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Primirea la C. C. al P. C. R. 
a delegațiilor militare 

de peste hotare 
participante la funeraliile

Proletari din toate țările, uniți-vă I tovarășului teontin Sălăjan
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de acumulare

Pe pîrîul Vida, regiunea 
Crișana, au început lucră
rile de amenajare a unui 
viitor baraj și a unui lac 
de acumulare cu o capaci
tate de 250 000 metri cubi 
de apă, pentru necesitățile 
stației de spălare a bau
xitei de la Dobrești.

Valoarea lucrărilor 
amenajare a barajului
ridică la peste șase milioa
ne lei. El va fi dat în fo
losință în anul 1968. De re
marcat este faptul că îm
prejurimile pitorești în 
care e situat lacul vor con
stitui un punct de atracție 
pentru turiști.

de
se

C. BEJAN

[

Marți dimineață, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, împreu
nă cu tovarășii general-colo- 
nel Ion Ioniță, ministrul For
țelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, și gene
ral-locotenent Ion Gheorghe, 
adjunct al ministrului Forțe
lor Armate, 
diul C.C. al 
militare de 
site în țara 
participa la 
rășului Leontin Sălăjan.

Au prezentat condoleanțe 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, de
legația militară a Uniunii So
vietice, formată din 
al Uniunii Sovietice, 
Malinovski, membru 
al P.C.U.S., ministrul 
rii al U.R.S.S., general de ar
mată M. I. Kazakov, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București; dele
gația militară a R. P. Polone, 
formată din mareșal Marian 
Spihalsky, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul Apărării Naționale a R. 
P Polone, general-locotenent 
Marian Granevschi, general- 
locotenent Vigmund Huszcza, 
Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești ; delegația militară a R.P. 
Ungare, formată din general
colonel La jos Czinege, mem
bru 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, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Ungare la Bucu
rești, colonel Lajos Vegh, ata
șat militar al R. P. Ungare 
la București; delegația mili
tară a R. P. Bulgaria, forma
tă din general de armată 
Dobri Djurov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
apărării populare a R. P. 
Bulgaria, general-locotenent 
Delcio Simov, general-locote
nent Mihail Tonev — împre
ună cu delegația a prezentat 
condoleanțe Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București; delegația

au primit la se- 
P.C.R. delegațiile 
peste hotare, so- 
noastră pentru a 
funeraliile tova-

mareșal 
Rodion 
al C.C. 
Apără-

militară a R. S. Cehoslovace, 
formată din general de arma
tă Bohumir Lomsky. membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, ministrul Apărării Na
ționale a R. S. Cehoslova
ce ; general-locotenent Dzur 
Ulicly, general-maior Jaros
lav Heina, colonel Stanislav 
Matas, atașat militar al R. S. 
Cehoslovace la București — 
împreună cu delegația a pre
zentat condoleanțe Cestmir 
Cisar, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București; dele
gația militară a R. D. Germa
ne, formată din general de 
armată Heinz Hoffmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul Apărării Naționale 
a R. D. Germane, general-lo
cotenent Siegfried Riedel, ge
neral-maior, Teller Gunther, 
Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
locotenent - colonel Zander 
Walter, atașat militar al R.D. 
Germane la București; dele
gația militară a R.S.F. Iugo
slavia, formată din general
colonel Șasici Jefta, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
apărarea națională, general- 
maior Șușniar Ianco, Jaksa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, colo
nel Krzisnik Ljubo, atașat 
militar al R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în numele conducerii de 
partid și de stat a țării noas
tre a transmis mulțumiri Co
mitetelor Centrale ale parti
delor și guvernelor din țările 
care, prin delegațiile 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 condo- 
leanțele prezentate.

★
Tot în cursul zilei de ieri, 

delegațiile militare de peste 
hotare, participante la funera
liile tovarășului Leontin Sălă
jan, au prezentat condoleanțe 
conducerii ministerului Forțe
lor Armate ale Republicii So
cialiste România și au semnat 
în registrul de condoleanțe.

(Agerpres)

învățămintele unei campanii 
agricole, puncte de reper

pentru următoarele
De două zile, țara a arbo

rat in bernă drapele trico
lora șl roșii în semn de do
liu pentru încetarea din via
tă a tovarășului Leontin Să
lăjan, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, general de ar
mată, ministrul forțelor ar
mate. Două zile, mii de 
bucureșteni, adine Îndurerați, 
au trecut prin fata catafal
cului așezat la Palatul Re
publicii.

Marti, 30 august. In orele 
dimineții, oamenii muncii își 
iau ultimul rămas bun de la 
fiul creaincios al partidului 
și poporului — tovarășul 
Leontin Sălăjan. Pelerinajul 
nu contenește, ca un prinos 
al stimei și cinstirii memo
riei celui dispărut. In rîndu- 
rile celor ce se perindă la 
căpătiiul lui se află și ma
ramureșeni din satul natal 
Santău, delegații ale locui
torilor orașului Oradea al 
căror deputat a fost în Ma
rea Adunare Națională, nu
meroși militari — ofițeri și 
ostași ai forțelor noastre ar
mate. Mereu alte gărzi se 
aliniază de o parte și de 
alta a catafalcului.

In semn de omagiu adus 
generalului de annată Leon
tin Sălăjan au venit delega
ții militare din țări socialis
te, care au depus coroane de 
flori și au făcut de gardă 
la catafalc. O coroană de 
flori a fost depusă din par
tea Comandamentului Forțe
lor Armate ale statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

Membrii corpului diploma
tic au depus o coroană de 
flori șl au prezentat condo
leanțe familiei.

Ora 11. Ultima gardă este 
alcătuită din tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodna- 
raș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădules- 
cu, Ștefan Voitec.

Peste sicriu sint așternute 
faldurile ingeminate ale 
steagurilor țării și partidului.

După cîteva clipe, în ma
rea piață din fața Palatului 
Republicii miile de oameni 
întîmpină într-o atmosferă 
de adîncă emoție apariția 
sicriului, încadrat de condu
cătorii partidului și statu
lui.

In timp ca răsună acordu
rile grave ale marșului fune
bru, trupele aliniate in piață 
dau onorul, prezentînd ar
mele.

Cortegiul funebru se pune 
In mișcare.

In frunte, purtat de doi 
generali, se află portretul 
îndoliat al tovarășului Leon
tin Sălăjan. Urmează coroa
nele de flori depuse la ca
tafalc de Comitetul Centra) 
al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și 
Consiliul ae Miniștri, de fa
milie, de Ministerul Forțelor 
Armate, Uniunea generală a 
sindicatelor, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Național al Fe
meilor, Ministerul Afacerilor 
Interne, de Comitetul orășe
nesc de partid București și 
Sfatul popular al Capitalei.

Carul funerar este prece
dat de un grup de generali 
și ofițeri superiori ce duc pe 
brațe perne de catifea pe 
care strălucesc Steaua de 
Erou al Muncii Socialiste și 
alte ordine și medalii cu 
care a fost decorat Leontin 
Sălăjan, în semn ae prețuire 
a meritelor sale deosebite.

In urma afetului de tun 
ce poartă sicriul, merg fa
milia defunctului, conducă
tori de partid și de stat, de
legații militare de peste ho
tare, oficialități române, șefi 
ai misiunilor diplomatice și 
atașatii militari acreditați la 
București.

După fanfară și purtătorii 
drapelelor Îndoliate urmează 
în pas solemn escorta mili
tară, alcătuită din ostași re- 
prezentînd armele: infan
terie, marină, aviație și 
grăniceri. Se înșiruie a- 
poi într-o impresionantă 
coloană mii de cetățeni ve- 
niti să participe la funeralii 
■— muncitori, intelectuali, 
studenti, numeroși militari.

In cadența gravă a marșu
lui funebru, cortegiul se în
dreaptă cu pași înceti spre 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. 
Trecînd pe stada Onești, pe 
lingă sediul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, carul mortuar, 
întregul cortegiu străbat 
apoi bulevardele Nicolae 
Bălcescu și 
Nord-Sud. 
bucureșteni 
rămas bun 
rut.

Printre cei înșiruit! de-a 
lungul traseului se disting 

1848, magistrala 
Zeci de mii de 
își iau un ultim 
de Ia cel dispă-

numeroase uniforme de os
tași și ofițeri. Ei prezintă 
solemnul salut ostășesc ce
lui care a adus o prețioasă 
contribuție la înfăptuirea 
politicii partidului de dez
voltare a forțelor armate, 
de întărire a capacității de 
apărare a patriei, de educa
re a ostașilor în spiritul dra
gostei nețărmurite față de 
partidul comunist și patria 
socialistă. E o adevărată șta
fetă a onorului militar per
petuată pe kilometri întregi.

...Ora 13. Carul mortuar 
pătrunde pe aleea centrală 
a parcului, îndreptîndu-se 
spre Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po- 
oorului și a patriei, pentru 
socialism. In sunetele mar
șului funebru, sicriul este 
purtat de un grup de ofițer1 
superiori pînă la platforma 
din fața monumentului, unde 
este așezat pe catafalc. Gar- 
la militară cu drapelul în
doliat prezintă onorul. Fan
fara intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. Aici, în fața monu
mentului, are loc mitingul 
de doliu.

Deschizînd mitingul, tova
rășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al 
P.C.R., a spus:

încercăm cu toții o grea 
și profundă durere condu- 
cind pe ultimul său drum 
pe tovarășul Leontin Sălă
jan, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, general de armată, 
ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Cu inimile îndoliate, 
ne plecăm cu emoție și a- 
dînc respect în fața memo
riei 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 ai 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România, general
colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
Forțelor A:mate ale Repu
blicii 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. (Cuvintările 
în pagina a IlI-a).

Conducătorii de partid și 

(Continuare In pag. a Ill-a)

Cu privire la eternizarea memoriei 
tovarășului Leontin Sălăjan

In vederea eternizării memoriei tovarășului Leontin 
Sălăjan, Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, au hotărit să se atribuie numele „Leontin Sălă
jan" : școlii generale de 8 ani din satul Santău, raionul 
Cărei, regiunea Maramureș ; cite unei străzi din orașele 
București, Timișoara, Oradea; unei școli militare supe
rioare de ofițeri.

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

Telegrame de
Pe adresa Comitetului 

Central al Partidului Co
munist Român și a Consi
liului de Miniștri au con
tinuat să sosească nu
meroase telegrame de pe 
întreg cuprinsul țării prin 
care se exprimă condolean
țe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului 
Leontin Sălăjan.

S-au primit telegrame din 
partea: colectivelor de
muncă de la Uzina con
structoare de vagoane din 
Arad, Fabrica de strunguri 
Arad, Combinatul de alu
miniu Slatina, Uzinele „1 
Mai“—Ploiești, „Tehnome- 
tal“ Timișoara, Direcția re
gională de economie fores
tieră Hunedoara, Direcția 
regională C.F.R. Brașov și 
a altor organizații econo
mice regionale, Uzina de 
anvelope „Danubiana", Fa
brica de Confecții și Tri
cotaje București, Fabrica 
de autocamioane „Steagul 
Roșu", Fabrica de țevi Ro
man, Combinatul de cau
ciuc sintetic din orașul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
Combinatul chimic Craio
va. Uzina centrală de pre
parare a minereurilor și 
Combinatul chimico - me
talurgic din Baia Mare. 
Uzinele „Independența" Si
biu, Laminorul de tablă și 
grupul 1 șantiere construc- 
ții-montaj din Galați, Uzi
nele de utilaj greu „Pro- 
gresuV-Brăila, Electrocen- 
trala „Doicești", Fabrica 
de antibiotice Iași, Atelie
rele de reparat material 
rulant „16 Februarie“-Cluj, 
Șantierul naval Oltenița, 
întreprinderea de construc
ții siderurgice Hunedoara,

Foto: ION CUCU

condoleanțe
exploatările miniere Bala 
Sprie și Suior, Rafinăria 
Dărmănești, întreprinderea 
de foraj Tg. Ocna, Comple
xele C.F.R. Galați și Baia 
Mare, C.I.L. Pitești și 
Bacău.

Au mai sosit telegrame 
de condoleanțe din 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, cooperativelor agri
cole de producție Bocsig și 
Mavrodin. De asemenea, a 
sosit o telegramă de condo
leanțe din partea locuitori
lor comunei Santău, locul 
de naștere al tovarășului 
Leontin Sălăjan.

Condoleanțe au transmis, 
de asemenea, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, filialele din Iași și 
Cluj ale Academiei, Uniu
nea Ziariștilor, Direcția re
gională de sistematizare, 
arhitectură și proiectarea 
construcțiilor Ploiești, pre
cum și colectivele unor in
stituții spitalicești.

