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Fapte din întrecerea 
minerilor loneni
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Biro Ioeif și Pastor Augustin, lăcătuși la atelierul 
mecanic al minei Petrila, sînt muncitori cu o înaltă 
calificare. Ei execută reparații la compresoare.

IN- CLIȘEU: Cei doi lăcătuși remediind o defec- 
țiuate. la un compresor.

—---- O-----------

Masele plastice 
înlocuiesc metalul

In exploatările miniere 
din bazinul carbonifer al. 
Văii Jiului s-au 
dus tuburi de aeraj 
mase plastice.

înlocuirea tuburilor
-tuburi din

etanșate și 
mult pierde-

timpul 
bataje 
50 la

intro 
din

me
ma- 

a redus
de montare în a- 
și galerii cu peste 
sută și în același

timp s-au obținut impor
tante economii. Tuburile 
din material plastic sînț 
mai ușor de manipulat 
și mai rezistente, ele pot

fi mai bine 
se reduc cu 
rile de aer.

La minele 
Dîlja, unde 
săparea a două 
prin metoda 
glisante, tuburile de ae- 
laj din masă plastică se 
folosesc cu mult succes.

Conducerea C.C.V.J. a 
preconizat extinderea ; re
țelei de aeraj cu tuburi 
din mase plastice la toa
te locurile de muncă din 
abatajele minelor Văii 
Jiului.

Aninoasa șl 
se execută

I puțuri 
cotrajelor

Cuvin tarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghitr-Dej 
la miliigul de la [ombiiitul meMigii ШІа

Шііюі віійиіізі 8І exploatării
In întrecerea socialistă cu celelalte sectoare 

exploatării, minerii sectorului V de la gura de mină
Jieț obțin zi de zi rezultate tot mai frumoase. Acor
darea unui ajutor tehnic calificat brigăzilor de mi
neri, aprovizionarea ritmică a fronturilor de lucru 
cu materiale, analiza zilnică a felului în care se 
realizează sarcinile de plan, ținerea unei evidențe 
precise a îndeplinirii angajamentelor de întrecere, 
sînt numai cîțiva factori care au contribuit ca minerii 
din sectorul V al minei Lonea să se mențină mereu 
la loc de frunte în întrecerea socialistă.

De la începutul acestui an și pînă în prezent, co
lectivul sectorului V a extras 11 462 tone de cărbune 
peste plan, a realizat însemnate economii la prețul 
de cost al producției. Minerii, tehnicienii și ingi
nerii din acest sector sînt hotărîți ca în viitoarele 
8 zile să-și îndeplinească integral sarcinile de plan 
pe anul 1963.

MARIA URSU
corespondentă

[i апваіашепІШ anual Îndeplinit
Sînt cunoscute întregului colectiv al minei Lonea 

realizările obținute în întrecerea socialistă de minerii 
de la Cimpa I. Aici sînt muncitori de nădejde, buni 
organizatori ai procesului de producție. Burdea Ni- 
colae I, Policiuc Dionisie, Farkaș loan sînt cițiva 
dintre cei mai vrednici șefi de brigăzi din sectorul 
I, care au extras în acest an sule de tone cărbune 
peste plan, peste angajamentele de întrecere.

In perioada care s-a scurs din acest an, colectivul 
sectorului a trimis preparației Petrila 2648 tone căr
bune peste plan, cu 1048 tone mai mult decît anga
jamentul de întrecere pe anul 1963.

DUMITRU VĂDUVĂ
corespondent

Pe haza tresterii pioloțllvitiill mantii
la începutul acestei luni minerii din 
minei Lonea, erau sub plan cu pro-

Dacă pînă 
sectorul II al 
ducția, în noiembrie a. c., ei au reușit să recupereze 
o bună parte din minusul înregistrat extrăgînd 
tone de cărbune
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Respectarea normelor de circulație 
o obligație pentru toți cetățenii

creșterii pro- 
cu 180 kg. căr- 
de sarcina pla- 
mari randamen-

Nerespectarea cu strictețe a re
gulilor de circulație poate provosa 
daune serioase avutului obștesc și 
celui personal și chiar accidente 
grave care pun în pericol viața 
cetățenilor și a conducătorilor auto- 
moto.

Cu toate că acest lueru este cu
noscut de către toți oamenii, nu 
rare sînt cazurile când atît condu
cătorii ăuto-moto cît și pietonii 
încalcă regulile de circulație.

Este suficient ca un conducător 
auto să circule cu viteză excesi
vă, să nu semnalizeze schimbarea 
direcției de mers sau depășirile, 
să nu respecte normele de prio
ritate la trecere, să transporte oa
meni peste încărcătură sau
permită coborîrea și urcarea per
soanelor în timp ce autovehiculul 
circulă pentru ca să producă un 
accident.

Iată de exemplu, în ziua de 5 
noiembrie a. c„ la trecerea prin 
Iscroni, conducătorul auto Veraszto 
Alexandru, transporta pe autoca
mionul nr. 26 119 HD proprietate 
a T.R.C.H. oameni deasupra încăr
căturii. Fiind oprit la ' control, el 
a recunoscut că într-adevăr 
case normele de circulație 
un eventual viraj sau frînă 
putea produce un accident,
ceeași situație a fost găsit și con
ducătorul auto Benyovszky loan 
de pe autocamionul nr. 26 773 HD, 
proprietate a aceleiași întreprin
deri, care transporta oameni dea
supra încărcăturii depășind cu 15 
cm. lateralele.

Accidente de circulație puteau 
comite și conducătorii auto Bej

să

încăl- 
și la 

bruscă
In a-

Mihai de pe auto-duba 50 834 HD 
și Iatcovski Ioan de pe autobuzul 
I.C.O. nr. 51 616, care au transpor
tat oameni pe scări, au permis că
lătorilor să urce și să coboare în 
timp ce vehiculele erau în mișca
re. De altfel, în legătură cu au
tobuzele aparținînd I.C.O. condu
cerea acestei unități a fost sesi
zată de mai multe ori 
petatelor abateri de la 
circulație, săvîrșite de 
rii autobuzelor : viteză 
defecțiuni tehnice, neoprirea 
stațiile fixe etc. 
cestea, măsurile 
cerea I.C.O. nu 
Dovadă este și
Ioan de pe autobuzul 51 
ziua de 5 noiembrie a. e. a trecut 
prin stația Dărănești fără să o- 
prească, deși în stație se aflau că
lători.

Un lueru deosebit de grav și tot
odată foarte periculos este și prac
tica unor conducători auto de a 
conduce vehiculele sub influenta 
băuturilor alcoolice. De aceea, a- 
cest lucru este oprit cu desăvâr
șire de către normele care regle
mentează circulația pe drumurile 
publice. Cu toate acestea, mai sînt 
conducători auto care încalcă a- 
ceastă cerință’ obligatorie, atît ,.e 
necesară. Aș vrea să remarc in 
această direcție pe conducătorii 
auto Șomănescu Nicolae de pe 
mașina 26 019 HD, proprietatea

peste sarcinile de plan.
Acest spor de producție a 

obținut pe seama 
ductivității muncii 
bune pe post față 
nificată. Cele mai
te le-au obținut minerii din fron
talul condus de comunistul Baciu 
Ioan, urmați de cei din brigăzile 
membrilor de partid Fatal Vasile 
și Burdea Ioan IV, eare au rea
lizat o productivitate de pînă la 
6 tone cărbune pe post.

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi înainte de toate să 

mulțumesc pentru invitația de a 
vizita Combinatul metalurgic Ze- 
nița, acest puternic centru al in
dustriei iugoslave, pentru frumoa
sa primire și cuvintele de salut 
adresate delegației noastre, pentru 
ospitalitatea pe care o simțim pre
tutindeni din partea poporului iu
goslav. In aceste manifestări, noi 
vedem o expresie a prieteniei față 
de poporul romîn, care la rîndul 
său poartă o caldă prietenie și eti-, 
mă tovărășească poporului frate 
iugoslav.

Din timpurile străvechi s-au for
mat legături de prietenie dintre 
popoarele noastre ; 
vecinătate ele au 
în multe privințe 
au fost însuflețite 
pirații în lupta pentru libertate și 
independență națională.

