
E iar anotimpul adolescent, 
Cu streșini susurătoare».
In marea de muguri pătrund, 

afluent.
Ca-ntr-o verde lumină de mare..

Și iarăși întâiul de Mai a venit, 
Cu volburi de floare-nspumată. 
Sub falduri de flamură, 

tot ce-am clădit 
Mai limpede parcă 9e-arată.
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Orgao ai Comitetului orășenesc Petroșani ai P.G.R. și ai Sfatului popular orășenesc

LUMINA 
LUI

ÎNTÎI MAI
Eutuziasmului cu care 

întregul nostru popor 
muncește pentru înflori
rea patriei sale socia
liste, bucuriei 
din satisfacția 
succese obținute 
ra de construire 
ții noi, primăvara le a- 
lătură covoare de ver
deață și flori, prospeți
mea cîmpiilor și păduri
lor renăscute spre a în- 
măpunchea un minunat 
cadru pentru marea săr
bătoare de la 1 Mai, Ziua 
solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

Năzuințele de libertate 
și progres care au ani
mat de-a lungul atitor 
decenii sărbătorirea zi
lei de 1 Mai, idealurile 
pentru care au luptat și 
s-au jertfit cei mai buni 
fii ai poporului au de
venit astăzi o realitate 
vie.' Pentru prima oară 
în acest an, sărbătorim 
ziffi» de 1 Mai purtînd 
păîicarte pe care am țe
sut cu litere de foc : 
„Trăiască scumpa noas
tră patrie, Republica So
cialistă România !". Da, 
în patria noastră socia
lismul a învins deplin, 
întregul popor, strîns 
unit în jurul gloriosului 
nostru partid 
făurește 
neobosită, 
societate 
de epoca 
victorios.

Traducînd neabătut in 
viață politica partidului 
de industrializare socia
listă, de cooperativizare 
a agriculturii, masele 
muncitoare au schimbat 
înfățișarea țării, au pus 
în slujba fericirii po
porului imensele ei bo
gății, au făcut cunoscute 
departe peste hotarele 
țării marile succese ale 
industriei, științei, tehni
cii și culturii românești. 
Stăpîn pe destinele sale, 
încrezător in propriile 
torțe, poporul nostru 
muncește cu avînt pen
tru înfăptuirea progra
mului multilateral de în
florire a României : 
liste elaborat de 
greșul al IX-lea al ] 
continuînd astfel 
treaptă superioară 
cesul desăvîrșirii 
strucției socialiste.

Oamenii muncii

Valea Jiului sînt mîndri 
de faptul că, alături de 
întregul popor, pot ra
porta partidului și gu
vernului succese de sea
mă în înfăptuirea preve
derilor noului plan cin
cinal. Colectivele între
prinderilor și unităților 
economice sărbătoresc 
ziua de 1 Mai cu planul 
de producție îndeplinit. 
De la începutul anului 
și pînă în prezent, mi
nerii bazinului nostru 
carbonifer au dat patriei, 
în afara sarcinilor de 
plan, 22 500 tone de căr
bune cocsificabil și e- 
nergetic, realizînd în a- 
celași timp economii la 
prețul de cost de peste 
6 milioane lei. Cantita
tea de 6 milioane kWh 
energie electrică dată 
peste plan de energeti- 
cienii Paroșeniului, 
portantele realizări 
ținute de muncitorii 
restieri, de textiliștii 
Ia Viscoza Lupeni, 
metalurgiștii de 
U.R.U.M.P., 
rii feroviari, de

Și iar sînt un strop fericit 
ce plutesc

In valul mulțimii. Aproape 
Sînt ritmul istoriei, 

muncitoresc,
Și una-s cu marile ape.

MARIA BANL'S
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roase alte colective al
cătuiesc — alături de
realizările minerilor —
un minunat buchet de

care oamenii 
Valea Jiului 

înfrumusețează : 
1 Mai. Aceste 
constituie o vie 
a entuziasmului 
niciei cu care

ziua de 
succese 

mărturie 
. și hăr- 
i colecti

vele minelor și întreprin
derilor noastre desfășoa
ră întrecerea socialistă 
în întâmpinarea celei 
de-a 45-a aniversări a 
gloriosului nostru partid, 

înfăptuind cu succes 
programul elaborat de 
partid de dezvoltare 
multilaterală a economiei 
și culturii, de înflorire a 
României socialiste, po
porul nostru își aduce 
din plin contribuția Ia 
întărirea sistemului so
cialist, care exercită o 
puternică influență asu
pra conștiinței popoare
lor din întreaga lume, 
întregul viitor aparține 
socialismului pentru că, 
sub gloriosul său steag, 
animați de 
a ideilor 
muncii de 
își unesc strîns rindurile 
in lupta pentru pace, li
bertate și progres

In însuflețită și rodnica în
trecere ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 8 Mai, colec
tivele unităților economice din 
Valea Jiului se prezintă la 
demonstrația de ziua oameni
lor muncii cu succese semni
ficative.

G 000 000 kWh energie elec
trică mai mult decît prevedea 
planul, a economisit 265 tone 
combustibil convențional și a 
realizat 471 000 lei economii 
la prețul de cost.

2 500 mc bușteni de gater, 
c cherestea de răși- 
alte produse. S-au e- 
sectoarele Cîmpu lui 
Roșia.

A D U N A R I
FESTIVE

F.F.â. „Viscoza“ Lupeni

marea forță 
sale, oamenii 

pretutindeni

social.

Combinatul carbonifer. 
Valea Jiului

Minerii de la Lonea, Uri- 
cani, Aninoasa și Lupeni au 
îndeplinit înainte de termen 
angajamentele de întrecere. 
Pe întregul bazin carbonifer 
s-au extras în plus 22 500 to
ne cărbune cocsificabil și e- 
nergetic, productivitatea a fost 
depășită cu 40 kg cărbune pe 
post, obținîndu-se peste 6 mi
lioane lei economii suplimen
tare la prețul de cost.

.Filatorii din, Lupeni au reu
șit să îndeplinească angaja
mentele si să depășească, du
pă patru luni de muncă, sar
cinile de plan cu 4 700 kg fi
re de mătase, 22 400 kg sul
fura de carbon, să obțină 
177 000 lei economii la pre
țul de cost.

I. F. Petroșani

I. E. C. Paroșeni
Colectivul energetici'enilor 

din Paroșeni a livrat în siste
mul energetic national cu

Muncitorii și tehnicienii ex
ploatărilor forestiere raportea
ză că sarcinile de plan pe 4 
luni au fost în’deplinite înain
te de termen, depășindu-se 
prevederile la producția glo
bală cu 2 500 000 lei. Prin spo
rirea productivității muncii cu 
8 la sută s-au dat peste plan

1 000 m 
noase și 
vidențiat 
Neag și

alte adunări 
sărbătoririi

constructori.

