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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
LEONTIN SÂLÂJAN

două zile, tara a arborat în 
drapele tricolore și roșii în 

de doliu pentru încetarea din 
a tbvârășului Leontin Sală-

Die 
bernă 
semn 
viață
jan, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, gene
ral de armată, ministrul forțelor 
armate. Două zile, mii de bucureș- 
teni actînc îndurerați au trecut prin 
fața catafalcului așezat ’ la Palatul 
Republicii.

Marți, 30 august. In orele dimi
neții, oamenii muincii își iau ulti
mul rămas bun de la fiul credin
cios al partidului și poporului — 
tovarășul Leontin Sălăjan. Peleri
najul nu contenește, ca un prinos 
al 
lui 
se 
și 
Santău, delegații ale locuitorilor 
orașului Oradea al căror deputat 
a fost în Marea Adunare Națio
nală, numeroși militari — ofițeri 
și ostași ai forțelor noastre arma-

stimei și cinstirii memoriei ce- 
dispărut. In rîndurile celor ce 

perindă la căpătîiul lui se află 
maramureșeni din satul natal 

ale

te. Mereu alte gărzi se aliniază de 
o patrie și de alta a catafalcu
lui.

In semn de omagiu adus gene
ralului de armată Leontin Sălăjan 
au vehit delegații militare din țări 
socialiste, care au depus coroane 
de flori și au făcut de gardă la 
catafalc. O coroană de flori a fost 
ddpUsă din partea Comandamentu
lui Forțelor armate ale statelor 
participant^ la Tratatul de la Var
șovia.

Membrii corpului diplomatic au 
depus o coroană de ‘ fldii .‘și ' au 
prezentat condoleanțe fâriidiei.

Ora. 11. Ultima gardă' este alcă
tuită din tovarășii Nicolae GeaușeS- 
cu, Chivu Stoica, Ion Gbeorghe 
Maurer;. Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Hie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Radulescu, 
fam Voitec.

(Continuare in pag, 2-a)

Cuvlntarea tovarășului 
Alexandru Drăghici

Tovarăși și tovarășe.

Prieteni

<Șu inimile adine îndure.-- ne 
despărțim astăzi de iubitul' nostru 
tovarăș de* muncă și de luptă, Leon- 
~t&t «Ufijan, fiu devotat al Parti
dului comunist și al poporului ro
mân, militant neobosit pentru cauza 
socialismului, pentru întărirea și 
prosperitatea României socialiste. 
Spre marea. noastră întristare, a tu
turor, moartea l-a smuls dintre noi 
prematur, în deplinătatea forțelor 
sale creatoare.

Prin încetarea din yiață a tova 
rășului Leontin Sălăjan, partidul și 
statul pierd un activist 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 pa
triot înflăcărat a tovarășului Leon
tin Sălăjan, întreaga sa viată — 
de la muncitorul înaintat narțlc'-.

-țrt1

Ște-

depant la - acțiunile organizate 
Partidul comttxnat pentru eliberarea 
națională și socială, pentru progre
sul ș» înflorirea țării, pînă la ma- 
îflfe răspunderi de membru al <So- 
cmrai Cowășmî'
mân și ministru al Forțeloi Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia — sînt un exemplu de dăruire 

-și atașament nemărginit față de 
cauza partidului și a poporului, 
cauză pe care a servit-â întotdea
una cu. nestrămutată

In anii cînd partidul Organiza și 
conducea Iwpța maselor populare 
împotriva fascismului, ă aservirii 
tării față, de GermSnia bft.lstistă, 
Leontin Sălăjan s-a fonmat ca luptă
tor revoluționar într-un Centru cu 
vechi tradiții muncitoreșț^ Ti- , 
mâșoara. pVțci, de timpuriu a învă
țat la școala aspră a vieții fcă 
rască exploatarea și asuprirea,

u-
să

(Continuare în pag, 2-a)

Cuvlntarea I

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

de peste hotare participante 
la funeraliile tovarășului 

SălăjanLeontin
Marți dimineață, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Mâurer, 
Alexandru Drăghici, împreună 
cu tovarășii general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România,, și general-lo- 
ootenent Ion Gbeorghe, ad
junct al ministrului forțelor 
armate, au primit la «ediul 
C.C. al P.C.R. delegațiile mi
litare de peste hotare, sosite 
în tara noastră pentru a parti
cipa la funeraliile tovarășu
lui Leontin Sălăjan.

Au prezentat cdndoleantv 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliului de Stat
ie Mirtiștri— ale Repujțijcu

Șantier 
pe dealul 
Slătinioara

Dealul Slătinioara, anoniîn pină 
deunăzi, - cunoaște freamătul unor 
intense transformări. Aicif1 la ctan- 
păna a doi afluenți ai MOfeii-și a 
pîrîului Slătinioara . — țațe mar
chează în Petroșani hotarul dintre 
cartierele de blocuri Carpați și bl- 
vezeni — se vor ridica în anii nou
lui cincinal construcții iudustfitrie 
moderne : ■ puțul de aeraj rit. 3 și 
instalațiile de forță ale incintei< au
xiliare a minei Livezeni. începutul

C A RNET

Tovarăși.
Cu inimile îndoliate, aplecînd iii 

bernă drapelele de luptă ale unită
ților, soldați!, subofițerii, ofițerii și 
generalii armatei socialiste române 
dau un ultim onor generalului dC 
armată Leontin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al partidului Comunist Rc- 
mân, ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

Ne luam rămas bun cu nemâr 
ginită durere de la dumneavoastră, 
comandant iubit și respectat, rare îii patt.d, ingineri 
înalta funcție* pe Care v-a ' fri-re 
dintel-v partidul n-ati prenipetil 
nici tu, cfrrt, v-ati dăruit cu Ca- 
siune talentul, priceperea, întreaga 
capacitate de muncă pentru de* 
•.oltarea si întărlreă Forțelor Ar
mele — scut al apărării cuceririlor 
ravoluționerc ale poporului, a li
bertății, independenței Si suverani- 
’.Știi patriei

In calitate de șef al Mareiui Stai 
Major, de prim-locțiitor al ministru
lui. ia- din 1955 ca ministru al For*

Român, de în-
ele apărare a'

popular*, ai

'Socialiste România delegația 
militară a Uniunii Sovietic?, 
formată din mareșal ‘al Uniu - 
țiii Sovietice, Rod—’. Itfall- 
noVșEii, membru ai C,C. M 
PJCtLS., ministrul apărării a! 
BM5.S.,'
& I. Kazakov, A. V. Ba*ev. 
airfhâead,orhl Uniunii Sovietic 
lă Bumif’-eștl; delegația mili
tară a R. P. Polone, formată 
din matașAl Marian Spihalșky, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. ministrul apă
rării naționale a R. P. polone, 
general-locotenent Marian 
Granevschi, general locotenent 
Vigmund Huszcza. , Wieslâw 
Sobierajski, ambasadorul R.P 
Polone la București; delega
ția militară a "R/ P. Ungare, 
formată din general-colonel 
Lajos Czinege, membru su
pleant al BirouluiPoltțic al C.C. 
al P.fâ.S.U.. ministrul apărării*' 

' naționale a R. P., .ytigaie, ge-

general de armat 8

tovarășului 
general-colonel Ion loniță

lelor Armate, tovarășul Leontin Să- 
lăjan a militat neobosit penlrp 
aplicarea cu fermitate și consec
vență a politicii marxih-lenimste a 
Partidului Comunist 
• Srire a capacității ' 
patriei.

In aiiîi revoluției
conșuucțjei socialismului, prin grija 
par’idului, armată a fost înzestrată 
cu armament și tehnică modernă; 
au: fost formate > cadre militare 'va
loroase de comandanți, activiști de 

și tehnicieni, au 
"tost *— an de an — instruite și edu- 
fațe contingente de ostasl bine pre
gătiți, stăpîni pe meseria armelor, 
flpărălcri de nădejde âî țării.