In anii grei ai celui de-al doi
lea război mondial, poporul romîn 
a urmărit cu un sentiment de 
profundă solidaritate lupta neîn
fricată dusă de poporul iugoslav, 
care prin jertfele și eroismul său 
a înscris o pagină nepieritoare în 
istoria marii bătălii a omenirii 
pentru zdrobirea fascismului, pen
tru libertate. Sînt bine cunoscute 
meritele cîștigate 
iugoslavi oare în 
rășul Iosip Broz 
lalți colaboratori 
au însuflețit și mobilizat 
largi populare, au organizat for
țele patriotice și le-au condus cu 
bărbăție și dîrzenie în lupta de 
eliberare și apoi în întreaga operă 
de reconstrucție a patriei lor.

După scuturarea jugului fascist 
' și instaurarea pîrterir celor ce 
muncesc, prietenia dintre popoa
rele romîn și iugoslav a căpătat 
un fundament nou, — orînduirea 
socialistă statornicită în cele două 
țări, lupta pentru același țel, con
struirea societății socialiste.

Poporul romîn se bucură ca de 
realizările proprii, de rezultatele 
de seamă obținute de oamenii 
muncii din Iugoslavia în construc
ția economică și culturală. Apre
ciem succesele importante ale 
Iugoslaviei în dezvoltarea indus
triei, în crearea de ramuri indus
triale și înzestrarea lor cu tehnică 
înaintată; o ilustrare grăitoare a 
progresului industrial este crește
rea producției siderurgice de peste 
șapte ori, a industriei prelucrării 
metalelor de nouă ori, a ener
giei electrice și a industriei , Chi
mice de peste nouă ori față de 
perioada antebelică.

Ne sînt cunoscute rezultatele 
obținute în dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, 
în domeniul măririi producției a- 
gricole, realizările social-culfurale, 
avîntul învățămîntului, ereșterea 
nivelului de trai al poporului. U-

prietenie
; trăind în bună 

avut o soartă 
asemănătoare, 

de aceleași as-

de comuniștii 
frunte cu tova- 
Tito și cu cei- 
apropiați ai săi 

masele

asupra re- 
regulile de 
conducăto- 
neperm.isă, 

în 
Dar cu toate a- 
luate de 
s-au prea 

faptul că

condu- 
văzut.
Draga

109 în

GHEORGHE POPESCU 
căpitan de miliție

(Continuare în pag. 3-a»

zinele și fabricilei construite în Д*  
cești ani, noile centrale electrice, 
furnale, mine și sonde, așezămiib 
tele pentru cultură, știință, sănă-, 
ta te, cartierele noi de locuințe 
toate arată ce puternice forțe crea*  
toare dobândește un popor liber, 
stăpîn pe resursele țării și easa 
muncește pentru făurirea unei 
vieți mai bune. 1

Am vizitat cu mult interes Com
binatul metalurgic în care lucrați. 
Dv., muncitorii, tehnicienii și in
ginerii combinatului puteți fi mîn- 
dri de acest centru principal al 
siderurgiei R.S.F. Iugoslave. Ne-ăn 
făcut o bună impresie echipamen
tul modern al întreprinderii, noile 
instalații, gradul avansat de me
canizare al proceselor de produc
ție, pregătirea tehnico-profesională 
a colectivului, condițiile de mun
că de care dispuneți. Am remar
cat nivelul calitativ ridicat la ea
re realizați oțelurile speciale, la
minatele, produsele forjate. Ne-a 
bucurat să aflăm că sarcinile de 
plan pe primele 10 luni ale anu
lui au fost îndeplinite și depășite, 
că luna trecută v-ați 
nul în proporție de 
sută.

Toate acestea sînt
a hărniciei și priceperii colectivului 
dv. care aduce un aport de seamă 
la dezvoltarea economică a țării. 
Cu o deosebită plăcere 
acest prilej pentru a vă 
mesajul 
giștii din 
sează un

Poporul
nii muncii din ' Iugoslavia pentru 
realizările lor importante și le u- 
rează noi succese, tot mai mari, 
în înflorirea patriei lor socialiste I 

Dragi tovarăși și prieteni, , 
In țara

forturi ale 
concentrate 
biectivelor 
stabilit de 
Partidului 
cest program de dezvoltare a in
dustriei, transporturilor, agricultu
rii, a întregii economii naționale 
se înfăptuiește cu succes și se de
pășește an de an.

Producția globală industrială 
este anul acesta de șapte ori și 
jumătate mai mare decît în 1938.» 
ea a cunoscut în primii patru ani 
ai planului șesenal un ritm mediu 
anual de 15 la sută, superior ce
lui planificat. In ce privește ramu
rile de bază ale industriei, ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției de energie electrică și ter
mică a fost în perioada 1951—1962 
de 16 la sută, a construcțiilor de 
mașini și prelucrării metalelor de 
peste 19 la sută, a industriei chi
mice de peste 21 la sută.

In centrul atenției noastre stă 
promovarea progresului tehnic lo

realizat pla- 
peste 120 la

o mărturie

folosesc 
transmite 
metalur- 

yă adre-
tovarășilor dv., 
Romînia, care 

cald salut frățesc.
român felicită pe oame-

noastră principalele e- 
oamenilor muncii sînt 
spre îndeplinirea 

planului de șase ani
Congresul al Ш-lea al 

Muncitoresc Romîn. A-

O-

IOAN TOCACI
corespondent (Continuare în pag. 4-a)

Fotografia reprezintă cîțiva dintre ortacii brigadierului Biro Ște fan de la mina Aninoasa, brigadă 
care deține drapelul de evidențiată în întrecerea socialistă și realizează lună de lună randamente supe- 

, rioare.



HANDBAL în f

CATEGORIA В LA FOTBAL
wPENi : Victonie in ultimul meci

Campionatul
Joc frumos la Aninoasa

Ihtîlflirgâ dintre Minerul АйІйоа- 
®ti și reprezentativa minerilor din 
Vulcan a atras în tribunele stadio
nului de pe Vale un mare număr 
de iubitori ai sportului cu balonul 
rotund.

A fost un joc de bună factură 
tehnică în care s*-au  remarcat în 
mod deosebit gazdele.

Atacul în care au excelat Cgns- 
tantinescu, Clhibea și Ciutdâfescu. 
a combinat ftumos st a tras tfiuh 
la poartă. La vulcSneni. deși a pri
mit 3 goluri, cel mai bun compar
timent a fost apărarea.

$i acum un scurt film ai jocului : 
Partida încape cu atacuri insisten

Știința la al șaselea meci egal
Incinte cu o etapă de termina*  

ied turului campionatului regional 
de fotbal, Știința Petroșani s-a si
tuat pe primul loc în ceea c.; pri
vește numărul ds iniilniri termina
te Іа egalitate. Meritoriu este fap
tul că noua promovată în campio
natul regional a realizat ttiulte me
ciuri egale, și în deplasare. In pe
nultima etapă, ea a jucat la Alba 
lulia cu Refractara, Campioana 
meciurilor aule a terminat din nou 
nedeeis. Scor: i-i.

«•

ALTE REZULTATE : MiHrtUl Te
liuc “ Constructorul Hunedoara

I
\
I.

fr

CLASA M E N T u L
1. C.F.R. Șttneria 12 8 3 1 19:11 19
2. Minerul Aninoasa 12 8 2 2 3Q:10 18
3. Constructorul Hunedoara 12 5 4 3 21:10 14
A Aurul Brad 12 5 4 3 21:13 14
5. Minerul Vulcan 12 8 2 4 26:17 14

6. Parîngul Lonea 11 6 1 4 17:12 13
7. Decia Orăștie 12 4 4 4 26:23 12
8. Textila Sebeș 12 5 2 5 19:17 12
9. Refractara Alba Iulie І2 4 3 5 15:28 11

ГЙ. Știința Petroșani 12 2 6 4 12:20 10
11. Retezatul Hațeg 12 3 В 6 14:25 9
12. Jiul 11 Petrila 12 3 2 7 19:20 8
13. Minerul Teliuc 12 2 2 5 11:24 7
14. Minerul Shelat 11 2 2 7 11:32 6

de

te la poarta oaspeților. In minutul 
12, Gblbea cuhtreaxă pi eels lui 
Conataritineicu earc cu capul tri
mite Iu plasă.

Prima repriză se Încheie cu sco
rul de 1-0. Repriza a doua Începe 
tot prin dominarea gazdelor, tn 
minutul 58 Ciurdă! eseu primind o 
pasă trage fulgerător la poartă și 
Insctie al doilea gol. Nu mult după 
aceea, în minutul .>7, Ghibea pa
sează la Constantinescu care îns
crii, ridlcîud Septul la 3-0.

