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Din partea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,

La 28 august a încetat din 
viață, în urmă unei grele 
suferințe, tovarășul Leontin 
Sălăjan, membru al Comite
tului Executiv al Coiliitetu- 
lui Central al Partidului Co
munist 
armată. 
Armate 
cialiste

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

Născut la 19 iunie 1913,, în 
comuna Santăiu din raionul 
Cărei, regiunea Maramureș^ 
într-o familie de țărani să
raci, tovarășul Sălăjan a în* 
ceput să lucreze dh ta Vîrsta 

-da JKuSțșivmi ucenic la căile 
ferate, deveBind apoi , m in- 
citor lăcătuș. Din fragedă 
tinerețe a cunoscut . viața 
grea, plină de privațiuni a 
oametlilor muncii, exploata 
rea la, cafe aceștia era:.i su
puși în trecut. Sentimentele 
sale de revoltă și. protest 

nedreptăților so- 
determină să se în- 

încă din anii uce'ni- 
mișcarea muncito- 

In conducerea sindi- 
ceferiștilor din Ti-

Român, general de 
ministrul Forțelor 
ale Republicii So- 

România.
indepen- 
Insuflețit 

patriotism, 
s-a dăruit

a Consiliului de Stat
șl a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România

de 
împotriva 
ciale îl 
roleze, 
Ciei, în 
rească. 
catului 
mișoara, el a participat activ 
l-a orgapizarea de acțiuni 
pentru apărarea drepturilor 
muncitorești

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

rufa este primit în toamna 
anului 1939. Era perioada u- 
nor profunde f-răinintări so
ciale, a unei ascuțite ‘ lupte 
duse de forțele progresiste 
cele mai înaintate, în frunte 
cu comuniștii, pentru apăra
rea libertăților democratice, 
a 'suveranității și 
denței României, 
de un fierbinte 
tovarășul Sălăjan
ou abnegație și spirit de sa
crificiu , luptei antifasciste, 
antihitleriste, organizate de 
Partidul Comunist Român.

In anii grei ai dictaturii 
militaro-fasciste, cînd parti
dul se afla in adîncă ilega
litate. tovarășul Sălăjan 
muncește cu de’vofament ca 
membru al Comitetului, ju
dețean Timiș-Totontal ■ al 
P.C.R. și ulterior ca secretar 
al Comitetului regional Ba
nat al P.C.R. Urmărit de or
ganele represive ațe re
gimului burghezo-mosieresc, 
Leontin Sălăjan dă dovadă 
de un înalt spirit, ’de £iisă 
iste aambatiwitate Mtirvims^S, 
desfășoară o neobosită acti
vitate revoluționară *m- 
oreunâ cu alti militanti ai 
partidului comunist a parti
cipat la organizarea grupului 
de partizani din munții Ca
rasului, precum și a ' nu
meroase acțiuni de sabotate 
a războiului la Reșița, Arad 
Bocșa. Timișoara.

După eliberarea 
sub
Comunist 
lează lui 
sarcini de 
conducerea
gionale de 
ra și Oradea 
râtul Comitetului

> Programul de zbor al sta
ției „Isuna-M" est® îndeplinit 
cu succes.

> Protest împotriva sosirii 
de noi trupe americane In 
Vietnamul de sud.

+ Lupta detașamentelor de 
patriot! din Guineea portughe
ză 4a amploare.

Mea vilului 
Foiltlii Urmate 

ale Republicii Sociali® ; 
Romania

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul general colonel Ion Toni- 
ță, a fost numit în funcția de 
nistru al Forțelor Armate ale Re- 
publicii Socialiste România.

liliaiea vizitei io Bieți» 
a iwiiilr ;

Ion Gheoighe Mamei
Ga urmare a încetării din viață 

a tovarășului Leontin Sălăjan, metrf- 
bru al Comitetului Executiv al CX*. ■ 
al P.C.R., general de armată, ■ mi
nistrul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, vizita în 
Grecia a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii - Socialiste _ 
România, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor - exter
ne, Cortueliu Mănescu, care urma 
să înceapă la 29 august, a tost a- 
minată, de comun acord cu guver-. 
nul regal al Greciei, cu 48 de ore.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România anunță cu 
a-iîncă durere încetarea din viață, 
după o grea suferință, în ziua de 
28 august, orele 13 și 40 de minute, 
a tovarășului Leontin Sălăjan, mem
bra a| Comitetului Executiv al Co-

miletului Central al Partidului Co
munist Român, general de armată, 
ministrul Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, fiu cre
dincios al partidului și al poporului 
român, luptător devotat pentru cauza 
socialismului, pentru întărirea și în
florirea patriei noastre.

Cu privire la funeralii
29 august 1966, spre • 
Republicii din Capi- 
îndreptau, încă din 
ore ale dimineții, și-

In legătură 
a tovarășului 
bru al Comitetului Executiv al Co- 
înl’oluiiii Central al Partidului -Co
munist Român, general de armată, 
ministru* Forțelor Armate ^le Re
publicii Socialiste România, Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român ș; Consiliul de Miniștri 
Republicii Socialiste România 
numit o comisie de partid și
stat pentru organizarea funeraliilor, 
alcătuită din tovarășii Alexandru 
Drăghici. Petre Blajovici, Dumitru 
'Jopa, Gheorghe Necula, Mihail 
Burcă.

Zilele de 29 și 30 august se de
clară zile de doliu.

cu încetarea din viață 
Leontin Sălăjan, mem-

al 
au 
de

'Funeraliile vor avea loc marți, 30 
august a.c.

In întreaga țară, în zilele de do
liu, se arborează în bernă drapelul 
de stat ăl Republicii Socialiste Ro
mânia și drapelul Partidului Co- 
munis* Român. Manifestările dis- 
tractive și sportive, adunările fes
tive și comemorative de orice fel 
se suspendă. Teatrele, cinematogra
fele radioul, televiziunea si cele
lalte instituții de cultură își vor 
adapta programele în mod cores
punzător In unitățile militare acti 
vitatei de instruire se întrerupe.

fn Capitala Republicii Socialiste 
România se vor trage, în semn de 
ultim salut, 21 de salve de artile
rie.

Luni, 
Palatul 
laid se 
primele
ruri lungi de cetățeni spre 
a aduce un ultim omagiu to 
varășului Leontin Sălăjan, 
membru al: Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, general de armată, mi
nistrul Forțelor Armate. Doua 
zăbranice mari, de dojliî. slnt 
arborate pe fațada, 'clădirii 
Palatului.'

In marea șală, unde se ailă 
catafalcul pe care este depus 
sicriul cu corpul neîhSutletit 
al tovarășului. Leontiti' Săiă- 
jan, răsună solemn acordurile 
marșurilor funebre. Pe fun
dalul sălii coboară faldurile 
îndoliate ale drapelelor parti
dului și statului . nostru. In 
fa(a catafalcului se află o 
mare coroană de flori pe ale 
cărei panglici F roții, șl trico-

i ' :» ăl :; •

Din carnetul cprasponfentaftll

La intervalul 
dintre două cote

înălțarea blocurilor prin . metoda 
cofrajelor glisante a devenit, de a- 
cum un procedeu de lucru obiș
nuit pentru constructorii din i bra
țul Vulcan. Din mîinile Ier harnice 
și pricepute s-au dat în folosință 
sute de apartamente.

Pentru a cunoaște mai bine pe 
unii din făuritorii lor ne-am oprit 
la blocul F 5 cu 40 apartamente, 
care se ridică in prezent. Am urcat 
pe scări străbătînd verticala ame
țitoare a glisantului. N.e^am oprit 
pentru o clipă Ia intervalul dintre 
cotele 8—9. Pe platforma netedă- d 
blocului se aflau materialele ne- 
cesare ridicării lui,

Ne-am adresat primului întîlnit, 
șeful brigăzii de zidari, comunistul 
V lad loan.

— Ce ne puteți spune despre 
mersul operației de glisare de la 
acest bloc ?

— Numai bine. Buna aprovizio
nare cu materialele necesare. în 
primul rînd betonul, oferă brigăzii 
mele posibilitatea să se încadreze 
in termenul stabilit pentru ridica
rea blocului.