Inlruchipînd în- persoana sa tră
săturile 'minunate aje militantului 
revoluționar crescut și căljt • de 
partid, la. școala. luptei, pentru feri
cirea celor ce muncesc, cu calitățile 
coffiendailtnlui de tip nou, tovarășul 
general de armată I.eenfein Sălăian

(G&ntinuare in, pag, 2-p)

neral-maior l.ajoș Toth, Son
dor Argyelan, (/însărcinatcu 
aîa'ceîâ adȘjhteriîn al R. * P. 
Ungare ia București, colonel 
Lajos Vegh, atașat militar al 
R. P. Ungare la București; 
delegația militară a R. P. Bul
garia, formată din general de 
armată Dobri DjUr'ov, mem
bru al C.C. al P.G. Bulgar, 
ministrul .apărării pbpulire a 
R. P. Bulgaria, general-loco- 
tenent Delcio Simov* i.gene- 
ral-locotendnt Mîha'îl Tonev 
— împreună cu delegația a 
prezentat .condoleanțe, Gheof- 
ghi Bogdanov, amnasădoiui 
R. P. Bulgaria la Bucdrești;

delegatia militară a R. S. Ge- 
hoslovace, formată din gene
ral de armată Bohumit Lom- 
sky, membru al C.C.' al P.G. 
din Cehoslovacia, ministrul 
apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace, generâl-locote- 
nent Dzur Ulicly, ' general- 
m-aior Jaroslav Heina, colo
nel Stanislav Matâs, atașat 
militar al R. S. Cehoslovace 
la București — împreună cu 
delegația a prezentat condo
leanțe Cestmir Cisar, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la 
București; . delegația militară 
a R. D. Germane, formată din 
gin-ral de armată Heiijz 
Hoffmann, membru al C.G 
al P.S.U.G., ministrul apărȘ- 
rii naționale a R. D. Germa
ne, er 'Sieg
fried Riedel. genSrel-taâior 
Teller Gunther, Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
Bticurești, locotenent-Colonei 
Zahder Walter, atașat militar 
al R. D. Germane la Bucu
rești; delegația militară a 
R.S.F. Iugoslavia, formată din 
generșl-colonel Șasici Jefta, 
adjunct al secretarului de 
stat pentru apărarea naționa
lă, general-maior Șușniar Ian- 
co, Jaksa Petrici, ambasado
rul R.S-F. Iugoslavia la Bucu
rești, colonel Krzisnik Ljutoo, 
atașat militar al R.S.F. Iugo
slavia Ia București.

Tovarășul Nicolae Ceauses
cu, în numele conduceFii de 
partid și de stat, a tării 
noastre, a transmis - mulțu
miri Comitetelor Centrale alo 
partidelor și guvernelor did 
țările, care, prin ' delegațiile 
trimise, au participat la pier
derea suferită ‘de •’partidul 
și poporul nostru.. Secretarul 
general al C.C. al P.G.R. , a 
mulțumit celor prezenți pen
tru condoleantele prezentate.

l-au făcut discrețt topografii, atunci 
cind au amplasbt coordonatele ^ct- 
torva sonde. Munca harnică, a son
dorilor a oferit apoi geologilor da
tele stratigrafice ale unui nou chop 
minier. Și iată că acum, liniștea 
seculară a împrejurimilor' culmei 
dealului este tulburată de ireamă- 
tul muncii făurarilor de construc- 
ții industriale ai șantierului din 
Valea Jiului al Trustului Ue con
strucții și montaje mittie'lei’ Pe ver
santul vestic al dealului, >Tn drep
tul bifurcației care desparte dru
mul spre cabana Rusu de cel spre 
mina Lonea, poate ii Văzut zilnic 
un buldozer, nivelînd asperitate 
terenului. La volan, buldozeristul 
Constantin llie privește cu satisfac
ție panglica șerpuită a "traseuîui 
unui drum care este opera ‘ hii. ’<ln

• , h
v. sr&Auț

★

Tot în cursul zilei de ieri,- 
delegațiile militare de peste 
hotare. \participante la fune
raliile tovarășului Laontfaa 
Sălăjan. au prezentat con
doleanțe conducerii ministe
rului Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România și 
au semnat în registrul de 
condoleanțe ■

(Agerpras)

(Continuare îh pag.'
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Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghicî
(Urmare din pag: l-a)

se ridice cu dîrzenie împotriva lor, 
I călindu-se în focul bătăliilor de cla

să, ia a căror organizare a contri
buit cu toate forțele sale. El a parti
cipat neînfricat, mereu activ, la 
luptele muncitorești și la demon
strațiile populare organizate de 
partid, la lupta pentru apărarea 
drepturilor democratice, a libertă
ții și independentei României. In 
conducerea organizației locale de 
pșrtld din Banat, el s-a afirmat ca 
unul dintre organizatorii acțiunilor 
de sabotare a mașinii de război 
hitleriste, ai luptelor conduse de 
partid în această parte a țării îm
potriva fascismului.

După eliberarea României, în clo
cotul uriașelor mișcări populare 
organizate de partid pentru cuce
rirea puterii politice și dezvoltarea 
țării pe o cale nouă, Leontin Să- 
lăjan, muncind fără preget, cu pa
siune, în conducerea organizațiilor 
regionale Banat și Oradea ale 
Partidului Comunist Român și n 
aparatul Comitetului Central, s-a 
evidențiat ca activist energic și 
hbtărît, integru și perseverent, pu- 
nîndu-și în slujba revoluției tot ce 
avea mai bun, cunoștințele și ex
periența, abnegația și devotamen
tul. Pentru calitățile sale, ei a fost 
ales în Comitetul Central încă de 
la Conferința Națională a P.C.R. din 
1945, membru supleant al Biroului 
Politic în 1955, iar la Congresul al 
IX->ea membru al Comitetului Exe
cutiv. In colectivul unit de condu
cere a partidului și statului, el și-a 
adus contribuția de preț la întări
rea continuă a rîndurilor partidu
lui, la conducerea operei de con
struire a socialismului și la fău
rirea noii orînduiri sociale.

Partidul și guvernul dau o înaltă 
apreciere meritelor de seamă ale 
tovarășului Sălăjân In înfăptuirea 
politicii de dezvoltare a forțelor 

f armate, de ridicare1 a pregătirii lor
f de luptă și politice, de întărire con-
f. tinuă a potențialului de apărare a 
1 patriei. - In conducerea forțelor ar

[■ FUNERALIILE TOVARĂȘULUI LEONTIN SĂLĂJAN
(Urmare din pag. l-a)

f- *
Peste sicriu sînt așternute faldu- 

‘ rile Ingeminate ale steagurilor țării 
și partidului.

După cîteva clipe, in marea pia- 
' ță din fața Palatului Republicii miile 

de oameni întîmpină într-o atmos- 
. feră de adîncă emoție apariția si- 
1 criului, încadrat de conducătorii 

partidului și Statului.
In timp ce răsună acordurile gra

ve ale marșului funebru, trupele 
aliniate în piață dau onorul, prezen 
tind armele.

Cortegiul funebru se pune in 
mișcare.

In frunte, purtat de doi generali, 
se află portretul îndoliat al tovară
șului Leontin Sălăjan. Urmează co- 

. roenele de fiori depuse la catafalc 
< de Comitetul Central al . Partidului 

Comunist Român, Consiliul de Stat 
șl Consiliul de Miniștri, de familie, 
He Ministerul Forțelor Armate, U- 
nlunea generală a sindicatelor, C.C. 
al U.T.C., Consiliul Național al Fe
meilor, Ministerul Afacerilor Inter- 
ne, de Comitetul orășenesc de partid 
București și Sfatul popular al Ca
pitalei.