Numeroase telegrame au 
fost trimise din partea 
organizațiilor de partid, 
din întreprinderi, instituții 
șl de la sate, din partea 
sfaturilor populare, consi
liilor localp 
ganizațiilor 
femei etc.

Au sosit, 
numeroase telegrame sem
nate de comandanți de 
unități militare din țară, de 
ofițeri, subofițeri și ostași 
ai forțelor noastre armate.

sindicale, or-
U.T.C. și de

de asemenea,

(Agerpres)

seceriș.

însem-

Raionul Corabia, cu o în
semnată pondere în economia 
agrară a regiunii Oltenia, își 
înscrie cu regularitate numele 
printre fruntași. Aceasta con
firmă o tradiție: aceea a 
bunei organizări a muncii, a 
folosirii cu pricepere a tutu
ror mijloacelor de care dispun 
unitățile agricole socialiste. 
Cea mai recentă mărturie a 
acestei tradiții o constituie 
terminarea campaniei de re
coltare a cerealelor în mai 
puțin de două săptămîni cu 
toate că ploile au întrerupt 
4—5 zile munca la 
Toate cooperativele agricole 
au raportat depășiri 
nate ale planurilor de produc
ție. Cei 16 000 de tineri, care 
își desfășoară activitatea în 
comunele raionului, și-au adus 
din plin contribuția la obți
nerea acestor rezultate.

Există, desigur, dorința dea 
statornici tradiția de fruntași 
în fiecare etapă a lucrărilor 
agricole. Am căutat de aceea 
să aflăm răspunsuri la cîteva 
întrebări : cum este transmisă 
ștafeta experienței înaintate ? 
în ce măsură sint preluate 
formele și metodele bune de 
Ia o campanie la alta, atît în 
cadrul aceleiași unități agri
cole, cit și între ele? Care 
este contribuția comitetului 
raional U.T.C. în a selecționa 
și generaliza acest filon al ex
perienței împrospătat cu fie
care campanie? Interlocutorii 
noștri au fost membri ai bi
roului comitetului raional 
U.T.C., dar și oamenii pe care 
i-am cunoscut străbătînd mai 
multe comune din raion.

In rada portului Constanta
Foto: AGERPRES

— Mai bine de 60 la sută 
din numărul tinerilor din ra
ion, își desfășoară activitatea 
în cadrul cooperativelor agri
cole de producție, ne relatează 
tov. Ștefan Spaloghe, prim 
secretar al comitetului raio
nal... Iată de ce noi punem pe 
prim plan activitatea desfă
șurată cu această categorie de 
tineri. Aș dori să încep cu... 
concluziile la care am ajuns 
noi în ceea ce privește pre
luarea și transmiterea experi
enței bune de la o campanie 
la alta. După cum se știe, 
succesul oricărei acțiuni de
pinde în cea mai mare parte 
de pregătirile prealabile. Din 
experiența comunelor frun-

ACOLO UNDE
LUMINA Șl VÎNTUL

AU GLAS

?i
Va-
su-

Liniștea Rucărului. Vestita 
liniște a Rucărului. „Tace 
stînca și pădurea, tace lumina 
și vîntul — nu se aud decît 
greierii peniței mele" — scria 
odinioară Camil Petrescu.

Loc ideal de meditație, Ru- 
cărul a învățat tăcerea de la 
munți. Veacuri de-a rîndul a 
fost un elev silitor. Continuă 
să învețe și azi de la același 
profesor. Numai că acesta nu 
mai predă arta tăcerii...

Berevoiul, Ghimbavul 
Păpușa, Valea Vladului și 
lea Colților lui Andrei, o 
praf ață acoperind 65 000 hec
tare de pădure a fost brăz
dată cu peste 200 kilometri 
de drumuri forestiere pe care 
urcă și coboară zilnic cami
oane și autotrolii. Ecoul fabu
los al motoarelor lor nu nu
mai că se aud pînă la Rucăr, 
dar el se înregistrează aici, 
aici e captat, aici e marele lui 
bazin de acumulare.

își mai caută și azi mii de 
vilegiaturiști liniștea vacan
țelor la Rucăr. Vin odată cu ei, 
etnografi și arhitecți, pictori 
și poeți ca să învețe la rîndul 
lor din învățătura Rucărului, 

Idin acea reculeasă tăcere care 
a favorizat nașterea unei in
comparabile arte populare și 

tașe am constatat că pregă
tirea oricărei campanii agri
cole trebuie să cuprindă nea
părat cîteva obiective princi
pale : mal întîi fiecare tînăr 
să cunoască din timp și te
meinic sarcinile echipei și 
brigăzii din care face parte.

Aceasta însă nu formal, „în- 
magazinînd" cîteva cifre sau 
indicatori de plan. S-a con
statat în repetate rînduri că 
acolo unde au loc întîlniri cu

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare tn pag. a H-a) 

a conservat-o nealterată. însă 
Rucărul nu mai înseamnă de 
mult doar un punct pe harta 
noastră estivală, doar o pagi
nă de istorie a artei noastre 
folclorice.

Două inițiale I. F. — au in
vestit Rucărul cu dinamismul 
zonelor industriale, l-au pre
făcut în sediul unui comanda
ment dirijînd pădurile, con- 
trolînd viața și destinul lem
nului pe o întindere ținînd de 
la izvoarele Dîmboviței pînă 
la Tîrgoviște.

I. F. = întreprindere Fores
tieră. I, F. «* (pentru Rucăr) 
începutul unei frenetice exis
tențe, angrenînd mii de oa
meni într-o operă copleșitoa
re prin caracterul ei complex, 
prin orientarea sa științifică, 
prin contribuția adusă la va
lorificarea uneia dintre cele 
mai mari bogății ale patriei, 
prin schimbările esențiale pe 
care le-a provocat în viața 
rucărenilor.

Povestim alei despre unul 
dintre acești mii de oameni.

Se numește Petre Bădescu 
și are 28 de ani. Tatăl, buni-

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a II-a)



ffliimiii A ANTOLOGA =
A CREA

O broșură foarte utilă

De curînd au fost luate o se
rie de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea circulației pe 
drumurile publice. In cunoaș
terea lor sint interesați nu nu
mai conducătorii auto, ci și 
pietonii. Buletinul oficial în 
care s-a publicat decretul s-a 
epuizat repede. Ar fi util ca 
organele în drept, mergînd pe 
linia popularizării noilor re
guli și semne de circulație, să 
tipărească o broșură intr-un 
tiraj de masă, așa cum s-a pro
cedat și în alte cazuri asemă
nătoare.

ALEXANDRU TUDOR
Slatina

Cind vom viziona 

filmul in întregime?

In comuna noastră — Poie- 
nele de Sub Munte, regiunea 
Maramureș, s-a construit în 
ultimii ani un cămin cultural 
în sala căruia funcționează și 
cinematograful. In utima vre
me întimpinăm însă multe ne
ajunsuri : nu se anunță zilele 
de spectacol și nici filmul care 
va rula. Cind este spectacol, 
vizionăm doar o parte din el 
din pricina deselor întreruperi.

Propunem întreprinderii ci
nematografice regionale de 
stat să ia măsuri pentru pro
gramarea judicioasă a filme
lor și a jurnalelor de actuali
tăți, popularizarea lor, repara
rea aparatului de proiecție și 
încadrarea unui operator.

ILIE GHIBUSCEAC

Ore goale in timpul 

liber

Sîntem în orașul Corabia 
mulți tineri care dorim să ne 
petrecem timpul liber in mod 
cit mai plăcut și instructiv. De 
multă vreme însă în oraș acti
vitățile cultural-educative sint 
o raritate, astfel că există mul
te ore goale in timpul liber. 
Amenajarea unui club al tine
retului, în care să putem as
culta o conferință, să putem 
dansa, ar rezolva în bună par
te dorințele tinerilor, ar con
tribui la petrecerea plăcută a 
timpului liber.

VASILE CIOBANU

Un răspuns care 

ne nemulțumește

Cînd ne-am mutat în blocul 
cu 7 etaje, din str. Gladiolelor 
nr. 15 din Sibiu, în octombrie 
1963, ni s-a recomandat să a- 
vem „puțintică răbdare" pînă 
cînd liftul se va da în funcțiu
ne. Și am avut primele patru 
luni cit a durat... reparația lui, 
deși era vorba de un lift nou. 
De atunci liftul a mers cu... 
intermitențe. De o lună nu mai 
funcționează de loc.

Am sesizat conducerea I.L.L. 
Sibiu, de la care am primit un 
răspuns care ne nemulțumește 
„dacă vreți lift reparați-l“ ! 
Propunem conducerii I.L.L. să 
facă un mic efort, incompara
bil mai mic decît cel pe ca- 
re-1 fac locatarii de la etajul 
VII care urcă zilnic cîte 116 
trepte, și să ia măsurile nece
sare pentru remedierea situa
ției.

UN GRUP DE TINERI 
DIN ORAȘUL SIBIU

Calitatea fiecărei piese depinde și de atenția și precizia cu care se iac măsurătorile cotelor prescrise de documentație.
Acest lucru ii știe bine strungarul loan Gzimbal de la Uzi na „Vagonul" Arad, care acordă cea mai mare grijă exe

cutării acestei operații Foto : AGERPRES

CORIGENTI LA DISCIPLINA 
„CONSTRUCȚII ȘCOLARE"

PREVEDERI: anul acesta spa
țiul de învățămînt în regiunea 
Hunedoara se va lărgi cu încă 
98 săli de clasă. Șantierele noi
lor școli aveau să fie deschise 
în orașele Hunedoara, Petro
șani și Deva, precum și într-un 
număr de 22 sate.

REALITATE : firesc ar fi fost 
ca, la această dată, cînd 15 
septembrie bate la ușă, să gă
sim' construcțiile terminate, a- 
vînd la intrare tradiționalul 
„Bine-ați venit, dragi elevi!". 
Așa stau lucrurile, însă, doar 
în satele Valea Poenii și Apol- 
dul de Jos, unde localurile au 
fost inaugurate. Există certitu
dinea că și școlile cu 16 săli 
de clasă din Hunedoara și Pe
troșani, ca și alte 40 de săli 
din satele Cricău, Bucerdea, 
Băița, Geoagiu, Sînpetru, Liva- 
dia, aflate la capitolul „finisa
re" șă taie panglica inaugurală 
în prima zi de școală.

22 săli de clasă se prezintă 
însă, ca și cum anul școlar ar 
începe peste 3—4 luni. Școala 
cu 16 săli din Deva, destinată 
unui liceu de specialitate, se 
află cu zidăria abia la nivelul 
II. Inginerul Adrian Manolache, 
șeful șantierului II — din ca
drul grupului de construcții dtn 
localitate — încearcă să expli
ce cauzele. „Beneficiarul, res
pectiv sfatul popular regional, 
ne spune dînsul, nu ne-a pus 
Ia dispoziție documentația ne
cesară decît in iulie, adică cu 
aproape 4 luni întirziere. A du
rat apoi aproape o lunâ pînă 
cînd același beneficiar a putut 
să ne indice locul de amplasa
ment al școlii. Din cauza acea
sta, lucrările au început abia la 
sfîrșitul iui iulie".

Justificări, există deci. E 
drept. Anul școlar începe totuși 
Ia 15 septembrie și era necesar 
să se corecteze din mers nea
junsurile. Puteau fi realizate 
recuperări de timp printr-o te
meinică organizare a muncii. 
Dar, se pare, constructorul e 
mulțumit că are drept paravan 
pe beneficiar cu lipsurile lui, 
și nu se grăbește. Situația ac
tuală pe șantier e cu totul ne
corespunzătoare.- In schimbul II 
lucrează doar șapte zidari, iar 
betoniera, deservită de un mun
citor necalificat, mai mult stă 
decît funcționează. Soluția a- 
pare limpede. Conducerea gru
pului de construcții trebuie 

să găsească posibilitatea întă
ririi echipelor din schimbul II 
cu un număr suficient de be- 
toniști, dulgheri și zidari. Acea
sta ar putea să imprime un ritm 
mai dinamic și activității de 
după-amiază. Mai este și o 
altă problemă. Șantierul tre
buie dotat cu utilaje în plus 
față de cele existente și apro
vizionat cu materiale în canti
tățile solicitate.