— Cînd a început glisarea la a- 
cest bloc ? ' ' t '

— Pe data de 10 august am tur
nat prima cupă de beton.’■ Odr i vă 
tog să mai notați ceva. -Nolne-am 
luat angajamentul să terminăm 
glisarea cu două zile mai devreme 
și ne vom ține de cuvint. Av.ein 
în brigadă oameni hotărîți c.fim 
sînt Morăraș Nicolae. Vasile Do- 
bîndă, Ursu Aurelia și alții, iar a- 
jutorul- maistrului - Dobrter Mihalț 11 
primim ori de cile ori este ne
voie. ' '

Tot pe acest șantier am mar cu
noscut pe unul dintre cel mai des
toinici mecanici: Ardeleanu Aurel. 
El cu brigada sa au dat -drumul 
pentru întîia oară pompelor meca
nice la blocul D 10, primiți ‘ bloa 
care s-a construit în orașul' Vul
can cu metoda glisării. De atuaei 
încoace încă 11 blocuri au iaat ri
dicate cu metoda coirafului gi'naid 
și cu ajutorul mecanismelor mon
tate de oamenii din brigada lui‘ Ar
deleanu.

IORDAGHE NUAX
Instmame

tării de
Partidul 

încredin-
Sălă j an 

în 
re-

jugul fascist.
Român 
Leontin 

răspundere 
Comitetelor
partid TPnișoa- 
și apoi m apa- 

Central

/Continuare în pag. 2-a)

lore sînt" înscrise cuvintele : 
„CSn partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri'1'. Pe 
perne purpurii se află Steaua 
de Erou al Muncii Socialiste 
și celelalte ordine' și medalii 
conferite tov&rășului Leontin 
Sălăjan pentru meritele sale 
deosebite in construirea, so
cialismului,- în întărirea sta
tului socialist. ' • ' ’

Ora 10. Prima gardă la 
catafalc este alcătuită din to
varășii Nicolae Ceaușeșcu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol. 
Alexandru Bîrlădeanu. ■ Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu. Petre 
Borilă, Constantin Drăijan. 
Gheorghe Rădulescu. Steian 
Voitec.

(■ffiontinuare in pag. 2-a)
.
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LEONTIN SĂLĂJAN
(Urmare din peg. 1-aj

al partidului. Din 1945, de la Con
ferința Naționale a P.C.R. este, fără 
întrerupere, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Rattilm In 1955, la Congresul al 
VH-lea al partidului, este ales 
membru supleant al Biroului Poli
tic al G.C. al P.C.R., iar în 1965, , 
1* Congresul al IX-lea, membru ai 
Cpomltetului Executiv al G.C. al 
P.G.R,

In anii 1948—1949 tovarășul Leon- 
Mn Sălăjan îndeplinește funcția de 
adjunct al ministrului sănătății $1 
prevederilor sociale, iar în 1949— 
1950 de ministru al construcțiilor 
Din anul 1950 lucrează în cadrul 
fontelor armate ca șef al Marelui 
Stat Major, apoi ca prim-lacțiitor 
ăl ministrului. Iar din 1955 ca mi 
nistru al Forjelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. Fl a 
muncit intens pentru continua de- 
săvîrșire a pregătirii sale militare ; 
în 1953 a absolvit cursul special 
Superior la Academia militară ge
nerală. Tovarășul Leontin Sălăjan a 
adus o prețioasă contribuție la în
făptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor armate, de 
întărire a capacității de apărare a 
ț*til, de educare a ostașilor în spi
ritul dragostei nețărmurite fată de

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Buletin medical
In ziua de 14 august 1966, tova

rășul Leontin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
F C.R., general de armată, minis
trul Forțelor Armate, a fost cnerat 
de urgente pentru o hemoragie di
gestivă gravă cauzată de un ulcer 
duodenal.

La data de 18 august 1966, apă- 
riad fenomenele unei complicații 
abdominale acute, se reintervine 
constatîndu-se o dehiscentă a bon
tului duodenal și coleperitoneu in
fectat. Agravarea fenomenelor pe
ritoneale a determinat o nouă in
tervenție chirurgicală.

In ziua de 24 august 1966, a apărui 
o hemoragie digestivă superioară 
extrem de gravă care a fost tratată 
și stăpînită trecător cu mijloace

Acad, dr.ț Aurel Megaj ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. dr. țfii. Burghele^ acad. dr. I. Făgărășanu, prof, 
dr. I. Țurai, prof, dr 1. nruciîner, prof. dr. C. T. Nicolau, 
prof, dr. O. Fodor, prof. dr. Pilis Brinzeu, prof. dr. V. Butu- 
reanu, prof. dr. Th. Firid, prof. dr. Matei, Bala, prof. dt. A. 
Nana, prof. dr. M. VoiCUlescu, prof. dr. BL HlrlgUȘ, prof, 
dr. R. Păun, general dr. 1. Mareș, conf. dr. V. Runcan,
conf. dr. I. Djuvara, dr. N. Georgescu. (Agerpresj
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PREZENTĂRI DE CONDOLEANȚE
La Ministerul Forțelor Armate ale 

Republicii Socialiste România au ve
nit în cursul zilei de ieri, pentru a 
prezenta condoleanțe delegații din 
partea organizațiilor obștești, gene
rali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai unor mari întreprinderi bu- 
cureștene.

In cabinetul de lucru al minis
trului forțelor armate — unde 
era expus portretul tovarășului 
Leontin Sălăjan — se aflau, pentru 
a primi condoleanțe, tovarășii Emil 
Bodnăraș și Virgil Trofin, împreună 
cu general-colonel Ion Ioni», ge- 
naral-locotenent Ion Coman, general- 
locotenent Ion Gheorghe, general-co- 
lonel. Mihai Burcă, general-locot» 
nănt Vasile Ionel.

Au prezentat condoleanțe dele
gația Uniunii. Generale a Sindica
telor, delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, delegația Consiliului Na
țional al Femeilor, delegații ale 
oamepilor muncii din întreprinderi 
și instituții din Capitală.

Au prezentat de asemenea, condo
leanțe generali, ofițeri și ostași te- 

partidul comuniri șl fțaMa «Mta- 
119».

Ihcepînd din 1946, el a fost ales 
deputat al Marii Adunări Naționale 
In toate legislaturile.

G- militant de seamă al parti
dului șl etatulul, tovarășul Leontin 
Sălăjan a fost însuflețit în întreega 
sa activitate de atașament puternic 
față de cauza partidului comunist, 
de dragoste înflăcărată față de (to
por ș: de patrie, cărora le-a Con
sacrat întreaga sa capacitate și pu
tere de muncă.

Partidul ți guvernul dau o înalta 
prețuire activității revoluționare 
îndelungate a tovarășului beonlln 
Sălăjan, meritelor sale deosebite în 
construirea socialismului, în întărirea 
statului socialist. El a fost distins 
cu titlul de Erou al Muncii Socia
liste, cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a tova
rășului Leontin Sălăjan, Partidul Co
munist Rbmân, statul socialist, În
tregul nostru popor pierd un fiu 
credincios, un luptător devotat pen
tru cauza socialismului, pșntru 
progresul și înflorirea României so
cialiste. Amintirea lui va rlmîue 
veșnic vie In inimile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

medicale. S-a făcut un consult larg 
cu specialiști din țară și străinătate 
și s-a instituit tratamentul cores
punzător.

In ziua de 25 august 196o, he
moragia s-a repetat și simp tontele 
peritoneale au continuat să se a- 
graveze. Complicațiile ivite neputînd 
fi stăpînite cu tratament con
servativ, î.i urma unui consult larg 
de specialiști din diferite centre 
universitare, o nouă intervenție 
chirurgicală a fost executată In 
urma careia hemoragia s-a oprit.

După o scurtă perioadă de ame
liorare au survenit noi complicații 
grave în urma cărora bolnavul a 
sucombat In ziua de 28 august 
1966, orele 13,40.

prezentînd toate armele și marne 
unități militare.