Grupul 2 construcții
Petroșani

Constructorii de pe șantie
rele Văii Jiului, care ridică o- 
biective social-culturale, au 
terminat 218 apartamente la 
Petrila, Petroșani, Vuican, Lu
peni.

1.0.1.L Petroșani
A depus eforturi susținute 

pentru realizarea cu cinste a 
angajamentelor de întrecere. 
In perioada ianuarie-aprilie, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 9,38 la sută, planul 
producției globale a fost de
pășit cu 280 000 lei, dîndu-se 
peste sarcinile de plan 800. 
mp binale, 5 000 kg vată in
dustrială, precum și mobilă 
diversă.

Ieri, au avut Ioc 
festive consacrate 
zilei de 1 Mai.

Sute de mineri,
preparatori și alți oameni , ai 
muncii au fost prezenți în sală 
Palatului cultural din Lupeni 
unde a luat cuvîntul tovarășul 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani.

Vorbitorul a scos în evidență 
activitatea plină de elan a oa- - 
manilor muncii din Valea Jiu
lui desfășurata pentru tradu
cerea în viață a istoricelor
hotărîri ale celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., succesele 
obținute de ei in îndeplinirea 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialista în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a. 
partidului.

La adunările de la I. M. Pe
troșani și Petrila au vorbit to
varășii Pîinișoară Titus și Kar- 
pinecz loan, secretari ai Comi
tetului orășenesc de. partid Pe
troșani; la Urioani — tovară
șul David Gavrilă, președintele 
C.L.S. Petroșani, iar la Vulcan 
— tovarășul Blaj Traian, pre
ședintele Sfatului popular al 
orașului Petroșani.

FRUMOASĂ CASĂ DE CULTURĂ DIN PETROȘANI. Aflată în ultimul stadiu de finisaj, în preajma inaugurării, moderna clădire din beton și stâdă cointâteie o 
podoabă a orașului nostru.
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Tinerețea și primăvara Lupeniului.

î M P L I
Intr-o locuință obișnuită de pe 

Strada „Filimon Sîrbu" din Lupeni 
o mamă aștepta sosirea celor patru 
copii ai săi. „Copiii" stabiliseră, să 
se întîlnească acolo in seara sfâr
șitului de aprilie, ca de obicei în 
preajma marii lor sărbători, pen
tru a ciilsti memoria tatălui lor, pe 
care 31 pierduseră la o vîrstS fra
gedă. Ca un simbol al acestei cin
stiri, în capul mesei se afla un 
scaun gol, ocupat cu ani in urină 
de capul familiei. Macea Ioan, stu
dent la I. M. Petroșani și Mihai, 
elev la cursul seral al liceului din 
Lupeni au sosit primii. Apoi veni
seră cele două surori, una profe
soară și cealaltă tehniciană. Așezați 
la masă și mingîiați de privirea fe
ricită a mamei, patru tineri discu
tau despre preocupările lor. După 
ani de învățătura ,-și muncă perse
verentă, deși deveniseră oameni sti
mați și apreciați in colectivele în 
care muncesc, ei năzuiau spre noi 
împliniri. Iar în Lupeni, aidoma lor, 
se află mulți alții. In fiecare an, in 
intineritui oraș al minerilor, fiii u- 
nor simpli muncitori devin profesori 
ca Munteanu Vasile, agronomi salt 
medici ca Tordoi Alexandru și Cson- 
tos Iosif, ingineri ca fopescu loan 
Si Petruța Viorel, iar alții absolvesc 
scoli de maiștri sau cursuri de ca
lificare și de ridicare a calificării. 
Ca alifia alti oameni ai muncii din 
patria noastră socialistă, ei și-au îm
plinit visurile tinereții; datorită con
dițiilor minunate de care se bucură

IN ÎNTÂMPINAREA zilei tineretului

Trei din cei 14000
h.Ț e mai despart 

doar două zile 
de sărbătorirea ¿.ilei 
tineretului. Deci, o zi 
închinată viitorului țâ
rii. Tinerețea este virs- 
ta învățăturii, a roman
tismului și a dragostei 
dinții, a alegerii profe
siunii, a primului bu
letin și sărbătoririi ma
joratului; e virsta în- 
tilnirii cu uzina, mina, 
șantierul, iabrlca, cate
dra sau laboratorul. 
Tinerii Văii Jiului își 
afirmă prezenta stator 
nici mînuind cu price
pere pikamerul, mistria, 
ierăstrăul electric, stă- 
ginind strungul, tabloul 
de comandă ori plan
șeta. Educați de partid 
în spiritul ataș-imentu- 
lui protund iată de po
por și fată, tinerii Văii 
Jiului — mineri, mita- 
lurgiști, energetic ieni, 
lilatori. iorest'eri. cefe
riști sau constructori 
se află, alături de ti
neretul patriei, in pri
mele rînduri ale con
structorilor noii socie
tăți, dovedind talent, 
elan, energie creatoare 
și optimism specifice 
vtrstei.

fjn tinăr de stătu- 
** ră potrivită, cu 

mușchi puternici și 
zîmbetul pe fața. înar
mat cu pikamerul și 
casca ar ti un modei 
nimerit pentru o sculp
tură intitulată „Tinăr 
miner". Numele său. 
MAN NICOLAE II. In 
1961 era încă vagone
tar, ta IrontaJul secto
rului I al minei Ani- 
noasa. In urmă cu pes
te un an a absolvit 
școala de muieri și a

fost avansat șei de 
schimb; la același fron
tal. In martie a mai 
urcat o treaptă a răs
punderii; curiad după 
ce s-a întors de la 
conferința regională 
U.T.C. a iost numit șei 
de brigadă. împreună 
ea ortacii săi, lucrează 
deja la ai doilea ioc 
de muncă și rezultate
le sint loarle bune. O 
mențiune nu lipsită de 
interes; Alan Nicolao 
este cel mai tinăr mi
ner șei de brigadă din 
bazin.

fl in cauza siluetei
LJ cam subțiratici, 

colegii ii spun „chibri- 
tel" dat lata nu se su
pără. Dimpotrivă, este 
aceeași colegă plină de 
viată, modestă, sirguin 
cioasă și exuberantă. 
Așa afli repede că 
ONCIU TEODORA este 
pasională de muzică, 
literatură, teatru, film, 
pictură, sculptură, ex
cursii și... animale. Pte- 
terihțele ei se îndreap
tă . către biologie și 
chimie dar iubește mutt 
și fizica. matematica. 
Explicabil, avînd In 
vedere că are de girul 
să se dedice biologiei. 
(„Doresc să mă iac 
cercetătoare"). Pînă aici, 
nimic deosebii. ¡ Dar 
faptul că nu. are nota 
9 decit ia educafie fi
zică și, in rest, zece 
pe toată linia, este lo
tuși ceva aparte...