In satul Coaja, din raionul 
Ilia, situația e de-a dreptul stra
nie. De trei ani de zile se con
struiește o școală cu o singură 
sală de clasă, (așa impun ne
cesitățile satului). Școala n-a 
putut fi terminată și va mai în- 
tîrzia încă mult după 15 sep
tembrie, din lipsă de material 
lemnos pentru acoperiș. Și cînd 
te gînaești că pădurea este, am 
putea spune, în sat 1 Oamenii, 
dornici să-și vadă școala gata, 
au obosit alergînd cînd la Sfa
tul popular al comunei Vorța 
de care aparține, cînd la sfatul 
popular raional, cînd la I. F. 
Dobra. De fiecare dată au în- 
tîlnit o barieră pe care n-au 
putut-o ridica, deși era pusă 
neregulamentar: birocrația a-
ciuită la ocolul silvic. „Am 
strins fondurile necesare con
strucției, spuneau sătenii, am 
muncit cu brațele noastre, cu 
meșterii noștri și am ridicat zi
durile pînă la acoperiș. Acum, 
avem nevoie de lemn pentru 
căpriori. Dați-ne aprobarea să 
doborim cîțiva copaci...". I. F. 
Dobra a găsit tot felul de pre
texte pentru a tărăgăna rezol
varea cererii.

Cum este posibil. ca o lucra
re atît de importantă pentru 
viața unui sat să se prelungea
scă peste ani pentru o simplă 
semnătură ? Și dacă ar fi vor
ba doar de această semnătură I 
Dar I. F. Dobra a provocat a- 
celeași greutăți în procurarea 
materialului lemnos și altor sfa
turi populare comunale din ra
ionul Ilia. (Repetăm: e vorba 
de un raion cu mari suprafețe 
de păduri). Școala din satul 
Godinești nu va fi terminată la 
timp din aceleași motive, după 
cum ne informează tovarășul 
Aron Sindea, secretarul Sfatu
lui popular al comunei Zam. 
Sfatul popular al raionului Ilia 
nu trebuia să dezarmeze așa 
ușor în fața birocrației unor 
tovarăși de Ia I. F. Dobra, ca

re, cum' se vede, au pasiunea 
lui „vino mîine", sau mai bine 
zis „vino... peste ani".

Nejustificat de lent se desfă
șoară lucrările și la școala din 
Pețelca și Vinț-Vale din raionul 
Alba.

Acum, în aceste zile puține 
care au mai rămas pînă la în
ceperea școlilor, sfaturile popu
lare comunale amintite trebuie 
să acorde maximă atenție lu
crărilor la cele patru școli, să 
urgenteze transportarea lemnu
lui și a altor materiale care în
că mai lipsesc, inclusiv a ușilor 
și ferestrelor de la I.O.I.L.— 
Petroșani, a mobilierului, să 
supravegheze ca ultimele lu
crări să dureze cît mai puțin 

Vedere de pe Valea Sebeșului regiunea Hunedoara 
Foto : AGERPRES

posibil. N-ar fi, de asemenea, 
rău ca și sfatul popular să 
știe cum' muncesc forurile raio
nale și comunale din subordi- 
nea sa, cum înțeleg ele să re
zolve o problemă de stringen
tă actualitate. „Corijentele" pot 
fi trecute acum, după începerea 
anului școlar, o știe orice elev, 
dacă n-ai „luat" corijenta, ră- 
mîi repetent. N-am vrea să re
venim scriind despre repetenții 
la capitolul „construcții școla
re".

ROMULUS LAL
Corespondentul 

„Scinteii tineretului' 
pentru regiunea Hunedoara

O antologie de poezie popu
lară fără a cuprinde varianta
— creație a Mioriței lui A- 
lecsandri a avut ambiția să 
întocmească — și a făcut-o 
cu succes — Ovid Densușianu *. 
Justificarea e prea clară pen
tru el, omul de știință : „Poet 
al vremii romantice, dînsul 
(V. Alecsandri — n.n.) nu pu
tea să pună hotare între ce 
era al altora și ce era al lui. 
ca idei, ca simțire — de aceea 
în poeziile care-i dădeau pri
lejul să recunoască sufletul 
celor mulți, adausurile de la 
el nu f s-au părut nefirești, 
nu i s-au arătat ca furișări, 
care trebuiau înlăturate și pe 
care noi, astăzi, 
le numim fal
sificări". Con
știent de re
nunțarea — fa
tală pentru al
tul — la care singur se obligă, 
Densușianu, își ia măsuri de 
prevedere, judecind admira
tiv varianta Alecsandri, „a- 
ceastă nestemată a literaturii 
noastre populare".

Două sînt telurile pe care 
și le-^ propus antologul Flo
rilor alese din cîntecele po
porului. Să facă, întîi, dovada
— chemînd la comparație cu
legerea lui Alecsandri — că 
„nu e nevoie de prefaceri, de 
intervenții cărturărești pen
tru a salva prestigiul inspira
ției populare — și doinele, și 
strigăturile, și celelalte bucăți 
tipărite aici nu rămîn în ur
ma așteptărilor de poezie a- 
devărată și multe, foarte mul
te, îmi par că se ridică dea
supra celor „întocmite", ne
tezite de Alecsandri". Scop a- 
tins dincolo de orice discuție 
didaoticistă. întemeietorul ști
inței folcloristice românești, 
Densușianu, urmărește, prin 
antologie — nici nu se putea 
altfel — și ilustrarea unei 
teze proprii privind producția 
populară : „poeziile lirice ?i 
satirice întrec ca bogăție și 
expresie artistică pe cele e- 
pice". Aserțiunea e mai difi
cil de demonstrat, presupu
nând o sumă de nuanțări care

Vizita delegației 
guvernamentale 

a R. A. U.
Delegația guvernamentală a 

Republicii Arabe Unite, con
dusă de Abdel Mohsen Abul 
Nur, vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și irigații, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră Ia invitația gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a sosit marți la 
Brașov. Delegația este însoțită 
de Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior.

în cursul dimineții oaspeții 
au vizitat uzinele de tractoare 
din localitate unde au fost 

q întîmpinați de Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

După-amiază delegația a vi
zitat Cooperativa Agricolă de 
Producție și Gospodăria Agri
colă de Stat din comuna Hăr- 
man, din apropierea Brașovu
lui. Delegația a fost întîmpi- 
nată aici de Eugen Alexe, 
prim-vicepreședinte al Uniu
nii naționale a cooperativelor 
agricole de producție.

★

Din partea vicepremierului 
Republicii Arabe Unite Abdel 
Mohsen Abul Nur, ambasado
rul la București al R.A.U., 
Mohamed Fahmy Hamad, a 
depus marți după-amiază o 
coroană de flori la cripta to
varășului Leontin Sălăjan.

(Agerpres) 

și ele pot rămîne insuficien
te — inefabilul unei credințe 
nu se poate amănunți prea 
ușor.

Dincolo de toate acestea, 
Flori alese din cîntecele po
porului, e, în primul rînd, o 
antologie preferențială în care 
criteriul estetic primează. 
Folcloristul s-a anulat aici în 
favoarea iubitorului de poezie, 
mai mult, a celui care propa
ga la timpul său poezia mo
dernă, simbolistă. De aceea, 
cînd cineva îl acuză că în 
„Graiul din Țara Hațegului" 
a pierdut din vedere, în mod 
paradoxal, criteriul estetic", 
o face pe un temei fals, abia 

CRONICA LITERARĂ
aici el, Densușianu, fiind fol
clorist, impasibil la bătaia ini
mii, scrupulos cu faptul fol
cloric. Folcloristul adună ce i 
se oferă, antologul reține ce 
vrea, conform unei estetici 
particulare. Cînd părăsește 
domeniul omului de știință, 
Densușianu adună, mai cu 
seamă, poezii lirice și strigă
turi. Și, pentru că, probabil, e 
mai învățat cu acestea de-a- 
casă. Ardelean de origine, el 
dă drept în antologia sa la 
124 de piese din Transilvania, 
restul de poezii pînă la 193, 
cît cuprinde întreaga antolo
gie, fiind din celelalte provin
cii românești. E prea evident 
gestul subiectiv, ca pe baza 
rezultatului obținut să tragem 
concluzii, în primul rînd, ști
ințifice și să-i aducem repro
șuri chiar atunci cînd el își 
propune ferm să fie folclorist, 
culegător obiectiv cum e în 
Graiul din Țara Hațegului.

în general, in Flori alese, 
Densușianu reține poezia 
scurtă, cu un conținut ușor 
estompat, mai mult reverii 
poetice, nestemate de o anu
me melancolie activă, simbo
lică. De pildă, o poezie din 
două versuri: „De-ar fi dorul 
ca vîntul/ s-ar aprinde pă-

Reuniune internațională consacrată 

educației tineretului universitar
Marti seara a avut loc, la U- 

niversitatea din București, ședin
ța de deschidere a Reuniunii in
ternaționale de experti cu tema 
„Educația tineretului universitar 
în spiritul idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între 
popoare", organizată de Comisia 
națională a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, sub 
auspiciile UNESCO.

La Reuniune participă experti 
și observatori din 18 tari euro
pene, Directorul general UNESCO 
este reprezentat de d-ra Nicole 
Friderich. La lucrări participă, de 
asemenea, M. J. Poliakov din ca
drul departamentului ,, Informații" 
al Secretariatului UNESCO.

La ședința de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului, Minis
terului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare.

Au rostit cuvinte de salut acad. 
Gheorghe Mihoc, din partea Co
misiei naționale române pentru

START IN EUROPENELE DE ATLETISM
Cea de-a 8-a ediție 

a campionatelor eu
ropene de atletism a 
debutat marți în mij
locul unui interes ge
neral.

Prima medalie de 
aur a fost cucerită de 
mărșăluitorul Dieter 
Lindner (R. D. Ger
mană) Învingător în 
proba de 20 km cu 
timpul de Ih 29' 25". 
Sportiva sovietică Ki- 
jova a cîșligat proba 
de aruncarea greută

ții cu 17,22 m. Campi
oana României Ana 
Sălăgean a ocupat lo
cul 8 cu 15,48 m. 
Cursa de 10 000 m 
p'at a fost cîștigată 
de Jurgen Hase 
(R. D. Germană), cu 
timpul de 28' 26'. 
Mustață a terminat 
pe locul 17 cu tim
pul de 29' 40", iar 
Barabaș a abandonat.

De asemenea, s-au 
disputat și calificări
le probei de săritură 
în lungime (masculin)

mîntul" sau alta : „Cît e omul 
tinerel / Dorul se plimbă 
cu elf Dacă omu-mbătrînește,/ 
Dorul se călătorește" sau : „Pe 
sub lună, pe sub stele/ Mer- 
ge-un cîrd de rindunele/ D-a- 
celea nu-s rindunele/ Ci-s 
gînduri de-a puicii mele". 
Ori: „Eu mă duc, urîtul vine/ 
Tot alăturea de mine;/ Eu 
gîndesc că-s singurea,/ Uri- 
tu-i alăturea : Eu mă duc să 
nu m-ajungă/ Urîtul îmi ține 
umbră".

Oricine poate întocmi o an
tologie de folclor pe baza cu
legerilor proprii sau chiar a 
celor existente (care se cer 
reeditate, puse mai cu seamă 
la îndemîna tinerilor). Ferici
te sînt, însă, cazurile cînd a- 
semenea antologii provin de 
la scriitorii mari. Dacă Sa- 
doveanu ar fi făcut o antolo
gie de basme românești, ope
ra ar fi fost una sadoveniană, 
în ultimă instanță ar fi tri
mis la împărăția operei lui, 
mai ușor poate de pătruns în 
înțelesurile ei intime și de 
simțit astfel. Sadoveanu și-ar 
fi putut începe antologia de 

basme, de pil
dă, cu O samă 
de cuvinte, a 
lui Neculce sau 
cu pasaje în
tinse din opera 

lui Cantemir, însă dacă scri
itorul ar fi făcut așa, s-ar fi 
găsit oricînd — și cu cîte scă
părări de spirit — explicațiile 
necesare.

Cînd un scriitor de mare ta
lent. profund noțional, întoc
mește o antologie de folclor, 
face implicit o operă de crea
ție. Prin asemenea antologii 
folclorul e revitaminizat, a- 
dus la lumina contemporană, 
într-un cuvînt — e recreat. 
S-a anunțat de mai multă 
vreme apariția unei antologii 
de lirică populară, opera lui 
Lucian Blaga. O așteptăm a- 
cum și ca pe o confirmare a 
ideilor de mai sus.

Folclorul românesc atît de 
bogat și variat, adevărat izvor 
de frumuseți, trebuie valori
ficat și luminat pe toate di
mensiunile. Printre altele, an
tologiile pot servi această gne- 
nire. Iar ■ antologiile poefcor 
nu fac decît să-i sublinreze 
perenitatea.

