai 
aprofundată a problema
ticii de însemnătate este
tică majoră, dezbătută și 
afirmată în publicațiile 
literare socialiste de la 
sfîrșitul veacului trecut.

Z. ORNEA

9 ALFABETUL FRICII : Patria — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, 
Victoria (completare 
18,30; 21, Flacăra (completare 
cialiste) — 15,30; 18,15: 20,45.
9 THErESE DESQUEYROUX : 
16,30; 18,45; 21, Capitol - 9; 
grădină — 19,15; 21,30; Stadionul Dinamo — 
9; 11,15: 13,45: 16: 18,30: 21.
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE :
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, Patinoarul 23 August — 20. Gră
dina „Doina" - 20, Gloria - 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30;
20.45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
9 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : București 
(completare 23 August 1966) — 8,30; 12; 16; 19,30, Grădina
„Progresul" — 20, Aurora — 9,30: 13,15: 17,• 20,45; la gră
dină - 20,30, Melodia - 8,30: 12,15; 16; 19,45.
9 VALSUL NEMURITOR : Cinemateca — 10: 12; 16; .18,30; 21.
9 REPULSIE : Festival (completare Valentin Serov) — 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21 la grădină - 19,45.
9 5 000 000 DE MARTORI I : Lumina (completare Stăvilirea 
torenfilor) - 8,45; 11; 13,15; 15,45: 18,15; 20,45.
o BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Central (completare Orizont 
științific nr. 4) — 8.45: 11: 13,30; 16; 18,30; 21, Drumul Sării
(completare Carne! de schițe) — 15,30; 18: 20,30.
9 JURNALUL
20.45.
9 PROGRAM
9 PROCESUL
11,30: t6; 19,30.
9 PRINTRE NORI — ȘTIINȚA ȘI TEHNICA NR. 16 — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT nr. 46 — SCRISORI DE DRAGOSTE - UN 
SOLIST ȘI UN CUARTET — NUNTA ȚĂRĂNEASCĂ — Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
Volga
9 1N
10,15;
17,15;
tare Picătura) - 9; 12; 15: 18; 21; la grădină - 19.45. Miorița 
(completare Far-West) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45,
Floreasca (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 9; 
12; 15: 18: 21.
9 FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Koprivșcița) — 
8,30-13,30 în continuare; 16; 18,30: 21,15.
9 URME TN OCEAN : Buzesti (completare Vizita conducă
torilor de partid șl de stat în regiunea Oltenia) — 15,30; 18; 
la grădină - 20.
9 FANTOMAS — cinemascop : Cosmos — 15.30; 18; 20,45.
9 COPIII MĂRII — cinemascop : Bucegi (completare Boro
dino) - 9.30, 12- 16; 18,30; 21.
9 ANGELICA. MARCHIZA
Unirea (completare Stupidități) — 15,30; 18:
20,30, Rahova (comple’are Vizita tovarășului
Republica Socialistă România) — 15,30;
20,30, grădina „Vitan" - 20,15.
9 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Vitan —
9 CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop :

Autobiografie) — 9; 11,15;
Pe calea Înfloririi

Republica -
11,15; 13,30;

UNEI FEMEI IN ALB :

13,30; 
patriei

11,30;

16; 
so-

14;- 9;
16; 18,30; 21; la
19,45. Grivița —

Luceafărul — 9;

Union — 15,30; 18; •

PENTRU COPII : Doina — 9.
DE LA NURNBERG (ambele serii) : Doina

- 9; 12- 15: 18; 21.
NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : 
13; 15,45; 18,30; 21,15; Excelsior — 9;

15; 18; 21,

Feroviar — 
11,45; 14,30; 

20 (la ambele completarea Un nasture), Tomis (comple-

„ÎNGERILOR" — cinemascop : 
la grădină — 
Ciu En-lal tn 
la grădină —18;

15,30; 18,15.
Arta (completare

Partidulul slavă) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; la gră
dină - 20.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop ; Munca 
(completare Navigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30.
• ESCROCI! LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Popular (com
pletare Pădurea Blalowieska) — 15.30; 18; 20,45.
• ClINELE DIN
— 15,30; 18; la
• DRAGOSTEA
15,30; 18; 20,45
• COPLAN IȘI
veste neterminată) — 15,30; 18, 20,45.
• PRIMA DEZILUZIE : Viitorul (completare N-o să doară I) —• 
15,30; 18; 20.30.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Colentîna - 15,30; 
18; la grădină — 20.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Mo
dern - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Arenele 
tații - 20.
9 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Progresul (com
pletare Collegium maius al Universității Iagellone) — 
18; 20,45.
• MlINE, MEXICUL I : Lira (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de 
dină - 20,30.
• CELE DOUA
Înfloririi patriei
• MONEDA ANTICĂ : Pacea (completare Tinerețe) — 15,45; 
18-, 20,15.
9 SE ÎNTlMPLĂ NUMAI DUMINICA : Grădina „Expoziția" 
(completare Orizont științific nr. 3) — 19,30.
9 AVENTURA : Grădina „Suceai" — 19,30
9 SOȚIE FIDELA : Grădina „Progresul-Parc" — 20.

BASKERVILLE : Moșilor (completare Liniorif) 
grădină — 20,30.
ȘI MODA : Cringași (completare Crimea) —

4SUMA RISCUL : Ferentari (completare Po

Liber-

15,30;

stat în regiunea Oltenia) — 15,30; 18; la gră-

ORFELINE : Cotrocent (completare Pe calea 
socialiste) — 15; 17,45; 20,30.

16,30

18,15

18,30

— Meciul de fotbal Steaua București — Poli
tehnica Timișoara, contînd pentru a doua 
etapă a campionatului categoriei A.
Emisiune pentru copii și tineretul școlar: 
„Pe ulițele satului românesc". Transmisiune 
de la Muzeul Satului. Gospodărie din re
giunea Argeș.

— Campionatul european de atletism — transmi
siune de la Budapesta.

— Telejurnalul de seară.20.50
21,00 — „ ? “ întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răspuns încă — emi
siune de știință • Pe urmele unei expediții 
științifice românești în Groenlanda ; Șantier 
arheologic la Constanța ; Medicina la daci. 
Prezintă prof. dr. Valeriu Bologa.

21,45 — Film : „Cea mai frumoasă" — o producție a 
studiourilor din R D. Germană.

23,20 — Telejurnalul de noapte.
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au

Etape ale ofensivei
ARMATE ÎN ONOAREA DELEGAȚIILOR GUVERNAMENTALE A R. A. U.

MILITARE DE PESTE HOTARE
Ministrul forțelor armate ale 

Republicii Socialiste România, ge
neral colonel Ion Ioniță, a oferit 
marți la amiază un dejun 
rea delegațiilor militare de peste 
hotare care au luat parte la fune
raliile tovarășului Leontin Sălăjan.

în onoa-

Au luat parte adjuncți ai minis
trului forțelor armate, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

(Agerpres)

■ ■

au părăsit 
militară a 

R. P. Polone, în frunte cu mare
șalul Marian Spichalsky, ministrul 
apărării naționale a R. P. Polone ; 
delegația militară a R. P. Bulga
ria, în frunte cu generalul de ar
mată Dobri D.jurov, ministrul a- 
părării populare a R. P. Bulgaria; 
delegația militară a R. S. Ceho
slovace, în frunte cu generalul de 
armată Bohumir Lomskv, minis
trul apărării naționale a R. S. Ce
hoslovace, care au participat la fu
neraliile tovarășului Leontin Să
laj an.