Carul funerar este precedat de un 
grup de generali șl ofițeri superiori 
ce duc pe brațe perne de catifea 
|pe care strălucesc Steaua de Erou 
șl Muncii Socialiste și alte ordine 
{1 Modalii cu care a fost decorat 

conțin Sălăjan, în semn de prețuite 
a meritelor sale deosebite.

In urma afetului de tun ce poar
tă sicriul, merg familia defunctului, 
conducători de partid și de stat, de- 
lăț^atll militare de peete hotare, ofi
cialități române, șefi ai misiunilor 
diplomarice acreditați la București.

După fenteră și purtătorii drape

mate ale Republicii noastre, unde 
și-a desfășurat cm mai mare parte 
a aotivitățH sala de după eMberare, 
Leontin Sălăjan a activat cu toată 
energia, și-a dăruit întreaga sa pri
cepere și capacitate organizatorică. 
Conștient că, în orice muncă s-ar 
afla, activistul de partid trebuie șă 
fie stăpîn pe cunoștințele speciali
tății sale, el a muncit cu perseve
rență pentru a-gi perfecționa con
tinuu pregătirea militară. Gu deo
sebită pasiune, el a militat pentru 
formarea de cadre militare, pentru 
educarea ostașilor în spiritul mun
cii neobosite închinate prosperității 
poporului, al dragostei fierbinți față 
de patrie, față de cauza partidului 
și socialismului, pentru ca forțele 
noastre armate să fie la înălțimea 
sarcinii încredințate de popor de 
a apăra cuceririle revoluționare, 
suveranitatea și independenta tării. 
El a fost un militant neobosit al 
politicii partidului de strîngere a 
legăturilor de prietenia frățească 
dintre armata română șl armatele 
celorlalte țări socialiste, pentru a- 
părarea păcii și securității popoa
relor.

In îndelungata sa activitate, de 
aproape 30 de ani, în rîndurile 
partidului s-a foritnat activistul de 
partid, omul de Stat, conducătorul 
militar —• Leontin Sălăjan. El s-a 
afirmat ca organizator priceput al 
maselor și neobosit propagandist al 
politicii partidului, ca. unul din mi- 
iitanții de seamă, crescut și edu
cat de partid în lupta revoluționa
ră, în procesul de edificare ă socia
lismului. Noi, cei care atn lucrat 
Împreună și l-am cunoscut îndea
proape, atît în anii ilegalității cît 
si după aceea, în munca dușă în 
comun în conducerea partidului și 
In guvern, i-am prețuit întotdeauna 
energia, puterea de muncă, perse
verența, caracterul său optimi» I, 
grija fată (ie oameni.

tovarășul Sălăjan a întruchipat 
înalte trăsături morale pe care 
partidul nostru le cultivă zi de zi 
în rîndurile comuniștilor — patrio
tismul fierbinte, încrederea în for

lelor îndoliate urmează în pas so
lemn escorta militară, alcătuită din 
ostași reprezentlnd armele: infan
terie, marină, aviație și grăniceri. 
Se înșiruie apoi într-o impresionan
tă coloană mii de cetățeni.

In cadența gravă a marșului fu
nebru, cortegiul se îndreaptă cu 
pași înceți spre Monumentul ero
ilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism- Trecînd pe strada Onești, 
pe lingă sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
carul mortuar, întregul cortegiu 
străbat apoi bulevardele Nicplae 
Bălcescu și 1848.

Printre cei înșiruiți de-a lungul 
traseului se disting numeroase uni
forme de ostași și ofițeri. Ei pre
zintă solemnul salut ostășesc celui 
care a adus o prețioasă contribuție 
ia înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor armate, de în
tărire a capacității de apărare a 
patriei, de educare a ostașilor în 
spiritul dragostei nețărmurite față 
de partidul comunist și patrie.

...Qra 13. Carul mortuar pătrunde 
pe aleea centrală a parcului, în- 
dreptîndu-se spre Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism. 
In sunetele marșului funebru, si
criul esțe purtat de un grup de 
ofițeri superiori pînă la platforma 
din fața monumentului unde este 
așezat pe catafalc. Garda militară 
cu drapelul îndoliat prezintă «norul. 
Fanfara intonează Imnul de Stat al’ 
Republicii Socialiste România. Aici, 
In fața monumentului, ave loc mi
tingul de dobu.

Deschiztnd mitingul, tovarășul Du
mitru Popa, membru supleant al So- 
mitetului Executiv al <3.0. oi P.OJt,

țele maselor muncitoare și slujirea 
lor cu devotament, fermitatea în 
lupta împotriva dușmanului, prin
cipialitatea, spiritul de sacrificiu, 
pasiunea In muncă. Aceste trăsă
turi i-au adus dragostea și stihia 
tovarășilor «ăi, a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a întregului 
nostru popor.

Iubindu-și fierbinte patria, pe 
care a dorit-o mereu mai puternică 
și prosperă, Leontin Sălăjan a a- 
vut fericirea de a trăi o viață pli
nă de potea revoluționar, de a ve
dea împUnindu-se idealurile pentru 
care a luptat sub steagul glorios 
al Partidului comunist. Prin lupta 
și eforturile clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, sub conduce
rea Partidului comunist. România 
a devenit o țară liberă și înflori
toare, in care poporul, stăpîn pe 
soarta sa, își făurește propriul său 
viitor — un viitor de lumină și 
bunăstarp.

Cinstirea cea mai de preț pe 
care oamenii muncii din patria noas
tră o aduc tuturor acelora ce și-au 
consacrat viața intereselor poporu
lui, înfloririi națiunii române, este 
nesecata energie cu care întregul 
nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, muncește pentru a în
făptui mărețul program elaborat de 
Congresul al lX-lea al Parti iului 
Comunist Român, pentru a ridica 
pe culmi tot mai înalte ale civili
zației și progresului patria noastră 
scumpă — România socialistă.

In aceste clipe, cînd cu profundă 
durere ne despărțim de tine, dra
gă tovarășe Sălăjan, îți aducem în 
numele Comitetului Central și 
Partidului, al Consiliului de Miniș
tri, al tuturor comuniștilor și al 
întregului popor român, un ultim 
salut și prinosul nostru de recu
noștință pentru .tot ceea ce ai dă
ruit partidului, poporului român și 
patriei socialiste îth întreaga ta ac
tivitate revoluționară. Neș arsă va 
dăinui figura ta luminoasă în 'ni- 
mile noastre I

Adio, drag și neuitat tovarăș de 
luptă l

prim-secretor ol Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., a spus : 

încercăm cu toții o grea și pro
fundă durere cohducînd pe ultimul 
său drum pe tovarășul Leontin Să- 
lăjan, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, general 
de armată, ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Cu inimile îndoliate ne ple
căm cu emoție și adine respect în 
fata memoriei sale pe care o vom 
cinsti veșnic.

Au luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C, al P.C.R., pre
ședinte al Uniunii Generale a''Sin
dicatelor din România, general-co
lonel Ion Ioniță, membru al C.C. ăl 
P.C.R., ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
Alexandru Drăghici, membru al Pre
zidiului Permanent și al Comitetu
lui Executiv al G.G. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorii de partid și de stat 
înconjoară sicriul, care este purtat 
de 8 generali, intr-o atmosferă im
presionantă, în acordurile Interna
ționalei, sicriul este coborît într-una 
din criptele de la baza hemiciclUlui 
Monumentului. In văzduh răsună 21 
salve de artilerie.

Pe, lespedea de granit negru e 
grevat:

LEONTIN GH. SALAJAN
19. 6. 1913 — 28. 8. 1966

Sînt date care marchează o viață 
pusă In slujba cauzei partidului, 
luptei revoluționare a clasei mun
citoare, înfăptuirii celor mal înalte 
idealuri de libertate, independență 
și progres ale poporului român, în
tăririi rt înfloririi patriei socialiste.