T n ultimii dai ani, 
militarii unității 

de pompteri din Petro
șani au salvat multe

N II R II
toți cei care vor să învețe și știu 
să persevereze. Viața minerilor din 
Lupeni și a familiilor lor cunoaște 
împlinirea năzuințelor spre fericire, 
capătă noi sensuri. Iar orașul însuși 
se dezvoltă necontenit. Cine ar re
cunoaște azi vechea așezare a mi
nerilor ?

Aproape jumătate din suprafața lo
cuibilă a orașului de azi o consti
tuie cartierele noi de blocuri. Dato
rită ajutorului acordat de stat, în 
anii puterii populare 156 de mineri 
și-au construit locuințe proprii. Re
țeaua de școlarizare s-a lărgit cu 
26 de săli de clasă. Numai, in ulti
mii cinci ani suprafața locuințelor 
proprii și de stat construite a cres
cut cu 111 000 mp. In mii de apar
tamente, bucurîndu-se de un confort 
la care nici nu visau minerii în tre
cut, familiile lor își fac tot atitea 
planuri optimiste pentru viitor A- 
mintirea casiuoului, accesibil doar 
patronilor din administrația minei, a 
dispărut pentinu totdeauna. In să> le 
clubului sindicatelor din localitâle 
sute de muncitori, tehnicieni și in
gineri își valorifică aptitudinile și 
talentele, au posibilitatea să-și pe
treacă timpul liber in mod util și 
plăcut. In locul unicului cinema
tograf din localitate an apărut pînă 
in prezent cinci.

Sub conducerea partidului viața 
Lupeniului — crimpei din imensul 
șantier înnoitor al târî - -*-a schim- I
bat din temelii.

V, STRALȚ

vieți omenești și bu
nuri In valoare de mi
lioane de iei. Militarii 
care lși satisfac aici 
stagiul militar sint toii 
tineri destoinici. Unul 
dintre ei, sergentul 
CONSTANTIN MIEI Al. 
un băiat mărunțel, pis
truiat și... timid, a ară
tat. cu prilejul inter
vențiilor, că posedă o 
bună pregătire politică 
și proiesionalâ. că res
pectă întocmai jurămiri- 
tul militar. Inițiativa, 
curajul, spiritul de sa
crificiu de care a dar 
dovadă In atîtea riti- 
duti i-ati fost răsplăti
te cu două distincta ■ 
„Militar de irurile" șl 
.,Fruntaș ut paza con
tra incendiilor".

1J ii miner, o elevă 
și un militar. Doar 

trei din cei peste 14 000 
de uteciști ai orașului 
nostru; 7 000 dintre ei 
sini participant! activi 
la Întrecerea socialistă, 
aproape 2 000 sin! pur
tători al steluței de 
fruntaș, peste 100 s-au 
încadrat in tirului ino
vatorilor. Au cu tofii o 
trăsătură comună : con
tribuie cu entuziasm la 
acțiunile de muncă pa
triotică, își verifică ro
mantismul in procesul 
muncii creatoare, con
tribuie cu hărnicie șl 
simplitate la întregirea 
irumusetilor și bogăți
ilor tării.

Frânase VETRQ

EVOCARE
Păstrez, cu pioșenia cuvenita I 

unei adevărate relicve, o ste
luța purpurie cu cinci colțuri. 
La fiecare început de primă
vară îmi aduce aminte de pri
mul 1 Mai liber.

Au trecut peste două dece
nii, de cină fJ.T.C.-iștii de a- 
tunci, înflăcărați de primăvara 
vieții noi, dăruian asemenea 
steluțe celor care plecau la 
.tradiționalul miting de l Mai 
la Surduc.

A lost prima stea purpurie 
cu cinci colturi pe cure am 
văzut-o strălucind pe ms de 
piepturi, atunci in ’45,

Adevăratul ei simbol Lam 
înțeles in anii ce a.u urmat.

Talentul și dorința de a pros
pera i-au determinat pe crea
torii steluțelor de odinioară, 
sa' făurească pe întregul cu 
prins al patriei socialiste ade
vărate .coiislelații, care să lu
mineze calea poporului roman 
spre bunăstare, fericire, spre 
culmile civilizație:.

Pe drumul Constelației feri
cirii pășim in dimineața a- 
ceasta ele mai și bucuria vie-th 
•întrupată in cîntec, ne zboară 
de pe buze peste munți și văi :

„Ride iarăși primăvara
Peste citapuri, peste plai, 
Veselia umple țara 
C-a venit iutii de Mai !" 

liberia KARPATIAN

Unde mergem ?
• In dimineața zilei de 1 Mai, 

fanfarele din Lupeni, Vulcan, Ani- 
uoasa, Lunca și Petrila vor che
ma, in sunet de alămuri pe cei 
ruiei și mari, să participe la mitin
gul și demonstrația oamenilor mun
cii de Ia Petroșani cu începere de 
la ora 9.

• După-amiază, in toate localită
țile Văii Jiului vor avea loc tradi
ționalele serbări eîinpenești.

• Pentru această manifestare săr
bătorească, la Petroșani s-au făcut 
amenajările necesare pe terenul 
din vecinătatea sălii sportive a 
i.M.P Formațiile artistice ale că
minelor culturale din Cimpa, Jieț 
și IsCruni, fanfara, iormația de mu
zicuțe ale clubului sindicatelor pre
cum și orchestra de muzică ușoa
ră au pregătii in acest scop un re
pertoriu bogat pe care îl vor pre
zenta publicului petroșănean.

• Ca și în Petroșani, in lo
calitățile Petrila, Aninoasa, Vul
can, Lupeni și Dricarii, pe locuri 
bine cunoscute de localnici, vor 
avea loc serbări cimpenești.

LA 2 MAI
• Iu această zi de sărbătoare a 

tineretului patriei noastre, în toa
te localitățile Văii Jiului vor avea 
loc întreceri cultural-arlistice și 
sportive urmate de focuri de tabă
ră pentru pionieri, iar la Lupeni 
va avea loc carnavalul tineretu
lui.

• La Petroșani, Lupeni, Petrila. 
Vulcan și Urieanl, la ora 9, va a- 
vea loc deschiderea festivă a Zilei 
tineretului.

• Cap de afiș al întrecerilor 
sportive este meciul de fotbal din 
cadrul categoriei B dintre Minerul 
Lupeni și Jiul Petrila care va avea 
loc pe stadionul Minerul din Lu
peni la ora 16,30.

Cu prilejul zilei de 1 Mai 1966 și al celei de 
a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român, 
Consiliul local al sindicatelor, Comitetul executiv 
ai Sfatului popular orășenesc, Conducerea Com
binatului carbonifer „Valea Jiului", Conducerea 
Institutului de mine, Conducerea Depoului C. F. R. 
Petroșani felicită colectivele unităților economice 
și instituțiilor din Valea Jiului pentru succesele 
obținute în înfăptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noastră și le urează 
în viitor noi și iot mai mari realizări în produc
ție și în dezvoltarea activității științifice și cultu
rale.