♦

In cursul zilei de ieri au venit, 
de asemeniea, pentru a exprima con
doleanțe ambasadorii: Manuel Yepe 
Menendez — Republica Cuba; Sem- 
settin Arif Mardin — Turda; Giăn 
Du Hoan — R.P.D. Coreeană; Wies- 
Uw Sobierajski — R. P. Polonă-. 
K.R.F. Khilnani — India,- Togoociin 
Ghenden — R. P. Mongolă; Moha
med Fahmy Hamad — Republica 
Arabă Ginită; T—an Louis Pens — 
Franța,- Olof Gustav Bjurstrom — 
Suedia; Niccolo Moscato — Italia, 
Johann Manz — Austria,- Sambos 
Atmadinata — Indonezia; Ewald 
Moldt — R. D. Germană; Berile 
Charles (Blass — Marea Britanic; 
Jaksa Patriei — R.S.F. Iugoslavia,- 
Cestmir Gisar — R. S. Cehoslovacă; 
A. V. Basov — Uniunea Sovietică; 
Tze Iun-duan — R. P. Qbiaael; lo- 
■U Pogace — R. P. Albania,* mtniș-

Li Plinul Republicii, 
prin fața catafalcului 

(Urmare din pag. ÎI-a)

In continuare iac de gardă tova
rășii Petre Blajovici, Dumitru do
liu, Florian Dănălache, lanaș Pa- 
zaftaș, NUhai Gere, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Vasile Vîlcu, Mihai 
Dalea, Vasile Patilineț, Virgil Tro- 
fin, llie Murgulescu, Constanta 
Crăciun, Gheorghe Gaston Marin.

tjonducătorli de partid și de stat 
prezintă apoi condoleanțe familiei 
îndoliate.

Rlnd pe rînd fac de gardă mem
bri ai Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și ai guvernului, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, ve
terani al mișcării muncitorești din 
tara noastră.

In jurul catafalcului iac de strajă 
in permanență ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate.

Prin țața sicriului trec in șir ne
întrerupt oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucureș- 
lene, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de cultură, militari 
al forțelor noastre armate.

Sînt depuse coroane de flori din 
partea Ministerului Forțelor Arma
te, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Căilor Ferate, Minis
terului Minelor, Ministerului A- 
facerilor Externe, Consiliului Su
perior al. Agriculturii, Comitetu
lui orășenesc București al 
P.C_£, șl Comitetului Executiv al 
Slaitiiui Popular al Capitalei, Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliului National al 
Femeilor, Consiliului U.A.S.R., din 
partea familiei.

Prin fața catafalcului au trecut, 
de asemenea, șefi al misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic. Ei au prezentat 
condoleanțe familiei îndurerate și 
au depus coroane de flori.

...Din nou se schimbă garda. De 
veghe stau tineri ostași, reprezen- 
tînd arme diferite, purtînd pe braț 
banderole roșii, îndoliate.

Intr-o tăcere solemnă au conti
nuat plnă seara tlrziu să treacă 
prin fața catafalcului bărbați și fe
mei, vîrstnici și tineri muncitori, 
intelectuali, ofițeri și militari <1: 
forțelor noastre armate, pentru a 
aduce un ultim omagiu tovatășulw. 
Leontin Sălăjan, fiu credincios ai 
poporului român, luptător neobosit 
pentru cauza Partidului Comunist 
Ramin, pentru progresul și înflo
rirea României Socialiste.

setvijk — Olanda; Jorge de Olivei
ra Maia — Brazilia; însărcinații cu 
afaceri ad-interim:: Jaime Coutts — 
Republica Chile; Mordechai Avgar
— Izrael,- Hernan Sixto Fernandez 

Argentina,- Waliulla Khan Khaish-
gi — Pakistan,- Sandor Argyelan — 
R. P. Ungară,- Spyros Adamopoulcs
— Grecie; Robert van Overberghe
— Belgia,- Wilhelm Doppler — El
veția; Ivan Mangov —- R. P. Bulga
ria,- Ho Tu True — R. D. Vietnam.- 
Teinl Koistinen — Finlanda; Joseph 
Neubert — S.UJU

împreună cu șefii de misiuni di
plomatica au exprimat condoleanțe 
atașatil militari străini acreditați la 
București.

★

Set care au prezentat condoleanțe 
au păstrat un moment de reculegere 
In fața partretolui cernit al tova
rășului haoutin Sălăjan $1 apoi au 
semnat în cântec de condoleanțe.

Mitinguri de doliu
Ieri, in București șl în alte loca

lități din țară au avut loc mitinguri 
de doliu în care oamenii muncii 
din întreprinderi, instituții, unități 
agricole socialiste și-au exprimat 
durerea pentru pierderea suferită 
de poporul nostru prin încetarea 
din viață a tovarășului Leontin Să
lăjan.

Vestea încetării din viață a to
varășului Leontin Sălăjan, — a 
spus la mitingul de doliu de la U- 
zinele „23 August" din Capitală 
Gheorghiță Marin, locțiitorul secre
tarului Comitetului de partid din u- 
aină, — ne-a îndurerat pe toți. Pe 
tovarășul Sălăjan — a continuat 
vorbitorul — noi l-am cunoscut ca 
pe un activist de seamă al Parti
dului Comunist Român și al statu
lui nostru socialist. Bl șl-a consa
crat întreaga sa viață și putere de 
muncă luptei revoluționare a cla
sei muncitoare, cauzei construirii 
socialismului in patria noastră.

Un impresionant miting de doliu 
a avut loc în marea hală a atelie
relor de zonă G.F.R. Timișoara, a- 
colo unde In anii grei ai exploa
tării capitaliste și războiului a mun
cit și a luptat tovarășul Leontin 
Sălăjan, cot la cot ou feroviarii ti
mișoreni.

Am lucrat aid, / la Atelierele 
C.F.R., ani de zile alături de tova
rășul Leontin Sălăjaai —• a spus 
Nicolae Ciocan, șef de serviciu în 
cadrul Direcției regionale G.F.R. Ti
mișoara. Pentru mine, ca și pentru 
cei care l-au cunoscut îndeaproa
pe, el a constituit un Înalt țgxșțRplu 
de conduită, voință și curaj.

Mitingul de doliu care a avut loc 
in comuna Santăv din regiunea 
Maramureș, comuna natală a tova
rășului Leontin Sălăjan, a reunit 
sute de locuitori de aici și din sa
tele învecinate. Ne rint inimile în
durerate pentru plecarea prematu
ră dintre noi a iubitului nostru to
varăș și consătean Leontin Sălăjan 
— a spus Traian Ghiminiț, secre
tarul comitetului de partid al coope
rativei agricole de producție din 
comună. Pentru mine, care am co
pilărit împreună, durerea este ne
mărginită. întreaga sa viață este 
pentru noi o pildă de muncă asi
duă în folosul celor ce muncesc.

Peste 2000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni au luat parte la 
mitingul de doliu care a avut loc 
la Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Personalitatea 
tovarășului Leontin Sălăjan a fost 
evocată de către directorul gene
ral al combinatului, ing. Petre Bu- 
nea. Muncitorii Dumitru Vrînceanu 
și Vasile Pînzaru, care au luat apoi 
cuvîntul, au scos în evidență im
portanta contribuție pe care tova
rășul Leontin Sălăjan a adus-o la 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor noastre ar
mate și de întărire a capacității de

Sosirea unor delegații militare 
din tarile prietene

Luni după-amiază au sosit în Ca
pitală, pentru a participa la fune
raliile tovarășului Leontin Sălăjan :

Delegația militară a Uniunii So
vietice, formată din mareșal al U- 
niunii Sovietice, Rodion Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., gene
ral de armată M. I. Kazakov, ge
neral colonel G. P. Romanov. Din 
delegație face parte A. V. Basov 
ambasadorul Uniunii Sovietice la. 
București-

Delegația militară a R, P. Ungare, 
formată din general-colonel Lajos 
Cziuege, ministrul Apărării Națio
nale a R. P, Ungare, general-maior 
Lajos Toth. Din delegație face parte 
colonei Lajos Vegh, atașat militar 
al Ambasadei R. P. Ungare la Bu
curești.

Delegația militară a R.SJ3. Iugo- 
sioMta — Cmbm*1 dta goaeral-colo- 

apărare a țării, de educare a mili
tarilor în spiritul dragostei nețărmu
rite față de partid și de scumpa 15 
noastră patrie.

Luni dimineața sute de mecani
zatori, țărani cooperatori, cadre di
dactice din comuna Chirnogeni, re
giunea Dobrogea, s-au îndreptat 
spre sala căminului cultural. Secre
tarul comitetului de partid al Co
operativelor Agricole de Producție 
din comună, Miarin Mivea a des
chis mitingul. Au luat cuvîntul 
maistrul Nicolae Marcu, secretarul 
organizației de partid de la S.MT. 
Chirpogeni, inginerul agronom Ion 
Dogaru, Marin Cătălui, președintele 
Sfatului popular comunal, brigadie
rul Ion Călin și îngrijitorul de oi 
Florea Coman, oare au evocat per
sonalitatea tovarășului Sălăjan.