Marți după-amiază 
Capitala delegația

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegațiile au fost conduse 
de general colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, general 
locotenent Ion Gheorghe, adjunct 
al ministrului, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre ar
mate.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale R. P. Polone, R. P. 
Bulgaria și R. S. Cehoslovace
creditați la București, precum și 
alți membri ai ambasadelor.

a-

(Agerpres)

Ședința de deschidere a reuniunii internaționale

/

de experți cu tema „Educația tineretului universitar

și înțelegere între popoare"
Marți seara a avut loc, la Uni

versitatea din București, ședința 
de deschidere a reuniunii inter
naționale de experti cu tema „Edu
cația tineretului universitar în spi
ritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere intre popoa
re", organizată de Comisia națio
nală a Republicii Socialiste Ro
mânia pentru UNESCO, sub auspi
ciile UNESCO.

La reuniune participă experți și 
observatori 
Directorul 
reprezentat 
derich. La 
Isemenea, 
țrul departamentului „Informații1

■ al Secretariatului UNESCO.
La ședința de deschidere au luat 

, .?te reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului, Ministerului Afa
cerilor Externe, cadre didactice 
universitare.

Au rostit cuvinte de salut acad. 
Gheorghe Mihoc, din partea Comi
siei naționale române pentru 
UNESCO, prof. dr. docent Jean 
Livescu, din partea conducerii Mi
nisterului Invătămîntului, și Nicole 
Friderich, din partea directorului 
general UNESCO.

In biroul reuniunii au fost aleși:

din 18 țări europene, 
general UNESCO este 

de d-ra Nicole Fri- 
lucrări participă, de 

J. Poliakov din ca-

prof. dr. docent Jean Livescu, ad
junct al ministrului îrivățămîntu- 
lui, președinte, Jean Baugniet, pre
ședintele Comisiei naționale bel
giene pentru UNESCO, și Brani- 
mir Iancovici. rectorul Universi
tății din Niș (R S.F. Iugoslavia), 
vicepreședinți, conf. univ. Claudiu 
Ionescu-Bujor. directorul secreta
riatului Comisiei naționale româ
ne pentru UNESCO, secretar.

Pe ordinea de zi a reuniunii sînt 
înscrise : probleme actuale ale în- 
vățămîntului superior : rolul insti
tutelor de învățămînt superior 
în formarea profesională și civică 
a tineretului : măsurile menite să 
contribuie la aplicarea în practică 
a principiilor ..Declarației privind 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare".

Prof. univ. Alexandru Roșea, di
rectorul Institutului de psihologie 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, și prof. univ. H. Roussel, 
de la Universitatea din Lille, au 
prezentat cite un raport referitor 
la problemele care vor constitui o- 
biectul dezbaterilor reuniunii.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

In prima zi a
de la „Nep-Pe verdele gazonului

stadion", tineri budapestani înscriu o 
uriașă emblemă cu insignele Federa
ției internaționale de atletism. Apoi, 
primiți cu aplauze, își fac apariția cei 
care timp de șase zile vor lupta pen-1 
tru un loc cît mai onorabil în com
petiția celor mai buni atleți europeni. 
Delegațiile de sportivi (în total 30) fac 
un tur de pistă și se opresc în fața 
tribunei oficiale. După două scurte 
alocuțiuni, ale președintelui Comite
tului de organizare a campionatelor 
și președintelui Federației internațio
nale de atletism, Istvăn Dobi, preșe
dintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, declară deschisă cea de-a 
opta ediție a campionatelor europe
ne de atletism. Drapelul competiției 
este înălțat pe cel mai înalt catarg, 
Atletul maghiar Klucsar depune jură- 
înîntul în numele participanților. Fes
tivitatea de deschidere ia sfîrșit. în
cepe marea competiție.

Surprizele au apărut chiar din pri
ma zi. Doi mari favoriți, belgianul 
Roelants (la 10 000 m) și, respectiv, 
sovietica Zîbina (la aruncarea greu
tății), nu au reușit să urce nici măcar 
pe treapta a treia a podiumului de 
onoare. începută cu o întîrziere de 
cîteva minute, alergarea pe distanța

Delegația guvernamentală a Re
publicii Arabe Unite, condusă de 
Abdel Mohsen Abul Nur, vicepre
mier al R.A.U. pentru agricultură și 
irigații, care face o vizită oficială în 
țara noastră la invitația guvernului 
Republicii Socialiste România, a so
sit marți la Brașov. Delegația este 
însoțită de Alexandru Albescu, ad
junct. al ministrului comerțului ex
terior.

în cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat uzinele de tractoare din lo
calitate, unde au fost întîmpinați de 
Ion Morega, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini. Aici, ing. Emil Oniga, directo
rul general al uzinelor, a făcut o 
prezentare 
dezvoltării 
unități a 
structoare

Oaspeții au urmărit apoi diferite 
faze ale procesului de producție în 
principalele secții ale uzinei și au 
asistat la o demonstrație a ultime
lor tipuri de tractoare ieșite recent 
din fabricație. Vicepremierul R.A.U. 
și specialiștii care îl însoțesc s-au 
interesat de caracteristicile și ran
damentul tractoarelor, de liniile 
automate de producție și agrega
tele de înaltă productivitate folo
site în uzină.

După-amiază, delegația a vizitat 
cooperativa agricolă de produc
ție și gospodăria agricolă de stat 
din comuna Hărman, din apropie
rea Brașovului. Delegația a fost în- 
tîmpinată aici de Eugen Alexe. 
prim-vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. După prezentarea rezul
tatelor obținute în dezvoltarea pro-

asupra organizării și 
producției acestei mari 
industriei noastre con- 
de mașini.
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ducției agricole și a comunei 
fost vizitate sectoarele zootehnice 
ale cooperativei 
ducție. Oaspeții 
menea, locuințe 
peratori.

agricole de 
au vizitat, de 
ale țăranilor

pro. 
ase- 
coo

★
Din partea vicepremierului 

publicii Arabe Unite Abdel Mohsen 
Abul Nur, ambasadorul la Bucu
rești al R.A.U., Mohamed Fahmy 
Hamad, a depus marți după-amia- 
ză o coroană de flori la cripta to
varășului Leontin Sălăjan.

Cronica

Re-

(Agerpres)

în continuarea vizitei în țara 
noastră, 
sociației 
română 
ții regiunii Dobrogea. însoțită 

Ion Nicolăiescu, vicepreședinte 
comitetului executiv al sfatu- 
popular regional, și de Grigore 

secretar al Consiliului 
A.R.L.U.S.,

membrii delegației A- 
de

au
prietenie

fost marți oaspe-
sovieto-

de 
al 
lui
Muhuleț, 
regional A.R.L.U.S., delegația a 
vizitat acvariul din Constanța, sta
țiunile Mamaia și Eforie Nord, 
precum și cooperativa agricolă de 
producție din comuna Cobadin. Un 
popas a fost făcut la Monumentul 
eroilor marinari sovietici aflat pe 
faleză.

Seara, comitetul executiv al 
sfatului popular regional a oferit 
o masă în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

HAVANA 30 (Agerpres). — La 
Havana s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XII-lea Congres al Cen
tralei revoluționare sindicale a 
oamenilor muncii din Cuba. Con
gresul, la care au participat apro
ximativ 4 000 de delegați, precum 
și invitați de peste hotare, a dez
bătut probleme legate de reorgani
zarea mișcării sindicale cubaneze, 
rolul sindicatelor în dezvoltarea 
producției, precum și unele proble
me politice' internaționale actuale.

în ședința de închidere a luat 
cuvîntul Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C al P.C. Cuban, prim-mi- 
nistru al Republicii Cuba.

Congresul a ales în funcția de 
secretar general al Biroului execu
tiv al Centralei revoluționare sin
dicale a oamenilor muncii din 
Cuba pe Miguel Martin Perez, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist Cuban.