(Ageroresl

Cuvîntarea tovarășului 
general-colonel Ion Ioniță
(Urmare dm pag. l-a)

a dat •» prețioasă contribuție la 
toate aceste realizări, a fost și 
rărnlne pentru noi toți un exemplu 
de slujire cu devotament și abne
gație a intereselor patriei și popo
rului.

Una din trăsăturile sale caracte
ristice a constituit-o preocuparea 
permanentă pentru educarea co
munistă, patriotică a militarilor de 
toate gradele, în spiritul dragostei 
nețărmurite față de patrie, popor 
și partid, al slujirii măreței cauze 
a socialismului. El a adus un aport 
de seamă la perfecționarea proce
sului de instruire și educare i 
trupelor, dind personal un exemplu 
viu de muncă ihtensă pentru con
tinua desăvîrșire a propriei pregă
tiri militare. Cadrele de ofițeri $1 
subofițeri, masele de ostași au sim
țit în permanență dragostea și căl
dura, exigența și principialitatea, 
permanenta sa preocupare pentru 
nevoile lor materiale și spirituale.

Militarii armatei noastre — de la

Cuvîntarea
Constantin Drăgan

Tovarăși și tovarășe,
Sînt deosebit de grele și dureroa

se aceste clipe, cînd ne despărțim 
pentru totdeauna de tovarășul 
Leontin Sălăjan. Pierderea sa aș
terne doliul în Inimile întregului 
nostru popor, pe care tovarășul 
Sălăjan — ca militant al partidului 
și statului — l-a slujit în perma
nentă cu abnegație șl înflăcărare.
'Viața' celui pe care-1 conducem 

âstlzi pe ultimul său drum s-a îm
pletit strîns cu viața oamenilor 
muncii exploatați și asupriți, din 
rîndul cărora s-a ridicat.

Cunoscînd încă dill anii de uceni
cie traiul plin de suferință și mize
rie al muncitorimii, ridieîndu-se cu 
revoltă împotriva nedreptăților so
ciale, tovarășul Leontin Sălăjan și-a 
aflat din fragedă tinerețe locul în 
rîndurile mișcării muncitorești re
voluționare.

Activând în rîndul sindicatelor uni
tare, care sub îndrumarea și condu 
cerea Partidului Comunist Român 
militau pentru unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, desfășurau c 
luptă grea împotriva exploatării, 
pentru drepturi șl libertăți denie 
cratice, tovarășul Sălăjan a luat 
parte activă, în cadrul comitetului 
de conducere al Sindicatului cefe
riștilor din Timișoara, la organizarea 
a numeroase acțiuni muncitorești, 
încă de pe atunci, el și-a afirmat 
calitățile de revoluționar, atașamen
tul său profund față de cauza cla
sei muncitoare, a poporului român. 
Intrarea sa în rîiidurile Partidului 
comunist — încă în anii cînd acesta 
se afla în adîncă ilegalitate — a 
fost rezultatul evoluției firești a 
conștiinței sale de clasă, al trăsă 
turilor sale de luptător comunist, 
al patriotismului său fierbinte. 
Aceste înalte trăsături ale muncito
rului înaintat, ale comunistului, i-au 
adus prețuirea, încrederea și stima 
tovarășilor cu care a lucrat, a 
muncitorilor români, maghiari și de

Cu privire la eternizarea 
memoriei

Leontin
In vederea eternizării memoriei 

tovarășului Leontin Sălăjan, Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România au ho
tărî! să se atribuie numele ..Leontin 
Sălăjan": școlii generale da 8 ani

soldat la general — vor păstra veș
nic vie în inimi amintirea tovară-s 
șului, general de armată Leontin Să
lăjan, fiu credincios al partidului 
și poporului, luptător devotat pen
tru socialism, pentru întărirea și 
înflorirea patriei noastre.

Soldații, ofițerii, generalii forțelor 
noastre armate încredințează Comi
tetul Central al partidului, Guver
nul țării, că vor lupta, cu fermitate 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii Partidului Comunist Român de 
Întărire a capacității de apărare, 
însuflețiți de un fierbinte patriotism, 
ei se angajează să muncească neo
bosit pentru însușirea temeinică a 
măiestriei militare, pentru ridicarea 
continuă a pregătirii de luptă și po
litice. Forțele noastre armate își vor 
îndeplini întotdeauna cu cinste mi
siunea sfîntă încredințată de partid 
de a apăra cuceririle revoluționare 
ale poporului, suveranitatea și in
dependența Republicii Socialiste Ro
mânia.

Adio, scumpe tovarășe general de 
armată Leontin Sălăjan l

tovarășului

alte naționalități din Banat și Ora
dea, unde în fruntea organizațiilor 
regionale de partid a adus o pre
țioasă contribuție la organizarea 
luptelor revoluționare împotriva fas
cizării țării și a războiului hitlerist.

Personalitatea tovarășului Leontin 
Sălăjan, capacitatea de muncă, ta
lentul și priceperea sa și-au găsit, 
o puternică afirmare în anii con-

• «trufiei socialiste a țării, ani în 
care pînă în ultimele zile ale vieții, 
el a muncit neobosit, cu fermitate 
și pasiune . revoluționară, pentru 
înfăptuirea politicii partidului, de 
făurire a unui viitor luminos și fe
ricit poporului român, pentru dez
voltarea și întărirea forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

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

Aducîndu-ți un ultim omagiu, to
varășe Sălăjan, clasa muncitoare, 
oamenii muncii își exprimă hbtă- 
rîrea neabătută de a nu-și precu
peți forțele pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului, de a 
lupta cu avînt si abnegație pentru 
carpaliia noastră socialistă să de
vină mereu mai puternică, mai în
floritoare, iar viața poporului mai 
bogată în împliniri, așa cum ai do
rit-o și pentru care cauză ai luptat 
și muncit fără preget rle-a 'unaul 
vieții tale.

Adio, dragul nostru tovarăș 
Leontin Sălăjan I

tovarășului 
Sălăjan
din satul Santău, raionul Cărei, re
giunea Maramureș,- cite unei străzi 
din orașele București, Timișoara, 
Oradea; unei școli militare superi
oare de ofițeri.

La Academia Militară Centrală șl 
în orașul Timișoara va îi așezat bus
tul tovarășului Leontin Sălăjan.



Șantier pe dealul Slătintoara

LEONTIN SÂLÂJAN
• * ’ ■ » •

Mitingul de doliu de la mina Petrila
In atmosfera sobră proprie mo

mentelor de grea încercare, ieri, la 
ora 13, muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la mina Petrila s-au în- 
țtrunit într-un miting de doliu pen
tru a-și exprima durerea pricinuită 
de încetarea din viață a tovarășu
lui Leontin Sălăjan, membru al Co
mitetului Executiv al CC. al P.C.R., 
general de armată, ministru al Por
telor Armate ale Republicii Socia
liste România.

In sala de apel a mined, tinde 
e expus portretul îndoliat al de
functului, sute de ochi de mineri îl 
privesc îndurerați.

Deschiztnd mitingul de doliu, t '• 
varășul Costea Traian, secretarul 
Comitetului de partid al minei Pe- 
trila a amintit meritele pe tfirtmul 
luptei revoluționarei, pe tărlmul lup
tei pentru construirea societății so
cialiste și pentru întărirea neconte
nită a capacității de apărare a pa
triei, ale tovarășului Leontin Să
lăjan.