Alături de întregul popor, mili
tarii forțelor noastre armate au pri
mit cu adîncă durere vestea încă» 
tării din viață a tovarășului Leon? 
tin Sălăjan. In toate unitățile mili
tare au fost arborate în bernă dra
pelul de stat și drapelul Partid jlui 
Comunist' Român. In dimineața zi
lei de ieri au fost amenajate ca
mere de doliu, unde, în fața por
tretului îndoliat al celui dispărut 
și a drapelului unității, riad pe riad 
fac de gardă ofițeri, maiștri mili
tari, subofițeri și militari în ter
men.

Ieri, în unitățile militare au avut 
loc adunări de doliu. In unitatea 
comandată de locotenent-colonel E. 
Tiron, intr-o tăcere solemnă, cu 

jfriipflp îndurerate, soldații, grada
ții, subofițerii și ofițerii păstrează 
un moment de reculegere.

Luînd cuvîntul. căpitanul Victor 
Popa a spus: „Exemplul tovarășu
lui Leontin Sălăjan care și-a con
sacrat întreaga sa capacitate și pu
tere de muncă înfloririi patriei 
noastre socialiste, întăririi capaci
tății ei de apărare constituie pen
tru noi un îndemn de a dărui tot 
ce avem mai bun partidului, po
porului, patriei. Ne angajăm să, 
muncim neobosit pentru perfecțio
narea măiestriei noastre militare,^ 
pentru educarea și formarea tine
rilor militari ca buni luptători, a- 
părători neînfricați ai independen
tei și suveranității patriei noastre 
dragi".

Vom păstra întotdeauna în amin
tirea noastră chipul tovarășului 
Leontin Sălăjan — arăta caporalul 
Ion Mircea.

In “ adunările de doliu care au 
avut loc, militarii au evocat în cu
vîntul lor viața și activitatea tova
rășului general de armată Leontin 
Sălăjan, prețioasa contribuție pe 
care a adus-o la înfăptuirea politi
cii partidului, și-au manifestat ho- 
tărîrea de a munci cu forțe spo
rite pentru ridicarea continuă a ca 
parității de luptă a unităților din 
care fac parte.

(Agerpres’j

nel Șasici Jefta, adjunct al secre
tarului de stat pentru apărarea 
populară, general maior Șușniar 
lance. Din delegație face parte co
lonel Krzisnik Ljubo, atașat mili
tar al Ambasadei R.S.F. Iugoslave 
la București.

★

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegațiile militare din țările prie
tene au fost întîmpinate de tova
rășii general-colonel Ion Ioniță, ge- 
neral-lecotenent Ion Coman, gene- 
rat-locotenent Ion Gheorghe. gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale Uniunii Sovietice, 
R.S.F. Iugoslavia și R. P. Ungară, 
precum și alți membri ai ambasa
delor. (Agetpres)



SPORT • SPORT
FOTBAL.

TRADIȚIA A FOST INFIRMATĂ
CRAIOVA (de la trimisul nostru 

special). Așa cum era și de aștep
tat, partida de fotbal de duminica 
de la Craiova care opunea pe Ști
ința și Jiul a suscitat un viu in
teres in rindul localnicilor. Dovadă 
ișste faptul că deja cu citeva zile 
îdaintfr toate biletele cu locuri de 
intrare pe stadion erau vîndute așa 
că susținătorii echipei Jiul, veniți 
ir- număr mare (cifra exactă nu o 
putem cunoaște) cu mașini sau cu 
trenul, au avut de întâmpinai difi
cultăți în procurarea de bilete. In
tr-adevăr. la ora 17, ora începerii 
meciului, stadionul „Tineretului'' era 
Înțesat de lume.

Ce a determinat așteptarea aces
tui meci cu atîta nerăbdare ? Cauza 
sau mai bine zis cauzele au fost 
tuai multe. In primul rind echipa 
craioveană suferise un eșec cu o 
duminică in urmă în fața dinamo- 
viștilor bucureșteni și ca atare se 
aștepta o reabilitare. Apoi studenții 

-nu au pierdut nici un meci pe 
teren propriu. Echipa Jiul revenea 
și e» cu atuurile ei: acel 7—0 cu 
brașovenii, dorința lor de afirmare 
dar mai ales, tradiția formată de 

- cîțiva ani încoace: aceea de a nu 
părăs* niciodată terenul învinși de 
craioveni, indiferent de locul de 
disputare a partidelor. Iată de ce, 
aici Ia Craiova, meciul a fost 
așteptat cu atîta nerăbdare dar și 
cu îngrijorare.

înainte de meci mai mulți colegi 
de la ziarul local cit și corespon
denți ai ziarelor centrale mi-au ce
rut un pronostic. Bineînțeles că nu 
am putut da decît cel puțin un 
„X", pentru că aveam în vedere 
atuurile noastre dar mai ales tradi
ția. Cu acest pronostic s-au decla
rat de acord toți șl chiar unul din 
conducătorii asociației Știința care 
mi-a spus: „Ai dreptate: părerea 
noastră este aceeași. Ce să facem I 
Niciodată nu ne-a mers jocul cu 
Jiul. Cu regularitate petroșănenii

In finala
Spartachiadel de vară 

^wiiiii wii jiiiîi 
pe prlnl In

Timp de două zile pe bazele spor
tive din orașul Deva s-a desfășurat 
ultimul act al Spartachladel de va
ră, ediția 1966, unde s-au întrecu! 
peste 500 de tineri șl tinere, repre
zentanți al tuturor raioanelor și o- 
rașelor din raza regiunii Hunedoara, 

întrecerile etapei regionale a 
spartachiadeă au avut loc la ramu
rile : atletism, gimnastică, handbal, 
baschet, ciclism, tir, volei, fotbal 
și trântă.

Reprezentanții Văii Jiului au par
ticipat la majoritatea ramurilor 
sportive prevăzute, mai puțin la 
gimnastică. Datorită bunei compor
tări a echipei de baschet și hand
bal — fete, a sportivilor ce prac
tică sporturile individuale (tir, ci
clism, trfntă și atletism), la întoc- 

’ Unirea clasamentului general, Valea 
ț Jiului a ocupat primul loc.

La succesul repurtat un aport 
prețios l-au adius sportivii : Ularu 
Vasile, Ardeleanu Victor, Dobroiu 
Grigore, Kiss Elena, Popescu Lu
cian. Szilagy Francisc la atletism, 
Bindău Maria șl Cîmpeanu Ștefan 
la tir, Gălățeanu Mihai la triată, 
precum și echipele de baschet șt 
handbal — fete, care au cîștigat 
toate întâlnirile și deci primul loc 
la ramura 'sportivă respectivă. La 
aceste succese fără îndoială că au 
contribuit și o serie de cadre teh
nice și instructori voluntari care 
s-au ocupat din timp de pregătirea 
sportivilor. Printre aceștia amin
tim pe tovarășii; Ciofîcă loan la 
atletism, Ciortea loan la handbal 
— fete, Drig Constantin la hand- 
bajr' — băieți, Varhonlc Adela la 
buchet — fete și Cîmpeanu Ște
fani la tir.

• S. BĂLQl
activist C.SX>. Petroșani 

ne-au fost superiori, șl au obținut 
cele mai multe aplauze aici'*.

Că lucrurile nu s-au întâmplat 
așa, o cunoaștem de acum cu toții: 
cronicarii, spectatorii care au În
soțit echipa la Craiova cit și cei 
care au urmărit, cu sufletul la gură, 
partida prin intermediul radiodifu
ziunii.

La ora 17 o dată cu intrarea echi
pelor pe teren, galeria craioveană 
șt-a început canonada. Tălăngi, clo
pote și clopoței, sirene și un va
carm de nedescris din care se dis
tingea încurajarea „Hai, Știința !" nu 
au încetat pînă la încheierea parti
dei. Mărturisesc că la un moment 
dat (transpunîndu-mă totodată și 
in pielea jucătorilor noștri), obiș
nuit cu galeria noastră petroșăneană, 
m-am simțit intimidat. Pentru a mă 
încuraja, un coleg craiovean mi-a 
spus la sfirșltul întâlnirii că de fapt 
galeria craioveană nu a prea fost 
in plinătatea ei, sau mai exact, la 
adevăratul ei potențial.