în curînd se va hotărî

asupra Lunii

Dezvoltarea producției 
de echipament energetic
(Urmare din pag. I)

pentru alte centrale de pe rîurile 
interioare, agregate termoenergeti- 
ce de mari puteri, precum și a- 
gregate pentru centralele nucleare, 
însușirea și fabricarea pentru pri
ma oară in țara noastră a unor 
asemenea utilaje energetice consti
tuie sarcini de onoare pentru pro
iecta nții și constructorii noștri de 
mașini.

în acest scop, sînt în curs lucrări 
de dezvoltare a bșzei tehnice ne
cesare fabricației de echipamente 
hidroenergetice la uzinele Reșița, 
atît prin introducerea de mașini- 
unelte capabile să asigure prelu
crarea unor piese de gabarite mari, 
cît și prin crearea de noi capaci
tăți de producție.

Pentru asigurarea- bazei de cer
cetare și proiectare a fost înfiin
țat la Reșița Institutul de proiec
tări de echipamente energetice,

care va fi dotat cu laboratoare co
respunzătoare pentru cercetări în 
domeniul echipamentelor termo și 
hidroenergetice

în ce privește fabricația de ter- 
moagregate, se desfășoară o in
tensă activitate pentru pregătirea 
producției de grupuri termoener- 
getice cu puteri unitare mai mari 
decît cele de pină acum pentru 
centralele termoelectrice clasice și 
nucleare. Producția lor urmează să 
înceapă într-un termen scurt.

Prin înfăptuirea măsurilor pre
conizate. aportul industriei 
structoare 
mează să 
centralele 
ce se vor 
după această dată dezvoltarea e- 
nergiei electrice în țara noastră se 
va baza în principal pe echipamen
te energetice de fabricație româ
nească.

con- 
de mașini din țară ur- 
sporească substanțial în 
hidro și termoelectrice 

instala pînă în 1

Interviu realizat de
Al. PLĂIEȘU

CUM EVREMEA
L ...........  ■------- . ;

led în tară : Vremea s-a menținut 
răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în cursul după-amiezii în sudul 
și estui tării. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între 15 grade la Suceava și 
Rădăuți și 24 de grade la Sînnicolau 
Mare. In București : Vremea s-a men
ținut răcoroasă, cu cerul variabil, mai . 
mult senin după-amiaza. Vintul a su-

flat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 23 de grade.

Timpul prohabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 septembrie : Vreme in general 
frumoasă și în încălzire. Cerul varia
bil. Ploi locale în vestul tării. Vini 
slab, pină la potrivit. Temperaturila 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, mai ridicate în sudul tării, iai 
maximele intre 20 și 30 de grade. în 
București și pe litoral : Vreme în ge
neral frumoasă și in încălzire. Cerul 
variabil, mai mult senin. Vint slab, 
pină la potrivit. Temperatura în creș
tere.

Automobilism intre 17-18 septembrie

RALIUL ROMÂNIEI"
Asociația automobiliștilor din Ro

mânia (A.A.R.) organizează în zi
lele de 17 și 18 septembrie „Ra
liul României' — a doua competi
ție automobilistică rezervată ama
torilor din țara noastră. Concu
rent» vor avea de parcurs 1 512 
km pe următorul traseu : Brașov— 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Piatra Neamț — Gheorghieni — So- 
vata — Tirgu Mureș — Cluj — Ora
dea (aici concurenții vor beneficia

de o noapte de odihnă) — Arad — 
Timișoara — Caransebeș — Sime- 
ria — Sibiu — Rîmnicu Vîlcea — 
Pitești — București.

Pot participa autoturisme de se
rie, proprietate particulară, înma
triculate în România, de orice ca
pacitate, marcă sau tip. înscrierile 
se primesc pină la data de 10 sep
tembrie, la sediul A.A.R. din Bucu
rești, str. Luterană nr, 9.

CAMPIONATELE

MONDIALE

DE VOLEI

MASCULIN

„europenelor" de atletism
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LAGOS 30 (Agerpres). — Gu
vernatorul militai- al provinciei de 
est a Nigeriei, Odumegwu-Ojuk- 
wu, sfidînd guvernul militar cen
tral al It. col. Gowon, a declarat 
luni o zi de doliu pentru cinstirea 
memoriei persoanelor ucise în 
cursul recentei lovituri de stat. Lt. 
col. Yakubu Gowon a calificat ac
țiunea șefului militar al provinciei 
estice drept „neconstituțională". 
El a declarat că acest gest „preju
diciază eforturile care se fac în 
prezent pentru a păstra unitatea 
țării". Pe de altă parte, se rela
tează că liderii provinciei nordice 
a Nigeriei au hotărît, în cursul 
unor dezbateri, ca Nigeria să fie 
transformată într-o federație de 
state autonome, păstrîndu-se cetă
țenie comună pentru toți locuitorii 
țării, independent de provincie. 
Hotărîrile finale în legătură cu 
viitoarea structură politică a Ni
geriei urmează să fie luate la con
ferința națională constituțională, 
care se așteaptă să .aibă loc vineri.

Proiecte 
pentru dezvoltarea 
economiei indiene

DELHI 30 (Agerpres). — La 29 
august, ministrul planificării al 
Indiei Ashoka Mehta, a prezentat 
celor două Camere ale parlamen
tului indian proiectul dezvoltării 
economice a țării în următorii 
cinci ani. Proiectul prevede in
vestiții în valoare de peste 237 mi
liarde rupii, din care 136 miliarde 
vor fi alocate investițiilor în secto
rul economic de stat, 
țional este planificat 
anual cu 5.5 la sută, 
perioadă, se prevede 
sectorul de stat se va 
ajunge să dețină rolul preponde
rent în metalurgie, industria pe
trolieră, industria constructoare de 
mașini, industria energetică, chi
mică, farmaceutică și în alte ra
muri. O atenție deosebită va fi a- 
cordată dezvoltării agriculturii, 
producția de cereale urmînd să 
ajungă în anul 1971 la 120 milioa
ne tone (recolta din anul 1966 a 
fost de 90 milioane tone). în 
acest scop, guvernul indian a 
hotărît să extindă rețeaua de iri
gație cu încă 2 milioane ha.

Venitul na
șă crească 
în această 
în proiect, 
întări și va

de 10 000 m avea să fie una dintre 
cele mai agitate probe ale programu
lui de ieri. După primele ture, ma
ghiarul Mecser se arăta pus pe fapte 
mari, ducînd trena într-un ritm foarte 
rapid. Plutonul rămîne însă compact. 
La șase mii de metri, Roelants își 
aduce parcă aminte că este record
manul european al probei, lansează un 
atac puternic, dar după încă o mie 
de metri plutonul se regrupează și 
lupta începe din nou. în tribune, acla
mațiile nu contenesc. Urmărind pasio
nanta dispută, observăm că dintre cei 
doi concurenți români, Mustață și Ba- 
rabaș, doar primul se menține în plu
ton, însă în postura de... încheietor. 
Lupta se întețește. Au mai rămas de 
parcurs doar șase sute de metri. Sprin- 
tează Haase (R.D.G.), Mecser îl ur
mează imediat, dar pe ultimii 300 
metri alergătorul german, cu un sprint 
de veritabil „vitezist", se detașează 
cîștigînd proba. Mecser — al doilea ; 
sovieticul Nikitenko — al treilea. Fa
voritul probei, Roelants, n-a reușit să 
se claseze nici măcar printre primii 
șase.