T1TU CORNEA 
corespondent

1*1  ; Parîngul Lonea -=*-  Autul 
Brad 2-1 I Dacia Orăștie — Mine
rul Gheiar 6-0 f Retezatul Hațeg *-■  
GF.R, Simeria 2*2  ,* Textila Se
beș -- Jitii 11 Petrila 3*1.

ULTIMA ETAPA: Minatul Vul- 
cea **-  Minerul Teliuc; Jiul îi pe- 
trila — Minerul Afiluoasa; C.F.R. 
Simeria — Textila Sebeș , Mina ui 
Ghelir — Retezatul Hațeg : Știința 
Petroșani — Dacia Orăștie ■, Aurul 
Brad — Refractara Alba lulia ; 
Constructorul Hunedoara — Parîn
gul Lonei.
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Un nou concurs 
școlar

Pe terenul de handbal din cuttea 
școlii nr. 1 din Petrila, a avut loc 
un concurs de verificare a micilor 
handbalișți, înaintea campionatului 
școlar. Cu acest prilej s-au întîlnit 
echipele școlilor de 8 айі din Lu- 

peni, Lonea, Petroșani și Petrila.
Publicul a apreciat jocul tinerilor 

handbăliști. Trebuie să menționam 
organizarea bună șl munca depusă 
de conducerea școlii nr. i din Pe
trila.

După ce cu o duminică in urmă, 
la Vulcan s-au deplasat peste 90 de 
pionieri, și la P.’tiila, Casa pionie
rilor din Lupefii a Organizat o ex
cursie la câre au participat 50 de 
pionieri.

lată acum rezultatele înregistra
te : BĂIEȚI : Lonea — Lupani 5-3 i 
Petroșani — Petrila 10-9; Lupeni 
1 (Casa pionierului) — Petroșani 
8-10.

FETE : Petroșani *— Lupeni II 
4-2; Casa pionierilor Lupeni-—Pe
trila 6-5 ; Casa pionierilor Lupeni— 
Petroșani 8-6,

I. COTESCU 
corespondent

îngrămădiți inlt-Un haos de o frumusețe sălbatică, bolovanii din 
clișeu par adunați de tltiași din poveste spre a-și dura lOCuinfă 
trainică pe măsura lor. Șl Intr-ade văr a fost Uriaș aceia ce a făcut o 
asemenea îngrămădire. Numai că nu e din nunta legendelor ci șuvoiul 
nestăvilit ai apei de munte. Neobositul turist, medicul Marian n-a pu
tut trece pe aici fără să imortalizeze pe peliculă peisajul.

Vom începe cu... silrșîtul, adică 
cu minutul 90. cînd tînărui mediana 
Damian s-a strecurat printre apără
torii echipei din Lupeni și a mar
cat singurul gol pentru echipa sa, 
stabilind astfel la 2—1 scorul fi
nal al partidei. Golul medieșenilor 
a produs reacții în tribune. Și au 
fost pe deplin justificate amărăciu
nea și nemulțumirile manifestate 
zgomotos de către publicul specta
tor față de echipa din Lupeni, pen
tru jocul nesatisfăeăvot prestat, 
pentru lipsa de răspundere ă jucă
torilor față de aceia Cate au fost 
tot timpul alături de Și, dorind sâ-l 
vadă mereu învingători.

Deși echipa din Lupeni a luptâl 
mult, vechile lacune (lipsa condi
ției fizice și mai ales inehcacitatea 
în fața porții) și*au  spui din BOU 
cuvintul. Oare plnă Cindl...

Pentru a confirma Cftle de mit 
sus, vom reda pe scurt Clteva dhl 
fazele mai importante ale întllnifli. 
Chiar în primul minut de joc, Co*  
t'oază ratează o butlfi oCBZife de 
a deschide scorul. In continuare 
lupenenii construiesc Uutnefoase 
atacuri pe partea dreaptă, obțin 
mai multe cornete, dar golul în- 
tîrzie. El avea să „cadă" în minu
tul 25 printr-un șut puternic al lut 
Drăgoi. Fotbaliștii din Mediaș ini

țială cîteva contraatacuri destui 
de periculoase, dar apărarea gaz
delor este Ia post. Repriza secun
dă aparține, de asemenea, lupene- 
niler dar ei Se complică în si» 
tuații mărunte, pasează pe metru 
pătrat, joacă fără nerv și deși au 
mari ocazii să ridice scerul, le ra
tează în minutele 55, 58, 58. 63, 65, 
80 prin Cotroază, Drăgoi, Că: are 
și Băluțiu. In minutul 74, Baluțiu 
a fost înlocuit cu Sima, care 
Chiar in același minut a mar
cat ăl doilea gol pentru echipa 
вя. Avlnd doua goluri avans, lu- 
penmiii par mulțumiți și încetinesc 
ritmul de joc, Acest lucru ie con
vine medieșenilor, câte ies la atac 
șl marchează.

Din fotmația gazdă s-au remar
cat Dan li, Srenes, Stanciu și 
Drăgoi, iar de la oaspeți portarul 
Cerneam*,  Pascal și Zanca.

Jlnl a mal urcat un loc 
în clasament

In ultima etapă a campionatului 
categoriei В la fotbal. Jiul a jucat 
la Tg. Mureș cu Mureșul din lo
calitate. Deși din punct de vedere 
tehnic intîlliirea n-a corespuns, am
bele echipe practicînd un joc hiî- 
diocru, meritul echipei Jiul este că 
a luptat cu ardoare pentru egalare, 
reușind acest lucru în ultimele se
cunde de joc. Acest punct a făcut 
ca Jiul să încheie tilful campio
natului pe locul patru în ilasa- 
ttient.

Campionatul orișene»c 
de popice

In etapa a IV-a a campionatului 
olășenesc de popice rezultatele oB» 
ținute nu s*au  ridicat nici pe 
paîte la posibilitățile jucătorilor.

IATÂ REZULTATELE: Retezatul 

Uriceni — Pafîngul Lonea 37981““ 
4 268 p.d.i Viscoza Lupeni -=- Mi
nerul Vulcan 4 231—4 209 p.d. i 
Minerul Lupeni — utilajul petro
șani 4 269—4165 p.d. iar Jiul Pe
trila a cîștigat prin n-prezentare a 
echipei Voința Lupeni eu 4 578 po
pice doborhe.

Fînă în prezent conduce echipa 
minerilor din Lonea,

Șalupa taie pieziș rada portu
lui șî Se îndreaptă spre danele 
care se văd în depărtare. Pe 
mal, freamătul muncii caracte
ristice unul șantier: oameni in
tr-un neîntrerupt du-te-vino, au
tobasculante descărdnd bolovani 
mari de piatră, macarale mane- 
vrind uriașe Blocuri de beton, 
mașini, materiale.

Undeva, in adfncul mării, ne- 
văzuți șl totuși știați, cițiva oa
meni lucrează pentru aceeași ma
re înfăptuire: extinderea cheiu- 
rilor, a portului Constanța.

Acolo t Șl ion Davidoscu, șe
ful grupei de scafandri din port, 
arată spre larg. In direcția aceea, 
nimic altceva declt întinderea 
albastru-verzuie a apei. Unde 
oare or fi scafandrii săi ?

Sub lucful apei...
* 9e locui indicat, șalupa se o*  

prește. Sule de aar tulbură o- 
Slînd*  liniștită a apei, demn de 
viață in adlncuri 1

— Aici sîm — repet*  însoți
torul nostru, aplecîndu-se peste 
parapetul bordului.

locui de muncă ai scafandri
lor nu poate fi altul dectt acolo,

iDIHIRIIOR
sub apă. Acum, acești oameni, 
care înfruntă cti curaj și pasiu
ne natura, stihia apelor, lucrea
ză la așezarea patului submarin 
de piatră pentru un nou chei ai 
portului, încet, cu grijă șl mi
gală, scafandrii pun piatră lingă 
piatră, piatră peste piatră, pe

Reportajul zilei

locui viitoarei temelii a Cheiu
lui. Și după aceea, peste acest 
fundament Începe așezarea uria
șelor blocuri de beton. In apă, 
greutățile devin mai ușoare. Cu 
toate acestea, blocurile mai «.'în
tăresc zed șl chiar sute de ki
lograme, care sini manevrate în 
cu totul mte condiții declt pe 
uscat, căci trebuie avat in ve
dere costumul greu cu care este 
Imbricat scafandrul, presiunea 
de cîteva atmosfere a apoi (și 
care crește fn raport cu adinei- 
mea), semUntunaricuî din adia
turi.

