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STOCKHOLM. — Trimisul special 
Agerpres, Chișu Vasile, transmite i 
Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurej, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a sosit luni la Stockholm, 
într-o vizită oficială, la invitația pri
mului ministru al Suediei, Tage Er- 
lander.

M

Avionul special a aterizat pe ae«< 
roportul Arlanda, la ora 11.30, ordf 
locală. Situată la liziera unei frtim<>a« 
se păduri de conifere, poarta aeria
nă de intrare în „Veneția Nordului'* 
îi întîmpină pe oaspeți împodobită 
sărbătorește. Este o zi senină și lu
minoasă, anticipare a primăverii c.e

(Continuare In pag a 4 of

Citeva dim problemele privind
Paralel cu sporirea poteuțialalui 

ei industrial-economic, Valea Jiului 
trece prin schimbări pregnante șl 
sul» raport urbanistic. Noile cartiere 
și așezăminte social-culturale, con
strucțiile ce schimbă înfățișarea lo
calităților, exprimă în mod grăitor 
tendința spre afirmare, spre propă
șire a municipiului minerilor. Și to
tuși, în cîte locuri, tn cîte prilejuri 
nu sîntem in situația de a auzi ne
mulțumiri în privința gospodăririi, a 
nivelului urbanistic-edilitar al ora
șului. Adevărul e că mai avem de 
muncit pentru a ridica înfățișarea 
urbei noastre la nivelul exigențelor 
ce le reclamă viața economică vigu
roasă a bazinului, tradițiile Văii Jiu
lui, peisajul montan din împreju
rimi Dar, la abordarea acestei ches
tiuni se impune o precizare din ca
pul locului : pentru a înnobila per
sonalitatea orașelor noastre nu a- 
jnnqe să cerem, să criticăm, să ne 
exprimăm nemulțumirea și să ape
lăm ia 
atît de 
Marea 
dplului

cetățenească din partea fiecă- 
locuitor, Indiferent de funcția
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ÎNCEPUTUL E TOTUȘI ANOST.

CtND ÎȘI VOR LUA ÎN SERIOS 
TOATE UNITĂȚILE OBLIGAȚI' 
ILE ÎN ÎNFRUMUSEȚAREA ORA
ȘULUI ?

INIȚIATIVĂ ȘI SPIRIT GOSPO
DĂRESC !

ORGANELE DE ORDINE SĂ FiE 
I A „POST" PENTRU MENȚINE
REA AMENAJĂRILOR ȘI CU
RĂȚENIEI ORAȘULUI.

Ocrotirea sănătății
îmbucurător e șl Faptul că unele în
treprinderi șl in.9tituțil au realizat 
deja o bună parte din lucrările ce 
la revin în acțiunea de înfrumuse
țare. La U.R.U.M.P., bunăoară, s-a 
trecut la curățirea Incintei uzinale 
șl a împrejurimilor, la zugrăvirea 
fațadelor secțiilor, la amenajarea 
zonelor verzi. Grupul T.R.C.H. a cu
rățat și balastat străzile 30 Decem
brie șl Parfngului, iar în cartierul 
Aeroport a început amenajarea de 
noi terenuri de joacă pentru 
Și liste realizărilor ar putea 
nu a. Adevărul e că multe 
sînt 
vin 
rea 
Dar, 
că această răspundere nu s® mani
festă peste tot, nu 
?ă, ceea ce denotă

copil. 
conti- 

unitățl 
le reconștiente de sarcinile ce 

în gospodărirea și înfrumuseța- 
orașulul și acționează ca atare. 
la fel de adevărat e și faptul
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în Uricani
celi 5 saloane ale spita- 

Uricani și constat! lucruri 
curățenie, căldură,

Neag, 1 felcer lgenist, 1 oficiant sa-
Dru- 

multe 
acum 
și a-

.litar. Medicul pediatru, tov. 
gh’nescu Maria a fost mai 
luci in concediu medical iar 

află în concediu prenatal
face serios simțită, 
întreaga activitate 
profilactică și cu- 

umerii unui singur

Vizitezi 
lulul din 
îmbucurătoare : 
ordine, liniște. Afli că surorile Po
pescu Nuți, Tat Ntcoleta, Pricop E- 
caterina, Niculescu Maricica, Maghe- 
rescu Georgeta se poartă cu atenție 
și blîndețe cu cei internați, hrana 
este bună și se servește la timp. 
Despre singurul medic din spital, 
omul care petrece zilnic 8—10—12 
ore în clădirea cu camerele albe 
’tratînd, consultînd, îndrumtnd am 
auzit atîtea cuvinte de mulțumire, 
de laudă și admirație I Se pare că 
toate aprecierile se sintetizează feri
cit în cuvintele unei femei internate 
„Cam rar om ca doctorul nostru I". 
Este vorba de medicul specialist 
Cîrțlnă Constantin.