A doua surpriză a fost înregistrată 
la aruncarea greutății femei. Tînăra 
sovietică Cijova a dominat autoritar, 
luînd conducerea chiar din prima în-

cercare. Coechipiera ei Zîbina, cotată 
printre favorite, a secondat-o pînă la 
un moment dat, dar în seria încercări
lor finale a fost depășită de Gummel 
și Lange (R.D.G.). Atleta noastră Ana 
Sălăgean a ocupat doar locul opt.

La 20 km marș, victoria s-a decis 
nu cu mult înainte de sosirea pe sta
dion între Lindner (R.D.G.) și Golub- 
nicii (U.R.S.S.), care formaseră un a- 
devărat tandem de-a lungul a mai bine 
de 18 km. Lindner, cu mai multe re
surse în partea finală a tradiționalei 
curse, intră victorios pe stadion la o 
diferență apreciabilă față de mărșă
luitorul sovietic.

Ieri s-au disputat și calificările pro
belor de săritură în lungime (mascu
lin) și ale probei de 100 m plat, în care 
au fost angajați și reprezentanții ță
rii noastre. „Sutistul" Gheorghe Zam- 
firescu a ocupat locul IV în seria sa 
și s-a calificat pentru semifinalele de 
astăzi. Vasile Sărucan cu 7,07 m și 
A. Samungi cu 7,30 m au ratat califi
carea în finala probei de săritură în 
lungime.

Budapesta, prin telefon.

Ion DUMITRIU

CESKE BUDEJOVICE (prin 
fon). — A VI-a ediție a campiona
telor mondiale de volei masculin 
a fost inaugurată marți în cele pa
tru orașe din Cehoslovacia care 
găzduiesc întrecerile grupelor pre
liminare ale competiției: Fraga — 
grupa A, Nitra — grupa B, Ceske 
Budejovice — grupa C și Jihlava 
grupa D. Reprezentativa României 
face parte din grupa C, împreună 
cu cele ale Poloniei, Olandei, R.P. 
Mongole, Turciei (a șasea echipă, 
a Argentinei, nu s-a mai prezen
tat). In această grupă, prima zi a 
programat meciul România — Po
lonia, considerat de specialiști ca 
cel mai important pentru ocuparea 
locurilor 1—2, care — după cum 
se știe — dau dreptul de a parti
cipa în turneul final al campiona
tului. Intîlnirea a suscitat un mare 
interes datorită prestigiului de care 
se bucură cele două echipe pe 
arena internațională. La capătul 
unui ioc viu disputat, aplaudat 
pentru dîrzenia cu care s-a luptat și 
spectaculozitatea fazelor create de 
ambele părți, voleibaliștii polonezi 
au obținut o prețioasă victorie cu 
scorul de 3—2.

Cealaltă partidă desfășurată 
ieri la Ceske Budejovice, Olanda 
— Turcia, a revenit sportivilor o- 
landezi cu 3—0 Astăzi, echipa 
noastră întîlnește selecționaia O- 
landei.

Observatorul pentru 
probleme științifice al 
agenției TASS, Valentin 
Alexeev, scrie, referin- 
du-se la stația automată 
„Luna-11" :

„Succesul repurtat prin 
plasarea pe o orbită cir- 
cumlunară a observato
rului sovietic „Luna-ll“ 
demonstrează încă o 
dată că în istoria cu
ceririi Cosmosului un 
singur an poate deveni 
o perioadă de realizări 
extrem de importante. 
Ritmul ofensivei asupra 
Lunii se accelerează. 
Căci nu au trecut nici 
șapte luni din momen
tul cînd, la 3 februarie, 
a fost efectuată pentru 
prima oară aselenizarea 
lină pe satelitul nostru 
natural a „Lurrii-9", care 
a transmis imagini ale 
suprafeței lunare. De 
altfel, între timp, savan- 
ții sovietici au îndeplinit 
într-un mod strălucit, la 3 
aprilie, programul com
plex al „Lunii-10", care 
a devenit primul satelit 
artificial al Lunii.

Aceste etape ale ofen
sivei asupra Lunii au 
fost trecute cu succes și 
de cercetătorii ameri
cani. Probabil că o eta
pă principial nouă în a- 
cest domeniu va începe 
în momentul cînd omul 
va păși pe suprafața 
Lunii. Nu este greu să 
ne imaginăm întreaga 
complexitate a proble
melor tehnice care vor 
trebui rezolvate înaintea

începerii zborului pilotat 
spre Lună. Președintele 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mstislav Kel- 
dîș, consideră că două 
din aceste probleme sînt 
deosebit de complicate : 
aselenizarea lină și îna
poierea omului de pe 
Lună pe Pămînt. Nu
mai prima din aceste 
sarcini a fost rezolvată.

Cosmonautul sovietic 
Valeri Bîkovski a descris 
în revista „Aviația și 
cosmonautica" trei mij
loace de zbor pe traseul 
Pămînt—Lună și retur : 
1) Nava cosmică poate 
fi plasată pe o orbită 
lunară direct de pe Pă
mînt, 2) nava poate zbu
ra spre Lună de pe o or
bită periterestră, 3) nava 
poate fi plasată mai întîi 
pe o orbită periterestră, 
după care să fie dirijată 
pe o orbită lunară, de 
unde 
urma
Lună. Oricare din aceste 
mijloace ar fi preferat, 
zborul spre Lună rămîne 
o chestiune de cea mai 
mare complexitate teh
nică.

Dar, în fața cercetă
torilor nu se, ridică nu
mai dificultăți de ordin 
tehnic. Este nevoie și de 
date precise despre na
tura Lunii și a spațiului 
care o înconjoară. Stația 
automată sovietică „Lu- 
na-10“ a adus un aport 
remarcabil în acest do
meniu. „Luna-10" a 
străbătut o distanță

cosmonauții ar 
să coboare pe

de 6 milioane de kilo
metri pe o orbită cir- 
cumlunară și a fur
nizat noi date despre 
diferitele radiații, despre 
proprietățile plasmei din 
spațiul circumlunar, des
pre densitatea materiei 
micrometeoriților, cîm- 
purile magnetice și de 
gravitație.

Oamenii de știință so
vietici au subliniat nu 
o dată necesitatea verifi
cării celei mai riguroase 
a tuturor sistemelor na
vei cosmice și tuturor 
condițiilor, înainte ca 
cosmonautului să-i fie 
permis să pornească în
tr-o asemenea călătorie.

Probabil că nimeni nu 
poate să spună cu certi
tudine cînd va avea loc 
această călătorie. Dar 
cine putea presupune la 
sfîrșitul anului 1957, 
cînd în serile de toamna 
oamenii observau deasu
pra orizontului un punct 
strălucitor care se mișca 
încet—primul satelit ar
tificial—că numai după 
trei ani și jumătate va 
deveni cunoscut numele 
lui Iuri Gagarin? Și cine 
poate spune acum cît 
timp va trece între pla
sarea pe o orbită circum- 
lunară a unui satelit ar
tificial și zborul omului 
spre Lună ?

Indiferent cînd se va 
petrece acest lucru, cel 
de-al 11-lea pas făcut 
de oamenii de știință so
vietici spre Lună rămîne 
un jalon memorabil.

F.A.O. și problemele
alimentației
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Ziarul „NEW YORK 
TIMES" publică o cores
pondență din Roma, sem
nată de C. L. Sulzberger, 
despre rolul F.A.O. în 
eforturile pentru satisfa
cerea nevoilor de alimen
tație ale populației glo
bului.

„Organizația pentru 
alimentație și agricultură 
(F.A.O.) a Națiunilor U- 
nite și-a avut masivul 
său cartier general la 
Roma timp de 15 ani și, 
deși mulți nu știu exact 
despre ce este vorba, ei 
se referă încîntați la ini
țialele pe care le pro
nunță ca pe. o parte a 
unui cîntec de leagăn 
din Țara Galilor.