Noi am avut mingea în deschidere 
iar Știința, încurajată din plin... ia 
inițiativa. Trecem prin momente dra
matice, craiovenii se năpustesc cu 
toate forțele spre poarta apărată de 
Ion Vasiie. Treptat jucătorii noș
tri încep să iasă Ia atac. In minu
tul 30, după un schimb frumos cu 
Martinovici și Casandra, Libardi ex
pediază primul nostru șut spre poar
tă. începem să trecem în cealaltă 
jumătate de teren. Jiul atacă tot 
mal bine, leagă jocul; Stoker și Pe- 
ronescu trag puternic dar portarul

Minerul Lupeni a dispus de Clujeana cu 4-0 (2-0)
Duminică au luat startul în în

trecerile campionatului republican 
de fotbal și echipele de categoria 
B și C. Etapa inaugurală a pus 
față în față pe stadionul din Pe
troșani («el din Lupeni e in repa
rație) echipele Minerul Lupeni — 
Clujeana Cluj. Deși de multe ori 
echipa Glujeana a obținut rezul
tate onorabile în fața formațiilor 
din Valea Jiului, chiar la noi a- 
casă, de data aceasta ea a capotat, 
șt Încă la un scor sever: 4—0.

Meciul, In general, a fost de o 
factură tehnică modestă, cu inten
sificări spre sfârșitul celor două 
reprize. După un studiu reciproc. 
Minerul iese la atac, creează unele 
acțiuni frumoase, îndeosebi pe ex
treme, dac clujenii aplică foarte 
bine jocul la ofsaid, așa că Ologu 
și uneori Cotroază se află vizibil 
în spatele apărătorilor adverși. 
Treptat însă lupenenii sesizează 
tactica adversarului și schimbă jo
cul. In minutele 21 și 22 Precup 
are ocazia aă deschidă scorul, dar 
prima dată trage pe lingă poartă 
iar a doua oară trimite mingea cu 
capul în brațele portarului Botiș 
Fotbaliștii de la Minerul Încep se 
domine și minutul 31 aduce primul 
gol. O acțiune pe extrema atingă 
se încheie cu un șut puternic al 
lui Ologu. Portarul clujean nu poa
te reține și Farcaș, aflat pe fază, 
trimite mingea în plasă. Peste 5

»,Cupa României*6 Ia totbal

Minerul Aninoasa — Știința Petroșani 0-2
Etapa a doua a „Cupei României'1 

la fotbal, ediția 1966—1967, a pro
gramat duminică dimineața pe te
renul din Aninoasa meciul dintre 
formațiile Minerul din localitate și 
Știința Petroșani, echipe ce acti
vează în campionatul regional.

Partida a fost interesantă și a- 
tractivă. După ce a stopat din cursă 
pe Minerul Vulcan (Scor 3—0), Mi
nerul Aninoasa vroia să facă și Ști
inței Petroșani figura, după ce a- 
ceasita eliminase echipa G.F.R. Pe
troșani (cîștigătoarea etapei întâi 
orășenești) eu severul scor de 6—0. 
Medul constituia, de asemenea, o 
verificare minuțioasă a ambelor e- 
chipe în preajma începerii campio- 

prinde. In minutul 41 însă o lovi
tură de teatru: in plină dominare 
a noastră primim un gol neașteptat. 
La un contraatac destul de lent, min
gea ajunge la Sfîrlogea, acesta 
simulează că trage dar sare peste 
minge Mingea se lovește de unul 
de doi apărători al noștri, se lo
vește și de Ion Vasile și în sfârșit 
și de Cazan de unde intră in poar
tă. Așadar autogol și 1—0 pentru 
Știința. In rîndul jucătorilor noștri 
derută și dezamăgire. Păcat, pînă 
aloi s-au apărat frumos. Dar o 
neatențk i-a costat. In minutul 45 
Șerban salvează de pe linia porții.

La reluare Jocul pare mai echili
brat. Ih minutul 35 Martinovici scă
pat singur nu mai poate fi oprit 
decii prin îmbrățișare. Un minut 
mai târziu Cazan salvează și el de 
pe linia porții. Jocul se desfășoară 
mai mult la mijlocul terenului. Noi 
avem chiar o ușoară notă de do
minare. Scorul se modifică însă din 
nou în minutul 63. Din nou o ezi
tare a apărării noastre, o ieșire ino
portună din poartă a lui Zamfir 
(care l-a înlocuit la pauză pe Ion 
Vasile, resimțit rău după ac
cidentul suferit în minutul 16 
Ia o ciocnire cu Sfîrlogea) și 
Obiomenco servit bine de Sfirlo- 
gea ridică scorul Ia 2—0. Din nou 
dezamăgire în tabăra noastră. Bă
ieții se regăsesc mai greu, dar se 
regăsesc. In minutul 79 tribunele 
au amuțit. Crăciun sutează puter
nic, mingea se lovește de un apă
rător, revine la Stoker care prin- 

minute, Farcaș ia o acțiune pe cont 
propriu, ajunge în apropierea por
ții și trimite peste Botiș, ieșit în 
întâmpinare. Mingea întâlnește ba
ra, revine în teren și Cotroază, a- 
tent, o expediază cu capul în gol: 
2—0. Clujenii se apără cu indîrji- 
re, leagă bine jocul în cîmp, dar 
trag foarte rar și anemic spre poar
ta M Mihalache. Singura lor ac
țiune, cea mai periculoasă, e ce3 
din minutul 8, cînd înaintașii clu
jeni trag pe rînd, dar Mihalache și 
mai apoi Frank salvează situația

Repriza a doua mal aduce două 
goluri formației gazdă, ca urmare 
a jocului mai bun, mai dinamic, 
mai eficace. Primul, respectiv al 
treilea al partidei, e opera lui Pre
cup în minutul 71 în urma unei 
centrări de pe dreapta a lui Co
troază, același Precup care, peste 
10 mânute, avea să trimită puter
nic ou capul balonul în bară O 
mare ocazie de a înscrie are Grofu 
în minutul 85, cînd singur cu por
tarul trimite în brațele acestuia. 
Dominarea Minerului aduce al pa
trulea gol cu trei minute înaintea 
fluierului final., prin Cotroază, care 
reia din voie) o centrare a Iul Pre
cup. In acest timp oaspeții nu se 
regăsesc, creează unele acțiuni len
te, sterile, nepericlitînd nici o clipă 
poarta lui Mihalache. Singurul șu- 
teur mai periculos al clujenilor e 
fundașul stingă Stanclu, det nidi su

natului regional, al cărui start se 
va da duminică 4 septembrie.

începutul partidei s-a conctetâzat 
prin obișnuita „tatonare", cînd am
bele echipe au desfășurat jocul 
mai mult la mijlocul terenului. Din 
minutul 16, clnd Furnea execută o 
lovitură de la 16 metri care șterge 
bara, meciul devine mai dinamic, 
mai viguros. Pe rînd Futnea, Niță, 
Golgoțiu, încearcă poarta din orice 
poziție. Contraatacurile ambelor e- 
chipe se succed cu repeziciune, dar 
apărările le anihilează. La repriză 
scorul este alb. După pauză jocul 
alternează rapid de la o poartă la 
alta, creîndu-se faze spectaculoase 
nefinalizate însă de înaintași. Ști
ința ratează prin Mercureanu, Pă- 