Am mal aflat că la Uricani acti
vează pe tărîmul apărării sănătății o 
moașă deosebit de activă, pe nume 
Camen Maria.

Munca perseverenta, tenace a oa
menilor răspunzători de sănătatea 
urlcăneniior se finalizează in crește
rea natalității, scăderea mortalității 
— îndeosebi a celei infantile, în nu
mărul mărit de consultații și trata
mente acordate în ultimele

Acestea sînt faptele care 
impresionează după primul 
cu multiplele probleme pe 
ridică asistența sanitară în 
tînăr oraș al municipiului 
Dintre acestea mul to îsi 
încă solutionarea.

Primul șl cel mai important aspect 
este cel al cadrelor. Fată de norma
tiv, lipsesc Ia Uricani 1 radiolog și 
t chirurg (la policlinică), 1 medic 

pentru adulțl la 
1 —ț circumscripția teri

torială și cîte 1 
medic la circum
scripțiile medicale 
de întreprindere. 
Privind cadrele me
dii, ar mai fi ne
cesar cîte un asis
tent la spital, altul 
la punctul sanitar 

Cimpu

se 
ceastă lipsă se

In acest fel, 
igienico-sanitară, 
rativă cade pe
om — a doctorului Cîrținu Con-ilun- 
tin (ajutat întrucîtva și de modicul 
stomatolog Stancu Iulian).

Activitatea administrați v-gospodă- 
rească de la spital a șchiopătat mul
tă vreme. Prin angajarea soților Va- 
siliu Aurel și Vaida Natalia — tn 
funcțiile de administrator și. respec
tiv, contabil șef, s-a sperat înti un 
reviriment. S-a petrecut însă con
trariul ; neaprovizionare la timp, 
lucrări de birou neglijate, provoca
re de scandaluri, lipsă do la ser
viciu.

Multe greutăți în funcționarea u- 
nităților sanitare provoacă și de
sele întreruperi de apă și energie 
electrică. (Tovarășii do la I C O. și 
l.R.E.H, ce părere au ?). Nemulțumiri 
produce totodată modul, nu prea sa
tisfăcător, în care își desfășoară ac
tivitatea farmacia din oraș.

La începutul săptăminii tre.ute, 
activitatea sanitară a făcut obiectul 
unei analize în cadrul biroului Co
mitetului orășenesc do partid din 
Uricani. Există în acest fel qarvlia 
că problemele ce se ridică în t ost 
domeniu își vor găsi la timpul cu
venit rezolvarea. Am dedus aceasta 
și din hotărîrea po care și-au expri
mat-o în acest sens tovarășii din bi
roul comitetului orășenesc de pmlid 
și de la 
șului.
• fn mod 
necesității 
termen cit mai scurt posibil 
rea provizorie a unui medic 
tru, repartizarea unui felcer igenist, 
clarificarea situației conduceți: ad
ministrative a spitalului și înzestra
rea spitalului cu un aparat de ultra
scurte.

se materialize-a- 
că unele tntre-publice, a stabilit pentru toate în

treprinderile, instituțiile obiectivele 
ce la au de îndeplinit în acțiunea 
de înfrumusețare. De asemenea, o 
dată cu venirea primăverii, Comite
tul executiv al Consiliului populee 
municipal a adresat un apel către 
toți cetățenii munlcipiukiii, spre 
participa efectiv Ia acțiunea de 
f rumuse tare.

Ne aflăm în toiul „toaletei 
primăvară" a orașelor. Peste 
de-a lungul întregii Văi, s-au deschis 
„șantierele primăverii". Care este 
bilanțul, care sînt concluziile după 
declanșarea acestei acțiuni ?

O primă șl îmbucurătoare constă
ri re : participarea in masă a cetă
țenilor Văii Jiului la înfrumusețarea 
cartierelor si străzilor municipiului. 
Pînă în prezent, s-au executat prin 
muncă patriotică diferite lucrări gos
podărești in valoare de 1 960 000 lei, 
au fost extinse zonele verzi pe o 
suprafață de 10 ha, iar suprafața 
celor reamenajate se cifrează Ia 14 
ha; au fost plantați 4 800 puieți de 
arbori, s-au reparat străzi și trotua
re pe o suprafață de 48 900 mp etc.

(Continuare In pag. a 3-a)

Pe șantierul de Ia Valea de Pești, în galeria de aducțlune, șeful 
de brigadă Ioan Bîrsan, consultîndu-se cu doi ortaci asupra lucrărilor 
ce lo vor executa.