Dar F.A.O. nu este o 
fantezie. Dacă poate a- 
juta omenirea să cultive 
suficiente grine pentru a 
se hrăni... F.A.O. poate 
salva un număr de oa
meni de 10 ori mai mare 
decît numărul celor uciși 
în războaiele din secolul 
nostru."

Arătînd că datorită

progreselor în domeniul 
sănătății și igienei nu
mărul populației globului 
a crescut, o dată cu redu
cerea mortalității infan
tile, a bolilor și a spo
ririi longevității, autorul 
scrie mai departe că este 
necesară o preocupare 
permanentă pentru asi
gurarea hranei corespun
zătoare. Trei măsuri 
sînt, de aceea, necesare :

1. îmbunătățirea pro
ducției pe suprafața de 
pămînt cultivată în pre
zent. 2. Cultivarea unei 
suprafețe suplimentare. 
Există încă în lume în
tinderi vaste necultivate. 
3. Rezolvarea problemei 
recoltării în pustiuri și 
în mări. Regiuni aride 
pot fi făcute să devină 
productive, pe măsură ce 
mijloacele atomice de 
desalinizare a apei pen
tru irigații devin mai 
puțin costisitoare. Și mai 
importante devin ocea
nele, care acoperă 71 la 
sută din suprafața glo
bului. Știința puțin cu-

noscută a hidroponiei 
(știința cultivării plante- 
loi în soluții conținînd 
mineralele necesare, în 
loc de pămînt) speră să 
transforme mările în te
renuri de cultură nu nu
mai pentru alge și plante 
de mare, dar (în puncte 
izolate, ca Malta) și pen
tru legume obișnuite.

F.A.O. pretinde că 
producția de alimente ar 
trebui triplată în anul 
2 000 pentru a asigura 
în mod adecvat hrana 
celor ce voi trăi atunci.

Ca o măsură de ur
gență inițială, dr. B. R. 
Sen. directorul general 
al F.A.O.,. recomandă să 
se dea mai multă atenție 
agriculturii în țările în 
curs de dezvoltare.

O problemă de cea 
mai mare 
se arată 
articolului 
se începe
lor suprafețe lăsate încă 
în seama deșerturilor și 
valurilor.

B. IONESCU

importanță —• 
în încheierea 
— este de a 
folosirea ace-

fele-

nice

Mașina care cînta

vorbirii și primele re
ale modelării electro- 

cuvîntului și înțelegerii

structură metalică
După 19 zile de observații, 

doi astronomi de la Institutul 
de tehnologie din California 
(S.U.A.) au declarat că cometa 
„Ikeya-Seki", descoperită de 
către doi astronomi japonezi, 
este compusă în mare parte 
din elemente metalice. Folo
sind aparate de observație cu 
raze infraroșii, cei doi savanți 
au constatat că temperatura 
cometei crește pe măsură ce 
se apropie de Soare și des
crește în momentul depărtării 
de astru. Concluzia savanților 
americani contrazice teoria 
potrivit căreia cometele ar fi 
compuse din particule 
gheață și praf.

chiar dicjiunea unul om, 
totuși au putut fi distinse 
vintele și melodia.

în cadrul seminarului 
fost prezentate noi date 
privire la teoria formării acus
tice a 
zultate

a

Fizicianul Iiluanian 
Telksnis consideră că în cîțiva 
ani vor apărea primele insta
lații cibernetice sovietice, care 
vor putea „vorbi* și „înțele
ge" vorbirea. Vor fi construite 
mașini care vor vorbi cu omul 
și vor putea fi dirijate de om 
cu ajutorul vocii.

;x:

Pachebotul britanic „Queen Mary" a sosit marți în portul Southapton 
după o traversare a Atlanticului în timpul cel mai scurt: patru zile 

și trei ore

Un viu interes a suscitat la 
seminarul de cibernetică din 
orașul Trakai (Lituania) „ma
șină care cîntă*. Aceasta re
prezintă un model electronic 
al sintezei vorbirii. In timpul 
demonstrației, modelul a pro
nunțat cîteva propoziții, iar 
apoi a cîntat. Este adevărat 
că „vocea* mașinii nu a avut
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Aici, la Atena, este așteptată 
cu viu interes sosirea delegației 
guvernamentale române în frun
te cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
care, la invitația primului minis
tru St. Stephanopoulos, va face 
o vizită oficială în Grecia. A- 
ceastă vizită — prima vizită o- 
ficială în Grecia a unui premier 
român în perioada postbelică — 
constituie o temă principală a 
cotidienelor grecești de toate 
tendințele politice.

O apreciere larg împărtășită 
este că întîlnirea conducătorilor 
României și Greciei constituie o 
urmare și totodată o dovadă a 
evoluției pozitive a relațiilor din
tre poporul român și poporul 
grec, exprimă dorința comună de 
a intensifica legăturile multilate
rale dintre cele două țări. „Vizita 
premierului Maurer la Atena, 
scrie ziarul „Kaihimerini*, este o 
confirmare a climatului de priete
nie existent între cele două țări 
și va oferi părților un prilej în 
plus de a-și dezvolta pe mai de-

parte legăturile lor diplomatice, 
culturale și comerciale*.

Oficiosul guvernamental „Elef- 
teria" califică vizita drept „un 
factor hotărîtor al strîngerii rela
țiilor greco-române”. „Poporul 
grec a considerat întotdeauna 
poporul român drept prieten — 
arată ziarul „Post”. — și, indife
rent de convingeri politice, a 
menținut cu poporul român rela
ții bune ce nu au putut fi tulbu
rate niciodată".

O serie de ziare arată că vi
zita va oferi prilejul pentru a dis
cuta unele probleme rămase 
în suspensie, exprimîndu-și tot
odată încrederea că aceste con
vorbiri vor fi încununate de suc
ces, dat fiind că „ambele părți
— așa cum subliniază „Ta Nea"— 
își manifestă prin fapte dorința 
de a înainta spre dezvoltarea în 
continuare a colaborării între 
cele două state".

Cotidianul „Avghi* scrie că 
„cercuri guvernamentale au dat 
asigurarea că partea greacă a- 
tribuie o importanță excepționa
lă convorbirilor cu premierul ro
mân și că speră să se ajungă la 
rezultate fructuoase, capabile să 
contribuie la dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări și în 
general a relațiilor interbalca- 
nice". „Convorbirile de la Atena
— relevă ziarul „Alaghi" — 
stituie o dovadă a faptului 
deși România și Grecia au 
teme social-politice diferite, 
laborarea multilaterală este 
sibilă, ea contribuind la destin
dere internațională și pace”.

con- 
câ 

sis- 
co- 
po-

C. ALEXANDROAIE

geneva SESIUNEA CONSILIULUI
■■J"'................

PENTRU COMERȚ
GENEVA 30. — Corespondentul 

Agerpres, • H. Liman, transmite : 
Marți s-a deschis la Palatul 'Na
țiunilor lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare, organ perma
nent al Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare. 
La această sesiune participă de
legații reprezentînd cele 55 de sta
te membre ale consiliului. Dele
gația română este condusă de Ti
tus Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț.

Sesiunea, care Va dura pînă la 23 
septembrie, va examina modul cum 
s-au aplicat recomandările Confe
rinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare din 1964 și va

Cartier general 
al N.A.T.O. 
la Limburg ?

Agenția France Presse transmite: 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe de la Haga 
a confirmat marți că la Paris sînt 
în curs negocieri între guver
nul olandez și N.A.T.O. în vederea 
stabilirii unui cartier general al 
N.A.T.O. ■ - - - - ■
Limburg. Purtătorul 
precizat că stabilirea acestui car
tier general la sud de Limburg 
a apărut ca „dezirabilă" din punc
tul de vedere al unei „repartizări 
echilibrate” a organismelor N.A.T.O. 
Dar încă nu se știe exact unde va 
fi stabilit acest cartier general.