Comitetul executiv al Sfatului popular orășe
nesc Petroșani adresează felicitări tuturor cetățe
nilor Văii Jiului pentru contribuția adusă la gos
podărirea și înfrumusețarea localităților, urîndu- 

Je multă sănătate și fericire în viață.
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V djorile cele mai mari ale omenirii se creează prin
* muncă. O muncă ce se vrea cinstită și-și dăruie 

satisfacțiile pe care le procură aceluia cure i se dăruie 
ei. E un cuplu de dăruire. Cinstire acestui cuplu, acum 
mai mult ca oricind, cinstire. Cinstire la noi și pretu
tindeni. La noi, care sărbătorim ziua muncii sub o stemă 
nouă iu care se oglindesc ,,miracolele" unui pămint pe 
care au trudit bunii și străbunii noștri, transformările 
acestea, de dimensiunile miracolului pentru alții, -sînt 
rezultatul prevăzut cu ani înainte, de gloriosul 
nostru partid.

Am luat Valea noastră. Valea cu oamenii ei, cei 
mai demni, cei mai reprezentativi, de la un capăt la 
altul, cu cîteva întrebări pe buze. Oamenii aceștia, 
combatanți pe timpurile de cărbune, creatori ai me
gawaților, cuceritori de pe schele ai înălțimilor, puri
ficatori ai comorii negre, chirurgi ai agregatelor și uti
lajelor, deținători ai cifrului tainelor științei, luminători 
ai miuților, maeștri ai pastelului vegetal citadin, — 
creează valori; valori ce dau dimensiuni timpului nos
tru. întrebărilor li s-au dai răspunsuri de către acești 
oameni, răspunsuri diferite dar conținind un eiement 
comun ; dragostea și respectul pentru muncă. Mai jos 
redăm aceste răspunsuri. Ele exprimă ginduri ou ca
racter de confesiune Intimă despre un sentiment robust 
și unanim: dorința de a se dărui cu generozitate unui 
ideal oare e scopul existenței partidului — fericirea 
celor mu (ți.

>1 U W < A
ÎN UNIVERSUL 
PREOCUPĂRILOR 
NOASTRE

o CE-I ADUCEȚI IN DAR SĂRBĂTORII MUNCII ?

■ AVEȚI SATISFACȚII ? CARE E IZVORUL LOR ?
H CE AȚI RĂSPUNDE LA UN COLOCVIU DESPRE 

VIITORUL PROFESIEI DUMNEAVOASTRĂ ?

La sărbătoare, 
cu sentimentul 
datoriei împlinite

m dl®8 din marea mul
țime a celor vrednici, 

pe cîțiva care ș.i ne lie In
terlocutori. Alegere grea, căci 
la solicitarea noastră puteau 
răspunde mii, fiecare aducfnd 
prinoșul său la sărbătoarea 
muncii. Primul interlocutor — 
FE1EȘ LADISLAt inginer șei 
adjunct le mina I.upehi.

-y Darul adus sărbătorii 
muncă ¡1 socotesi un dar ui 
colectiv ului acesta puternic 
și entuziast minerii, tehui 
eterii! și inginerii Lupe tirului. 
Bl, frtseanuui 3 500 tom-. car 
bune cocșiflcabil peste pl-ări 

mai mult cu 1 800 tone de
al angajamentul asumat in 
cinstea aniversării creării 
partidului. Partea mea de 
contribuite? Răspund de cinci 
sectoare de producție. Doltă 
din ele — 1 șt Uf s-uu 
clasat pe primele tocuri ir. 
întrecerea socialistă pe mină 
pe primul trimestru. Cea aia 
mare trenă din bazin arc pro
blemele ei. Sectorul 11. tic 
sub responsabilitatea mea. era 
una din aceste probleme. A- 
cum nu mai constituie pro
blemă. Sectorul IV — era 
alta. Are acum î 100 tone de 
cărbune peste plan. Plusul a 
cest a exprimă eforturile de
puse. eiiclența măsurilor de 
reorganizare și, hotâritor. tn- 
Irbducerea intr-umil din fton- 
tale a tehnicii noi —stilp: 
hidraulici și grinzi in conso
lă la. armare, transportor blin
dat - ¡apt care a lacul să 
crească de trei ori producția 
abatajului. Dacă am vreo sa
tisfacție pe care mi-o procu
ră munca ? Am. Convingerea că 
rodul căutărilor mele asidue 
găsește teren de aplicare și 
reduce, eforturile oamenilor 
tn abataje, e una din ele. 
Slut multe si toate se leagă 
de muncă. lai strădania și 
satisfacțiile mele sini o păr 
neică din munca și .satisfac
țiile coi'ect ivnlu1.

BtZDlC ȘTEFAN, sudor de 
Înaltă presiune ia termo
centrala Paroșeni .

— Raportăm de ziua so
lidarității internaționale a 
celor ce muncesc, termi
narea cu 10 zile mai de
vreme a reparațiilor la 
cazanul nr. 1, eu și to
varășii mei din echipă că
rora le aduc mulțumiri 
pentru dorința lor afirma
tă de a ne situa mereu 
printre fruntași.

Munca mi-a oferit multe 
bucum. Dar cea mai mare e 
aceea de a ii văzui crescînd 
sub ochii ine; ți cu partici
parea mea aceasta impună
toare uzina.

P’olectivu! preparației Co- 
roești are în palmare

sul său o performanță deose
bită . locul 11 pe ramură in

.mișcarea de inovații. Discu
tam cu unul din pionierii a- 
cestei mișcări creatoare, se
tul de echipa AVASILOAIE 
DUMITRU .... dft) secția spă
lare.

- Colectivul nostru e Iz
mir ca însăși uzina. Cu atil 
mai intense sínt insa stră
daniile nmenilor de la pre 
parație -reritiiu a se aiiirna 
ca uzina să ajungă la matu
ritate. Printre rezultatele a 
eestot strădanii se înscrie la 
ioc de Irurile inlăpluiiea an- 
gajameritului luat, in cinstea 
aniversarii partidului. Partea 
mea de coitiribuție la acest 
succes Constă în perfecționă
rile aduse in procesul de 
spălare urlri cele 12 inovații 
aplicate, in strădaniile e- 
cliipei ce a conduc de a se 
alinia in primele rí tufuri ăfe 
întrecerii.

3 intern la exploatarea 
miniera Dilja. Un tînăr 
brigada, poartă în gînd 
ambiție, de a se între

șef de 
nQbila
ce cu -dascălii săi ín ule mi
neritului,

SCRĂDEANU PETRE ne e
interlocutor.

- Aduc iii dar de 1 Mai 
! 3-itâ tone cărbune peste 
plan și cu aceasta, depășirea 
angajamentului anual al fu 
gărzii.

Satisfacția mea cea mai 
mare e aceea că am reu
șit să cîștig încrederea to 
varășîlor de muncă, ani
mați de aceeași dorință 
ca si mine ; să pășim spre 
realizări cit mai mari,

Ari! trese/.'.' hi școala 
doi mineri de frunte ai ba- 
ztnului — C r-stea Aurel ș. 
Düvid loan de la Aninoasa. 
ținta mea in viitor este să 
mă întrec cii ei. Să mă ridic 
ia nivelul măiestriei lor pro- 
iesionate, a! succeselor ce Ie 
•biin.