GH. SUCIU
•) Ovid Densușianu — Viața 

păstorească in poezia noastră 
populară.

UNESCO, prof. dr. docent Jean 
L.ivescu, din partea conducerii 
Ministerului învățămîntului, și 
Nicole Friderich, din partea direc
torului general UNESCO.

Pe ordinea de zi a Reuniunii 
sînt înscrise : probleme actuale 
ale învățămîntului superior ; rolul 
institutelor de învătămînt supe
rior în formarea profesională si 
civică a tineretului ; măsurile me
nite să contribuie la aplicarea în 
practică a principiilor „Declarați
ei privind promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelege
re între popoare".

Prof. univ. Alexandru Roșea, 
directorul Institutului de psiholo
gie al Academiei Republicii So
cialiste România, și prof. univ. 
H. Roussel, de la Universitatea 
din Lille, au prezentat cîte un ra
port referitor la problemele care 
vor constitui obiectul dezbaterilor 
Reuniunii.

Lucrările continuă.

și ale probei de 100 m 
plat, în care au fost 
angajați și atlefi din 
tara noastră. Sprin
terul Gheorghe Zam- 
firescu a ocupat locul 
IV în seria a treia a 
cursei de 100 m plat 
șl s-a calificat pentru 
semifinalele de astăzi. 
Vasile Sărucan cu 
7.07 m și A. Samun- 
gl cu 7,30 m au ratat 
calificarea în finala 
probei de săritură în 
lungime.

I —

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
I învățămintele unei 
| campanii agricole, 

I puncte de reper

I pentru următoarele

I specialiștii, cu președinții de I cooperative care le vorbesc 
tinerilor despre însemnătatea 
muncii lor, folosind compara-

Iții și calcule convingătoare 
din propria lor activitate, re
zultatele sînt din cele mai 

Ibune. De pildă, la Izbiceni, 
ing. Iile Ciobanu și-a făcut 
un obicei din a discuta cu ti
nerii înaintea fiecărei cam-

I panii făcînd mereu referiri la 
aportul și rezultatele lor în 
campania precedentă.

Iîn al doilea rînd, e vorba 
de instruirea tinerilor pentru 
a ști cum să execute lucrări 

de cea mad bună calitate. „Re
petiția — mama învățăturii", 
este valabilă și în acest caz. 
înaintea campaniei de recol
tat fiecare organizație reco
mandă cei mai buni tineri ca 
însoțitori de combine, încăr
cători la mașini etc. De obicei 
sînt repartizați aceiași pentru 
că ei au căpătat deja o anu
mită experiență. Și totuși o 
repetiție generală — sigur în 
bănci, cu creta, pe tablă — 
este absolut necesară pentru 
împrospătarea cunoștințelor.

— Cum este organizată și 
dirijată de către comitetul ra
ional U.T.C. această pregă
tire prealabilă ?

— La instruirile cu activul 
raional invităm un tovarăș 
de la consiliul agricol raional, 
de obicei președintele sau un 
vicepreședinte, care ne pun la 
curent cu sarcinile care revin 
raionului. Apoi, activiștii fac 
o instruire asemănătoare cu 
activul U.T.C. pe comună, 
după care au loc adunările 

generale pe organizații de 
bază.

O altă concluzie: ana
liza felului în care s-a com
portat fiecare tînăr trebuie 
făcută imediat după termi
narea unei campanii. De obi
cei mai de mult se depuneau 
eforturi deosebite pînă cînd, 
o anumită lucrare era înche
iată. Apoi pleca toată lumea. 
Uita să spună cine a fost cel 
mai harnic, și cum a muncit 
de a obținut rezultatele cele 
mai bune. Se neglija, deci, 
latura stimulatorie a activi
tății noastre.

După această discuție de 
sinteză am pornit de la Jieni 
la Bechet străbătînd întreg 
raionul. La Tia Mare i-am 
găsit pe tinerii din brigada a 
IlI-a de cîmp în adunarea 
generală. Tov. inginer Cornel 
Zarcu, le vorbea despre nece
sitatea participării lor una
nime la recoltatul porumbului, 
avînd în vedere producțiile 
foarte bune ce se anunță, ne

cesitatea încheierii operative 
a lucrării. Se anunță despre 
diferențele de producții obți
nute anul trecut de două bri
găzi vecine, diferențe care 
proveneau din știuleții rămași 
neculeși, deci din optica dife
rită cu care priveau impor
tanța lucrării.

Aceleași pregătiri intense se 
făceau simțite și în alte co
mune. La Călărași și Celei, 
tinerii se organizau în brigăzi 
—schimbul II, cum numeau ei 
pe cei care lucrează în zooteh
nie, legumicultura, construcții 
și pot da o mînă de ajutor la 
recoltatul porumbului.

învățămintele campaniei de 
recoltare a păioaselor, a celor
lalte ce au fost parcurse con
stituie puncte de reper pentru 
cea care abia începe — 
strînsul culturilor de porumb, 
floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr, semănatul păioaselor de 
toamnă și a borceagurilor. Se 
urmărește ca experiența bună 
să se păstreze și să se transmi
tă continuu, de la o etapă la 
alta și din comună în comună, 
asigurîndu-le -'astfel coopera
torilor din raionul Corabia o 
meritată tradiție a fruntășiei.

Acolo unde lumina 

și vin tul au glas

cui, străbunicul — toți bărba
ții din familia Bădescu, gene
rații și generații în șir, au fost 
muncitori în pădure. Pădurea 
avea să-l atragă și pe Petre. 
A făcut primii pași nu între 
leagăn și masă, ca alți copii, 
ci între trunchiul unui molid 
și pălăria unei ciuperci. Pă
durea i-a dăruit cele dinții 
jucării, cărțile ei cu poze co
lorate, cel dinții ghiozdan din 
coajă de brad. A plecat la 
școală cu gîndul s-o sfîrșească 
mai iute și să se întoarcă în 
pădure, lingă tata, lingă ace
lași topor al bunicului, lingă 
piatra de ascuțit tăișul topo
rului rămasă de la străbunic. 
Dar școala nu l-a înapoiat 
chiar atît de curînd pădurii. 
L-a chemat să-i urce treptele 
pînă la vîrf, așa cum în va
canțe îl chemau cărările mun
telui. La început fusese pri
mul din casă care trecuse gra
nița celor patru clase. Apoi 

primul din întreaga familie, 
socotind rudele mergînd pînă 
la gradul al treilea, care ter
minase o școală medie. în 
sfîrșit, devenise primul pe 
băncile unui institut de învă
țămînt superior. In 1960, la 
Brașov, primește atestatul de 
inginer forestier. Este repar
tizat în locul natal, la între
prinderea Forestieră din Ru- 
căr. Aici este numit mai întîi 
șeful unui șantier de con
strucții, apoi șeful unui sector 
de exploatare, conduce un an 
mai târziu serviciul de •pro
ducție al întreprinderii, iar 
acum, în '66, este inginerul ei 
șef. Ascendența continuă a 
drumului său se confundă cu 
cea a întreprinderii. In 5 ani 
I. F. Rucăr, de la un modest 
șantier forestier a devenit o 
unitate complexă de exploa
tare, cultură, construcții și in
dustrializare a lemnului. Și-a 
sporit într-un ritm deosebit 
de rapid zestrea materială. Nu 
vom spune decît că de la un 
număr de camioane care pu
tea fi socotit pe degetele unei 
mâini, a ajuns la un parc de 
70, la care se adaugă și 16 
autotrolii. Nu vom adăuga de
cît că de la cîteva corturi, așa 
numite „finlandeze", pentru 

adăpostirea muncitorilor, în
treprinderea a ajuns să-și 
construiască 11 cabane, ade
vărate vile, trainice și spați
oase, împânzind poienile Pe- 
cinogului, Tămașului, Pris
lopului, Vișei, Rudăriței, Sto- 
ieneștilor. Vechiul corhănit al 
lemnului a fost înlocuit prin 
introducerea modernelor in
stalații cu cablu, printre care 
funicularul tip „Ciucaș", ino
vație românească realizat la 
„Metalurgica" din Sibiu, a iz
butit prin virtuțile sale tehni
ce să depășească cu mult po
sibilitățile în acest domeniu 
ale unor utilaje elvețiene, 
bine cunoscute pe piața mon
dială. In 1965 s-a trecut, pen
tru prima oară în silvicultura 
noastră, la ceea ce se cheamă 
alogajul artificial (aplicat la 
molid) un procedeu nou de în
grijire, menit să dea arbori de 
rezonanță, reducând simțitor 
numărul nodurilor și stimu
lând creșterea. Numai anul a- 
cesta, întreprinderea a plan
tat peste 850 hectare cu 
molid și duglas și alte 15 hec
tare cu larice, o specie de ră- 
șinoasă ca și duglasul, de 
mare longevitate. Munca 
orientată științific, organi
zată în brigăzi conduse de

maiștri avînd o înaltă ca- | 
lificare, consemnează un flux 
continuu al procesului de pro- | 
ducție, întreprinderea dind ' 
statului beneficii importante, ■ 
zeci de mii de metri cubi de I 
lemn peste prevederile planii- ’ 
lui. Iar omul care conduce din I 
punct de vedere științific și | 
tehnic o întreprindere de o a- 
semenea anvergură este un I 
tînăr de 28 de ani. |

Cel care este astăzi ingine- ■ 
rul șef al I. F. Rucăr, a des- I 
chis ochii în pădure, a învățat I 
15 am să slujească pădurii și ■ 
acum învață el pădurea cum I 
să-și dăruie imensa ei bogăție. ’

Liniștea Rucărului, vestita I 
liniște a Rucărului s-a retras | 
în umbra caselor, printre fio- . 
rile vii din ferestre și cele pa'- | 
că mai vii, născute din acul I 
și migala de veacuri a mc»- ■ 
rencelor. Stînca și pădu'-:« nu | 
mai tac, lumina și vîntul «•.. | 
glas. Greierii peniței —.a-.’ui 
scriitor își caută acum altera- | 
limări, din alb-sirul cirort « | 
urce un cîntee frenetic și di
namic cn viața Rucă’-J«; •> I 
azi, ca actiritatșe l c- |
28 de ani ițibînî ca :
pădurea, împlefmdu-și dcaft- | 
nul cu ea. !
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LUPTEI PENTRU LIBERTATEA POPORULUI Șl A PATRIEI, PENTRU SOCIALISM

Mitinguri 
de doliu

Tovarăși și tovarășe, 
Prieteni,

Cu inimile adine îndurerate 
ne despărțim astăzi de iubitul 
nostru tovarăș de muncă și de 
luptă, Leontin Sălăjan, fiu de- 
v®|tat al Partidului Comunist și 
alvpoporului român, militant 
fiedbosit pentru cauza socia- 
ismului, pentru întărirea și 

prosperitatea României socia
liste. Spre marea noastră în
tristare, a tuturor, moartea l-a 
smuls dintre noi prematur, în 
deplinătatea forțelor sale 
creatoare.

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
partidul și statul pierd un ac
tivist de seamă, care și-a 
consacrat toate forțele sale 
luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, celor mai nobile 
și înalte idealuri ale poporului 
român.

Activitatea de comunist și 
patriot înflăcărat a tovarășu
lui Leontin Sălăjan, întreaga 
sa viață — de Ia muncitorul 
înaintat participanat la acțiu
nile organizate de Partidul 
Comunist pentru eliberarea 
națională și socială, pentru 
progresul și înflorirea țării, 
pînă la marile răspunderi de 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Ministru al Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste 
România — sînt un exemplu 
de dăruire și atașament ne
mărginit față de cauza parti
dului și a poporului, cauză pe 
care a servit-o întotdeauna cu 
nestrămutată credință.

In anii cînd partidul orga
niza și conducea lupta mase
lor populare împotriva fascis
mului, 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 exploatarea și 
asuprirea, să se ridice cu dîr- 
zenie împotriva lor, călindu-se 
în focul bătăliilor de clasă, la 
a căror organizare a contribuit 
cu toate forțele sale. El a 
participat neînfricat, mereu 
activ, la luptele muncitorești 
și la demonstrațiile populare 
organizate de partid, la lupta 
pentru apărarea drepturilor 
democratice, a libertății și in
dependenței României. In 
conducerea organizației locale 
de partid din Banat, el s-a 
afirmat ca unul dintre orga
nizatorii acțiunilor de sabota
re a mașinii de război hitleris- 
te, ai luptelor conduse de 
partid în această parte a țării 
împotriva fascismului.