în provincia olandeză 
de cuvînt a

Șl DEZVOLTARE
adopta unele măsuri în vederea 
pregătirii celei de-a doua Confe
rințe mondiale pentru comerț și 
dezvoltare, care urmează să aibă 
loc în 1967. Ordinea de zi mai cu
prinde un raport al secretarului 
general al UNCTAD asupra 
comerțului internațional și dezvol- 

, tării economice, precum și discuții 
în jurul rapoartelor depuse de co
mitetele UNCTAD. Ca un punct 
suplimentar figurează rapoarte cu 
privire la dezvoltarea schimburilor 
și cooperării economice între țările 
în curs de dezvoltare. Ședința de 
deschidere a fost condusă de Jose 
Rinera, președintele consiliului, 
care a anunțat cu acest prilej că 
Indonezia a revenit în cadrul 
UNCTAD.

BUENOS AIRES

a sosit
la Pnom Penii

PNOM PENH 30 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Charles de 
Gaulle, a sosit marți în capitala 
Cambodgiei. Pe aeroport, el a fost 
întîmpinat de șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sianuk. 
în cuvîntarea sa, prințul Noro- 
doni Sianuk a subliniat dezvolta
rea continuă a relațiilor franco- 
cambodgiene. Luînd cuvîntul, ge
neralul de Gaulle a menționat că 
vizita sa în Cambodgia îi oferă 
posibilitatea de a se întreține cu 
oficialitățile cambodgiene în pro
bleme de interes comun. Printre 
problemele cele mai importante, a 
spus Charles de Gaulle, sînt, 
mod evident, pacea în Asia și 
consecință în întreaga lume.

SINDICATELE

în 
în

SI SPIRALA PRETURILOR
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BUENOS AIRES 30 (Agerpres). 

— Guvernul generalului Juan 
Carlos Ongania a anunțat că a 
început o campanie pentru solu
ționarea dificultăților economice 
ale țării. Fostul ministru al eco
nomiei, Alvaro Alsogaray, va pleca 
la 10 septembrie la Tokio unde 
va încerca să stimuleze investițiile 
de capital japonez în țara sa. în 
același timp, ministrul economiei, 
Jorge Nestor Salimei, s-a întîlnit 
cu liderii Confederației Generale 
a Muncii cu care a discutat pro-

Dosare dificile
Sosit mărfi la Lon

dra după o vacanfă de 
15 zile, premierul bri
tanic se află în fața 
unor dosare dificile — 
problema rhodesiană 
și blocarea salariilor 
care vor anima, de alt
fel, și cele două eve
nimente care vor mar
ca reluarea activităfii 
parlamentare în sep
tembrie — conferința 
primilor miniștri din 
fările Commonwealfh- 
ului și congresul sin
dicatelor britanice.

Se consideră că ati
tudinea guvernului bri
tanic în urma ultime
lor evenimente de la 
Salisbury nu va fi cu
noscută înainte de 
joi, data fixată pentru 
întrunirea cabinetului. 
După cum se știe — 
subliniază înfr-o știre 
din Londra corespon
dentul agenfiei France 
Presse — „politica 
sancțiunilor*, așa cum 
a fost aplicată pînă a- 
cum, nu a reușit să-l 
facă să cedeze pe lan 
Smith și minoritatea 
albă care țin sfrîns frî- 
nele puterii în Rhode-

sia. In 
problema 
observatorii constată o 
„stare de spirit com
bativă” a țărilor africa
ne. Acesta constituie 
un element de care 
trebuie să se țină sea
ma la Londra, la cîteva 
zile înaintea întrunirii 
primilor miniștri ai 
Commonwealthului. De 
altfel, fot marți s-a a- 
nunțat că președintele 
Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, nu va lua parte 
la întrunire în semn de 
nemulțumire față de 
poziția guvernului bri
tanic în problema rho
desiană, Coresponden
tul agenției U.P.I. la Lu
saka relevă că opt șefi 
de guverne ai statelor 
membre ale Common
wealthului și-au mai 
anunțat neparticiparea 
la conferință : 
ședințele Ayub 
(Pakistan), 
Gandhi (India),
xander Busfamenfe, E- 
ric Williams (Jamaica 
și Trinidad), șefii gu
vernelor Nigeriei și 
Ghanei, precum și pre
ședintele Jomo Ke
nyatta (Kenya).

legătură cu 
rhodesiană,

pre- 
Khan 

Indira
Ale-

O altă problemă, la 
fel de preocupantă 
pentru premierul Wil
son, este aceea a sa
lariilor. „Luînd taurul 
de coarne*' — cum 
scrie corespondentul 
A.F.P. — primul mi
nistru a decis să parti
cipe personal la con
gresul sindicatelor, care 
se deschide la 5 sep
tembrie, întrucît, după 
cum s-a anunțat, pînă 
în prezent circa 4 mi
lioane de membri ai 
sindicatelor s-au pro
nunțat împotriva poli
ticii guvernamentale 
de blocare a salariilor. 
Sindicatele au inițiat 
acțiuni care vădesc 
dezacordul lor cu po
litica de „austeritate” 
a guvernului. Astfel, a 
fost convocată o con
ferință națională meni
tă să intensifice cam
pania împotriva legis
lației urmărind înghe
țarea salariilor. în ve
derea conferinței, în 
diferite orașe au fost 
create cornițele speci
ale pentru coordonarea 
acțiunilor de protest.

M. E.
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blemele provocate de creșterea 
costului vieții. Fruntașii sindicali 
au cerut guvernului să ia măsuri 
pentru mărirea salariilor sau re
ducerea prețurilor. în scopul con
trolării spiralei prețurilor, guver
nul a creat luni un consiliu în
sărcinat cu coordonarea surplusu
rilor de materii prime. Scopul a- 
cestui consiliu este de a îndepărta 
pe intermediari, care fac să creas
că prețurile produselor de la pro
ducători la consumatori.

După cum transmite agenția As
sociated Press, sindicatele argenti- 
nene, care își exprimaseră dorința 
de a colabora cu noul regim după 
lovitura de stat, au început să dea 
semne de nemulțumire, lucru re
flectat de recentele mișcări gre
viste.

O delegație a C.G.M. a cerut 
ministrului de interne să fie adop
tată o lege cu privire la amnistie
rea a 2 500 de muncitori, aduși în 
fața instanțelor judecătorești pen
tru participarea la acțiunile ini
țiate de C.G.M.

Noi dezertări

SAIGON 30 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. relevă, într-un co
mentariu în legătură cu situația 
din armata saigoneză, că „numă
rul dezertorilor a crescut într-o 
asemenea măsură incit a atins un 
nivel alarmant, determinînd gu
vernul generalului Ky să ia noi 
măsuri, inclusiv trimiterea vino- 
vaților în fața plutonului de exe
cuție".

• Agenția Eliberarea anunță 
că între 7 și 13 august, Unitățile 
F.N.E. din provincia Quang Nam 
au scos din luptă circa 1 500 de 
militari inamici, dintre care ju
mătate erau pușcași marini ame
ricani. De asemenea, au fost 
distruse 13 mașini-amfibii ame
ricane de tipul „M-113". Agenția 
citată mai informează că trei 
grupe de soldați saigonezi de la 
postul Lau Ba din provincia Soc 
Drang s-au răsculat împotriva 
comandanților lor, trecând de 
partea forțelor F.N.E.
HANOI 30 (Agerpres). — Departa

mentul de presă al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității un document în care pro-

testează împotriva folosirii de către 
S.U.A. — în cursul raidurilor aeriene 
deasupra R. D. Vietnam — a bombelor 
brizante cu scopul de a decima popu
lația. Folosirea pe scară largă a bom
belor brizante și atacurile tot mai frec
vente împotriva diferitelor localități din 
Vietnamul de nord, se arată în docu
ment, precum și uciderea populației ci
vile constituie o nouă mărturie a crime
lor imperialiștilor S.U.A. împotriva po
porului vietnamez.