Pe fundul mării, fn lumea ne
bănuită • frumuseților acvatice, 
oamenii muncesc. O muncă tă

cută, încordată. In timpul lucru
lui, omul nu-1 legat de viața de 
afară decit prin furtunul de oxi
gen și cablul telefonic. Dar pen
tru Ion Gherasim, unul dintre 
cei mai vechi scafandri constăn- 
țeni, ca și pentru tovarășii săi, 
îndeletnicirea a devenit obiș
nuită. Adesea, printre comenzile 
date, ori primite, ajung prin iir 
Ia cei de la suprafață frinturi de 
melodii sau glume... submarine.

■ Sub ludul apei se constru
iește. Aici, Ia 10—12 metri adin- 
dme, s-a și conturat zidul de a- 
părare al unui nou chei lung de 
aproape 100 metri șl lat de 10. 
Miine, pe locul unde acum fierb 
bule de aer la supralața apei, pe 
viitorul chei din piatră și beton, 
vor furnica oameni și mașini, 
încăreînd sau descărcind nave...

Cutreierătorii' adîncurfl or
£ interesant să-t asculți pe 

ion Gherasim, pe Vtad Carp, 
Fierea Crăciun, Nichel Feodor 
sau pe oricare dintre scafandrii 
portului Constanța povestind 
despre munca și viața lor de 
cutreierători al adlncurilor. Din 
modestia cuvintelor lor desprinzi 
eroismul acestor oameni.

...Furtuna, dezlănțuită pe ne
așteptate, a prins nepregătit e- 
chipajul vasului „Derna" sub 
pavilion libanez și l-a aZVirlit 
deasupra unor stind din apro
pierea țărmului rominosc. Tot 
furtuna a fost aceea care a fă
cut să eșueze vaporul italian 
„Nanni" șl altele încărcate cu 
măriuri. De fiecare dată, iafrun*  
tind urgia apelor, scafandrii au 
cobOrît in .străfunduri, astttpind 
găurile din pîntecole vaselor, 
saivlndu-Ie astfel de la o pielre 
sigură. T>t ei au adus dinamită 
în brațe înalntlnd în imersiune 
zed de metri plnă la o epavă 
rămasă din timpul războiului, ca
re primejdiile navigația in drep
tul localității Eforie-Sud. Apoi, 
ca niște veritabili mineri, au a- 
șezat cu grijă explozibilul, ast
fel înclt scheletul metalic al va
sului scufundat să fie deodată 
și total dislocat. Astfel, din fun
dul mării au plecat spre... oțelă- 
rille patriei multe tone de fier 
vechi. In acest an, scafandrii au 
descoperit șl strlns peste 100 to
ne de fier vechi. Ei au făcut șt 
o inovație: un fel de greblă me
talică uriașă care, trasă de un 
remorcher, îndeplinește rolul de 
a ctttăța fundul radei portului 
Constanța și de a aduna în col
ții ei ancore vechi, lanțuri șji alte 
resturi metalice.

^sssoseeiMoeeooeeoeeocoooooooccoccofty

ТШрИе grele de plumb ale > 
scafandrilor conslănțeni au căi- 
cat și fundul altor ape. Au fost 
chemați să efectueze lucrări în I 
portul Galați, să controleze pi- ; 
cioarele marelui pod de peste i 
Dunăre de ia Cernavodă și ca- ] 
biol electric de legătură a Do- i 
brogei cu sistemul energetic na- i 
ționai. ha, au ajuns pfnă și pe I 
fundul lacului de acumulare de | 
la Bicaz, unde au executat dife- î 
rite lucrări de amenajare. |

— Ne iubim meseria, spune i 
ion Davldescu. Acolo, în adin*  | 
curi, nu ne simțim niciodată sin- > 
guri. Și liecare dintre noi simte, | 
la sfirșltul zilei de muncă, satis- I 
iacția contribuției sale la iniăp- | 
tuirea năzuințelor Întregului 
nostru popor, constructor al > 
unei vieți noi...

Vorbele acestui bărbat exprl- | 
mă, în tiicui lor, esența erois
mului scafandrilor constănțeni, 
care, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, sînt chemați să pună 
umărul la realizarea mărețelor 
planuri de dezvoltare economică 
a patriei. Eî sint nu numai cer
cetători ai adlncurilor, ci și 
constructori.

NICOLAF SIMION 
corespondentul Agerpres S

pentru regiunea Dobtogea S
шдіоііоиюам»



WfflAUUL ro$U

WMMvwW » La maned

Elevii Școlii profesionale de Ucenici muncesc eu

—tar locatarii de ia blocul nr. 33 au țintit sS fie fi 
el prezenți.

Ос inirumusclarc

Duminică dimineața. 
Soarele abia a răsărit. 
In noul cartier Livezeni. 
acolo unde ft.imăl în Ul- 
tlffiile luni s-au dat în 
folosință sute da aparta
mente, domnește o vic- 
animație. Oameni de vîts- 
te-și ocupații diferite au 
venit înarmați cu iopați, 
tîrnăcoape, hirlețe. Sînl 
muncitori de la 1.С.О.. 
1C.R.T.L, I.L'.L. „6 Au
gust', de la U.R.U.M.P, 
elevi, gospodine, funcțio
nări, pensionai 1. venit! 
Să ia Cu asalt ultimele 
gram?'Z1 de moloz, să iii 
veleze terenul din jurul 
blocurilor.

Respectarea normelor de circulație — 
o obligafie pentru tofi cetățenii

(Urmare din pag. l-a)

cooperativei Jiul din Petroșani, 
VlaiCU Teodor de pe mașina 416 
HD și Stiere Ioan de pe un auto
turism Skoda-Octavla, proprietate 
a Spitalului unificat din Petro
șani, care au fost găsiți conducînd 
sub influența alcoolului.

O vină in această privință o 
poartă și întreprinderile dețină
toare de mijloace de transport 
auto, care nu controlează în per
manență felul și comportarea con
ducătorilor lor auto, dacă mași
nile sînt înfr-o stare tehnică bună, 
echipate cu toate cele necesare.

$i acum cîteva cuvinte și des
pre motocicliști. Din partea aces
tora se cere o conducere atentă 
și corectă, o atenție deosebită la 
depășiri, intersecții, viraje și în 
mod deosebit se cere să nu facă 
exces de viteză. Oare respectă 
motocicliștii aceste cerințe ? Ma
joritatea da, dar mai eîttt și unii... 
lată-1 de exemplu, pe motociclietul 
Luca Pompiliu din Aninoasa. Deși 
fiu conduce de prea mult timp, nu 
Stai are decit talonul roșu, cele
lalte trei i-au fost ridicate din 
Cauza excesului de viteză. Era de 
așteptat ca după aceste sancțiuni 
repetate să se „domolească''. Dar 
fi-a fost ase. A trebuit să i se dea 
și a patra sancțiune și sperăm că 
măcar aceasta să-i potolească am
biția de a lăsa în urma pe toți'

Cerem evidential in a- 
ceastă acțiune. Primim o 
listă ce cuprinde pBste 
douăzeci de nume... Pe 
citte să dai la ziar ?

Ifî fața blocului ПГ. 40 
mai multi locatari printre 
cate tov. Andreevici A- 
texandfii. Nenea Fibres 
Nemeti Eugen, Ktaaesu 
Qheorghe — toți cons
tructori, adună de zor ul- 
tlfflile pietre de pe tare* * 
nul nivelat. Muncesc și 
glumesc. Un grup de elevi 
ai școlii de maiștri des
carcă cărămizi pentru 
viitoarele blocuri.

cu o deosebită acuitate în fața an
chetatorilor este cea a mobilurl- 
lor asasinatului lui Oswald, Anu
mite cereuri încearcă să acredi
teze ideea că Ruby l-a ucis pe
Oswald dintr-o pornire sentimen
tală. covîrșit de asasinarea preșe
dintelui Kennedy și de durerea în
cercată de soție acestuia. „Dar a- 
cest om sentimental, scrie cu iro
nie agenția France Presse, condu
cea în același timp cabaitele de 
strip-tease, fiind condamnat de 
numeroase ori în special pentru 
port ilegal de armă și a fost ares
tat de multe ori pentru lovita și 
rănire".