După eliberarea României, 
în clocotul uriașelor mișcări 
populare organizate de partid 
pentru cucerirea puterii poli
tice și dezvoltarea țării pe o 
cale nouă, Leontin Sălăjan, 
muncind fără preget, cu pa-

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI! 
LEONTIN SÂLĂJAN

(Urmare din pag. I) 

le stat înconjoară sicriul, ca
re este purtat de 8 generali. 
Intr-o atmosferă impresio
nantă, în acordurile Interna
ționalei, sicriul este cobo- 
rît într-una din criptele de 
la baza hemiciclului Monu-

Cuvintarea tovarășului 
Alexandru Drăghici

Cuvintarea tovarășului 
Constantin Drăgan

siune, în conducerea organiza
țiilor regionale Banat și Ora
dea ale Partidului Comunist 
Român și în aparatul Comite
tului Central, s-a evidențiat 
ca activist energic și hotărît, 
integru și perseverent, punîn- 
du-și în slujba revoluției tot 
ce avea mai bun, cunoștințele 
și experiența, abnegația și 
devotamentul. Pentru calită
țile sale, el a fost ales în Co
mitetul Central încă de la 
Conferința Națională a P.C.R. 
din 1945, membru supleant al 
Biroului Politic în 1955, iar la 
Congresul al IX-lea membru 
al Comitetului Executiv. In 
colectivul unit de conducere 
a partidului și statului, el și-a 
adus contribuția de preț la 
întărirea continuă a rînduri- 
lor partidului, la conducerea 
operei de construire a socia
lismului și la făurirea noii 
orînduiri sociale.

Partidul și guvernul dau o 
înaltă apreciere meritelor de 
seamă ale tovarășului Sălă
jan în înfăptuirea politicii de 
dezvoltare a forțelor armate, 
de ridicare a pregătirii lor de 
luptă și politice, de întărire 
continuă a potențialului de 
apărare a patriei. In condu
cerea forțelor armate ale Re
publicii noastre, unde și-a 
desfășurat cea mai mare par
te a activității sale de după 
eliberare, Leontin Sălăjan a 
activat cu toată energia, și-a 
dăruit întreaga sa pricepere 
și capacitate organizatorică. 
Conștient că, în orice muncă 
s-ar afla, activistul de partid 
trebuie să fie stăpîn pe cuno
ștințele specialității sale, el a 
muncit cu perseverență pen
tru a-și perfecționa continuu 
pregătirea militară. Cu deo
sebită pasiune, el a militat 
pentru formarea de cadre 
militare, pentru educarea os
tașilor în spiritul muncii 
neobosite închinate prosperi
tății poporului, al dragostei 
fierbinți față de patrie, față 
de cauza partidului și socia
lismului, pentru ca forțele 
noastre armate să fie la înăl
țimea sarcinii încredințate de 
popor de a apăra cuceririle 
revoluționare, suveranitatea 
și independența țării. El a 
fost un militant neobosit al 
politicii partidului de strîn- 
gere a legăturilor de priete
nie frățească dintre armata 
română și armatele celorlalte 
țări socialiste, pentru apăra
rea păcii și securității po
poarelor.

în îndelungata sa activita
te, de aproape 30 de ani, în 
rîndurile partidului, s-a for
mat activistul de partid, omul 
de stat, conducătorul militar 
— Leontin Sălăjan. El s-a 
afirmat ca organizator pri
ceput al maselor și neobosit 
propagandist al politicii par
tidului, ca unul din militanții 
de seamă, crescut și educat 
de partid în lupta revoluțio-

mentului. In văzduh răsună 
21 salve de artilerie.

Pe lespedea de granit ne
gru e gravat:

LEONTIN GH. SĂLĂJAN 
19.6.1913—28.8.1966

Sînt date care marchează 
o viață pusă în slujba cau- 

nară, în procesul de edificare 
a socialismului. Noi, cei care 
am lucrat împreună și l-am 
cunoscut îndeaproape, atît în 
anii ilegalității cît și după a- 
ceea, în munca dusă în co
mun în conducerea partidului 
și în guvern, i-am prețuit în
totdeauna energia, puterea de 
muncă, perseverența, caracte
rul său optimist, grija față 
de oameni.

Tovarășul Sălăjan a întru
chipat înalte trăsături mora
le pe care partidul nostru le 
cultivă zi de zi în rîndurile 
comuniștilor — patriotismul 
fierbinte, încrederea în forțe
le maselor muncitoare și slu
jirea lor cu devotament, fer
mitatea în lupta împotriva 
dușmanului, principialitatea, 
spiritul de sacrificiu, pasiu
nea în muncă. Aceste trăsă
turi i-au adus dragostea și 
stima tovarășilor săi, a mun
citorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a întregului nostru 
popor.

Iubindu-și fierbinte patria, 
pe care a dorit-o mereu mai 
puternică și prosperă, Leon- 
tin Sălăjan a avut fericirea 
de a trăi o viață plină de pa
tos revoluționar, de a vedea 
împlinindu-se idealurile pen
tru care a luptat sub steagul 
glorios al Partidului Comu
nist. Prin lupta și eforturile 
clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, sub condu
cerea Partidului Comunist, 
România a devenit o țară li
beră și înfloritoare, în care 
poporul, stăpîn pe soarta sa, 
își făurește propriul său viitor 
— un viitor de lumină și bu
năstare.

Cinstirea cea mai de preț 
pe care oamenii muncii din 
patria noastră o aduc tuturor 
acelora ce și-au consacrat 
viața intereselor poporului, 
înfloririi națiunii române, 
este nesecata energie cu care 
întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, mun
cește pentru a înfăptui măre
țul program elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru a 
ridica pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației și progresului 
patria noastră scumpă — 
România socialistă.

In aceste clipe, cînd j:u 
profundă durere ne despăr
țim de tine, dragă tovarășe 
Sălăjan, îți aducem în nume
le Comitetului Central al 
Partidului, al Consiliului de 
Miniștri, al tuturor comuniș
tilor și al întregului popor 
român, un ultim salut și pri
nosul nostru de recunoștință 
pentru tot ceea ce ai dăruit 
partidului, poporului român 
și patriei socialiste în întrea
ga ta activitate revoluționară. 
Neștearsă va dăinui figura ta 
luminoasă în inimile noastre!

Adio, drag și neuitat tova
răș de luptă !

zei partidului, luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, 
înfăptuirii celor mai înalte 
idealuri de libertate. Inde
pendență și progres ale po
porului român, întăririi și 
înfloririi patriei socialiste.

(Agerpres)

Tovarăși și tovarășe,

Sînt deosebit de grele și 
dureroase aceste clipe, cînd 
ne despărțim pentru totdeau
na de tovarășul Leontin Sălă
jan. Pierderea sa așterne do
liu în inimile întregului nos
tru popor, pe care tovarășul 
Sălăjan — ca militant al parti
dului și statului — l-a slujit 
în permanență cu abnegație și 
înflăcărare.

Viața celui pe care-1 condu
cem astăzi pe ultimul său 
drum s-a împletit strîns cu 
viața oamenilor muncii ex
ploatați și asupriți, din rîndul 
cărora s-a ridicat. Cunoscînd 
încă din anii de ucenicie tra
iul plin de suferință și mizerie 
al muncitorimii, ridieîndu-se 
cu revoltă împotriva nedrep
tăților sociale, tovarășul Leon- 
tin Sălăjan și-a aflat din 
fragedă tinerețe locul în rîn
durile mișcării muncitorești 
revoluționare.

Activînd în rîndul sindica
telor unitare, care sub îndru
marea și conducerea Parti
dului Comunist Român mili
tau pentru unitatea de acțiu
ne a clasei muncitoare, desfă
șurau o luptă grea împotriva 
exploatării, pentru drepturi și 
libertăți democratice, tovară
șul Sălăjan a luat parte acti
vă, în cadrul comitetului de 
conducere al sindicatului ce
feriștilor din Timișoara, la 
organizarea a numeroase ac
țiuni muncitorești. încă de pe 
atunci el și-a afirmat cali
tățile de revoluționar, atașa
mentul său profund față de 
cauza clasei muncitoare, a po
porului român. Intrarea sa în 
rîndurile partidului comunist 
— încă în anii cînd acesta se 
afla în adîncă ilegalitate — a 
fost rezultatul evoluției fi
rești a conștiinței sale de 
clasă, al trăsăturilor sale de 
luptător comunist, al patriotis
mului său fierbinte. Aceste 
înalte trăsături ale muncitoru
lui înaintat, ale comunistului, 
i-au adus prețuirea, încrede
rea și stima tovarășilor cu 
care a lucrat, a muncitorilor

Cuvintarea tovarășului 
general-colonel 

Ion Ioniță
Tovarăși,

Cu inimile îndoliate, aple- 
cînd în bernă drapelele de 
luptă ale unităților, soldații, 
subofițerii, ofițerii și generalii 
armatei socialiste române dau 
un ultim onor generalului de 
armată Leontin Sălăjan, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

Ne luăm rămas bun cu ne
mărginită durere de la dum
neavoastră, comandant iubit și 
respectat, care în înalta func
ție pe care v-a încredințat-o 
partidul n-ați precupețit nici 
un efort, v-ați dăruit cu pa
siune talentul, priceperea, în
treaga capacitate de muncă 
pentru dezvoltarea și întărirea 
Forțelor Armate — scut al 
apărării cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a libertă
ții, independenței și suverani
tății patriei.

In calitate de șef al Mare
lui Stat Major, de prim locții
tor al ministrului, iar din 1955 
ca ministru al Forțelor Ar
mate, tovarășul Leontin Sălă- 

români, maghiari și de alte 
naționalități din Banat și Ora
dea, unde în fruntea organiza
țiilor regionale de partid, a 
adus o prețioasă contribuție la 
organizarea luptelor revolu
ționare împotriva fascizării 
țării și a războiului hitlerist.

Personalitatea tovarășului 
Leontin Sălăjan, capacitatea 
de muncă, talentul și pricepe
re 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 fer
mitate și pasiune revoluțio
nară, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, de făurire 
a unui viitor luminos și feri
cit poporului român, pentru 
dezvoltarea și întărirea forțe
lor armate ale Republicii So
cialiste România.

Clasa noastră muncitoare, 
oamenii muncii, pășind mereu 
înainte, strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, 
al Comitetului său Central, 
ureînd ferm noi și noi înăl
țimi, pe calea socialismului și 
comunismului, cinstesc și vor 
cinsti întotdeauna pe fiii cre
dincioși ai clasei muncitoare, 
ai poporului, care și-au închi
nat întreaga viață cauzei pro
gresului și prosperității Ro
mâniei. fericirii poporului. In 
rîndurile acestora, tovarășul 
Leontin Sălăjan și-a cîștigat, 
prin munca și lupta sa, un loc 
de cinste.

Aducîndu-ți un ultim oma
giu, tovarășe Sălăjan, clasa 
muncitoare, oamenii muncii își 
exprimă hotărîrea neabătută 
de a nu-și precupeți forțele 
pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congre
sul al IX-lea al partidului, de 
a lupta cu avînt și abnegație 
pentru ca patria noastră so
cialistă să devină mereu mai 
puternică, mai înfloritoare, iar 
viața poporului mai bogată în 
împliniri, așa cum ai dorit-o 
și pentru care cauză ai luptat 
și muncit fără preget de-a 
lungul vieții tale.

Adio, dragul nostru tovarăș 
Leontin Sălăjan !

jan a militat neobosit pentru 
aplicarea cu fermitate și con
secvență a politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comu
nist Român, de întărire a ca
pacității de apărare a patriei.

In anii revoluției populare, 
ai construcției socialismului, 
prin grija partidului, armata 
a fost înzestrată cu armament 
și tehnică modernă, au fost 
formate cadre militare va
loroase de comandanți, acti
viști de partid, ingineri și teh
nicieni, au fost — an de an — 
instruite și educate contingente 
de ostași bine pregătiți, stă- 
pîni pe meseria armelor, apă
rători de nădejde ai țării.

Intruchipînd în persoana sa 
trăsăturile minunate ale mili
tantului revoluționar crescut 
și călit de partid Ia școala 
luptei pentru fericirea celor 
ce muncesc, cu calitățile co
mandantului de tip nou, tova
rășul general de armată Leon- 
tin Sălăjan a dat o prețioasă 
contribuție la toate aceste 
realizări, a fost și rămîne pen
tru noi toți un exemplu de 
slujire cu devotament și ab
negație a intereselor patriei și 
poporului.