Munca ?
Un generator 
de esență umană

i ce mai înseamnă mun
ca în viața dumnea

voastră Zeci de răspun
suri ani primit m zeci de fe
luri, dar Ia un numitor co
mun. Munca e ut» perpetuii 
generator de esență umană. 
Interlocutorul nostru, POP 
ANDREI, maistru mecanic l.i 
mina Aninoasa, și-a întărit a- 
ceastă convingere după 35 de 
ani de muncă neîntreruptă.

Am 35 de aiii de acti
vitate. ciur nu mu simt obosit 
de muncă. Dimpotrivă-, fără 
ea iu-a,ș simji obosit, bdtriri. 
¿vana iioasiiâ e un organism 
cu mai midie „inimi“ — cont- 
presoate. ventilatoare, mașini 
de extracție. Am răspunderea 
t a aceste „inimi" să bală ia 
unison și tdru iritrerupere.

RĂSPUNDEREA ÎMI DĂ 
CONȘTIINȚA VALORII MELE 

DE OM. MUNCA A PICURAT 
AN CU AN ÎN MINE A- 
CEASTA VzLLOARE. ȘI DA
CA MA BUCUR DE APRE
CIEREA OAMENILOR E DA
TORITA MUNCII COT LA 
COT CU EI TIMP DE O 
VIAȚA.

Dorinja de periecf fanare 
m-a îndemnat, fa 44 de ani, 
să urinez, școala serală de 
maiștri. Hint uit om care mai 
tirziu sau mai devreme va 
trebui să închei cartea de 
muncă. Ar ii trebuit s-o tar
de uri un de zile.. Va veni și 
timpul acela,. Voi trăi insă 
cfiria respectivă eu mulțumirea 
că las in urma mea oameni 
nu numai butii stăpînitori ai 
tainelor meseriei ci și cu o 
înaltă conștiință a datoriei 
față de muncă.

• J nreșeni. Giganți și me
tamorfoză de energii.

leusiitne si intensitate — cu
ren’ electric. Liniile de forță 
ale megawaților trec iutii 
prin inimile oamenilor. Inter
locutorul nostru, inginerul MI
TĂ NICOLAF, șeful secției 
grupul de 150 MW al ter
mocentralei, e și ei uu astfel 
ire om.

- Bilanțul nostru — aproa
pe 2 000 000 hWti peste plan 
în primul trimestru El este 
sinteza căutărilor neostoite 
ale stăplnitorilor acestui trió
déin agregat pentru a-l asi
gura ö funcționale fa para
metri inalti, tără deranja
mente sau avarii. Satisfacția 
mea constă in ¡aptul că am 
teicșit să le dezvolt oamenilor 
din secție conștiința mari, 
iîișpundeti urță de exigențele 
funcționării acestui agregat

■■ ‘-.matiza!.
Satisfacțiile cele mai de- 
ne le silii însă atunci cind. 

după ce Ies pe poarta uzinei, 
pot să mă gindesc în voie ia 
laminatele Hunedoarei, la pe 
Irolut și petroliștii Olteniei, 
la șarjele de aluminiu alo 
Slatinei, la marile edificii în 
construcție de pe întinsul 
patriei, țoale purtind în ele 
Partea noastră de contribu
ție megawații Paroseniu- 
lui.

.t.lnii , »-a.;.< -v- i.jia -i.u
gingășia. Unul din aceștia din 
urmă e grădinarul CORNES- 
CIJ IOAN. Rodul îndeletnicirii 
sale modeste e căutat cu avi
ditate de ochii noștri.

'dunca mea ? Ce ar pu
tea să lie. mai trnmos ? Cinci 
văd oameni înttrziind cu pri
virile asupra tlorilor simt câ 
sînt răsplătit din plin. Cartie
rul acesta nou de la live- 
z.eh.i,' cu toată arhitectura Iu 
modernă, ar arăta sărac dacă 
i-ar lipsi firavele și gingașele 
Hori. Munca mea iriseamnd 
viața florilor. Cea mai mare 
parte, din timp mi-o dedic 
far. căci floarea e ca un eo
nii și are. nevoie, ca și aces
ta, de multă inijrijiie. Viima: 
că ea nu va vorbi decit och- 
lor. prih graiul culorilor.

Me aflăm în lumea so-
1 ’ lemnă si exactă a lor- 

mutelor, ¡n iunie, i sinteze
lor analitice din domeniul chi
miei și fizicii. Ne vorbește 
chimistul HÎNDOREANU ELE
NA, șeful laboratorului de a- 
nalize chimice și fizice de la

Reportaj de
Ion DUBEK

Ion CIOCLEI

Stația de cercetări pentru 
securitatea minieră.

Siitislacția mea ? Sluji
rea omului. Ești angajai in
tr-o muncă asiduă a anali- 
zelor și experiențelor, iar in 
iinal — victoria: o formulă 
ori mai multe.

Nu poate fi o bucurie mai 
mare ea atunci cind prin a- 
ceste formule ăi obținut re
zultate comparabile sau chiar 
superioare celor indicate de 
literatura de specialitate. Ele 
înseamnă noi pași înainte în 
determinarea soluțiilor prac
tice pentru mărirea gradului 
de siguranță a mii și mii de 
oameni din adîncurile mine
lor.

Cîteva din preocupările 
multilaterale Pregătirea unei 
comunicări științifice privind 
rezultatele obținute in cursul 
a cîfiva ani penltu determi
narea conținutului de siliciu 
liber In minele din țară tn 
scopul evaluării potențialului 
silicogen și elaborarea me
todelor celor maț optime de 
prevenire și combatere a im- 
boinăvirilot de silicoza. O 
mare parte a energiei și pa
siunii mele o captează in 
prezent pregătirea tezei de 
doctorat.

I 1 n magazin cu dever 
~J mare. Raionul de stofe, 

cu sute de sortimente. In do
sul tejghelei o tînără de 20 
de ani. In față zeci de cum
părători. De o parte solici
tare, pretenții, de alta oferta. 
Mare și una și cealaltă. Cum 
să te descurci onorabil in 
ele î

Pop Maria, vînzatoare la 
magazinul nr. 1 textile Pe
troșani ne răspunde:

Munca mea înseamnă 
in primul rind politețe deo
sebită fată de om, față de 
cumpărător. Ea mă ajută să 
mă descurc, și-mi procură 
mulțumiți pe care nu le poți 
avea in alte proiesii. Cind 
citesc mulțumirea pe fața 

mpărăioriloz știu că, cei pu
țin in ziua aceea, ani eon- 
ttibuit la buna lor dispoziție. 
Și din mulțumirea lor am și 
etl o parte.