Apoi întreaga asistență păstrează 
un( moment de reculegere în me

'Plecarea delegațiilor militare ale R. P. Polone, 
R- P. Bulgaria și R. S- Cehoslovace

Marți după-amiază ap părăsit Ca
pitala delegația militară a R. P. 
Polone, în frunte cu mareșalul Ma
rian Spichalsky, ministrul apărării 
naționale a R, P. Polonei delegația 
militară a R. P. Bulgaria, îa frunte 
ou generalul de armată Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării populare a 
R. P. Bulgaria; delegația militară 
a R. S. Cehoslovace, în frunte cu

gfSL C PA81NĂ MEMORABILĂ DIN ISTORIA
DIN PETROȘENI ~ LUPTELOR MUNCITOREȘTI

Istoria mișcării muncitorești de 
pe ^teritoriul patriei noastre con
semnează numeroase bătălii de 
clasă care, prin vigoarea pcotestu- 

lor împotriva exploatării bur- 
^iiezo-moșierești, prin combativi
tatea lor revoluționară, an avut Un 
larg răsunet în rîndul poporului 
român. Un asemenea moment il 
constituie și greva minerilor din 
Petroșeni, din august 1906, de la 
care se împlinesc zilele acestea 
60 de ani — o mărturie a vechi
lor tradiții de luptă comună a mun
citorilor români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, împotriva ex
ploatării, pentru drepturi și liber
tăți ’democratice și o viață mai bună.

Bazinul Jiului — unul din ținu
turile cele mai importante ale mi
neritului din Transilvania — s-a im
pus încă din primul deceniu al se
colului nostru ca un centru de sea
mă al producției industriale de 
cărbuni.

Exploatarea exercitată de către 
societățile miniere din imperiul
jrtistro-ungar făcea deosebit de

1 jpele condițiile de viață și de nun- 
i că ale muncitorilor mineri. Forțați 
să lucreze 12 și chiar 14 ore pe 
zi, minerii erau retribuițl cu un sa
lariu de mizerie, micșorat sistematic 
prin numeroase amenzi aplicate în 
mod arbitrar de către proprietarii 
de mine.

Această stare de lucruri i-a ri
dicat pe mineri la luptă. Acțiunile 
lot se încadrau într-un arnplu pro
ces do mișcări greviste care au a’- 
vut loc în Transilvania, ca și pe 
întregul teritoriu al țării, în pritnul 
deceniu al secolului al XX-lea. 
Astfel, în anul 1906, s-au desfășurat 
în Transilvania 188 greve lă Care 
au luat parte circa 52 000 de gre
viști. I.a începutul lunii februarie 
Î906 la Lupani s-a desfășurat o 
grevă economică, care a constituit 
preludiul grevelor din august din 
Vulfea Jiului. In mai au declarat 
jrevă muncitorii constructori din 

moria defunctului. In sală a amuțit 
orice zgomot. Numai zgomotul ma
șinilor de afară răzbate prin pereți, 
parcă mal viu în această liniște, a- 
mintind că aici, pe frontul muncii, 
se continuă bătălia pentru con
struirea undi societăți noi, construc
ție la care tovarășul Leontin Să
lăjan a trudit toată viata sa.

O caldă evocare a memoriei dis
părutului răzbate din cuvintele to
varășului Cotoț Iosif, membru su
pleant al Biroului Comitetului re
gional Hunedoara al P.CR., comu
nist din ilegalitate: „L-am cunoscut 
personal pe' tovarășul Sălăjan. Era 
un om curajos, vesel, gata oricînd 
să-și aducă contribuția acolo unde 
era mai greu. Așa l-am cunoscut în 
ilegalitate, așa l-am cunoscut si, în 
anii de după eliberare".

Lulnd cuvîntuL minerul șef de 
brigadă laszlo Ștefan dă glas durerii, 
pierderii dar și hotărîrii colectivului 
minei Petrila de a continua, pe 
frontul cărbunelui, lupta pentru con
struirea unei societăți mai înflori

general de armată Bohumir Lomsky, 
minirtrul apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace, care au participat la 
funeraliile tovarășului Leontin Să
lăjan.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegațiile au fost Conduse de 
general-colonel fon Ioolță, minis
trul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, general-locote-

Gluj, iar în iulie — minerii de la 
Brad.

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

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

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

In fața rezistenței hotărîte a 
muncitorilor, conducerea între
prinderilor de cărbuni a făcut a- 
pel la forța armată. A avut loc o 
ciocnire sîngeroasă intre muncitori 
și forțele de represiune, care s-a 
soldau cu 4 morțl și 200 de rănit!

La refuzul minerilor de a relua 
lucrul, direcția întreprinderilor 
miniere s-a decis să reînceapă tra
tativele. S-a constituit o comisie 
mixtă In care muncitorii au fost 

toare : „Cel mai puternic omagiu 
pe care noi minerii de la Petrila 
II aducem memoriei tovarășului 
Leontin Sălăjan este înzecirea efor
turilor noastre pentru a ridiCa Ro
mânia Socialistă pe noi culmi ale 
progresului economic și social".

Cuvintele inginerului Stoica Emil 
sînt un elogiu adus meritelor dis
părutului, contribuției sale la întă
rirea capacității de apărare a pa
triei socialiste, la înfăptuirea poli
tici'. partidului, și totodată sînt ex1 
primarea hotărîrii colectivului de la 
Petrila de a strînge și mai mult 
rîndurile în jurul partidului. „în 
aceste momente triste, inimile noas
tre sînt pătrunse de nestrămutată 
încredere în Partidul Comunist Ro
mân, de dorința de a ne uni sub 
conducerea înțeleaptă a sa, pentru 
realizarea sarcinilor trasate de cei 
de-al IX-lea Congres al partidului".

Ora 13 și 15 minute. Chipuri 
dîrze de miineri părăsesc sala de 
apel purtînd pe ele durerea pierderii 
iar în inimi imaginea vie a dispă
rutului.

nent Ion Gheorghe, adjunct ai mi
nistrului, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale R, P. Polone, R. P. 
Bulgaria și R. S. Cehoslovacă a- 
credltați la București, precum și 
alți membri ai ambasadelor.

(Agerpres)

reprezentați de loan Oprea, Ca
rol Bralici, Mihail Tamassy și 
alții. Textul „înțelegerii'1, întoc
mit sub presiunea patronilor, era 
însă defavorabil muncitorilor, ceea 
ce a provocat o nouă indignare in 
întreaga muncitorime minieră. 
„Nu-1 primim. Nu mergem la lu
cru. Trăiască grevai" exclamau 
minerii îndîrjiți. Din nou patronii 
au recurs la forța armată, Au fost 
aduse în plus 8 companii de mili
tari și jandarmi, care au ocupat și 
localitățile din jurul orașului Pe
troșeni. In toată regiunea ș-a de
clarat stare de asediu.

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

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

La 10 septembrie, minerii au re
luat lucrul. Deoarece revendicările 
majore pentru care au luptat 
minerii în august-septembrie 1906 
n-au fost satisfăcute, în aniil urmă
tor aceștia s-au ridicat din nou 
Ia luptă

Greva minerilor din Petroșeni 
din 1906 a constituit o puternică 
manifestare a forței și unității mun
citorilor, fără deosebire de naționa
litate, în lupta împotriva exploatării 
și asupririi. In cursul acestei greve 
a crescut conștiința de clasă a mun
citorimii miniere, care s-a convins 
și mai mult de necesitatea ridicării 
nivelului ei de organizare. Ga ur
mare, In 1907 s-a înființat sindicatul 
minerilor.

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

Gheorghe UNC 
doctor în istorie 

(Din ziarul „Scfnteia" nt. 7 085)

țU ratare din pag. î-a) 

fiecare zi, el raportează cu modes
tia conducerii șantierului că a rea
lizat două norme. Un om șl o ma
șină Înlocuiesc astfel munca a zeci 
de săpători. Papi cotidian, specific 
ritmurilor socialismului. Iar drumul 
de acceș spre inbinta viitoarei mi
ne prinde contururi precise.