tr-un șut năprasnic Înscrie de la 
25 m. E deci 2—1. Răsuflăm ușurați* 
Egalarea ne surîde. Ce dezamăgire 
ÎUSă. In minutul 80 scorul devine 
3—1 ca urmare a unei noi greșeli 
de apărare și cu concursul lui Zam
fir care a avut multe ieșiri inopor
tune, bîlbîieli și nesiguranță. Băie
ții noștri nu mai au nimic de 
pierdut de acum. In sfîrșit se ho
tărăsc să atace cu toate forțele. Și 
lată că iu minutul 86 Martinovici 
tace o cursă inimoasă pe extremă, 
trimite la Percnescu care reia cu 
capul printre brațele portarului Va- 
sUescu t 3—2. Am prins curai. Con
tinuăm să dominăm, dar egalarea 
ații du așteptată nu mai survine. 
5 minute de joc ne mai trebuiau și 
cred că plecam de la Craiova cu 
un punct. Echipa Se pusese bine pe 
picioare. Dar așa, craiovenii au ră
suflat ușurați la sfîrșitul partidei iar 
noi... cu mingiierea (slabă de altfel) 
că tot puteam scoate un meci egal 
dar mai ales că duminică cu Petro
lul vom ști să scoatem un rezultat 
pe măsura potențialului echipei 
noastre. In generai așa cum ne-a 
declarat și observatorul federal, 
Schileru, partida nu s-a ridicat Ia 
nivelul tehnic dorit. S-a urmărit mai 
mult rezultatul decît spectacolul. 
Părerea noastră este că. avînd in 
vedere ocaziile avute, jocul desfă
șura», rezultatul de la Crăiova este 
normal. Ap jucat: JIUL: Ion Va
sile (Zamfir), Șerban, Pop, Dan, Ca
zan. Sandu (Crăciun), Stoker, Mar
tinovici, Casandra, Libardi, Pero- 
nescu ȘTIINȚA: Vasilescu (Papuc), 
Mihiillescu, Mincă, Bîtlan (Marin 
Marcel), Deliu, Strîmbeanu, Ivan, 
Cîrciumărescu, Sfîrlogea, Obiomenco,, 
Plugaru

C. COTOȘPAN

turtle Iul puternice, cu un efect ciu
dat, nu reușesc să ajungă în plasa 
porții lui Mihalache.

Echipa din Lupeni a câștigat, a- 
șadar, primul meci al acestei ediții 
a campionatului categoriei B la fot
bal și aceasta pe deplin merit. Ju
cătorii săi au luptat cu multă ar
doare, cu voință de a învinge. Cotn- 
ponenții lotului sînt în majoritate 
tineri, eu perspective de dezvoltare, 
știu să se dăruiască pentru victo
rie. Duminică o bună impresie au 
lăsat mai ales Farkaș, Precup și 
Cotroază. Bine a mers și linia fun
dașilor,- Mihalache n-a prea avut 
ce apăra, Foca a jucat sub posibl 
litățile sale, Ologu ni s-a părut 
cam greoi, Grofu impetuos dar poa
te puțin timid, Ambruș slab De 
asemenea, înlocuirea lui Farkaș în 
repriza secundă ni s-a părut nein
spirată și ea n-a avut decît darul 
de a nemulțumi tribunele- Putea fi 
înlocuit Ambruș.

La fluierul arbitrului Gh. Dulea 
din București, care a arbitrat bine, 
s-au aliniat Următoarele formații i 
MINERUL: Mihalache (Purice) — 
Popescu, Frank, Pralea, Șoptereanu
— Ambruș, Foca — Cotroază, CBo- 
gu, Farkaș (Grofu), Precup. CLU
JEANA : Botiș —- FUl&p, Bacoș, 
Nedelcu, Staociu — Olerlu, Stîncel
— Oprea (Nogel), Soob, Ene, Roman

D. GHEONEA

nescu, Răsădeanu îneît scorul ră- 
mîne alb după consumarea celor 
90 de minute de joc. Așadar me
ciul se prelungește cu două repri
ze a 15 minute. In prima, repriză 
din prelungiri aninosenli pun stă* 
pînire pe joc, dar In minutul 92 
Golgoțiu M. trage în bară, iar două 
minute mai târziu Niță ratează tri- 
mițînd au capul pe lîngă poartă. Șl 
această repriză se încheie cu sco
rul alb.

In repriza a doua a prelungirii 
echipa studențească înscrie In mi*, 
nulul 113 prin Pănescu și în minu
tul .115 prin Răsădeanu. S-au evi
dențiat Golgoțiu Adrian (Minerul) 
șl Bulbucau (Știința)-

AUREL SLĂBII

Handbag

Pregătiri la S.SJE.
Cu citeva zile In urmă, Vixlttnd 

baza sportivă Jiul, am gMt- Atn 
nou animație pe terenul di MM* 
bal. N-am fost surprins ci tuși df 
puțin, întrucit știam că echipa dC 
handbal a S.S.E. Petroșani re
luat pregătirile in vederea Începe
rii campionatului republican, seria 
Il-a. ;

După antrenament am stat de 
vorbă cu tovarășul Bartha •Sugea, 
antrenorul echipei. Referitor la* ifl- 
tul de jucătoare al S.S.E. și ședin
țele de antrenament tov. Bartha 
ne-a spus:

„Am început antrenamentele Con
form indicațiilor F.R.H. cu respec
tarea riguroasă a gradațiilor de an
trenament. Chiar de Ia pțima șe
dință au fost prezente toate luci
toarele cuprinse In lot adică; Ciu- 
lavu Angela, Duncea Lia, Cătuțoiu 
Maria, Barabaș Lia, Munteanu Maria, 
Cerghezan Esteta, surorile Detașa 
Faustina șt Mia, Turos Eva, Fermfn- 
ghel Olga, Pușcâu Geargeta, Cioban- 
ski Maria, Szolga Ecaterlna, Ogneanu, 
Rusu Rodica, Nemeș Sanda șt Mu- 
reșan Didina.

In prima parte a ședințelor de 
antrenament am urmărit mai mult 
dezvoltarea calităților fizice, spe
cifice jocului de handbal iar apoi 
cunoașterea și stăpînirea unor.pro
cedee tehnice indicate intr-un sis
tem de joc colectiv, bazat pe com
binații mai puțin complicata, dar 
mai eiicace. Pînă la reluarea cam
pionatului am prevăzut 17 ședințe 
de antrenament.

Pentru obișnui rea lotului ciț jo
curile de campionat am prevăzut 
o serie de întiiniri amicale de ve
rificare cu echipe din diferite loca 
lități din țară, participante și ele 
la campionat. Cu o parte din aces
te echipe am și avut întiiniri cum 
au fost participantele din cupa „23 
August" ce a avut loc la Petroșani 
iar cu altele, cum sini Progresul. 
Rapid și Confecția, toate din Bucu
rești, urmează să ne lntllnim Zilele 
acestea. Sper să facem jocuri fru
moase in campionat care să mul
țumească pe suporterii noștri, să 
avem o comportare cit mai bună"

Am mulțumit tov. praf, fiartlul ■ 
Eugen pentru cele relatate iirtn- 
du-le ielelor de la S.S.E. noi suc
cese în viitoarea competiție De 
altfel, seriozitatea cu care au înce
put antrenamentele componentele 
echipei face sd se întrevadă o evo
luție care să aducă, pe parcursul 
etapelor, satisfacții depline iubitori
lor acestui sport.

CORNEA T1TU 
corespondent

Jiul — Minerul 
Lupeni 3-12 (0-9)

In cadrul primei etape a returu
lui campionatului categoriei B Ia 
rugbi, pe stadionul din Petl'ila s-au 
întâlnit echipele Jiul Petrila — Mi
nerul Lupeni.

Dovedind 0 pregătire fizică mai 
bună ți o concepție de joc mai 
clară, echipa minerilor din Lupani 
a obținut victoria cu scorul de 
12—3 (9—0).

Pozitiv este faptul că atît echipa 
Învingătoare, cît și cea Învinsă au 
promovat în rîndul lor o serie de 
jucători tineri, cu reale perspective. 
Dar pentru realizarea unor rezul
tate valoroase este necesar ca la 
ambele echipe să funcționeze cite 
un antrenor de Specialitate.

De peste hotare
ANKARA. La Ankara a început 

UH turneu internațional de baschet 
la care participă selecționatele mas
culine de juniori ale României, Bul
gariei și Turciei. In primul joc ti
nerii 1'aschetballști ' români au ob
ținut o frumoasă victorie întrecînd 
reprezentativa Bulgariei cu scorul 
de 76—69.

SOFIA. Sîmbătă a început la Sofia 
tradiționalul turneu de fotbal rezer
vat echipelor de juniori. La actuala 
ediție participă șase formații îtn- 
.părțite în două grupe astfel: grupa 
„A": Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia; grupa „B“: U.R.S.S., Cehoslo
vacia, Ungaria. In meciul inaugurai 
aelecționata U.R.S.S. a terminat ia 
egalitate 0—0 cu echipa Ungariei.