Coordonatele 
viitorului ne trec 
prin brafe 
și prin minte

A m aruncat privirea — 
piuite din prezent spre 

viitorul legat organic de 
mutică. Pe unde trec coor- 
lionatele viitorului ? Primul 
răspuns ni-1 dă un om al 
construcțiilor, SASU NICO 
LAE, șeful șantierului de lo
cuințe LiVezeni :

Trăiesc cu picwazeie în
fipte în realitate. Colectivul 
pe care ii conduc constru
iește case - meserie eoborind 
din legendele băttinilor, am- 
pliticată azi la dimensiunile 
de epopee Casele pe cate 

le itiălțăm noi sfiit deopotri
vă ale oamenilor prezentu
lui și ai viitorului. Am satis
facția de a fi aotdtibuH la 
construirea a peste două mii 
de apartamente numai in a- 
cest cartier. Coordonatele vi
itorului pleacă din prezent și 
trec prin brațele și prin min
tea noastră. Construim case 
pentru viitor. Punem în ele 
țoală puterea noastră de mun
că și toată grija pentru a-i 
mulțumi pe oameni. Căci ce 
satisfacție mai mare poale să 
răsplătească munca construc
torilor ?

KJ e-am dat întîlnire la ie-
*■ " șirea din șut cu briga

dierul BACTU VASILE, unul 
din cei mai vrednici ,,comba
tanți" ai adîncurilor Lonei.

— Exploatarea Lonea a în
scris pe graficul întrecerii 
12 500 tone cărbune extrase 
peste plan, cea mai mare de
pășire pe bazin. Sectorul II, 
al nostru, a adus ea parte a 
tui de contribuție piuă azi 
3013 tone, iar brigada mea 
— a zecea pat le din contri
buția sectorului. Anul acesta 
ații ne e darul de sărbătoa 
re, dar tn anii viitori cind se 
va termina modernizarea mi 
hei, el va fi, cu siguranță, 
mült mai substanțial.

t nainte de a ti ceea ce 
stnt profesoară cte 

matematică la liceul serai eu 
peste 15 ani in activitatea di
dactică, ne mărturisește pto-

„TRĂIM ÎN MIEZUL UNUI EV APRINS 
ȘUI DAM A-NSUFLEȚIRII NOASTRE VAMĂ".

fesoara TODEA MARIA — 
am lucrat intr-o uzină.

Cei pe care îi ajut să 
pătrundă în tainele unei 
științe cu aplicații in atî- 
tea domenii de activitate 
Slut oameni pentru care 
admirația mea nu are re
zerve : sînt muncitori e- 
levî, tineri ce bat entu
ziaști la porțile viitorului, 
ce-și consacră studiului e- 
nergia și gindtirile după 
orele de muncă. De Cîte 
ori privesc îețele lor în
cordate de un efort al 
minții, simt cu adevărat 
că profesia mea servește 
viitorul. De aici SATIS
FACȚIA MEA. SATISFAC
ȚIA SEMĂNĂTORULUI 
CARE ȘTIE CA SAMINȚA 
ARUNCATA DE EL VA 
DA rod bogat.

'Tpinărul brigadier BLACJA 
MIHAI, de la secto-

rul VIII al minei Lupetli, are 
de făcut mărturisiri intere
sante ■

— M-am ina-poiat de cutind 
de 1a cel de-al Vlll-Iea Con
gres al U.T.c'. care q stabilit 
imperativele participării: tine
retului țării Ia construirea 
viitorului. Aduc de acolo ca 
mesaj holărirea ¡Ui de a se 
avinta în viitoarea marilor 
prefaceri de pe întinsul țării, 
imerez acum fa deschiderea 
unul mare abataj frontal al 
Lupeniuliti, abatăj care va ii 
dotai cu unul din cele mai 
moderne utilaje de tăiere. — 
plugul de cărbune — Cir aju
torul căruia tronialiștli vor 
ridica randamentele extrugind 
Zilnic cile două fișil. 
Pentru a deschide cii iitai 
repede acest bogat izvor 
de cărbune, sir.tem hbtăitțl 
să terminam pregătirea aba- 
taj-MLii cu 10 zile mai de
vreme.

REALIZAREA PRODUC
ȚIEI DE CĂRBUNE PRE
VĂZUTĂ PENTRU ANII 
CINCINALULUI LA MINA 
LUPENI, ARE UNA DIN 
GARANȚII IN ENTU
ZIASMUL NOII GENERA
ȚII DE MINERI.

uvintele tînărului miner, 
ale tuturor interlocuto

rilor noștri in ancheta de 
fată, dragostea lor de muncă, 
încrederea in cuvinlul parti
dului, în viitor aparțin de do
meniul poeziei vieții noastre, 
sînt un răspuns la versurile 
poetului N. Labiș :
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încheierea lucrărilor 
sesiunii Comisiei 
Economice O.N.U. 
pentru Europa

GENEVA 29. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : Vi
neri dimineața s-au încheiat lucră
rile celei de-a 21-a sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

Participanții au adoptat în unani
mitate 11 documente privind dife
rite probleme ce s-au aflat pe or
dinea de zi a sesiunii. Trei dintre 
aceste documente au fost inițiate 
de Republica Socialistă România, 
care a fost, de asemenea, coautoare 
la alte trei rezoluții. Observatorii 
sínt de părere că documentele ini
țiate de România sínt dintre cele 
mai importante.

Rezoluțiile la redactarea cărora 
România a participat in calitate de 
caautoâr.p sîn.t cele privind aniver
satei» a 20 de ani de la înființarea 
Cpmisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa,- cooperarea secretariatului 
executiv al Comisiei cu Secreta
riatul general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare și cooperare științifică 
și tehnică între membrii comisiei. 
Au mai fost adoptate rezoluții re
lative la sursele hidraulice, polu
area apelor și a aerului, publica
rea de culegeri de studii statistice 
și programul de lucru al Comisiei 
pe anul 1966—1967.

Sosirea la Pekin 
a noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România

PEKIN 29. Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : Vi
neri a sosit la Pekin Aurel Duma, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Chineză.

La aeroport el a fost întimpinat 
de reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R P. Chine
ze. Au fost prezenti, de asemenea, 
membrii Ambasadei Republicii So
cialiste România la Pekin.

In cursul aceleeași zile, Aurel 
Duma a fost primit de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stal, mi
nistru a! afacerilor externe al R.P 
Chineze, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

Sesiunea Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 29 (Agerpres). —. La 
Phenian și-a încheiat Vineri lucră
rile cea de-a cincea sesiune a A- 
dunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, a celei de-a treia legisla
turi. In cele trei zile cit au <lurat 
lucrările, deputății au discutat pro
bleme privind îndeplinirea bugetu
lui de stat pe anuil 1965 și au apro
bat bugetul de stat pe anul 1966. 
Au mai fost discutate o serie de 
probleme importante, printre care 

a impozitului 
lupta împotriva 
sud-coreene în 
sprijinirea De- 

Naționale a

desființarea totală 
agricol in natură, 
trimiterii de trupe 
Vietnamul de sud, 
olaratiei Adunării 
R.D. Vietnam.