Pe celălalt versant ăl dealutui, 
aproape dt izvoarele plrîului Slăti- 
nioara și-a tăcut apariția prima bri
gadă de ' betoniștl. Cu oamenii a- 
cestei brigăzi am tăcut cunoștința.

— De mult lucrați pe șantierul 
T.C.M.M. din Valea Jiului t

Setul brigăzii de betoniștl — Ni- 
codin Gheorghe — venit pe șan
tier doar cu ctfiva ani in urmă de 
prin părțile Olteniei, nu pare sur
prins de Întrebare și răspunde cu 
amabilitate:

— Acasă mă ocupam cu agricul
tura. M-am calificat pe șantier, lai 
acum conduc o brigadă. Împreună 
cu Băluțoi Gheorghe, Suliman Ioan, 
Ghilă Stefan, Prtcop Mihai am mai 
luergt la instalația de filtrare a a-

PROGRAM DE RADIO
1 sefttanMe

PROGRAMUL 1: 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,25 Program mu
zical de dimineață; 5,30 Actua
litatea agrară; 5,40 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program mu
zical de dimineață; 6,30 Anun
țuri, muzică; 6,45 Program mu
zical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 7,30 Pe portativ ti
nerețea; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului: Cum 
prevenim nașterea prematură,- 
9,35 Săptămiua muzicii Viet
nameze : muzică populară; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Me
lodii populare interpretate de 
Ion drețu și Nelu foyăneșcu,- 
10,30 Vreau să știu; 10,55 Frag
mente. din opera „Puterea des
tinului" de Verdi; 11,20 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 
Miniaturi orchestrale; 11,45 E- 
misiune de folclor; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 12,10 Arii din ope
rete; 12,20 „Mălcuță-ți mulțu
mesc" — muzică ușoară,- 12,30 
Aici, Cluj 1; 12,50 Interpretul
săptămînii: dirijorul Emanuel 
Elenescu; 13,30 Concert de mu
zică populară; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Din albumul muzicii de 
estradă; 15,00 Interpret! de mu
zică populară; 15,20 Anunțuri, 
reclame,- 15,30 Caleidoscop mu
zical,- 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteorologic,- 
16,15 Muzică ușoară de Noru 
Demetriad; 16,30 LECTURĂ ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII 
ASCULTĂTORI: „M-am făcut 
băiat măre" de Nicuță Tftnase. 
Citește autorul; 16,40 Richard 
Strauss și operele sale; 17,15 
TRIBUNA RADIO; 17,25 Pe 
unde a trăit șl creat Ion Vidu 
(montaj muzical); 17,50 Tineri 
Interpret!; 18,00 BULETIN DE 

ththul ie hit man Mm - wa iwm 
PREZINTĂ

U Pitroiail, nl 31 ngiit 1966. orele 17 ți Ti 
CĂSĂTORIE PRIN CONCURS 

emOa mnkal* <te CARLO QOIDONI
Versiunea românească de Tudor Muțalescu 

fi Pollxenia Karambl
Muzica de Aurel Glrovoanu

Regla artistici: Eugen Mereu»
Biletele de rînțare la Casa de citlturi ți Consiliul lo
cal al sindicatelor.

peior reziduale (te la BeejfKfpd> 
Lttpeni, la construcția tuMOfetf fe
lului cu schip de la mina ’ Oi ta
ta, iar in ultimul timp aut SN ■ 
țtonat la depozitul de materiale dm 
Livezem elemente prefabricate din 
beton, care ne sini necesare la lu
crările de drenaj ce var ii execu
tate aici, ia noua mină.
‘ Pe un platou acoperit cu iarbă, 

lingă Izvoarele Slătinioarei se văd, 
din lac in loc, țăruși simpli din 
lemn, care marchează locurile unde 
se vor ridica diferite construcții 
ale incintei auxiliare, iar ia cițiva 
kilometri mai jos, acolo unde pttlui 
Sldtinioara se varsă în Jiu, au în
ceput lucrări de organizate pentru 
porniria construcțiilor he suprafa
ță ale incintei principale a minei.

Pe dealul Slătinioarei se produc 
metamorfoze. Afet, și-au dat mina 
cutezanța inteligentă a prolectan- 
tllor cu hărnicia constructorilor, 
pentru a Înfăptui un obiectiv al 
cincinalului, obiectiv care va Îm
bogăți peisajul Industrial al VdH 
Jiului cu o nouă sursa de energie 
primară — mina fcdvexeni.

ȘTIRI,- 18,05 JURUL GăO- 
BtMlUI; 18,15 AJaifcajftah rny.l. 
cal; 16,40 DINAMICA INDUS
TRIALĂ,- 19,00 SEARĂ PENTRU 
TINERET; 20,00 RADiOGAZE- 
TA DE SEARĂ; 20,30 Concert 
de melodii românești; 21,05 MI
TURI ȘI LEGENDE, 21,30 Pa
rada soliștilor și orchestrator, 
de muzică ușoară; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport Buteliei 
meteorologic,- 22,20 Melodii cu 
și fără cuvinte; 22,40 Gvarte- 
tul de coarde în Re minor de 
Dumitru . Bughici; 22/>9 Evan
tai sonor; 23,52 BULETWN DE 
ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
31 august

16,30 Meciul de fotbal Steaua 
București — Politehnica Timi
șoara, contlnd pentru a doua 
etapă a campionatului catego
riei. A Transmisiune de pe Sta
dionul Republicii din Capitală; 
I8il5 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar; 18,30 Campio
natul european de atletism — 
Budapesta,- 20,50 Telejurnalul 
de seară; 21,00 întrebări 
la care s-a răspuns... întrebări 
la care nu s-a răspuns încă — 
emisiune de știință; 21,45 Film ; 
„Cea mai frumoasă" — o pro
ducție a studiourilor din R. D. 
Germană; 23,20 Telejurnalul de 
noapte,- 23,27 Buletin meteoro
logic; 23,30 închiderea emi
siunii.

CINEMATOGRAFE
1 septembrie

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Semnale deasupra orașului; 
Republica: Misiune extraordi
nară; Stadion: 7 ani de căsni
cie; PETRILA; Procesul alb; 
LONEA — Minerul: Fantoma#: 
7 Noiembrie: Nu plînge Pe
ter; LIVEZENI i Camera In for
mă de L; ANfîQOASA; Șoare
cele cUn America; VULCAN: 
Sașa; CRIVIDLA: Zile de fier 
șl rte; PAROȘBNI: Arena cir
cului.
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>-rările simpozionului internațional

legăturilor
8ELGRAD 30. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La Belgrad se desfășoară lucrările 
simpozionului internațional de fizica 
legă tui il or Pămlnt-Soare, la care 
participă circa 500 de oameni de 
știință —• specialiști în astronautică, 
geofizică și comunicații radio din 
aproape 40 de țări. Din Republica 
Socialistă România la simpozion par
ticipa prof. dr. Liviu Constantinescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, di-

■ I Pămlnt-Soare

• V' ‘ r ' *
Adenul devine 
tot mai nesigur pentru 
colonialiștii britanici

ADEN 30 (Agerpres). — Adenul și 
ÎJnprejurimile orașului devin 
din ce în ce mai nesigure 
soldații colonialiști britanici, 
august, transmite agenția

locuri 
pentru 
La 29 

France 
Fressei în plin centrul orașului Aden, 
în apropierea unui vehicul militar 
englez, a explodat o grenadă, pro
rocind moartea unui soldat și răni
rea celorlalți ocupanți ai mașinii, 
fa u-ltlima săptămînă, după cum re- 
ctmosc autoritățile militare britanice, 
membrii unităților patriotice din 
Aden și-au intensificat acțiunile pe 
o arie largă.

rector adjunct științific al Centrului 
de cercetări geofizice al Academiei, 
prof. dr. Călin Popovici, șeful Sec- 

*tiei de astrofizică de la Observato
rul astronomic din București, Vla
dimir Șteflea, Alexandra Parepeann 
și Vasile Dinulescu, cercetători.