■

TIRASA 2SI (Agerpres). 
<£ontinulndu-și turneul în R-P. 
'Albania, ansamblul folcloric de 

ramatori „Argeșul" din Pitești 
a 'prezentat zilele acestea două 

' spectacole la teatrul „Aleksan
drs BLoissi" din orașul Durres. 

: Agenția A.T.A. relatează că 
artiștii români s-au bucurat de

»■ succes.

BONN 29 (Agerpres). — Luni, în- 
tr-îO conferință de presă, Kai-Uwe 
voii' Hassel, ministrul vest-german 
al apărării, a făcut o serie de de- 
clarații' prin care justifică recen- 
VeM. sale acțiuni prilejuite de „cri-

loc 
din

în cursul unor de
populatei de culoare 
sprijinul cererilor de 
a. drepturilor civile.

Moi incidente 
rasiale în S.U.A.

■ SI "...

' NEW YORK 29 (Agerpres). 
Noi incidente rasiale au avut 
duminică în mai multe orașe
SjU.A., printre care Wauwatosa 
(Wisconsin), Waukegan (Illinois) si 
Bos Angeles 
monstaații ale
Organizate în 
recunoaștere, 

’ba- Milwaukee (Wisconsin) au inter
venit unități al • gărzilor statului, res
pectiv pentru a împiedica ciocni
rile îrrtre albi și negri. La tos An- 
gel*s„paUu,.albi. au.fost arestați în 
cursul unor incidente, care s-au pe
trecut în cartierul Watts, locuit de 
pețMdaUa de culoare.

.4

(Agerpres) — 
agenția TASS, 
militare Lenin- 
la moarte pe 
în timpul celui 
mondial a făcut

SENTINȚA MERITATA
LENINGRAD 29 

ț©upă cum anunță
* Tribunalul regiunii 

a condamnat 
Vasili Dolin, care 
Țte-al doilea război
pțtte din detașamentele hitleriste 
„de pedepsire" și a participat la 
executarea a numeroși cetățeni pe 
teritoriul sovietic vremelnic ocupat. 
La proces au depus mărturie împo
triva inculpatului 67 de persoane. 

Cererea de grațiere prezentată 
de Vasili Dolin a fost respinsă. Sen- 
titâa a fost executată.

- ATENA. Duminică au sosit la Atena Stanko Todorov 
și Pencio Kubadinski, vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri: al R. P. Bulgaria, care vor face o vizită neoficială de 
citeva zile în Grecia.

NEW YORK. Doi englezi, John Ridgway și Charles 
Blyth, care au părăsit în urmă cu 82 de zile coastele S.U.A. 
pentru a ■ încerca .traversarea ; Oceanului Atlantic pe fiordul 
linei bărci cu rame au fost reperați, duminică, de o navă co
mercială, la 300 mile de coastele Irlandei. Cei doi au decla
rat că se simt bine și se îndreaptă acum spre sud-vestul Ir
landei.

♦ LONDRA. In ultimul timp, numărul cetățenilor brita
nici care emigrează în alte țări a crescut în mod îngrijorător. . 
Potrivit unei statistici citate de agenția Associated Press, nu
mai în primele șase luni ale anului 1966 au emigrat 73 000 
de cetățesni englezi. Dintre aceștia, cei mai mulți s-au stabilit 
tn Australia, Canada, S.U.A. și Republica Sud-Africană.

+ VIENTIANE. Ga urmare a revărsărilor apelor fluviu
lui Mekong autoritățile laoțiene au dispus evacuarea a mii' 
de familii din capitală. Se relatează că există pericolul imi
nent de inundare a orașului.

Potrivit relatărilor Direcției hidrotehnice și de navigație 
din Laos, fluviul Mekong s-a revărsat numai de patru ori din . 
anul 1900. Ultima revărsare a apelor acestui fluviu a avut 
l—_ 2 a anul 1945.loc în

♦
nuiala_ __ ______ ,_____ __ ...________ __ „„

, de stat condusă de generalul Aref Abdel Razzak din 
au fost eliberați, anunță ziarul irakian „Al-Thawra". 
a iu ne, întreprinsa la cererea președintelui Abdel

BAGDAD. Toți ofițerii și militarii arestați 
de a fi luat parte la încercarea nereușită de

sub bă- 
lovitură 
30 iunie 
Această 

, ._______  _____ Rahman
■ - , Aref, urmează hotărîrii de săptămâna trecută: a Consiliului 

de Miniștri de a elibera pe toți civilii care fuseseră arestați 
după încercarea de lovitură de stat.

i
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Vizita lui de Gaulle 
în Etiopia

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
La Addis Abeba a fost dat publi
cității un comunicat comun, cu pri
lejul încheierii vizitei oficiale pe 
care președintele Franței, de Gaulle, 
a făcut-o în Etiopia. In t$>p|jA Șe
derii sale la Addis Abeba, rpN|B^ 
nează comunicatul, 
francez a conferit cu împăratul ^E- 
tiopiei, Haile Selassie I, precum și

presă

za militară" soldată cu înlocuirea 
celor trei generali ocupînd funcții 
de răspundere în Bundeswehr. De-- 
clarațiile lui von Hassel confirmă 
existența unui conflict între con
ducerea militară și cea civilă, căci 
el a vorbit despre relațiile încor
date care au existat între generali 
și Ministerul Apărării și despre o 
luptă pentru competențe. Rezultă, de 
asemenea, că cei trei generali nu 
și-au dat pur și simplu demisia, ci 
au fost destituiți. Von Hassel a 
precizat că a dispus luarea unor 
măsuri disciplinare împotriva gene
ralilor în cauză, că, de exemplu 
generalului 
tor general 
cerut să-și 
seama de

Von Hassel a anunțat totodată 
că va proceda la o „întinerire" a 
cadrelor superioare ale armatei, 
după definitivarea unei „liste a ge
neralilor mai vârstnici aflați în ser- 
vicii activ" în cadrul înaltelo- co
mandamente.

Panitzki, fostul inspet- 
al forțelor aeriene „i-a 
ofere demisia, ținînd 

sănătatea sa șubredă".

BRAZILIA
ii 1 

Ultimele pregătiri în vederea 
alegerilor de guvernatori

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
In Brazilia se fac ultimele pregă
tiri în vederea alegerilor de gu
vernatori în 12 din cele 22 de 
state ale țării, care urmează să aibă 
loc la 3 septembrie; Spre deosebiră 
de alegerile precedente, de data 
aceasta, în virtutea ultimului „Act 
institutional" din februarie care în
locuiește sufragiul universal. prin 
alegeri indirecte, noii guvernatori 
vor fi desemnați de 600 de deputați 
în Adunările legislative ale statelor

. .. J 7

cu alte persoane oficiale. In cadrul 
convorbirilor au fost abordate pro- 
bletnb' rAf&doare la relațiile dintre 
cele două ț&ri, precum și la prin
cipalei]® ■ aspecte ale situației inter-

^|Mfea ce privește relațiile din- 
dfțțte două țări, comunicatul 

lenKjinează că au fost examinate 
posibilitățile de intensificare a co
operării tehnice, științifice și cul
turale dintre Franța și Etiopia. Au 
fost încheiate o convenție culturală, 
precum și un acord cultural, știin
țific și tehnic.

Luni dUpă-amiază, 
Franței, de Gaulle 
Addis Abeba spre 

președințele 
a plecat din 

Pnom Penh.

A-
au-

Programul de zbor al stafiei „Luna-11 
este îndeplinit cu succes
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

gențla TASS anunță că Stația
tomată „Luna-11" s-a plasat pe o 
orbită circumlunară și a devenit 
cel de-ai doilea satelit artificial so
vietic al Lunii.

De pe Pămînt se menține iri per 
manentă legătura cu stația. Presiu
nea și temperatura în compartimen
tul ăpatatelor se află în limitele 
stabilite. Potrivit datelor măsurăto
rilor de traiectorie, parametrii orbi
tei circumlunare sînt apropiați de 
cei calculați: distanța minimă de 
suprafața Lunii (la'perișeleniu): este 
de 160 km, depărtarea maximă (la 
aposelehiu) — 1 200 km. Perioada 
dfe rotație a satelitului în jurul Lu
nii este de 2 ore 58’mlrtute, drighiul 
da înclinație al orbitei față de e-

respective, și nu de cei 11 m"lH 
oatfe de alegători.