Adunarea Populara Supremă a 
R.P.D. Coreene a adoptat în una
nimitate un apel către poporul din 
Coreea de sud, cerîndu-i ,Să lupte 
pentru a împiedica trimiterea de 
trupe sud-coreene care să fie fo
losite împotriva forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud. In apel se

arată că „Adunarea Populară Su
premă a R.P.D. Coreene, întregul 
popor din partea de nord a țârii, 
vor acorda tot sprijinul posibil lup
tei poporului șud-coreean și împre
ună cu el, vor lupta cu hotărîre 
pșntru eliberarea completă și inde
pendența patriei".

Intr-o scrisoare căitre Adunarea 
Națională a R.D. Vietnam, aproba
tă în unanimitate de deputați, se 
exprimă sprijinul total față de lup
ta eroicului popor vietnamez îm
potriva agresorilor americani.

Deputății au aprobat apoi o serie 
de decrete iile Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene. 
. La lucrările sesiunii au participat 

conducători de partid și de stat în 
frunte cu Kim Ir Sen, președintele 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

de

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov

SOFIA 29 (Agerpres). — In ca
drul Plenarei G.C. al P.C. Bulgar 
care a avut loc la Sofia între 26 și 
28 aprilie a luat cuvintul Todcr 
Jivkov, prim-secretar ' al C.C. \a! 
P, C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.
EI a subliniat că noul 
conducere a economiei 
urmărește realizarea unui 
deplin între interesele

P. Bulgaria, 
sistem de 
naționale 

acord mai 
societății,

ale colectivului și ale liecărui mun
citor în parte, în organizarea gos
podăririi chibzuite, aplicarea sti- 
mulenților materiali și îmbinarea 
lor justă cu stimulenții morali, în
locuirea metodelor administrative 
de conducere cu metode economice, 
asigurarea, participării în masă și 
eficace a colectivelor de muncă la 
îndrumarea producției,

T. Jivkov a relevat că 
feritoare la noul sistem 
cere date publicității cu
în urmă, au fost dezbătute în ca
drul colectivelor de muncă, în ve
derea găsirii celor mai bune căi pen
tru îmbunătățirea planificării și 
conducerii economiei naționale.

tezele re
de condu
ctiva timp

Ședința tomlilel pura ieste 
[. II. E. B.
peetio Iileslria t mică

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc cea de-a 25-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică. 
La ședință au participat dele
gații din partea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară și U.R.S.Ș. 
In conformitate cu înțelegerea în
tre C.A.E.R. si R.S.F. Iugoslavia, la 
lucrările, .ședinței a participat și o 
delegație a R.S.F. Iugoslavia. In 
calitate de observatori au participat 
reprezentanți ai R. D. Vietnam, 
R.P.D. Coreene și Republicii Cuba.

Participanții la ședință au discu
tat și au aprobat darea de seamă 
întocmită pentru Comitetul Execu
tiv C.A.E.R. de către Comisia per
manentă 
fectuate 
tatea sa 
formare
mai importante produse chimice si 
coordonarea producției lor în 1966- 
1970. Comisia a examinat, de aseme
nea, o serie de probleme care pre
zintă interes reciproc în colaborarea 
dintre țările membre C.A.E.R,

Plecarea 
președintelui Tito 
spre R.4.U.

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a părăsit vineri 
por.tul Dubrovnik, plecînd pe bor
dul iahtului „Galeb" spre Alexan
dria (R.A.U.). Președintele R.SJ- 
Iugoslavia se va întîlni cu pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel

Broz Tito este însoțit 
de stat pentru aface- 
Marko Nikezici, si 
general al președin-
Ț rnobrnia.

O mare parte a cuvîntării pri
mului secretar al C.C. al P, C. Bul
gar a fost consacrată problemei 
conducerii pe ramuri a economiei. 
El a relevat că acest sistem cores
punde cerințelor actuale de dezvol
tare a forțelor de producție și .a re
lațiilor socialiste de producție, ne
cesității de a se asigura unitatea în 
conducerea economiei, a tehnicii și 
a cercetărilor științifice. Apoi, vor
bitorul s-a ocupat de unele proble
me legate de structura organelor 
de stal chemate să asigure condu
cerea economiei. Perfecționarea or
ganizării și metodele de conduce
re, a subliniat el, mecanizarea și 
automatizarea activității de dirijare 
în toate verigile muncii vor con
tribui la lichidarea birocratismului

Noul sistem de conducere a e- 
conomiei bulgare, a arătat în în
cheiere vorbitorul, va contribui la 

democrației socialiste, 
și meto- 
conștien- 
conduce- 
în R. P.

dezvoltarea
la îmbogățirea formelor 
delor participării active și 
te a oamenilor muncii la 
rea. construcției socialiste 
Bulgaria.

Plenara C. C. al P. S. U. 6 f

cu privire Ia lucrările e- 
de ea în 1965 și la activi- 
viitoare, precum și o în- 

privind specializarea celor

„Incident“ sau experiență ?
Explozia unui proiectil radioactiv în Nevada

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Joi, la poligonul de experiențe nu
cleare subterane 
(S.U.A.), a explodat 
proiectil radioactiv, 
terii exploziei 
trotil. Datorită 
tul de pămint, 
s-au răspindit
vada, Utah, Colorado, Nebraska și 
Kansas). In apropierea centrului de 
experiențe atomice, radioactivitatea 
a atins în momentul exploziei 8 000 
miliroentgenî pe oră, dar a scăzut 
după o jumătate de oră la 2 000 
miliroentgeni.

din Nevada 
,.accidental“ un 

Echivalentul pu
de 20 mii toneeste

unei fisuri in stra- 
particule radioactive 
în cinci state (Na-

Potrivit ultimelor informații date 
de către Comisia de energie ato
mică a S.U.A., ar fi vorba de o ex
periență atomică subterană și nici
decum cîe un accident. Gradul de 
infectare radioactivă provocat de 
emanațiile de radiații răspîndite es
te considerat ca nefiind periculos 
pentru oameni. După cum transmi
te agenția France Presse, Comisia 
de energie atomică a anunțat că 
13 oameni din apropierea locului ex
ploziei au fost infectați cu iod ra
dioactiv într-o doză de 50-200 mili- 
roentgeni. Particule minuscule de 
iod radioactiv au fost descoperite 
si în laptele vacilor din acest sat.