Una din trăsăturile sale ca
racteristice a constituit-o pre
ocuparea permanentă pentru 
educarea comunistă, patriotică 
a militarilor de toate gradele, 
în spiritul dragostei nețărmu
rite față de patrie, popor și 
partid, al slujirii măreței cauze 
a socialismului. El a adus 
un aport de seamă la perfec
ționarea procesului de instru
ire și educare a trupelor, dînd 
personal un exemplu viu de 
muncă intensă pentru continua 
desăvîrșire a propriei pregătiri 
militare. Cadrele de ofițeri și 
subofițeri, masele de ostași 
au simțit în permanență dra
gostea și căldura, 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 tovarășului general 
de armată Leontin Sălăjan, 
fiu credincios al partidului și 
poporului, luptător devotat 
pentru socialism, pentru întă
rirea și înflorirea patriei 
noastre.

Soldații, ofițerii, generalii 
forțelor noastre armate în
credințează Comitetul Central 
al partidului, Guvernul țării, 
că vor lupta cu fermitate pen
tru înfăptuirea neabătută a 
politicii Partidului Comunist 
Român de întărire a capacită
ții de apărare. însuflețiți de 
un fierbinte patriotism, ei se 
angajează să muncească neo
bosit pentru însușirea temei
nică a măiestriei militare, 
pentru ridicarea continuă a 
pregătirii de luptă și politice. 
Forțele noastre armate își vor 
îndeplini întotdeauna cu cinste 
misiunea sfîntă încredințată 
de partid, de a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului, 
suveranitatea și independența 
Republicii Socialiste România.

Adio, scumpe tovarășe gene
ral de armată Leontin 
Sălăjan !

TELEGRAME
In legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Leontin 
Sălăjan, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au trimis 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România o 
telegramă în care se spune:

„Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. exprimă profunde 
condoleanțe în legătură cu 
pierderea timpurie a activis
tului de seamă al Partidului 
Comunist Român și al Repu
blicii Socialiste România, 
membrul Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
generalul de armată Leontin 
Sălăjan, care și-a dedicat 
forțele și cunoștințele operei 
de construire a socialismului

Plecarea unor delegații militare 
care au participat la funeraliile 

tovarășului Leontin Sălăjan
Marți după-amiază au pă

răsit Capitala delegația mi
litară a R.P. Polone, în frunte 
cu mareșalul Marian Spichal- 
skiy, ministrul apărării na
ționale a R.P. Polone ; delega
ția militară a R.P. Bulgaria, 
în frunte cu generalul de ar
mată Dobri Djurov, ministrul 
apărării populare a R. P. 
Bulgaria; delegația milita
ră a R. S. Cehoslovace, în 
frunte cu general de armată 
Bohumir Lomsky, ministrul 
apărării naționale a R.S. Ceho
slovace, care au participat la 
funeraliile tovarășului Leontin 
Sălăjan.

In întreaga țară au avut loc 
ieri mitinguri de doliu în care 
oamenii muncii din întreprin
deri, din instituții, din unită!) 
agricole socialiste au dat glas 
durerii care a încercat între
gul popor la vestea încetării 
din viață a tovarășului Leon- 
tin Sălăjan, fiu credincios al 
partidului și al poporului ro
mân, luptător devotat pentru 
cauza socialismului, pentru în
tărirea și înflorirea patriei noa
stre.

„Trista veste a încetării din 
viafă a tovarășului Leontin Să
lăjan — a spus Iulian Ianco- 
vici, director general al Di
recției regionale C. F. R. 
Craiova, ne-a umplut inimile de 
durere. Tovarășul Leontin Să
lăjan a întruchipat în persoana 
sa înaltele trăsături ale comu
nistului, întreaga sa activitate 
fiind pusă în slujba cauzei 
partidului, a luptei pentru eli
berarea națională și socială a 
poporului nostru, pentru in
staurarea puterii populare, 
pentru construirea socialismu
lui".

Amintind că tovarășul Leon- 
tin Sălăjan și-a început activi
tatea revoluționară ca ucenic 
la căile ferate, ceferistul 
Gheorghe Pătru a spus: „A-
dîncă durere ne încearcă su
fletele prin dispariția prematu
ră a tovarășului Leontin Sălă
jan. Partidul nostru pierde un 
activist de seamă care și-a 
consacrat întreaga sa viafă și 
putere de muncă luptei revo
luționare a clasei muncitoare, 
înfloririi patriei socialiste".

Un impresionant miting de 
doliu a- avut loc în circum
scripția electorală din orașul 
Oradea în care tovarășul Leon- 
tin Sălăjan a fost ales deputat 
în Marea Adunare Naționala. 
„Deputatul nostru, tovarășul 
Leontin Sălăjan — a spus Ma
ria Tarpiș muncitoare la Fa
brica textilă Crișana — pu
nea multă răspundere in în
deplinirea mandatului pe care 
cu deosebită încredere i l-am 
dat. Se interesa cu grijă, în 
permanentă de munca și viata 
noastră, de dezvoltarea între
prinderii, ajutindu-ne în repe
tate rînduri. Viafa și activita
tea tovarășului Leontin Sălăjan, 
a spus în continuare vorbitoa
rea, constituie pentru toți oa
menii muncii din {ara noastră 
un exemplu luminos de slujire 
cu credinfă a poporului pentru 
făurirea vieții sale noi, socia
liste".

La atelierele de zonă C.F.R, 
la cooperativa agricolă de pro
ducție Episcopia Bihorului, la 
Uzina de alumină Oradea nu
meroși alți vorbitori au evocat 
personalitatea tovarășului Leon- 
tin Sălăjan.

„L-am cunoscut pe tovarășul 
Leontin Sălăjan din 1945 cînd 
era secretar al regionalei de 
partid Bihor — a spus Ion 
Baru, mecanic de locomotivă. 
Prin exemplul său personal, 
prin Îndrumările și ajutorul 
concret el ne-a orientat și mo
bilizat în Învingerea greutăți
lor și rezolvarea sarcinilor com
plexe in anii de după război. 
Pentru noi tofi, tovarășul Leon- 
tin Sălăjan a fost acel membru 
de partid care Întruchipa cali
tățile unui conducător comu
nist, ce l-au iăcut stimat de 
toți cei care l-au cunoscut".

în România, creării și întă
ririi forțelor sale armate.

Oamenii sovietici împărtă
șesc durerea poporului ro
mân cu ocazia grelei pier
deri".

De asemenea, pe adresa Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a sosit o telegramă de condo
leanțe din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, în care se spune :

„Comitetul Central al Parti
dului Comunist Bulgar și 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria exprimă sincere și 
cele mai profunde condoleanțe 
în legătură cu încetarea pre
matură din viață a membru
lui Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și mi
nistrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste Româ-

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegațiile au fost 
conduse de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, general-locote- 
nent Ion Gheorghe, adjunct 
al ministrului, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față șefii misiu
nilor diplomatice ale R.P. Po
lone, R.P. Bulgaria și R.S. 
Cehoslovace, acreditați la 
București, precum și alți 
membri ai ambasadelor.

(Agerpres)

La mitingul de la Uzinele 
„Timpuri Noi“ din Capitală, 
Gheorghe Ionescu, directorul 
uzinei, a evocat personalitatea 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
care și-a închinat întreaga 
viață pentru înfăptuirea mari
lor idealuri ce călăuzesc în
tregul popor român. In cuvîn- 
tul său, tînărul inginer Gheor
ghe Popa a spus : Tovarășul 
Leontin Sălăjan ne-a dat 
nouă, uteciștilor, exemplul co
munistului însuflețit de un 
fierbinte patriotism, de o în
credere neșovăitoare în for
țele maselor muncitoare, de 
principialitate și spirit de 
sacrificiu.

Mii de oameni, muncitori, 
tehnicieni, ingineri, academi
cieni, oameni de știință și cul
tură, cadre didactice și studenti 
au luat parte la mitingurile de 
doliu care au avut loc Ia Uzi
nele industria sîrmei din Cim- 
pia Turzii, Atelierele „16 Fe
bruarie" și la Casa de cultură 
a studenților din Cluj.

In fața portretului îndoliat 
personalitatea tovarășului Leon- 
tin Sălăjan a fost evocată de 
Andrei Halmaghi, directorul A- 
telierelor „16 Februarie", Ilie 
Dragotă, laminorist la Industria 
sîrmei, D. V. Ionescu profesor 
universitar emerit.

Consătean și coleg cu tova
rășul Leontin Sălăjan, profeso
rul universitar Gheorghe Chiș, 
decanul facultății de matema
tică, luînd cuvîntul la mitin
gul de doliu de la Casa de cul
tură a studenților a spus: 
„tn amintirea zilelor copilăriei 
comune și a anilor petreculi 
Împreună pe băncile vechi ale 
săracei școli maramureșene, 
plin de durere îfi aduc un ul
tim omagiu. Ne leagă aceiași 
glie, idealurile și visele acelu
iași popor Pentru cinstirea 
memoriei tale promitem că vom 
stringe și mai mult rîndurile în 
jurul steagului de luptă al 
partidului.

Aproape 3 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri s-au în
trunit în hala mecanică montaj 
a Șantierului naval din Galați. 
Relevind importanta contribu
ției pe care tovarășul Leontin 
Sălăjan a adus-o la înfăptuirea 
politicii partidului de dezvolta
re a forțelor noastre armate si 
de întărire a capacității de a- 
părare a tării, de educare a mi
litarilor în spiritul dragostei 
nețărmurite față de partid si 
de scumpa noastră patrie cei 
care au luat cuvîntul au spus : 
„Ca un omagiu adus memoriei 
sale, noi, comuniștii de Ia Șantie
rul naval Galați ne vom strin
ge și mai mult rîndurile în ju
rul Partidului Comunist Român, 
al încercatei sale conduceri".

Adunări de doliu au mai a- 
vut loc Ia Combinatul de indus
trializare a lemnului din Su
ceava, la Uzinele textile „Moldo
va" din Botoșani, la cooperati
va agricolă de producție din 
Forăști, Fălticeni, la Universita
tea „Al. I. Cuza" din Iași, în 
comuna Tg. Frumos, la Uzinele 
mecanice din Turnu Severin și 
în multe alte localități din țară.

DE LA CORESPON
DENȚII REGIONALI 
AI „SCÎNTEH TINE
RETULUI".

nia, general de armată Leontin 
Sălăjan.

Noi deplîngem împreună cu 
dumneavoastră, dragi tova
răși, încetarea din viață a lui 
Leontin Sălăjan, fiu credin
cios al Partidului Comunist 
Român, militant consecvent 
pentru prietenia și colabora
rea dintre armatele și popoa
rele noastre, care și-a închi
nat viața victoriei socialismu
lui în Republica Socialistă 
România frățească".

Pe adresa președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a sosit 
o telegramă de condoleanțe 
din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Jo
sef Cyrankiewicz, în care se 
spune :

„In numele guvernului Re
publicii Populare Polone și al 
meu personal, vă exprim dv., 
tovarășe prim-ministru, pro
fundă durere și condoleanțe 
în legătură cu pierderea tim
purie a tovarășului Leontin 
Sălăjan, general de armată, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul forțelor arma
te ale Republicii Socialiste 
România, eminent activist de 
partid și de stat al Româ
niei prietene".

La Ministerul Forțelor 
Armate ale Republicii So
cialiste România, au sosit 
telegrame de condoleanțe din 
partea ministrului Forțelor 
Armate Revoluționare ale 
Cubei, Raul Castro Ruz; mi
nistrului Apărării Naționale 
a Republicii Democrate Ger
mane, general de armată, 
Heinz Hoffmann ; secretaru
lui de stat pentru probleme
le apărării naționale al 
R. S. F. Iugoslavia, general de 
armată Ivan Gosniak.
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Gaulle la

se îmbogățește cu noi con
strucții moderne

Autoritățile columbiene 
au recurs la ajutorul spăr
gătorilor de grevă pentru 
a sili pe studenții de la 
Universitatea din Medellin, 
departamentul Antioquia 
(Columbia), să părăsească 
clădirea universității, ocu
pată duminică. Studenții au 
declarat grevă în semn de 
protest împotriva refuzului 
guvernului de a acorda 
ajutor financiar acestui in
stitut de invățămînt su
perior. Luni, la universita
te au avut loc ciocniri, în 
cursul cărora împotriva 
studenților greviști au fost 
trase focuri de armă.

In ultimul timp, în învă- 
țămîntul superior colum
bian s-a creat o stare de 
tensiune provocată de refu
zul autorităților de a națio
naliza institutele de învăță- 
mînt și de a spori alocații
le bugetare destinate edu
cației.