In cadrul temei „Interacțiunile, 
plasmei solare cu cîmpul geomag
netic în condiții calme" s-au co
municat rezultate ale cercetătorilor 
români privind variația geomagne
tică diurnă în timpul minimului de 
activitate solară. Rezultatele au 
fost prezentate în cadrul raportului 
general. In comisia interunională a 
legăturilor Soare-Pămînt s-a prezen
tat comunicarea „Erupții solare fără 
efecte geofizice corpusculare" în
tocmită la Observatorul astronomic 
din București. Comunicarea a fost 
primită cu interes pentru metoda 
nouă introdusă în studiul relațiilor 
dintre Soare 
simpozionului 
3 septembrie.

Zambia nu va participa 
la conferinfa 
de la Londra

Dezbaterile seminarului (XN<U. 
privind politica R.S.A.

și Pămînt. Lucrările 
vor continua pînă la

LUSAKA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, a anunțat marți într-o confe
rință de presă că nu va lua parte 
la apropiata conferință a primilor 
nfiHîș-tfî ăi statelor membre ale 
Commonwealthului de la Londra. 
El a precizat că a luat această ho
tărâre în semn de nemulțumire față 
de poziția guvernului britanic în 
problema rhodesiană.

Corespondentul agenției HJ.P.I. la 
Lusaka relevă că opt șefi de gu
verne ai statelor membre ale Com- 
monwealthului nu vor participa la 
conferința de la Londra, convocată 
pentru 6 septembrie. Și-au mai a- 
nunțat neparticiparea la conferin
ță președintele Ayub Khan (Pakis
tan), Indira Gandhi (India), Alexan
der Bustamente și Eric Williams 
(Jamaica) și (Trinidad), șefii guver
nelor . Nigeriei și Ghanei, precum 
și președintele Jomo Kenyatta ftl 
Kenyei.

BRASILIA 30 (Agerpres). — In 
capitala Braziliei continuă lucrările 
seminarului O.N.IJ. consacrat exa
minării problemei . politicii de a- 
partheid duse de guvernul Repu
blicii Sud-Africane. După cum trans
mite agenția ELRI., partioipănții la 
seminar au prezentat un mare nu
măr de propuneri privind adop
tarea unor măsuri de luptă împo
triva politicii oficiale a guvernu
lui de la Pretoria față ne popu
lația de culoare. Delegația Brazi
liei a subliniat că apartheidul con
stituie o gravă amenințare Ia adre
sa păcii și o violare flagrantă a 
drepturilor omului. Ea a propus 
Consiliului de Securitate să decre-

cu carac- 
R.S.^ ha 
mai mul-

teze sancțiuni economice 
ter obligatoriu împotriva 
rândul lor, reprezentanții 
tor țări africane au avertizat asu
pra „pericolului iminent și practic 
inevitabil al unui conflict sîngetos 
în Africa de sud dacă Națiunile ic
nite mi vor lua măsuri energice 
împotriva guvernului Verwoerii". 
Printre măsurile destinate luptei 
împotriva apartheidului se află 
propunerea creării unui centru de 
informații asupra fărădelegilor re
gimului din Africa de sud. Delega
ția algeriană a propus crearea unui 
comitet ad-hoc pentru studierea și 
publicarea numelor acelor firme 
care fac comerț cu Africa de sud.

Ședința extraordinară 
a parlamentului canadian

Ample lucrări de reconstrucții 
în orașul Tașkent

TAȘKENT 30 (Agerpres). — La 
Tașkent, capitala Uzbekistanului, se 
desfășoară ample lucrări de con
struire și reconstruire a clădirilor

0 nouă scădere a acțiunilor 
la bursa din New York
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

Cursurile: acțiunilor la bursa din 
New York au înregistrat luni o nouă 
scădere. După cum arată agenția 
France Presse, afluxul . vînzărilor 
a marcat o intensitate excepțională, 
ca urmare a panicii produse. La 
închiderea ședinței, indicele valori
lor negociate a marcat o scădere 
de 13,53 puncte în raport cu acela 
de vineri.

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

' gentia France Presse — a aprins 
imaginația unui public bursier deja 
sensibil, ca urmare a reducerilor do

(automobilelor 
de angajarea 
Unite în con-

credite, a dificultăților anumitor 
sectoare industriale 
și construcțiilor) și 
crescîndă a Statelor 
flictul din Vietnam".

Potrivii corespondentului ’din 
New York al aceleiași agenții, „po
litica financiară a Administrației 
Johnson a fost pusă, de asemenea, 
în cauză de membri influenți ai 
Congresului, printre care președin
tele Comisiei bancare a Camerei 
reprezentanților și președintele Co
misiei senatoriale pentru finanțe. Re
plica președintelui — continuă a- 
genția — nu a fost apreciată ca 
fiind convingătoare: într-o declara
ție remisă presei la începutul după- 
amiezii, Johnson a afirmai că ni
velul ridicat al dobînzilor nu con
stituie un semn de slăbiciune, ci de 
vigoare economică. Dar, tendința de 
scădere a cursurilor acțiunilor ș-a 
accentuat, atingînd cel mai co
borî! nivel de la 2 ianuarie 1964".

avariate în urma cutremurelor. S-au 
asigurat locuințe unui număr de 
peste 50 000 de familii (două treimi 
din numărul celor care au avut de 
suferit de pe urma cutremurului 
din 26 aprilie). In oraș lucrează 
70 000 de lucrători care construiesc 
noi cartiere și reconstruiesc centrul 
orașului. Clădirea cu 17 etaje a 
hotelului „Inturist" din centrul o- 
rașului va avea forma unei cărți 
cu filele deschise.

Agenția TASS relatează că, deși 
multe școli din Tașkent au avut de 
suferit de pe urma cutremurului, 
cursurile 
cepe ca 
brie.

grevei declarate de cei 
de feroviari. Guvernul a 
spre examinare un pro- 

lege care prevede înceta-

siuni asupra muncitorilor feroviari 
cu scopul de a înceta imediat: gre
va, care a provocat serioase per
turbați! în viața economică a țării.

«fȘ? '

noului an școlar vor în
de obicei, la 1 șeptem-

OTTAWA 30 (Agerpres). — Par
lamentul canadian s-a întrunit luni 
într-o ședință extraordinară pentru 
a examina situația creată, ca ur
mare a 
118 000 
înaintat 
iect de
rea grevei, o sporire relativă a sa
lariilor feroviarilor, eșalonată pe o 
perioadă de doi ani, și reluarea tra
tativelor între societățile de căi fe
rate și Sindicatul muncitorilor fe
roviari. De asemenea, a fost îna
intat un proiect de lege care pre
vede „o politică națională a trans
porturilor" pe calea regrupării 
transporturilor sub o autoritate u- 
nică, stabilirea liberă a tarifelor 
pentru transporturile pe căile ferate 
și acordarea de subvenții compani
ilor pentru exploatarea căilor fera
te nerentabile.