Unele agenții de presă citează 
fapte cere indică o legătură intre 
Oswald și Ruby, Unul din anga
jați! lui Ruby a declarat că l-a 
văzut pe Oswald intr-unu] din Ca
baretele stăpînului său. Pe de altă 
parte, un post de radio local a 
declarat simbălă noaptea i „Dumi
nică va fi o zi de rugăciune pen
tru milioane de americani. Va fi 
o zi de muncă pentru Lyndon 
Johnson, tar pentru tln&rul Lee 
Harvey Oswald va fi poate ziua 
în care va da socoteală". Se spune 
că puțin înainte de a fi arestat, 
Ruby cenwe să intre în contact 
cu o persoană care lucrează la 
acest poet de radio. Ln aceasta se 
adaugă amenințările proferate îm
potriva lui Oswald înaintea mor- 
ții sale, unele dintre ele anunț!nd 
chiar eă va fi ucie în cursul trans
ferului său de la închisoarea mu
nicipală ta o altă închisoare.

Printre numeroasele presupuneri 
care se fac există și una deose
bit de edificatoare, citat» de agen
ția France Presee : „Oswald lucra 
pentru dreapta și pentru ea el să 
hu vorbească, dreapta este aceea 
care l-a omorît prin Ruby".

Nu este mai puțin semnificativ 
faptul că tn timpul vizitei făcute 
la închisoare lui Ruby de către 
sora sa, acesta a «pus, potrivit 
agenției United Press Internatio
nal: ..Sint sănătos funcționarii 
F.B.I.-ulul și polițiștii mă tratează 
bine. Am numeroși prieteni". Co
respondentul din Dallas al agen
ției Reuter relevă că acești prie
teni urmăresc să obțină elibera
rea lui Ruby pe cauțiune, Ei au 
spus corespondentului că la fixa
rea sumei cauțiunii „numai cerul 
poate fi un plafon". Cu alte cu
vinte, protectorii lui Ruby nu-și 
vor precupeți fondurile panttu a 
obține eliberarea sa.

Ancheta continuă. i

ІП fața blocului nr. 36 
locatarii Safts Victor, Tă- 
tatu loan, Szdcs Adal
bert, Popa Viorica, Bălin 
Petru muncesc de zor 
pentru â nu fi întreeuii 
de vecinii lor de Іа blo
cul nr. 31.

șl cei de ta casele mici 
etl ieșit îrt număr mare. 
La blocurile construite 
mai de mult sa face cu
rățenie in jurul locuhi

La ora de dirigenție...

Multi — dat tiu toți 
dintre locafâfl aii ieșit ăi 
participe la munca de ln« 
frumusețate. Că doar n*o  
să plivească pe gaaln cUHi 
lucrează „voluntarii" ve- 
niți din oraș. .. Basculan
tele sînt încărcate cil ai 
bate din palme. Păcat că 
nu sînt mai multe,

In multe locuri dis
tingi tineri în uniform z 
albastre. Sînt elevii Șco
lii profesionale de uco 
mei din Petroșani Aii 
venit peste 300 de ta 
filai toate clasele : I C 1 
В, I H, И A, II D, II Ё, 
II G. Gel mai multi au 
venit însă din clasa I F.

Știau cu multe zile înainte ce vor discuta lâ Ora 
de dirigenție: Despre tovărășie, despre prietenie și 
dragoste. O temă importantă, atractivă nu numai 
pentru etaVi, ci și pehtru cei care ăU părăsit băncile 
școlii, facultății. Problemele de viață sînt mereu la 
Ordinea zilei.„

A început ora de dirigenție. Elevele, plus doi «dvi 
(hlimal atiția sint in clasa Xl-a C) ascultau CU atenție 
referatul prezentat de o colegă, pe tema amintită.

*

Inițiativă de a discuta astfel de probleme în orele 
de dirigenție este bună. La clasele a XI-а, de exem
plu, unde elevii se află în prag de majorat, a dis
cuta teme strîns legate de viață — prietenie și dra
goste Sînt foarte bine Venite. Credem însă că tre
buie găsite și cele mai bune forme de atragere a e- 
leVilor la discuții. Dacă, de exemplu, în cadrul orei 
de dirigenție ar fi fost prezentată o Ihtîmplate, un 
fapt semnificativ din clasă sau școală pe teme de 
prietOhie său dragoste și apoi se diseutâ, eficacita
tea putea fi mai mate.

cu motocicleta sa. Alții, cum este 
tovarășul Fluerași Aurelian, dom 
ciliat in iscroni a Intrat cu moto
reta 8 314 MD eu viteză în curbă 
și nu a semnalizat la depășire, iar 
tovarășii Gîlcă loan, muncitor la 
preparația Petrila și Fetz IuIIj 
maistru la U.R.U.M.P,, oameni a 
căror vârstă ar impune mai multă 
înțelegere, au condus sub influ
ența băuturii motoretele ce le a-

• parțin.
In general, in circulație, proble

me deosebite creează pietonii și 
bicicliștii. Este un lucru bine cu
noscut că de felul cum aceștia 
respectă normele de circulație de
pinde in bună măsură ordinea pe 
străzi. Ei trebuie să circule pe 
partea stingă acolo unde nu sînt 
irotuare și să coboare din auto
buze și autovehicule cu atenție, 
să traverseze strada perpendicular, 
numai după ce se asigură efi nu 
intervine nici un pericol din vreo 
direcție, iar bicielîștii să circule 
pe eît posbil pe lîngă bordură, să 
aibă far și să cunoască bine re
gulile de circulație și să Ie aplice, 
in controalele efectuate am găsit 
insă mulți cetățeni care nu res
pectă aceste cerințe elementare. 
Tinerii Neagu loan și Lazăr Cor
nelia din Lonea, tovarășii Petrut 
Ștefan și Cîmpeanu Doina tot din 
t.onea, Spătaru Sțelian, elev ta 
Școala de maiștri din Petroșani și 
învățătoarea Apostata Eiptabeta pa 

(elor, printre foste șt... 
viitoare ronduri de flori.

Dar să nu uitam alți 
partlcipânți. Copiii. 0i el 
au ajutat, cu ce au pu
tut : du ldpățlt-a, eu că
ruciorul. S-au jucat lu- 
etînd sau au lucrat Ju- 
cîndu-se. Deci, dacă pu
nem la număr și pe pri
chindei înseaftină că a- 
proape o mie de oameni 
aU fost prezenți duminică 
la munca voluntară din 
cartierul Livezeni. 3-a 
nivelat șl curățat ifiult 
teren. Au dispărut multa 
gropi. Autocamioanele au 
fost de multa ori Încăr
cate cu păraînt. Dacă 
munca ar fi fost însă mai 
bine orgahizată. dacă ar 
fi fost mai multe auto
camioane la dispoziție 
rezultatele ar fl fost și 
mai bune.

La amiază oamenii au 
plecat spre case. Pe fe
te li se citea satisfacția: 
îșl făcuseră datoria.

F. CRISTIAN

la școala din Crividia eu fost gă
siți circulind pe partea dreaptă a 
străzii. Iar dintre bicicliști, tova
rășul Vlad Gheorghe din Uricaht 
circulă deseori cu bicicleta fără 
să aibă ambele mlini pe ghidon, 
Crietea Gheorghe din Petroșani și 
doctoțul Balași Tiberiu din Lonea 
au circulat cu bicicleta pe timp 
de noapte fără lumini etc.

O grijă deosebită trebuie să e- 
corde părinții și educatorii instrui
rii copiilor în legătură cu eompor- 
tarea lor pe străzi și supraveghe
rii acestora, mai alee în timpul 
plimbărilor și jocurilor.

De aceea, ar fi bine dacă іи ca
drul orelor de dirigenție, profeso
rii ar prezenta elevilor normele de 
circulație, sau să solicite Bhfar lu
crători din miliție pentru a face 
expuneri.

Am prezentat doar eîteva as
pecte de încălcare a normelor de 
circulație. Ele însă nu pot fi ge
neralizate pentru că majoritatea 
conducătorilor auto-moto și cetă
țenii respectă aceste norme. Pro- 
•blemeie de circulație însă nu țta 
numai de resortul organelor de. 
miliție, ei interesează în egală 
măsură pe toti cetățenii. De aceea 
trebuie creată o opinie colectivă 
împotriva tuturor acelora care în
calcă normele de circulație, pu- 
nînd in pericol propria lor viață, 
precum și pe eca a altor oameni.