In schimbul unei cauțiuni 
de 2 000 de dolari, autori
tățile dominicane au pus 
în libertate pe doi condu
cători ai organizațiilor stu
dențești din Republica Do
minicană. Cei doi lideri ai 
studenților, Carlos Dore și 
Jorge Mora, fuseseră ares
tați imediat după întoarce
rea lor dintr-o călătorie fă
cută în străinătate, fiind 
acuzați de a fi difuzat ma
teriale considerate de au
toritățile dominicane drept 
„subversive".

Prolesorii din învățămîn- 
tul mediu din Uruguay 
și-au manifestat nemulțu
mirea față de autorități în 
legătură cu nivelul scăzut 
al salariilor și lipsa drep
turilor sociale. Ei au decla
rat că, în cazul în care gu
vernul nu va da curs sa
tisfacerii revendicărilor lor 
în cel mai scurt timp, în 
cursul lunii viitoare vor or
ganiza o serie de acțiuni 
greviste.

Griji la Ottawa REMEDII NAIVE
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PNOM PENH 30 (Agerpres). 
— Președintele Franței, 
Charles de Gaulle, a sosit 
marți în capitala Cambodgiei. 
Pe aeroport, el a fost întîmpi- 
nat de șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk. 
în cuvîntarea sa, prințul No
rodom Sianuk a subliniat dez
voltarea continuă a rela
țiilor franco-cambodgiene. Lu- 
înd cuvîntul, generalul de 
Gaulle a menționat că vizita 
sa în Cambodgia îi oferă po
sibilitatea de a se întreține cu 
oficialitățile cambodgiene în 
probleme de interes comun. 
Printre problemele cele mai 
importante, a spus Charles de 
Gaulle, sînt în mod evident, 
pacea în Asia și în consecință 
în întreaga lume.

PNOM PENH 30 (Agerpres). 
Șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a de-

Numeroase dezertări
din armata saigoneză

Regimul de la Saigon devine din ce în ce mai 
nesigur de unitățile sale militare din rîndul cărora 
dezertează numeroși soldați. Agenția U.P.I. relevă, 
într-un comentariu în legătură cu situația din armata 
saigoneză, că „numărul dezertorilor a crescut într-o 
asemenea măsură incit a atins un nivel alarmant, 
determinînd guvernul generalului Ky să ia noi măsuri, 
inclusiv trimiterea vinovaților in fața plutonului de 
execuție".

In luna martie a.c., numărul 
celor care au părăsit trupele 
combatante saigoneze a atins 
un nivel de 23,5 la mie, men
ționează agenția americană.

Autoritățile militare saigo
neze au înființat detașamente 
militare „de pedepsire" a sol- 
daților ce nu se supun ordi
nelor superiorilor. In ultimele 
zile, agențiile occidentale de 
presă recunosc că în ciuda a- 
cestor măsuri drastice, insti
tuite de grupul de militari de 
la Saigon, dezertările și ne
supunerea au atins proporții 
de masă, demonstrînd eloc
vent șubrezenia unui regim 
din ce în ce mai nepopular 
atît în rîndul locuitorilor din 
Vietnamul de sud cît și a mi
litarilor săi.

Luni, la Saigon a fost a treia 
noapte consecutivă în care 
patrioții au atacat diferite 
obiective militare din oraș și 
împrejurimi. Astfel, în subur
bia Gia Dinh un patriot a lan
sat o grenadă la intrarea unei 
cazărmi, distrugînd un vehi
cul. De asemenea, în satul 
Chi Tam, aflat la periferia 
Saigonului, explozia unei mine 
a distrus construcțiile unui 
centru militar.

Agenția Eliberarea anunță 
că între 7 și 13 august, unită
țile F.N.E. din provincia 
Quang Nam au scos din luptă 
circa 1 500 de militari inamici, 
dintre care jumătate erau 
pușcași marini americani. De 
asemenea, au fost distruse 13 
mașini-amfibii americane 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 îm
potriva comandanților lor, 
trecînd 
F.N.E.
arme

puști mitraliere, 300 de gre
nade, 20 000 de cartușe și echi
pament radio.

• DEPARTAMENTUL de preia 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publicită
ții un document în care protes
tează Împotriva folosirii de către 
S.U.A. — In cursul raidurilor ae
riene deasupra R. D. Vietnam — 
a bombelor brizante cu scopul de 
a decima populația.

clarat marți reprezentanților 
presei că ambasadorul Austra
liei la Pnom Penh, care repre
zintă și intelesele Statelor U- 
nite în Cambodgia, din însăr
cinarea guvernului de la Was
hington i-a cerut lui Sianuk 
să-l primească pe trimisul 
special american, Averell Har
riman. Șeful statului cambod
gian a menționat că guvernul 
său l-a informat pe ambasado
rul australian că „consideră 
prematură vizita trimisului a- 
merican, ținind seama de si
tuația existentă în prezent în 
relațiile dintre 
state".

Intre Split și Rijeka, două porturi iugoslave la Marea 
Adriatică, două orașe constructoare de nave, există o 
concurență în cel mai bun sens al cuvîntului. Este drept, 
o concurență nedeclarată oficial, pe care procesele ver
bale nu o consemnează. Totuși ea există și efectul se 
constată cu ușurință.

unui uriaș
22 000 tone

lansat la 
„Iugosla- 
persoane. 

a început 
mari

comandanților
de partea forțelor 

și aducînd cu ei 44 de 
de foc, printre care 4

Spre convingere, iată cite- 
va fapte:

La Split s-a lansat la apă 
„Marjan", prima navă trans
oceanică iugoslavă. După 
scurtă vreme la Rijeka a în
ceput construcția 
tanc petrolier de 
pentru Brazilia.

La Split a fost 
apă transoceanicul 
via" pentru 1200 
îndată, la Rijeka
construcția celei mai 
nave produse de șantierele 
iugoslave. Nava, destinată 
Suediei, are un deplasament 
de 36 000 de tone.

Și exemplele pot continua. 
Esențialul este că din acea

stă tacită dar stimulatoare 
„concurență" pentru întîieta- 
te între cele două mari șan
tiere, cel mai mult a avut de 
cîștigat economia Iugoslaviei. 
Volumul industriei construc
țiilor de nave a crescut în 
ultimii șapte ani de peste 
patru ori. Iugoslavia ocupă 
astăzi un loc fruntaș printre 
țările constructoare de vase

Gările canadiene sînt în
văluite de o liniște nefi
rească. Pe peroane 
stins animația,
au dispărut iar trenurile 
au încremenit 
Grevă. 110 000 de munci
tori au încrucișat brațele : 
căile ferate din întreaga 
țară au fost paralizate.

Greva feroviarilor pro
duce îngrijorări în sferele 
oficiale și în lumea de a- 
faceri. Căile ferate sînt o 
arteră vitală. Paralizia lor 
— chiar temporară — are 
consecințe multiple. Efec
tele grevei încep să se re
simtă in economie. Mii de 
slujbași nu pot ajunge la 
locurile de muncă, trans
porturile de produse și 
materii prime au atins un 
punct extrem de scăzut. 
După unele calcule, pagu
bele cauzate de mișcarea 
grevistă ar reprezenta 
nic 15 000 000 dolari.

Importanța pe care o 
greva, implicațiile ei 
fost ilustrate elocvent prin 
convocarea parlamentului 
într-o ședință extraordi
nară. Mulți deputați, sur
prinși de 
provincie, 
mul pînă 
condițiuni 
fortabile. Absența trenuri
lor și suprasolicitarea 
vioanelor au creiat pro
bleme pentru parlamenta
rii aflați in vacanță (Ca
mera urma, normal, să-și 
reia lucrările abia la 5 
octombrie). In fața parla
mentului, guvernul a de
pus un proiect de lege ale

pe linii.

zii-

are
au

evenimente în 
au parcurs dru- 
la Ottawa in 
prea puțin con-

a-

cărui puncte esențiale sînt 
încetarea grevei, sporirea 
relativă a salariilor (intr-o 
perioadă de doi ani) re
luarea tratativelor intre 
societățile feroviare și 
sindicate. Concomitent, a 
fost înaintat un alt pro
iect de lege privind „o 
politică națională a trans
porturilor" (din laconicele 
informații transmise de a- 
genții reiese că ar fi vor
ba, în principal, de plasa
rea sistemului de trans
porturi sub o autoritate u- 
nică). Obiectivul imediat 
al autorităților este de a 
obține încetarea grevei. 
Proiectele de legi — elabo
rate în viteză — urmăresc, 
potrivit observatorilor po
litici, să asigure guvernu
lui un instrument eficace 
în vederea exercitării de 
presiuni asupra sindicate
lor.

Este 
reacția 
viari. 
grevistă trebuie examina
tă într-un context mai 
larg. Potrivit ziarului CA
NADIAN TRIBUNE cau
zele ei trebuie căutate în 
sporirea prețurilor și în 
intensificarea concedierilor 
de muncitori (șomajul a- 
tinge 5 la sută în provin
ciile Quebec, Nova Scoția 
și New Brunswich). In e- 
conomia canadiană se 
semnealează tendințe in
flaționiste care s-au accen
tuat în primul semestru 
al anului 1966. Directorul 
Consiliului economic al 
Canadei, Arthur Smith, a-

greu de prevăzut 
muncitorilor fero- 
Actuala mișcare

firma : „Ritmul de crește
re economică pe care Ca
nada I-a cunoscut în ul
timul deceniu a fost mai 
lent în comparație cu cel 
înregistrat în cele mai 
multe state industriale e- 
voluate". Fenomenele ne
gative la care se referă 
experții din Ottawa cores
pund, in timp, unor re
corduri în materie de pro
fituri ale monopolurilor. 
65 din cele mai importan
te companii canadiene au 
realizat în prima jumăta
te a acestui an beneficii 
de 575 000 000 dolari (cu 10 
la sută superioare celor 
din anul trecut). Profituri
le cele mai mari s-au în
registrat în ramurile con
trolate de capitalul ame
rican („Canada se află tot 
mai mult în primejdia de 
a deveni un satelit al 
S.U.A. din punct de vede
re economic" — scria zia
rul liberal TORONTO 
STAR).

Măsurile autoritare pre
conizate de guvern și pro
misiunile palide oferite 
drept compensație vor 
avea drept rezultat relua
rea traficului pe căile fe
rate canadiene ? Indife
rent de evoluția imediată 
a marii acțiuni revendica
tive a feroviarilor, greva 
a plasat în centrul vieții 
politice canadiene proble
mele economice ale țării, 
a exprimat viguros ne
mulțumirea unor impor
tante sectoare ale munci
torimii.

EUGENIU OBREA

Succesul pe care-1 cunoaște un club proaspăt înființat la 
Londra dă de gîndit. Denumirea clubului este „Zîmbește întot
deauna".

Scopul principal pe care și-l propune clubul, ne informează 
revista vest-germană DER STERN, este „desfășurarea unei largi 
și permanente ofensive împotriva proastei dispoziții, cauzată mai 
ales de mersul nu prea strălucit al afacerilor".

Membrii clubului poartă pe piept o insignă reprezentînd mas
ca unui om care zîmbește cu gura pînă la urechi. Conform statu
tului, cei care-și revendică apartenența la club au datoria „sa 
zîmbecscă cel puțin de patru ori pe zi în public".

Foarle repede faima clubului s-a răspîndit și în alte patru 
mari orașe britanice și el a început să prospere. Numărul mem
brilor clubului a atins actualmente 200 000 de membri. „Ar fi greu 

remarca DER STERN —. să explici într-un alt mod ascensiunea 
unui a-emenea club decît presupunînd că există un mare număr 
de descurajați gata să recurgă la remedii naive".

Va reuși oare clubul să rezolve problema sutelor de mii de 
englezi obsedați de mersul prost al treburilor în economie și de 
specii ui „austerității"? Vor putea oare cele 800 000 (4x200 000)
zîmbete zilnice „în public" ale membrilor statutari ai noului club 
să descrețească frunțile britanicilor ? E foarte greu de crezut.

Oricum, însă, trebuie să mărturisim că aflînd despre activita
tea clubului „Zîmbește întotdeauna’ n-am putut să nu zîmbim.

EM. RUCĂR

Sesiunea Consiliului

pentru comerț

și dezvoltare

• MARȚI, s-a deschis la Pala
tul Națiunilor, lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Consiliului pentru 
Comerț Șl Dezvoltare, organ per
manent al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvolta
re. La această sesiune participă 
delegații reprezentînd cele 55 de 
state membre ale Consiliului. De
legația română este condusă de 
Titus Cristureanu, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț.