In cercurile observatorilor din 
Ottawa se consideră că» prin -^es
te măsuri, guvernul primului minis
tru Lester Pearson încearcă să cre
eze o bază pentru a exercita pre-

încă în secolul XX, oamenii 
vor deveni stăpînii Lunii

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
„înainte de sfîrșitul secolului XX, 
oamenii vot fi nu numai oaspeții, 
ci și stăpînii Lunii", a declarat acad. 
A. Blagonravov unui 
al ziarului „Krasnaia 
legătură cu lansarea 
mate „Luna-11", care
doilea satelit artificial sovietic al

corespondent 
Zvezda", în 
stației auto- 
a devenit al

VIETNAMUL DE SUD

fwftls ntrlitiie mnoatâ 
jrele pierderi 
Wl»i agerlmo-saiiooeit

SAIGON 30 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze din pro
vinciile de nord au provocat trupe
lor americano-saigoneze angajate în 
„operațiunea Allegheny" pierderi pe 
caier sursele americane le califică 
drept „moderate". Noua „operațiune 
de curățire" de amploare, între
prinsă de trupele americane, nu a 
avut însă rezultatele scontate, înțe- 
gistrîndu-se, ca și în alte operații 
similare, lovituri date în gol.

luni, la Saigon a fost a treia 
noapte consecutivă în care patrioții 
au atacat diferite obiective militare 
din oraș și împrejurimi. Astfel, în 
suburbia Gia Dinh un patriot a lan
sat o grenadă ,la intrarea unei ca
zărmi, distrugînd un vehicul. De 
asemenea, în satul Chi Tam aflat la 
periferia Saigoiiului explozia anei 
mine a distrus construcțiile unui 
centru militar.

Agenția Eliberarea anunță că în
tre 7 și 13 august unitățile F.N.E. 
din provincia Quang Nam au scos 
din luptă cttca 1 500 de militari

inamici, dintre care jumătate erau 
pușcași marini americani. Dș ase
menea, au fost distruse 13 mașini- 
amfibii americane de tipul „M-I13".

Dezerlările si iimpnoeiea 
ao atins prpptilli te masă

SAIGON 30 (Agerpres). — Regi
mul de la Saigon devine din ce in 
ce mai nesigur de unitățile sale 1 
militare din rîndul cărora dezertea
ză numeroși soldați. Agenția U.P.I. 
relevă, într-un comentariu îin le
gătură cu situația din armata sai- 
goneză, că „numărul dezertorilor a 
crescut într-o asemenea măsură în- 
cî-t a atins un nivel alarmant, de- 
terminînd guvernul generalului Ky 
să ia noi măsuri, inclusiv trimite
rea vinovaților în fața plutonului 
de execuție". In luna martie a. c. 
numărul celor care au părăsit tru
pele combatante saigoneze a atins 
un nivel de 23,5 la mie, menționea
ză agenția americană.

Autoritățile militare saigoneze au 
înființat detașamente militare „de 
pedepsire" a soldaților ce nu se su
pun ordinelor superiorilor. In ul
timele zile, agențiile occidentale de 
presă recunosc că în ciuda acestor 
măsuri drastice instituitf de grupul

de militari de la Saigon, dezertă
rile și nesupunerea au atins pro
porții de inasă, demonstrând eloc
vent șubrezenia unui regim din ce 
în ce mai nepopular atît în rîndul 
locuitorilor din Vietnamul de sud 
cît și; a militarilor săi.

0 mărturie neobișnuită 
p {rimelor tonlse 
ie agresorii americani

HANOI 30 (Agerpres). — Ziarul 
„©tlan -Doi Nhan Dan", organ al Ar
matei Populare Vietnameze, care 
apare la Hanoi, a publicat recent o 
fotografie puțin obișnuită. Ea înfă
țișa un nou-născut în scutece, avînd 
o rană mare, în formă de C pe 
tîmpla stingă. încă înainte d'e a se 
naște copilul a fost victima explo
ziei unei bombe americane Jn tim
pul raidurilor întreprinse de aviația 
S.ItLA. asupra orașului Hiep-Hao, 
din provincia Ha Baie. O schijă a 
străpuns trupul mamei, a spart osul 
iliac și a lovit fătul în tîmpla stin
gă. In urma îngriirii atente acor
date la spitalul din oraș, mama și 
copilul au fost salvați, dar cicatri
cea de pe fruntea copilului a rămas 
ca mărturie a crimelor comise d'e 
agresori împotriva populației civile

Lunii. „O serie întreagă de expe
riențe științifice legate de studie
rea spațiului cosmic, a planetelor 
și chiar a Pămîntului nostru, pre
supune el, vor fi efectuate de la 
observatoarele din Eună".

Blagonravov, care este președin
tele Comisiei pentru cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic a Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a adău
gat că, pînă la sfîrșitul secolului, 
oamenii de știință se vor putea ®- 
Cupa îndeaproape și de studierea 
formelor de viață extraterestre.

Academicianul sovietic conchide 
că „pătrunderea în adîncurile Cos
mosului și 
sistemului 
inevitabile 
lor marile

cucerirea „periferiilor" 
solar sînt tot atît de 
cum au fost la timpul 
descoperiri geografice".

a. țării.
au.—,______ ________________________
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Un milionar 
condamnat 
pentru contrabandă

AMFISSA 30 (Agerpres). — Tri
bunalul din orașul Amfissa a con
damnat pe milionarul englez Gil
bert Davis, la 14 luni închisoare și 
amendă. Această condamnare, a- 
nunță agenția Reuter a fost pro
nunțată împotriva lui Davis pentru 
încercarea de a scoate din Grecia 
prin contrabandă obiecte antice de 
valoare și pentru rezistență opusă 
în timpul arestării. >

Gilbert Davis, f.iul și soția sa, au 
fost arestați în urma percheziției 
făcute de către serviciul de coastă 
pe iachtul lor personal, unde erau 
ascunse diferite obiecte de artă.

Potrivit legii grecești, se arată 
în relatarea agenției Reuter, con
damnarea la închisoare poate fi, de 
asemenea, comutată în plata unor 
amenzi.

PE SCURT
< WASHINGTON. Escala- - 

darea războiului S.ttl.A. în 
Vietnam a dus la o sporire a 
forțelor militare americane —
cu aproximativ o jumătate de 
milion — în cursul acestui an. 
Potrivit datelor publicate '■ de 
Ministerul Apărării al S.CkA., 
la 3! itllie forțele armate ame
ricane numărau 3 136 259 oa
meni, cu 42 201 mai multi deicît 
în luna precedentă. Anul tre
cut, , forțele armate ale S.U.A. 
numărau 2 668 760 soldați și o- 
fițeri.

> BERLIN. Vilii Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniș
trii al , Repub” râi ., Democrate 
Germane, I-â primit pe Moha
med Abdel Kader Hatem, vice
președinte al Consittolui Exe- 
cutiv al Republicii Arabe Wni- 
te, cu care a avut -o convor
bire prietenească. ‘ ■

Ț

< BELGRAD. Cea de-a Sin- . 
cea ediție a festivalului irfk>- 
național de poezie intitulat, po
trivit tradiției, „Serile de la 
Struga", a luat sfîrșit. Premiul
I — cununa de lauri de aur — 
a fost acordată poetului sovie
tic R. Rojdestvenski pentrii 
poezia „S-a născut un om".

< PHENIAN. După cum 
transmite agenția A.C.T.C., la 
Damasc a fost semnat recent 
un acord de colaborare știin
țifică și culturală intre R.P.D 
Coreeană și Republica Arabă 
Siria.

RABAT. Regele Hassan al 
II-lea al Marocului va face la 
sfîrșitul lunii octombrie o vi
zită în Turcia, s-a anunțat' ofi
cial la 29 august la Rabat •

SANAA. Trupe britanice 
staționate în Arabia de sud au 
atacat din nou un post yeme- 
nit situat în regiunea de fron
tieră, informează agenția M.E.N., 
citind pe un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de exter
ne al Yemenului.

® SALISBURY. POtrivitșfțla- 
tărilor corespondentului: din 
Bulawayo al agenției United 
Press International, luni, în fa
ta Curții de Justiție dto Rho
desia, au compărut II persoa
ne africane învinuite de „acti- 
vitate teroristă". Procesul se 
desfășoară cu ușile închise. 
Poliția lui Smith nu a dat pu
blicității detalii privind ares
tarea acestor persoane, cărora 
li s-a adus o vină destul de 
gravă.
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