Funeraliile lui John Kennedy
WASH1N®T®N 25 (Agerpfee). 
Trimisul speciei Agerpres, C. 

Alexandroaie, transmite i
Luni ta prinz fostul președinte 

el Statelor Unite John Fitzgerald 
Kennedy a fost cohtfue pe ultimul 
său drum de familia sa. ectaalul 
președinte Lyndon Johnson, mi
niștrii guvernului, sonatoti, depu
tat!, sute de mif de oameni pre
cum și zeci de delegații conduse 
de șefi de state, de guverne sau 
alte persoane oficiale cu ftiaeții 
înalte din diferite țări: Din partea 
R. P. Romine a parfâelpat ia fu
neralii o delegație condusă de Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La ora 10,58 ora locală (18,58 
ora Bucureștiululj cortegiul fune
bru se pune în mișcare, în sufle
tele instrumentelor irlandeze. (Fa
milia fostului președinte este ori
ginară din Irlanda). In fruntea cor
tegiului se află comandanții arma
tei S.U.A. Ih urma afetului pă
șește un soldat din infanteria ma
rină căra purta drapelul președin
telui, apoi calul neînșeuat al eo- 
fixandantului suprem al forțelor ar
mate ale S.U.A., fostul președinte 
John Kennedy.

Sicriul este, urmat de familia 
defunctului, de președintele s.U.a., 
Lyndon Johnson și alte persona
lități americane, de delegațiile 
străine Care participă la funeralii,

-------------- 0*--------- -

Pe marginea evenimentelor de la Dallas
NEW YORK 25 (Agerpres).
In timp ce evenimentele de la 

Dallas luau o nouă întorsătură 
prin uciderea presupusului asasin 
al lui Kennedy, Oswald, de către 
proprietarul unor localuri de noap
te, Jack Ruby, au devenit cunos
cute noi amănunte cu privire la 
împrejurările Cate au precedat a- 
sasinarea președintelui S.U.A,, John 
Kennedy. Presa americană rela
tează că, cunoacînd situația din 
Dallas și uneltirile elementelor 
ultrareacționate, serviciul de se
curitate al Casei Albe 1-a rugat 
pe Kennedy să-și amine călătoria. 
$1 guvernatorul statului Texas, 
Connelly, a încercat să-l Convin
gă pe președinte să tiu vină în 
Texas unde „ar putea avea loc in
cidente neplăcute". Potrivit zia
rului „New York Herald Tribune”, 
Stevenson care in urmă cu o lună 
я fost bătut de huliganii rasiști 
din Dallas „era obsedat de pre
simțirea unei catastrofe în care 
ar putea cădea Kennedy in acest 
oraș", Nu este mai puțin semnifi
cativ faptul ea ziarul local „Dallas 
Morning News" a publicat în ziua 
sosirii Iui Kennedy următoarele 
cuvinte încadrate intr-un chenar 
negru ; „Bine-ați venit mister Ken
nedy la Dallas, orașul care a res
pins ' filozofia și politica dv. în a- 
nul 1060 și care ta va respinge din 
nou intr-un mod și mal expresiv 
decit înainte”.

Milioane de americani au putut 
urmări pe ecranele televizoarelor 
Ier noul asasinat, De cel puțin o 
sută de ori a fost transmisă pe 
ecranele televizoarelor scena asa
sinării lui Oswald de către Ruby. 
Pentru telespectatorii americani a 
rămas inexplicabil cum a putut pă
trunde Ruby în Sediul poliției pă
zit de 60 de agenți eecreți și de
tectivi, A rămas de asemenea inex
plicabil de ce de această dată ma
șina blindată a poliției nu a mal 
fost adusă <ra deobicei in fața lif
tului în sare coborau cei intero
gat i pentru a fi transportați la în
chisoare și de ce ambulanta se 
afla chiar atunci în fața clădirii ? 
Oswald a murit răspunzînd încă 
întrebărilor: „Nu sînt asasin. Nu 
eu l-am ucis, pe președinte". A- 
cestea au fost ultimele cuvinte ale 
lui Oswald înregistrate pe benzile 
de magnetofon ale reporterilor ce
re au fortat ușa Încuiata a carna
ții spitalului în care continua in
terogatoriul introducing microfoa
nele prin deschizătură.

Una dta problemele «țre м pune 

de membrii corpului diplomatic.
Cortegiul străbate străzile capi

talei emericahe unde se adunaseră 
sute de mii de oameni pentru a 
aduce un ultim omagiu fostului 
președinte al S.U.A., John Ken
nedy,

Cortegiul funebru intră apoi în 
grădina Casei Albe și ajunge în 
fața catedralei St. Mathewe unde 
cardinalul Cusehing oficiază sluj
ba religioasă.

Cortegiul se îndreaptă apoi spre 
cimitirul Arlington. La оГа 14.50 
sicriul BU corpul neînsuflețit al 
lui John Kennedy este cObotît de 
pe afet și așezat de 8 soldați dea
supra mormîntului în timp ce a- 
vioane cu reacție zboară deasupra 
cimitirului.

Este intonat imnul național al 
S.U.A. In fata sicriului defilează o 
companie de onoare. Răsună salve 
de tun. In sunetele unui imn mi
litar, drapelul S.U.A., cate acope
rea sicriul, este strlns și inmînat 
doamnei Kennedy. Sicriul cu cor
pul neînsuflețit al lui John Ken
nedy este apoi coborît în mor- 
mîfit. In fața mormlntului soția 
președintelui defunct aprinde o 
flacără care va arde zi și noapte. 
O plooie de flori lansată dintr-un 
avion cade încet pe pămînt în ju
rul mormîntului celui care ă fost 
cel de-al 36-lea președinte al 
S.U.A.
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Cnvîntarca tovarășului fihcorghc (jliconțlilu-Dcj
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toate ramurile economie^ dotarea 
' lor cd mașini și ntfeje dirt cele 

mai perfecționate, îmbunătățirea 
continuă 3 pregătirii profesionale 
a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, creșterea pe aceste baze 
a productivității muncii, ridicarea 
calității produselor ta nivelul ce
lor mai reușite realizări de pe pia
ța mondială — probleme de în
semnătate esențială pentru desfă
șurarea cu succes a întregii con
strucții economice.

Dispunând de o bază tehnică 
materială în continuă creștere, a- 
gricultura cunoaște un puternic 
avînâ și satisface pe deplin ne
voile de consum ale populației, de 
materii prime agricole pentru in
dustrie și alte necesități ale eco
nomiei naționale.

Obiectivele concrete care stau 
în etapa actuală în fața agricultu
rii constau în dezvoltarea inten
sivă și multilaterală a producției 
agricole, ridicarea gradului de me
canizare a lucrărilor, sporirea pro
ducției de îngrășăminte chimice, 
pregătirea cadrelor de specialiști 
cu înaltă calificare, aplicarea lar
gă a cuceririlor științei — în sco
pul asigurării unei abundente tot 
mai mari de produse agroalimen- 
tare.

Rezultatele obținute în dezvol
tarea întregii economii naționale 
au dus la creșterea considerabilă 
a venitului național, refleetîndu- 
se în ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
în mărirea ealariului real al mun
citorilor, tehnicienilor, inginerilor 
și funcționarilor, sporirea venitu
rilor țărănimii colectiviste, în îm
bunătățirea aprovizionării popu
lației de la orașe și sate. Se în
făptuiește un vast program de 
construcții de locuințe ; statul a- 
locă an de an fonduri tot mai mari 
pentru nevoile sociale, cheltuind 
aproape un sfert din buget pen
tru învățământ,, cultură și ocroti
rea sănătății.

Un important factor de progres 
al țării este participarea activă a 
maselor Ia conducerea treburilor 
obștești, la rezolvarea problemelor 
dezvoltării economiei, culturii, 
vieții sociale ; însuflețiți de patrio
tism, oamenii muncii își pun cu 
devotament întreaga energie în 
slujba prosperității Republicii 
Populare Romîne.

Valorificând la maximum pro
priile resurse și posibilități, po
porul romîn folosește totodată pe 
deplin avantajele relațiilor de co
laborare și întrajutorare tovără
șească cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste în intere
sul dezvoltării accelerate a țării 
noastre și al întăririi sistemului 
socialist mondial în ansamblu.

Tovarăși,
In cursul vizitei noastre este 

prevăzut să se semneze acordul 
cu privire la construirea marii 
centrale hidroenergetice de la 
Porțile de Fier, a cărei construc
ție a fost hotărîtă în cadrul con
vorbirilor romîno-iugoslave de la 
București și Brioni din 1956.