SCURT
• PRIMUL concurs internațio

nal de vinuri din R. P. Bulgaria, 
care s-a desfășurat timp de opt 
zile la Sofia, a luat marți sfîrșit. 
In acest timp, specialiști din cele 
26 de țări participante au degus
tat peste o mie de probe de vi
nuri albe, negre și de desert, ver
mut, șampanie și coniac. 19 sor
turi de vinuri românești au fost 
distinse cu medalii de aur, iar 
cu medalii de argint.
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Opt șefi de guverne
nu participă la conferința

Commonivealthului
GRECIA. — Vedere a unei 
rafinării construită în apro- 

Salonicpiere de

două

din Europa. Navele produse 
de constructorii celor două 
șantiere : cargouri, petroliere, 
nave frigorifice, remorchere, 
docuri plutitoare, diverse 
nave de călători, vase de pes
cuit, iahturi, sînt solicitate de 
multe țări.

ției navale iugoslave, Splitul 
este astăzi, prin înzestrarea 
tehnică, prin capacitatea de 
producție ca și prin calitatea 
vaselor realizate, unul dintre 
cele mai mari și mai moder
ne șantiere de acest gen din 
Europa.

Orașul este cunoscut însă 
nu numai prin șantierele sale 
navale. La Split vestigiile 
mileniilor se interferează cu 
mărturiile prezentului. Noile 
blocuri de 10—15 etaje, vop
site în culori pastel, cu bal- 
ooane cochete, se înalță prin-

• AGENȚIA 
reprezentantul 
U.R.S.S. la O.N.U., N. 
renko a remis secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant o scrisoa
re a ministrului afacerilor exter
ne al R. P. D. Coreene, Pak Sen 
Cer, șl un memorandum, al gu
vernului R. P. D. Coreene, referi
toare la reuniiicarea Coreei, pen
tru a fi difuzate ca documente 
oficiale ale O.N.U.

T.A.S.S. anunță 
permanent 

T.

că 
al 

Fedo-

Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a a- 
nunțat marți într-o con
ferință de presă că nu 
va lua parte la apropia
ta conferință a primilor 
miniștri ai statelor mem
bre ale Commonwealth- 
ului de la Londra. El a 
precizat că a luat acea
stă hotărîre în semn de 
nemulțumire față de po
ziția guvernului britanic 
în problema rhodesiană.

• AGENȚIA T.A.S.S. anunță ca 
Fumî Vongvicit, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Neo Lao Haksat, a trimis co- 
președintelui sovietic al Confe
rinței de la Geneva din 1962 pen
tru Laos o telegramă în care se 
arată că, încâlcind normele ele
mentare ale dreptului internațio
nal și suveranitatea Laosului, a- 
viația americană continuă să bom» 
bardeze teritoriul Laosului,

Kaunda a anunțat, totodată, 
că delegația Zambiei va fi 
condusă de ministrul de ex
terne, Simon Kapwepwe.

Corespondentul agenției 
U.P.I la Lusaka relevă că opt 
șefi ' de guverne ai statelor 
membre ale Commonwealth- 
ului nu vor participa la confe
rința de la Londra, convocată 
pentru 6 septembrie. Și-au 
mai anunțat neparticiparea la 
conferință președintele Ayub 
Khan (Pakistan), Indira Gan
dhi (India), Alexander Busta- 
mente și Eric Williams (Ja
maica) și (Trinidad), șefii gu
vernelor Nigeriei și Ghanei, 
precum și președintele Jomo 
Kenyatta al Kenyei.

La sosirea sa la Londra pen
tru a participa la Conferința 
primilor miniștri ai statelor 
membre ale Commonwealth- 
ului, primul ministru al Sier- 
rei Leone, Albert Margai, a 
declarat presei că trebuie să 
se adopte măsuri eficiente îm
potriva regimului lui Smith 
din Rhodesia.

Declarația primului minis
tru al Sierrei Leone confirmă 
părerile că la actuala confe
rință, problema rhodesiană se 
va afla în centrul atenției.

• DIN Roma se anunfă 
tineri alplniști au ales ca 
ceremoniei de nuntă un 
alpin situat la cola 
muntele Monviso. 
au izbutit să ajungă 
muntelui doar 
temerari care au 
tori la originala

câ doi 
loc al 

refugiu 
t 3 841 m pe 
Alături de ei 

pe vîrful 
un mic grup de 
linul să fie mar- 
căsătorie,

• CA URMARE a creșterii ape
lor fluviului Mekong, provocată 
de ploile torențiale care s-au 
abătut asupra acestei regiuni, șo
seaua care leagă capitala Laosu- 
lui cu aeroportul a fost complet 
inundată. Pistele aeroportului de 
ia Waotay, situat la 4 km de 
Vientiane, au fost inundate, apele 
atingînd o înălțime de peste un 
metru.

• POTRIVIT relatărilor cores
pondentului din Bulawayo al agen
ției United Press International, 
luni, în fala Curții de Justiție din 
Rhodesia, au compărut 11 persoa
ne africane învinuite de „activi
tate teroristă". Procesul se desfă
șoară cu ușile închise.

• GUVERNUL dominican a ac
ceptat luni să amine planurile 
sale privind instituirea unor res
tricții asupra activităților politi
ce din cauza creșterii tensiunii în 
țară. Hotărîrea a fost anunțată 
după o ședință a președintelui 
Joaquin Balaguer cu deputății 
partidului revoluționar dominican 
de opoziție, care au amenințat că 
vor părăsi lucrările Congresului 
dacă guvernul va traduce în via
ță intențiile sale.

ITINERAR IUGOSLAV
treizeci de mii de sclavi. In 
vechiul palat se locuiește și 
astăzi. Multisecularelor 
museți arhitecturale li 
adăugat însă confortul mo
dern — lumina electrică, te
lefonul, televiziunea...

Locuitorii Splitului se mîn- 
dresc pe bună dreptate cu

fru- 
s-au

CONSTRUCTORII DE NA VE
...înainte de 1940, Ia Split 

se aflau doar niște mici ate
liere de reparații navale. Dar 
în timpul războiului acestea 
au fost în cea mai mare par
te distruse. Astăzi la Split vi
zitatorul întilnește cele mai 
mari șantiere navale ale 
Iugoslaviei. Vasele de 10 000— 
12 500 tone se construiesc aici 
în serie. Acestea, ca și alte 
vase de mărimi mult mai 
mari, sînt solicitate de peste 
15 țări. Leagăn al construc-

tre vechile ziduri dioclețiene. 
In vreme ce la șantierul na
val se construiesc vase ultra 
moderne, în oraș apa este a- 
dusă în locuințele oamenilor 
tot de milenarul apeduct con
struit încă pe vremea împăra
tului roman Dioclețiu ; în timp 
ce Ia periferii au apărut bule
varde largi, centrul orașului a 
rămas în continuare palatul 
Dioclețian, o capodoperă in 
materie de arhitectură, ridi
cată între anii 295—305 de

orașul lor. Dar poate cel mai 
mult se mîndresc cu tradiții
le Iui de luptă. Peste un sfert 
din populația orașului a luat 
parte Ia luptele antifasciste 
pentru eliberarea patriei. In 
incinta șantierelor navale e- 
xistă un monument. Pe so
clul acestuia au fost înscrise 
numele a 200 de muncitori 
care au căzut în lupta pentru 
libertatea și Independența 
Iugoslaviei.

...Rijeka. Poarta maritimă

nr. 1 a țării. De aici navele 
iugoslave pornesc în curse 
directe spre porturile Africii, 
Asiei, Americii Latine. încă 
in 1963 aici a fost inaugurată 
o linie directă intre Iugosla
via și Australia. Peste 6 mi
lioane tone de mărfuri trec 
anual prin Rijeka. Deoarece 
este prevăzut ca traficul de 
mărfuri să sporească cu mult 
în anii următori, au început 
lucrările de construire a unui 
nou port. De fapt, întregul 
oraș este un adevărat șantier. 
Se construiesc noi întreprin
deri, noi cartiere de locuințe. 
Numai în ultimii ani, la Tur
mei și Ogrank, două cartiere 
noi, s-au dat în folosință pes
te 6 500 de apartamente.

Mergind spre Opatia, după 
ce lași in urmă portul și ora
șul, șantierele navale „3 Mai" 
își dezvăluie prezența, prin 
uriașele macarale, prin silue
tele coloșilor de metal în con
strucție. Calele moderne, 
echipamentul tehnic al șan
tierului permit să se constru
iască vase cu o capacitate

pînă la 70 000 de tone. Nave
le maritime și transoceanice 
de mare capacitate produse 
de harnicii muncitori ai șan
tierului sînt bine apreciate 
de companiile de transporturi 
maritime. La conducerea șan
tierelor se păstrează cu grijă 
și cîteva scrisori ale unor 
marinari români. Ele cuprind 
elogii Ia adresa muncitorilor 
șantierului care au construit 
cele două vase pentru țara 
noastră: „Dobrogea" și „Bucu
rești".

Așezat în golful Kwerner, 
Rijeka se întinde pe o fîșie 
îngustă de pămînt între mare 
și coasta muntelui dalmatin. 
Frumusețea orașului e între
gită de vegetația bogată, 
de mulțimea florilor, de ar
hitectura clădirilor noi și 
vechi, de abundența magazi
nelor și a navelor ancorate 
în port, dar mai ales, de locui
torii orașului pe care i-am 
cunoscut ca pe niște oameni 
veseli, primitori.

AL. PINTEA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctateli", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa ScînteH*.

Redactorii de la TIME 
s-au gîndit să ofere citito
rilor un portret al faimosu
lui Verwoerd. Banalul pro
cedeu fotografic (deși utili
zat cu dărnicie și în cazul 
de față) a fost socotit insu
ficient. Pe șase pagini de 
revistă, condeierii revistei 
îl descriu pe 
la Pretoria. Șase pagini 
sînt acoperite 
pre creatorul 
apartheid. S-ar fi 
crede că TIME s-a alăturat 
uriașului cor al celor ce 
condamnă rînduielile sud- 
africane. Eroare. Cele șase 
pagini seamănă cu pledoa
ria unor nefericiți avocați 
puși să apere într-un prof 
ces dinainte pierdut. In 
deficit cu imaginația $i 
puțin plictisiți, autorii de 
Ia TIME ni-1 înfățișează pe 
Verwoerd în lumini cel 
puțin stranii :

a) este „unul din cei mai 
buni conducători albi pe 
care Africa i-a produs 
vreodată". (In galeria tris
telor celebrități a mai ră
mas loc și pentru Smith...).

b) apartheidul s-a născut 
din „frica" bieților 
terorizați de negrii 
mulți.

c) rasismul este „o 
tică creatoare". Explicație : 
„permite băștinașilor să 
devină veritabili africani în 
loc să se transforme într-o 
imitație a omului alb" 
(„veritabili africani" fiind, 
probabil, doar cei obligați 
să suporte chinurile inima
ginabile ale sclaviei moder
ne denumite apartheid).

Redactorii lui TIME uită 
să-și însoțească pledoaria 
și cu unele date concrete : 
despre orașele în care ne
grii n-au voie să intre decît 
ca servitori și pe care tre
buie să Ie părăsească pe 
înserat, despre pedepsele 
corporale, despre temnițele 
supraaglomerate, despre 
spînzurători. Să-i ajutăm 
pe autorii de la TIME cre- 
ionînd, în cifre, portretul 
apartheidului. In ultimele 
două decenii, după calcule 
oficiale, în Republica Sud- 
Africană — ca o pedeapsă 
prevăzută de lege — s-au 
aplicat... un milion de lovi
turi de bici. 1 200 de per
soane au ajuns, în aceeași 
perioadă, la spînzurătoare. 
Recordul: 17 spînzurați în- 
tr-o zi. Bineînțeles, afri
cani. Umbrele Evului Me
diu dau tîrcoale la Pre
toria.

Avocații unei asemenea 
„politici creatoare" nu-și 
pot face iluzii. Pledoaria 
lor întinsă pe șase pagini 
este la fel de convingătoa
re ca și reclama aceluia 
care ar instala un hotel în 
cușca cu lei a unei grădini 
zoologice.

premierul de

cu fraze des- 
politicii de 

putut

albi 
cei

poli-

E. O.

Ultimele două

fotografii transmise

de „Lunar Orbiter"

• CAMERA lunară americană 
,,Lunar-Orbiter“ a transmis marți 
ultimele două fotografii din seria 
celor care au fost luate de pe 
suprafața Lunii. Ele au fost în
registrate la statia terestră din 
Woomera, în Australia. Purtăto
rul de cuvînt al Centrului spa
țial Hamton din statul Virginia a 
anunțat că fotografiile transmise 
de ,,Lunar-Orbiter’ au fost luate 
pentru a descoperi locul cel mal 
favorabil viitoarei aselenizări ■ 
cosmonauților americani.
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