I

parlamentul

se
R.A.U.,

Nasser. Iosip 
de secretarul 
ri'lé exlérne, 
de secretarul 
telui, Bogdan

Rolul C. I. A.
iu tragedia congoleză

in- 
bi- 
s-a 
a-

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
cel de-al treilea din articolele pu
blicate de „New York Times" re
feritoare la activitatea Agenției 
Centrale de Investigații a S.U.A. în 
străinătate și în special în conti
nentul african se arată că activita
tea dăunătoare a C.I.A. în Congo 
a transformat istoria acestei țări 
într-o adevărată tragedie. începi nd 
din 1960, cînd Congo a obținut 
dependenta, „modestul și micul 
rou al C.I.A. la Leopoldville 
transformat peste noapte într-o
devărată ambasadă, într-un minister 
de război ' în miniatură", Autorii 
articolelor citează o serie de fapte 
care demonstrează complicitatea 
C.I.A. în răsturnarea guvernului lui 
Patrice Lumumba, iar apoi în adu
cerea la cîrma țării a unor guver
ne reacționare. Potrivit datelor pu
blicate de ziar, C.I.A. reprezenta 
„tutorele, casierul și conducătorul" 
operațiunilor împotriva partizanilor 
congolezi, devenind, de asemenea, 
¿instrumentul amestecului militar al 
S.U.A. în treburile interne ale 
altor state".

(Agerpres). — La 27 
la Berlin a avut loc 
al P.S.U.G.
aprobat raportul’ pre-

BERLIN 29 
și 28 aprilie, 
plenara C.C.

Plenara a
zentat de Otto Winzer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul afaceri
lor externe, cu privire la proble
mele de politică externă. Plenara a

belgian
Discuții pe tema intensificării comerțului cu țările socialiste

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
Tiinp de mai multe zile in Parla
mentul beigian au avut loc dezba
teri asupra bugetului și asupra pro
blemelor de politică externă. De
putății din toate partidele care au 
luat cuvintul au cerut intensifica
rea comerțului cu țările răsăritene 
și au criticat faptul că, în compa
rație cu alte țări vest-europene, co-

merțul Belgiei cu țările socialiste 
a rămas în urmă. Ministrul comer
țului exterior De Winter, s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru extin
derea relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste. El a făcut cunoscut 
că în prezent în cadrul Uniunii Be- 
nelux au loc convorbiri pe tema 
lărgirii importurilor din Europa 
răsăriteană.

* \
cuvînt-țrea 

prim-secrètar
aprobat, de 
lui Walter 
al P.S.U.G.,

asemenea,
Ulbricht,
cu prilejul celei de-a 

20-a aniversări a partidului, precum
și luările de poziție ale Comite
tului Central în favoarea unui 
schimb de păreri între P.S.U.G. și 
P.S.D. din Germania occidentală.

Proiectul Directivelor Congresukii 
ai XV-lea al P. P. R. M!■

29 (Agerpres).ULAN — BATOR
In capitala R. P. Mongole a fost dat 
publicității proiectul Directivelor 
Congresului al XV-lea al P.P.R.M. 
cu privire la cel de-al patrulea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii pe anii 1966- 
1970. După cum anunță agenția 
Monțanre, proiectul a fost dezbătut 
și aprobat de 
al P.P.R.M.

In proiectul 
liniază că în
economică principală a R. P. Mon-

plenara a 9-a a C.C.

de directive se sub- 
noul cincinal sarcina

gole constă în asigurarea dezvoltă
rii accelerate a agriculturii, indus
triei și a altor ramuri ale econo
miei naționale, în obținerea pe a- 
ceasta bază 
materiale și 
poporului.

Proiectul
sporirea în
1970 a venitului național cu 30-31 
la sută, a producției agricole au 
38-40 la sută și a producției ‘indus
triale cu 70-80 la sută.

a creșterii bunăstării 
a nivelului cultural al

de directive prevede 
perioada anilor 1966-

Prima convorbire între reprezentanții 
P.S.U.G. și P.S.D.G.

BERLIN 29 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că la 29 aprilie 
la sediul din Berlin al C.C. al 
P.S.U.G. a avut loc prima convor
bire între reprezentanții P.S.U.G. si 
P.S.D.G. Au participat Fritz Stallberg 
și Hans Strieller, din partea con 
ducem P.S.D.G., și Paul Verner și 
Werner Lamberz, din partea C.C 
al P.S.U.G.

Părțile și-au expus punctele de

vedere și au prezentat propuneri 
în -legătură cu organizarea celor 
două adunări proiectate. Imputer- 
niciții din partea C.C. al P.S.-U.G 
au remis reprezentanților conduce
rii P.S.D.G. rezoluția Plenarei a 
12-a a C.C. al P.S.U G. cu privire 
la schimbul de păreri dintre cele 
două partide.

Următoarea întîlnire va avea loc 
in baza unei înțelegeri reciproce.

• SOFIA. Vineri dimineața au început la Sofia 
convorbirile dintre Ivari Bașev, ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei, și Couve de Murville. ministrul 
afacerilor.’ externe al Franței.

• NEW YORK. Greva muncitorilor de ia murele 
de cărbuni din mai multe state americane,. începută 
Ia 11 aprilie, a luat sfîrșit cu victoria greviștilor. 
Proprietarii minelor, au fost nevoiți să semneze un 
nou contract de muncă care prevede majorarea sa
lariilor.

La această acțiune revendicativă au participat 
aproape 60 000 de mineri.

• .LONDRA. Potrivit unor indici statistici dați pu
blicității de Ministerul Muncii al Marii Britani, in 
luna aprilie a. c. numărul șomerilor din această țară 
a atins cifra de 337 000 persoane, ceea ce reprezintă 
1,3 la sută din totalul forței de muncă salariate.

• BRUXELLES. La Bruxelles a fost dat publicității 
un comunicat al Institutului de statistică în care se 
arată că la 31 decembrie 1965 populația Belgiei a 
fost de 9 499 234 locuitori, cu 7.1,134 locuitori mai 
mare decit la sfîxșitul anului 1964.
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• WASHINGTON. Senatul american a aprobat un 
proiec! de lege privind alocarea în cursul anuiur 
fiscal 1966—1967 a peste 1'7 
înzestrarea forțelor armate ale 
rachete, nave militare și alte

miliarde dolari pentru 
S.U.A. cu noi avioane, 
materiale.

universități! 
naționale autonome din Ciudad de Mexico a accep
tai, relatează agenția France Presse, după o ședință 
de șase ore, demisia rectorului Ignacio Chavez și a 
decanului facultății de drept, Cesar Sepulveda. Co
legiul a recurs la această măsură sub presiunile stu
denților, care continuă să ocupe clădirile universi
tății și care au anunțat că nu vor ridica baricadele 
pînă ciad nu vor fi satisfăcute cererile 
revendicări ale lor.

• CIUDAD DE MEXICO, Colegio?!

privind unele

20, pariamen- 
de încredere 

guvernului condus de Âbdullah Yafi. Agenția Reuter 
menționează că din cei 99 de membri ai Camerei 
Reprezentanților din Liban, 13 deputați s-au abțiinuț 
respectiv grupul care-1 sprijină pe fostul premier, 
Rashid Karame, iar 11 deputați au fost absenți.

• BEIRUT. Cu 55 de voturi, contra 
tul libanez a acordat joi seara votul
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