Realizarea acestui mare obiectiv 
cu o putere instalată de peste 2 
milioane kW și o producție de e- 
nergie electrică de peste 10 mili
arde kWh anual va contribui la 
asigurarea satisfacerii de perspec
tivă a cerințelor mereu crescînde 
de energie electrică ale celor două 
țări. Totodată, amenajările din 
zona Porților de Fier vor permite 
îmbunătățirea condițiilor de navi
gație pe Dunăre, creînd posibili
tatea sporirii considerabile a tra
ficului fluvial.

Acordul și celelalte documente 
privind construirea și exploatarea 
hidrocentralei și a sistemului de 
navigație de la Porțile de Tier 
sînt o expresie a respectării prin
cipiului deplinei egalități a R. P. 
Romîne și R.S.F. Iugoslavia în va
lorificarea acestei importante sur
se hidroenergetice.

Și în trecut specialiștii romînl 
și iugoslavi au studiat sectorul 
cataractelor de pe Dunăre, pentru 
captarea marilor energii pe ears 
le dezvoltă aici apele fluviului. 
Dar pe atunci cu mijloacele atît 

de reduse de oare dispuneau ță
rile noastre, aceste proiecte nu 
puteau părea decît utopii. Astăzi 
însă a venit vremea ca asemenea 
planuri să intre în faza înfăptuirii 
practice; împreună vom transfor
ma „Cazanele" Dunării î itr-un Iz
vor bogat de energie electrică, da 
lumină și forță spre folosul am
belor noastre popoare !

Doresc cu acest prilej să trans
mit felicitările noastre proiectan- 
tilor și celorlalți specialiști iugo
slavi și romîni pentru studiile șl 
cercetările aprofundate pe care 
le-au întreprins, depunînd un ma
re volum de muncă, de a găsi cele 
mai avantajoase soluții de utili 
zare maximă a potențialului ener
getic al Dunării în această zonă.

Ei au așezat o bună temelie 
viitoarei hidrocentrale — temelia 
prieteniei și colaborării tovără
șești. Va fi în continuare rîndul 
proiectanților, constructorilor, men
torilor să dezvolte această colabo
rare, să o facă să rodească mai 
departe în trăinicia barajului, în 
perfecționarea instalațiilor hidro
centralei, în miliardele de kWh 
oare se vor adăuga anual produc
ției de energie electrică din țările 
noastre 1

In ce privește ansamblul legă
turilor economice dintre țările 
noastre, a sporit schimbul de măr
furi între R. P. Română și R.S.F. 
Iugoslavia, a crescut volumul și 
s-a lărgit gama produselor livrate 
reciproc. Cu toate acestea, pro
gresele în relațiile economice nu 
sînt încă la nivelul posibilităților 
de care dispun cele două țări ; e- 
xistă condiții pentru adîpcirea co
laborării și intensificarea schimbu
rilor comerciale. Desfășurarea tra
tativelor pe care le purtăm într-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere 
si cordialitate cu conducătorii iu
goslavi ne întărește convingerea 
că relațiile dintre țările noastre 
vor cunoaște o continuă dezvol
tare în viitor.

Se dezvoltă colaborarea în do
meniul tehnicii, al schimbului de 
valori culturale, în domeniul ști
inței, învățămîntului, a artelor. 
Acordăm toată importanța con
tactelor, extinderii relațiilor între 
organizațiile obștești, schimburilor 
de vizite, care duc la o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

Toate acestea contribuie la în
tărirea prieteniei frățești dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia, în interesul .popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului I

Tovarăși,
Cea mai arzătoare problemă a 

contemporaneității este apărarea 
păcii. Așa cum este cunoscut, în 
zilele noastre, într-o perioadă eînd 
fertilitatea geniului uman și-a gă
sit expresia în minunatele realizări 
care ar putea asigura o înflorire 
fără precedent a civilizației, ome
nirea este expusă celor mai grave 
primejdii din întreaga sa istorie.

Țările socialiste văd în apăra
rea păcii o sarcină primordială, 
pentru că ele sînt conștiente de 
urmările catastrofale ale unui con
flict mondial termonuclear, pentru 
că ele sînt exponentele viitorului 
omenirii și acest viitor nu tre
buie înmormântat sub cenușă ra
dioactivă, pentru că ele făuresc o 
societate nouă, înfăptuiesc o vastă 
operă de construcție care este 
strâns legată de menținerea și con
solidarea păeii.

Popoarele romîn și iugoslav Cu
nosc bine ce înseamnă războiul, 
sînt popoare însercate de istorie. 
Ele au plătit din greu în trecut 
uneltirile agresive ale puterilor 
imperialiste și politica antinațio
nală a propriilor guverne, au dat 
mari jertfe în ceâe două războaie 
mondiale, au cimentat cu sânge 
tot ce înfrumusețează și îmbună
tățește astăzi viața lor.

Cu prilejul vizitei în Iugoslavia 
am putut cunoaște bine dorința 
vie de pace a popoarelor Iugo
slaviei.

Poporul romîn prețuiește con
tribuția pe care Iugoslavia prie
tenă o aduce Ia întărirea păcii In 
lume, la afirmarea principiilor 
coexistenței pașnice, la promova
rea unor relații de înțelegere — 

obiective pentru care militează de 
asemenea R. P. Romînă ca și cele
lalte țări socialiste.

Țările noastre împărtășesc deo
potrivă convingerea că în zilele 
noastre există posibilitatea reală 
a preîntîmpinării unui nou război 
mondial, — convingere izvorâtă 
din analiza realităților lumii de azi 
și care dă popoarelor un țel dar. 
le însuflețește în luptă. întreaga 
experiență a perioadei postbelice, 
Învingerea unui șir de crize deo
sebit de primejdioase pentru pa
cea lumii, învingerea unor focare 
locale de război, faptul că, oricîte 
zigzaguri ar cunoaște mersul e- 
venimentelor, forțele păcii câștigă 
teren și își accentuează superiori
tatea toate demonstrează că e- 
poca noastră a dat naștere nu nu
mai unor mijloace destructive fără 
precedent, dar și unor forțe imen
se capabile să impună voința po
poarelor de a asigura menținerea 
păcii.

Statornicirea unei păci trainice 
în lume nu este desigur o sarcină 
ușoară, dar, așa cum a arătat is
toria, o cauză mare generează e- 
nergii mari. Și asemenea energii 
mari și unite sînt necesare, căci 
cercurile imperialiste agresive nu 
cedează de bună voie teTenul, nu 
renunță la politica cursei înarmă
rilor și războiului rece, menține
rii blocurilor militare și bazelor 
pe teritorii străine, imixtiunii și 
Intervențiilor împotriva indepen
denței și libertății popoarelor.

Tot mat clar devine pentru ma
joritatea covîrșitoare a omenirii eă 
astăzi există o singură politică 
internațională justă și rațională — 
coexistența pașnică a celor două 
sisteme social-politice mondiale.

De aci aprobarea și sprijinul de 
oare se bucură eforturile neobo
site ale Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste pentru 
promovarea principiilor coexisten
ței pașnice — linia generală a po
liticii lor externe. Răspunzând in
tereselor întregii umanități aceste 
principii sînt susținute de nume
roase țări iubitoare de pace, de 
forțe largi democratice și progre
siste, de cercuri ale opiniei pu
blice cu diferite concepții politice 
sau convingeri ideologice — un 
important rol avînd noile state 
independente, care se manifestă 
activ pe arena politică, acționând 
pentru destindere, pentru soluțio
narea pașnică a diferendelor, pen
tru întărirea păcii.

Principiile coexistenței pașnice 
au călăuzit și călăuzesc cu con
secvență activitatea R. P. Romîne 
pe arena internațională. In mod 
perseverent țara noastră s-a pro
nunțat și se pronunță pentru mic
șorarea încordării, pentru, rezolva
rea pașnică a problemelor litigi
oase prin tratative duse cu răb
dare și stăruință, pentru înțelege
re și colaborare între state, pen
tru apropierea între popoare; R. P. 
Romînă sprijină orice acțiune con
structivă, orice acțiune eoncretă 
de natură să însănătoșească clima
tul internațional, să întărească în
crederea între state, să conducă 
Ia destindere, la întărirea păcii.