HANOI 30 (Agerpres). — Mi
siunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei popu
lare vietnameze a adresat Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam un 
mesaj de protest în legătură cu 
bombardamentele întreprinse la 
29 august de aviația americană 
pe teritoriul R.D. Vietnam. în 
mesaj se arată că avioanele ame
ricane au bombardat numeroase 
zone populate și obiective econo
mice din regiunea Vinh Linh și 
din provinciile Quang Binh, Ha 
Tinh, Thanh Hoa, Ninh Binh, 
Thai Binh, Nam Ha și Quang 
Ninh.

Delegația
guvernamentală

la Phenian
PHENIAN 30 (Agerpres). — La 

30 august a sosit la Phenian o de
legație guvernamentală economică 
a R. D. Vietnam, care, la invitația 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, va face o vizită în aceas
tă țară. Delegația este condusă de 
Le Thanh Nghi. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam.

new york Cursul acțiunilor 
din nou în scădere

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Cursurile acțiunilor la bursa din 
New York au înregistrat luni o 
nouă scădere. După cum arată a- 
genția France Presse, afluxul vîn- 
zărilor a marcat o intensitate ex
cepțională, ca urmare a panicii 
produse. La închiderea ședinței, 
indicele valorilor negociate a mar
cat o scădere de 13,53 puncte în 
raport cu. acela de vineri.

Potrivit specialiștilor economici, 
climatul de la bursă a fost deter
minat de declarațiile făcute de di
ferite personalități privind perico
lul unei noi recesiuni economice. 
Astfel,' fostul președinte al S.U.A., 
Harry Truman, a declarat că creș
terea excesivă a dobînzilor poate 
duce „la o depresiune serioasă".

„Fostul președinte — subliniază 
agenția France Presse — a aprins 
imaginația unui public bursier 
sensibil, ca urmare a redu
cerilor de credite, a dificultăților 
anumitor sectoare industriale (au
tomobilelor și construcțiilor) și de 
angajarea crescîndă a Statelor 
Unite în conflictul din Vietnam".

Potrivit corespondentului din 
New York al aceleiași agenții, 
„politica financiară a Administra
ției Johnson a fost pusă, de ase
menea, în cauză de membri in- 
f luenți ai Congresului printre care 
președintele Comisiei bancare a 
Camerei Reprezentanților și pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru finanțe".

------------- —— - ' ■ • :.............. t al U.R.S.S. hi O.N.U., N. T. Fedo- 
a remis secretarului general a! O.N.U.-, U Thant, o scrisoare a 

ministrului afacerilor externe al R.P.D. Coreene, Pak Sen Cer, și un memo
randum al guvernului R.P.D. Coreene, referitoare la reunificarea Coreei, pentru 
a fi difuzate  

BNEW YORK. Reprezentantul permanent 
renko, a remis secretarului general a

ca documente oficiale ale O.N.U.

HROMA. Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, a 
acordat un interviu săptămînalului hamburghez „Der Spiegel". El a abordat, 

între altele, . _ ' _ . ' ’ _ ’ ’
dului față de biserica catolică, precum și raporturile 
sociale. Luigi Longo s-a reierit, de asemenea, la 
procesul de transformare socialistă a Italiei.

problemele legate de perspectivele luptei P.C.I., atitudinea parti- 
sale cu diferitele grupări 
concepția P.C.I. privind

■ PNOM PRNH. Șeful statului cambodgian, prințul Sianuk, a declarat presei 
că ambasadorul Australiei, care reprezintă și interesele S.U.A., din însăr-
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cinarea guvernului de la Washington, i-a cerut să-l primească pe 
trimisul special american, Averell Harriman. Sianuk a menționat că guvernul 
său l-a informat pe ambasadorul australian că „consideră prematură vizita tri
misului american, ținînd seama de situația existentă în prezent în relațiile dintre ' 
cele două state".

■ SOFIA. Primul concurs internațional de vinuri din R. P. Bulgaria a luat 
sfîrșit. 19 sorturi de vinuri românești au fost distinse cu medalii de aur, 

iar 10 cu medalii de argint. Printre vinurile românești care au obținut medalii 
de aur se numără Traminerul de Tîrnave, Grasa de Dealul Mare, Tămîioasa de 
Ștefănești, Drăgășani și Iași, Merlot de Odobești, Cabernet Sauvignon de 
Muriatlar ș.a. De o bună apreciere, obținînd numeroase medalii de aur, s-au 
bucurat și cele aproape 300 de sorturi de vinuri prezentate la concurs de R.P. 
Bulgaria.

B SOFIA. Cu prilejul primului Congres internațional de studii balcanice și 
sud-est europene, Ministerul Comunicațiilor al R. P. Bulgaria a emis o 

serie de timbre poștale înfățișind globul pămîntesc, Peninsula Balcanică și 
emblema U.N.E.S.C.O.

H BERLIN. Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, 
l-a primit pe Mohamed Abdel Kader Hatem, vicepreședinte al Consiliului 

Executiv al R.A.U., cu care a avut o convorbire prietenească.

BDAR-ES-SALAAM. Secretarul general al Uniunii naționale angoleze 
(U.N.A.), John Victor, a anunțat că partidul său a fuzionat cu Mișcarea 

populară pentru eliberarea Angolei (M.p.L.A.) și a chemat pe toți cetățenii să 
se unească pentru întărirea mișcării de eliberare. Uniunea populațiilor din 
Angola, condusă de Holden, a refuzat să se alăture acestei mișcări unite.

BNEW YORK. Camera lunară americană „Lunar-Orbiter" a transmis marți 
ultimele două fotograiii din seria celor care au fost luate de pe suprafața 

Lunii. Ele au fost înregistrate la stația terestră din Woomera, în Australia. 
Purtătorul de cuvint al Centrului spațial Hampton din statul Virginia a anunțat 
că fotografiile transmise de „Lunar-Orbiter" au fost luate pentru a descoperi 
locul cel mai favorabil viitoarei aselenizări a cosmonauților americani,

H SALISBURY. în iața Curții de Justiție din Rhodesia au compărut 11 afri
cani învinuiți de '„activitate teroristă". Procesul se desfășoară cu ușile 

închise.

în capitala Braziliei se desfășoară, 
sub auspiciile Organizației Națiuni
lor Unite, lucrările seminarului asu
pra problemei apartheidului. Semi
narul, organizat de guvernul brazi
lian la recomandarea Adunării Ge
nerale a O.N.U., are statut de cerc 
de studiu ; reprezentanții celor 30 de 
țări participante nu sînt socotiți emi
sari oficiali, deși practic opiniile ex
primate de ei reflectă, în genere, po
ziția guvernelor respective. Cu toate 
că reuniunea nu are caracter delibe
rativ, la sfîrșitul ei va fi elaborat un 
document conținînd concluziile dez
baterilor, pentru a fi supuse viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a’ O.N.U.'