Dup”, cum transmite coresponden-, 
tul din Rio de Janeiro al agenției) 
France Presse, în fapt, deputății nu 
vor reprezenta decît partidul majo
ritar guvernamental Arena, de
oarece cpoziția a hotărît să se re- 
tragĂ din alegeri, considerînd că 
autori'ățTe nu au oferit garanții 
suficiente desfășurării acestora. Du
pă cum au declarat liderii opozi
ției, la apropiatele alegeri de gu
vernatori, candidații „vor 0 în rea
litate desemnați și nu aleși".

Observatorii din Rio de Janeiro 
consideră că în condițiile create, 
victoria candidațilcr la postul de 
guvernatori sprijiniți de guvern, 
poate fi considerată de pe acum ca 
fiind asigurată.' „Disputând deja de 
guvernatori în 10 state — relatează 
agenția France Presse — partidul 
mareșalului Gosta e Silva, succeso
rul prevăzut al președintelui Gâș
tele Brancc, care urmează să fie 
ales la 3 octombrie de Congresul 
national, va dispune prin desem
narea alter 12 guvernatori, de oa
meni de încredere".

Metamorfoză rhodesiană
SALISBURY 29 (Agerpres). — Șe

ful guvernului rasist al Rhodesiei, 
Ian Smith, a declarat sîmbătă că gu
vernul britanic fusese informat m3i 
înainte în legătură cu recentul a- 
mendament care a fost adus Con
stituției rhodesiene. In legătură cu 
aceasta, ziarul „Sunday Mail" din 
Salisbury scrie că motivul întreru
perii, în cursul săptămînii trecute, 
S cohvorbirilor neoficiale anglo-rho-

Lucrările Congresului Internațional 
de studii balcanice și sud-est europene

SOFIA 29. — Corespondentul A- 
geirpres, C. Linte, transmite : in cea 
de-â doua zi, lucrările primului Con
gres International de studii balca
nice și sud-est europene, care se 
desfășoară la Sofia, au continuat 
prin prezentarea de comunicări ști
ințifice. Peste 20 comunicări știin
țifice au fost prezentate de delega
ția română. Printre acestea se nu
mără : Comunicarea lui Augustin 
Deac cu tema „Partidele social-de- 
mocrate din țările Europei de sud- 
est în primii doi ani ai primului 

lunar este de 27 grade, 
automată „Luna-11" a fost 
pe o traiectorie de zbor 

in ziua de 24 august

a fost corectată direcția de 
a stației. In cursul zborului 
Lună, la 28 august ora 00,49 
Moscovei) a fost efectuată frî-

cuatorul
Stația 

plasată 
spre Lună
La 26 august, ora 22,02 (ora Mos
covei), în conformitate cu progra
mul 
zbor 
spre 
(ora 
narea stației. In urma îndeplinirii 
cu succes a acestei manevre, sta
ția a devenit un satelit artificial al 
Lunii.

In zilele de 28 și 29 august s-a. 
stabilit de 12 
did cu stația, 
fost efectuate 
torie și s-au 
lemetrice cu 
rea sistemelor de bord și a apara
telor științifice destinate cercetării 
spațiului circumlunar.

Programul de zbor este îndepli
nit cu succes.

ori legătura prin ra
ia timpul acestora au 
măsurători de tiraîec- 
obținuț jnfoțmații,te- 
privire la funcționa-

Protest împotriva sosirii de noi trupe 
americane In Vietnamul de sud

HANOI 29 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei populare vietna
meze a adresat Comisiei Interna
ționale de supraveghere și control 
din Vietnam un mesaj de protest în 
legătură cu sosirea de noi trupe 
americane în Vietnamul de sud. 
Ea 20 august, se spune în mesaj, 
un batalion cu un efectiv de 1 000 
de oameni a fost debarcat la baza 
CJui Nhon, ridicînd astfel totalul 
trupelor . americane din Vietnamul 
de sud la 297 000 de oameni. Tri-

Lupfa detașamentelor de patriofi 
din Guineea portugheză ia amploare

CONAKRY 29 (Agerpres). -- Aris- 
tidis Pereira, membru al Biroului 
Politic al Partidului african al >n- 
dependenței din Guineea portughe
ză și Insulele Capului Verde 
(P.S.J.G.C.), a declarat în cadrul 
unui inteiviu acordat presei din 
Conakry că „mișcarea de eliberare 
națională a forțelor patriotice din 
Guineea portugheză a intrat într o 

deșiene a fost tocmai proiectul de 
amendament constitutional prin care 
se dă dreptul autorităților rhodesiene 
de a aresta, fără judecată, persoa
nele pe care le consideră — în mod 
arbitrar — vinovate de încălcarea 
„ordinei publice". Guvernul brita
nic, precizează ziarul, era informat 
în legătură cu acest proiect dinain
te de proclamarea. unilaterală a 
„independentei" Rhodeșiei de către 
Ian Smith.

război mondial", comunicarea uj 
Damian Hurezeanu — „Legăturile 
mișcărilor socialiste internațional* 
în sud-estul Europei la sfîrșitijj 
sec. al XIX-lea". comunicarea acad. 
Constantin Daicovlciu — „Politica 
externă a „regilor" daci". In cadrul 
secției de istorie medie, Liviu Ște- 
fănescu a prezentat comunicarea 
„Relațiile economice ale arașului 
București cu Europa de sud-est' în 
a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea"‘. - »

Lucrările Congresului continuă.

Tratativele lui Erhard 
în Norvegia

OSLO 29 (Agerpres). — In* «urina 
tratativelor politice, care au avut 
loc la 29 august între • camSjh&rul 
vest-german Ludwig Erhard șr pri
mul ministru al Norvegiei, Bortea, 
a fost organizată o conferință de 
presă la cancelaria’ primului minîS- 
tiru, la care un purtător de cSvînt 
al guvernului norvegian a anunțat 
că cei doi oameni de stat au exa
minat probleme actuale ale NA.TO., 
problemele relațiilor reciproce din
tre Est și Vest, precum și problema 
gernfână ’ ’ •

Din partea norvegiană la trata
tive au fost de față ministrul afa
cerilor externe, J. D. Lyng, minis
trul comerțului, K. I. Willoch, și 
secrejaruî de stat pentru proble- 
inele Spătării, Lund. Partea vest- 

de 
ăl

me5te’Spătării, Lund.
germană a fost reprezentată și 
Schroder, ministriil de, externe 
R.F.G.

Convorbirile vor continua, la 
august. . _ . ‘ ■
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miterea succesivă de întăr&î la 
intervale, scurte, se subliniâz* în 
mesaj'-I de protest, constituie -•’in 
nou pas pe calea intensificării șl 
extinderii războiului de agresiune 
dus de S.U.A. în Vietnam. In mesaj 
se cere ca guvernul american să 
înceteze imediat trimiterea, de trupe 
în Vietnamul. de sud, precum și 
războiul de agresiune, să-și retragă 
toate trupele și materialele; de 
război din această țară. în confor
mitate cu prevederile acordurilor de 

. la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

detașamentelor 
să ia amploare 

noi regiun 
Pereira, de- 
atacă- insis- 
dislocate în 
km de ca-

nouă etapă în care forțele patrio
tice au trecut la atacarea directă 
a unităților portugheze". El a rele
vat că lupta detașamentelor de 
patriot! continuă 
extinzîndu-se asupra a 
In prezent, a subliniat 
tașamentele patrioților 
tent trupele portugheze 
regiunea situată la 40 
pitala țării Bissau.

Pereira a subliniat că mișcarea 
de eliberare organizează Jțțțrările 
agricole pentru a asigura populației 
din regiunile eliberate și detașa
mentelor de? patriot! hrana nece
sară. O altă sarcină a partidulu 
constă în pregătirea școlilor pentru 
noul an școlar șl- aprovizid arer 
lor cu cărți și caiete.

In încheiere, Pereira a sub linia 
că Partidul african al independente 
din Guineea portugheză și Insulelt 
Capului Verde se preocupă di 
crearea a două noi spitale jn re 
giunile eliberate de patriofi și or 
ganizarea unei deserviri mai Jun 
îr centrele medicale exisțeate.

Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani 40 36!