Guvernele țărilor noastre dau o 
apreciere identică dezarmării ge
nerale și totale ca probiemă-eheie 
a vieții internaționale, mijloc ra
dical pentru excluderea posibilită
ților de ducere a războiului. Spre 
acest obiectiv există o singură 
cale realistă — calea măsurilor 
concrete, care să apropie pas cu 
pas, treaptă eu treaptă, înfăptui
rea acestui imperativ major al 
vremurilor noastre.

Este bine cunoscută satisfacția 
cu care a fost salutată de cele mai 
Іатді cercuri ale opiniei publice 
mondiale Tratatul de la Moscova 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare în eele trei medii, — tra
tat semnat și de țările noastre, 
încheierea sa constituie un suc
ces al forțelor păcii și al politicii 
de coexistență pașnică, sn pas în 
direcția slăbirii încordării, ereînd 
premise pentru abordarea șl a al
tor probleme internaționale spi
noase.

Desigur acest Tratat mi rezolvă 
eareinile principale ale preîntîm
pinării unui nou război mondial. 
Considerăm că în vederea reali

zării de noi pași către destindere 
trebuie depuse toate eforturile 
pentru soluționarea unor probleme 
de deosebită acuitate ca încetarea 
oricăror experiențe cu arme nu
cleare, interdicția producției aces
tor arme și lichidarea stocurilor 
existente, prevenirea răspîndirii 
lor în lume, crearea de zone de- 
nuclearizate, încheierea tratatului 
de pace german și normalizarea 
pe această bază a situației Berli
nului occidental, precum și alte 
probleme internaționale la ordinea 
zilei.

Pornind de Ia premisa că toate 
statele mari sau mici sînt nu nu
mai egale în drepturi, dar au și 
datoria comună de a-și aduce fie
care propria contribuție la des
tindere, guvernul R. P. Romîne a 
propus realizarea unei înțelegeri 
între statele din sud-estul Euro
pei, a militat și va milita continuu 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a conviețuirii, a păcii și 
colaborării. Aceste propuneri s-au 
bucurat de aprobarea și sprijinul 
țărilor socialiste din Balcani, în 
tre care R.SLF. Iugoslavia. Ne ex
primăm convingerea eă în toate 
țările din această parte a lumii se 
va impune pînă la urmă înțelege
rea Intereselor lor comune pentru 
dezvoltarea largă a unor relații de 
colaborare pașnică, bună vecină
tate și prietenie.

Poporul гопйп urmărește cu 
toată simpatia lupta dreaptă de 
eliberare națională a popoarelor 
din Asia, Africa, America Latină. 
Noile state, precum și popoarele 
încă subjugate de colonialism nu 
au prieteni mai buni, mai de nă
dejde decît țările socialiste, care 
le acordă un puternic sprijin atît 
în lupta de eliberare, cît și în e- 
forturile pentru consolidarea inde
pendenței. Solidaritatea dintre ță
rile socialiste și forțele mișcării 
de eliberare națională este cheză
șia lichidării depline a colonialis
mului în toate manifestările sale, 
chezășia libertății noilor etate, a 
dreptului popoarelor lor de a dis
pune de propria soartă, răspunde 
intereselor păcii și progresului so
cial în lumea întreagă.

O mare importanță pentru îm
bunătățirea climatului internatio
nal ar avea dezvoltarea largă a 
comerțului și în general a rela
țiilor economice mondiale. Avînd 
convingerea că asemenea legături 
constituie un factor pozitiv care 
crează putința de apropiere între 
state și consolidează pe plan e- 
conomic bazele coexistentei paș
nice, țara noastră duce o politică 
de lărgire a schimburilor corner- 
cia’le, științifice și culturale cu 
toate statele fără deosebire de o- 
rînduire socială, pe principiile e- 
galității și avantajului reciproc. 
Viitoarea conferință mondială pen

Vizitele din cursul zilei de teini
ZENITA 25. De la trimișii spe

ciali Agerpres).
Luni dimineața, delegația de 

stat a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R.; a vizitat în orașul 
Saraiievo cartiere de locuințe șl 
monumente istorice.

Membrii delegației însoțiți de 
Djuro Pucar, secretar al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Bosnia 
și Herțegovina, Rato Dugonioi, 
președintele Skupștinei republica
ne, și de eelelalte persoane ofi
ciale iugoslave s-au îndreptat apoi

★

ZAGREB 25 (Agerpres).
Delegația de stat a R. P. Romîne 

condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R. a 
sosit luni seara la Zagreb, capitala 
R. S. Croația.

Pe peronul gării Zagreb, împo
dobită cu drapelele de stat romî 
nești și iugoslave delegația a fost 
întâmpinată de Ivan Kraiacici, pre
ședintele Skupștinei R. S. Croația, 
Mika Spiliak, președintele Vecei 
Executive a R. S. Croația, dr. Io- 
sip Hrncevici, președintele Tribu- 

tru problemele comerțului ar putea 
aduce o importantă contribuție po
zitivă la eliminarea diferitelor res
tricții, clauze discriminatorii, rezi
duuri ale războiului rece, care stân
jenesc extinderea normală a rela
țiilor economice internaționale.

Tovarăși,

Noi trăim în epoca minunată în 
oare socialismul s-a transformat 
dintr-o teorie abstractă într-o rea
litate vie, puternică, cu rol de
terminant în evoluția istorică, în 
care forțele înnoirii lumii cresc șt 
se afirmă viguros, în care ideile 
păcii, democrației și progresului 
cuceresc mase din ce în ce mai 
largi deschizând omenirii largi 
perspective însorite de viitor. Po
poarele noastre, între multe alte 
lucruri comune, au o zicătoare a- 
semănătoare plină de înțelepciune. 
Dv. ziceți „unirea este cea mai 
tare fortăreață", iar noi „unirea 
face puterea". Acțiunea unită a tu
turor țărilor socialiste, coeziunea 
mișcării comuniste sub steagul 
marxism-leninismului, al interna
ționalismului proletar, unitatea de 
luptă a mișcării muncitorești, a 
clasei muncitoare internaționale și 
mișcării de eliberare națională a 
popoarelor, a tuturor statelor iu
bitoare de pace, a întregului front 
mondial al forțelor care militează 
pentru pace și democrație — a- 
ceasta este chezășia progresului 
social și al victoriei cauzei păcii 
în lumea întreagă. ' ■>

A depune eforturi neobosite 
pentru întărirea continuă a unită
ții tuturor acestor forțe, în aceasta 
vedem o îndatorire supremă fată 
de propriul popor și față de toate 
popoarele lumii I

Dragi tovarăși,

Sîntem Gonvinși că întîlnirile 
călduroase cu populația țării dv., 
schimburile de vederi și discuțiile 
sincere și cordiale cu conducătorii 
R.S.F. Iugoslavia, acordurile ce ur
mează a fi încheiate vor avea re
zultate fructuoase, vor ridica pe 
o nouă treaptă, superioară, rela
țiile frățești dintre tăriile noastre, 
vor aduce o contribuție importan
tă la întărirea colaborării și prie
teniei dintre popoarele romîn și 
iugoslav.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, ca 
în numele întregului popor român 
să vă urăm încă o dată din toată 
inima, dv. și tuturor oamenilor mun
cii din Iugoslavia spor Ia muncă, 
fericire, succese continue în con
strucția socialistă, în înflorirea 
patriei dv. și în apărarea păcii.

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre poporul romîn și popoa
rele din Iugoslavia I

Trăiască cauza socialismului și 
păcii în lume !

spre Combinatul siderurgic de la 
Zenița, unul din centrele impor
tante ale industriei Iugoslaviei.

In marea hală a noii secții me
canice a avut loc un miting în 
cinstea delegației de stat a R. P 
Romîne, la care a-u participat peste 
8 000 de muncitori ai combinatului.

Primit cu ovații îndelungate a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze înde
lungate și ovații.

★ ★
naiului constituțional al R. S. 
Croația și alte persoane oficiale.

In cinstea oaspeților răsună sal ■ 
ve de salut. Se intonează imnu
rile de stat al R. P. Romîne șl 
R.S.F. Iugoslavia. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, împreună cu 
Ivan Kraiacici trec în revistă com
pania de onoare. Un grup de copii 
oferă buchete de flori membrilor 
delegației.

In piața din fața gării și pe 
străzile orașului, împodobit săt- 
bătorește, zeci de mii de locuitori 
au salutat cu multă căldură pe 
solii poporului romîn.
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