Discuțiile purtate pînă acum ilus
trează preocuparea crescîndă a re
prezentanților țărilor africane față de 
implicațiile politicii de apartheid pro
movate de guvernul rasist al Repu
blicii Sud-Africane. Puterile occi
dentale au fost acuzate, în nu
meroase intervenții ale reprezen
tanților africani, de faptul că favo
rizează menținerea regimului rasist 
sud-african. Răspunzînd delegatului 
britanic, care afirmase că „problema 
apartheidului nu are gravitatea ce 
unii încearcă să i-o atribuie", repre
zentanții Tanzaniei și Guineei au 
calificat drept „cinică" o astfel de 
părere. Achar 'Marof (Tanzania) a 
afirmat că „menținerea apartheidului 
amenință. pacea și securitatea Afri
cii". Numeroși vorbitori africani au 
subliniat că opoziția țărilor occiden
tale față de aplicarea de sancțiuni 
economice și militare înseamnă, prac-

tic, sprijinirea guvernului rasist al lui 
Verwoerd. Reprezentantul sovietic, 
Evgheni Nasinovski, a propus ca par- 
ticipanții la seminar să se abțină de 
la discutarea aspectelor secundare 
pentru a aborda măsuri efective vi- 
zînd abolirea apartheidului. „Rasis
mul —a afirmat delegatul sovietic — 
nu afectează în prezent numai anu
mite popoare. Din punct de vedere 
juridic el este o crimă contra păcii și 
umanității, o nerespectare a Cartei 
Națiunilor Unite și a Declarației uni
versale a drepturilor omului. Proble
ma Republicii Sud-Africane, ca și a- 
gresiunea S.U.A. în sud-estul Asiei, 
face parte din ideologia sclavajului

OTTAWA 30 (Agerpres). — Par
lamentul canadian s-a întrunit luni 
într-o ședință extraordinară pen
tru a examina situația creată ca 
urmare a grevei declarate de cei 
118 000 de feroviari. Guvernul a 
înaintat spre examinare un pro
iect de lege care prevede înceta
rea grevei, o sporire relativă a 
salariilor feroviarilor, eșalonată pe 
o perioadă de doi ani, și reluarea 
tratativelor între societățile de căi 
ferate și sindicatul muncitorilor 
feroviari. De asemenea, a fost îna
intat un proiect de lege care pre
vede „o politică națională a trans
porturilor" pe calea regrupării 
transporturilor sub o autoritate u- 
nică.

In cercurile observatorilor din 
Ottawa se consideră că prin a- 
ceste măsuri guvernul primului 
ministru Lester Pearson încearcă 
să creeze o bază pentru a exercita 
presiuni asupra muncitorilor fero
viari, cu scopul de a înceta ime
diat greva care a provocat serioa
se perturbații în viața economică 
a țării.

a R. D. Vietnam
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După o razie în cartierul populației 
de culoare din orașul .Waukegan 

(S.U.A.)

Convorbiri la nivel

IDULUI
și colonialismului". Delegația Bra
ziliei a subliniat că apartheidul con
stituie o amenințare la adresa 
păcii și o violare flagrantă a dreptu
rilor omului. Ea a propus ca Consi
liul de Securitate să decreteze sanc
țiuni economice cu caracter obligato
riu împotriva R.S.A.

Se așteaptă ca în această săptă
mână seminarul să treacă la dezba
terea măsurilor concrete de sancțio
nare a Republicii Sud-Africane pro
puse de delegații țărilor africane și 
sprijinite de o serie de alte dele
gații.

SOFIA 30 (Agerpres). — La So
fia a fost dat publicității. comuni
catul cu privire la convorbirile 
dintre delegația guvernamentală 
a Republicii, Arabe Unite, “în frunte 
cu Abdel Mohsen Abul Nur, vice
președinte al Consiliului executiv 
al R.A.U., însărcinat cu agricultura 
și irigațiile, ministru pentru refor
ma agrară, și reprezentanții guver
nului bulgar, în frunte cu Petăr 
Tancev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria. în 
comunicat se arată că schimbul de 
păreri dintre cele două părți a 
contribuit la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a condițiilor și rea
lizărilor celor două țări în dome
niul agriculturii. Extinderea co
laborării în acest, domeniu, se spu
ne în comunicat, creează noi po
sibilități pentru consolidarea cola
borării tehnico-științifice dintre 
Bulgaria și R.A.U. Părțile și-au 
exprimat dorința de a extinde le
găturile economice și tehnico-știin
țifice.

Tensiune politică
la Santo Domingo

V. OROS

Aspect cotidian din R.S.A.: Jarcuri de sîrmâ ghimpatâ

SANTO DOMINGO 30 (Agerpres).— 
Guvernul dominican a acceptat luni 
să amîne planurile sale privind insti
tuirea unor restricții asupra activități
lor politice din cauza creșterii ten
siunii în țară. Hofărîrea a fost anun
țată după o ședință a președintelui 
Joaquin Balaguer cu deputății parti
dului revoluționar dominican de o- 
pozifie, care au amenințat că vor pă
răsi lucrările Congresului dacă gu
vernul va fraduca în viață intențiile 
sale.

între timp, președintele Balaguer a 
adresat un apel poporului la unitate, 
înfr-un efort de soluționare a pro
blemelor economice grave ale țării. 
Luînd cuvîntul în orașul Santiago, 
situat la 160 km nord de Santo Do
mingo, președintele dominican a de
clarat că țara trebuie să înceteze să 
mai depindă de împrumuturi din 
străinătate, deoarece această cale 
„va duce la o ruină totală*. „Trebuie 
să rezolvăm problemele noastre prin 
noi înșine — a spus el — și să nu 
mai depindem de împrumuturi per
manente*.
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care participă circa 500 de oa
meni de știință — specialiști în 
astronautică, geofizică și comu
nicații radio din • aproape 40 de 
țări. Din Republica Socialistă 
România la simpozion participă 
prof. dr. Liviu Constantinescu, 
membru corespondent al Acade
miei, director-adjunct științific al 
Centrului de cercetări geofizice- 
București, prof. dr. Călin Po- 
povici, șeful secției de astrofizică 
de la Observatorul astronomic 
din București, Vladimir Șteflea, 
Alexandru Parepeanu și Vasile 
Dinulescu, cercetători.

Aceasta 
organizată în comun de uniunile 
științifice internaționale (Uniunea 
internațională pentru radio, 
Uniunea internațională pentru 
astronomie, Uniunea internațio
nală pentru geodezie și geofizică 
și Comitetul special pentru stu
dierea spațiului), care colaborea
ză în cadrul O.N.U. Simpozionul 
a fost deschis de Avdo Humo, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, președintele Consiliului 
federal pentru coordonarea cer
cetărilor științifice al R.S.F. 
Iugoslavia.

In cadrul simpozionului se 
dezbat problemele influenței 
Soarelui asupra cîmpurilor mag
netice interplanetare și fenome
nele secundare din ionosferă și 
magnetosferă. In cadrul temei 
asupra „Fizicii Soarelui" se 
dezbate, de asemenea, influența 
pe care razele solare o exercită 
asupra comunicațiilor radio.

In cadrul temei „Interacțiunile 
plasmei solare cu cîmpul geo
magnetic în condiții calme" s-au 
comunicat rezultate ale cercetă
torilor români privind „Variația 
geomagnetică 
minimului de activitate solară". 
Rezultatele au fost prezentate în 
cadrul raportului general. în co
misia interunională a relațiilor 
Soare-Pămînt s-a prezentat co
municarea „Erupții solare fără 
efecte geofizice corpuscular e“, 
întocmită la Observatorul astro
nomic din București. Comunica
rea a fost primită cu interes 
pentru metoda nouă introdusă în 
studiul relațiilor dintre Soare și 
Pămînt.

Lucrările simpozionului se vor 
încheia la 2 septembrie.

este prima, ■ întîlnire

diurnă în timpul

N. PLOPEANU
Belgrad, 30
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