ții de epurare a apelor rezi
duale ce se va construi la LI- 
vezeni, aproape de conflulența 
Jiului de vest cu cel de est.

mentorii cu apă și canalizarea 
Văii Jiului1' se mai execută în 
prezent terasamentele pe am
plasamentul unei viitoare sta-

va intra in 
de distribu- 
de pe Jiul 
totală a Iu-

fondnrile statului. O acțiune 
vastă șl complexă ca înno- 
urbanistico-edllitară a muni- 
reclamă mai mult: răspun-

Aere 
roi 
sau profesia lui, participarea fiecă
ruia 
tru

Recepție

ORȘOVA
LA ORA SIDERALA

zilei de 
de plus 
și plus

la Înnobilarea municipiului pen- 
a realiza prin forțe proprii un 

voimn cit mai mare de lucrări gos
podărești spre a putea utiliza fondu
rile statului ce ne stau la dispozi
ție la lucrări de amploare: con
strucții social-culturale, modernizarea 
diferitelor ansambluri urbane. Toc
mai în acest Scop sesiunea a XVIII-a 
a Consiliului popular municipal din 
luna ianuarie, a elaborat un amplu 
pian cu obiectivele acțiunilor de 
muncă patriotică pe anul 1968, iar în 
luna ce a trecut s-a constituit un 
colectiv din reprezentanți al Consi
liului municipal și ai altor întreprin
deri care, după ce a apreciat sta
rea arterelor orașului, a locurilor

Seevențe dintr-un 
mare ansamblu 
hidrotehnic

La Valea de Pești, în cadrul 
complexului hidrotehnic ce se 
execută aici, a fost predat de 
către beneficiar amplasamentul 
pentru o stație de tratare. E 
vorba de stația de tratare a 
apel potabile ce 
viitor în sistemul 
ție al localităților 
de vest. Valoarea
crărilor ce se vor executa la 
această stație se ridică la circa 
zece milioane lei.

In cadrul ansamblului de lu
crări care poartă numele „Sis
tematizarea generală a alt-

în nocturna
Sala de sport a Asociației sportive „Mineral' 

Lupeni a rămas la un moment dat cu instalația 
electrică 
căutat o 
lucrările 
o echipă 
oierii să 
program, 
salarii și

in „aer". Săplămîni de-a riadul, s-a 
întreprindere autorizată care să execute 
de reparații necesare. Cind, tn siirșit, 
de electricieni de la Secția l.R.E.H. s-a 
iacă această lucrare tn^alara orelor 
s-a Întocmit un deviz, un formular 
„băieții" s-au apucai de lucru.

Jurnal 
cîfiaelm

Cu țoală crizu de timp și de materiale, intr-o 
bună zi, lucrarea a fost 
fața locului conducerea 
sportivii. Electricienii au 
a lost din nou inundată 
teau să se „bată" cu... 
vedeau „lungul" nasului și, in general, toată lu-> 
mea era mulțumită. Nu mai răminea decil înde
plinirea unei simple lormalită(i: să vină un de- 
legal al secției baze sportive de la C.J.E.F.S. 
Deva care să facă recepția lucrării. Urmau ci
teva semnături după care echipa de electricieni 
trebuia plătită.

Aici însă incep „defecțiunile tehnice". Preșe
dintele asociației a solicitat de trei ori telefonia 
C.J.E.F.S. Deva deplasarea delegatului competent 
care, insă, nu a binevoit să vină. Deplasîudu-se 
la Deva, aceeași persoană a cerul același lucru 
dar delegatul in cauză nu s-a prezentat nici pină 
in ziua de azi. Electricienii văzlnd „i 
dineu" celor direct interesați n-au mai 
qinduri și au „tăiat" curentul.

Cind delegatul cu pricina se va hotărî 
la Lupeni, nu-i va râmine decit să facă 
instalației electrice pe „întuneric".

Faină treabă, n-am ce rice I

terminată. A venit ia 
Asociației „Minerul", 

cuplat curentul și sala 
de lumină. Boxerii pu- 
umbra, halterofilii își

promptitu-
stat pe

să vină 
rece pl la

Nlcu POPA

Pentru protejarea 
de aluviuni, 
a cartierului

Multe discuții a stirnit sta
rea străzilor și aleilor din car
tierul 8 Martie al orașului Pe- 
trila. Toate aluviunile de pe 
dealul din vecinătate se opreau 
pe străzile proaspăt construite.

In curind însă, cartierul va 
fi protejat de această calami
tate prlnlr-un șanț de gardă 
care va colecta toate pîraiele 
de pe dealul din vecinătate. 
Lucrările la acest șanț de gar
dă au început zilele acestea.

î;

Funcționarea corespunzătoare a utilajelor ac
ționate electrio depinde în mare măsură de ca
litatea reparațiilor și mai ales a bobinării mo
toarelor electrice. Acest lucru se află în atenția 
colectivului Atelierului de reparații electrice 
Vulcan.

In clișeul nostru un aspect din timpul lucru
lui Ia secția de bobiuaj ușor a A.R.E.V.

ora, 8 temperatura 
aerului la Petroșeni a fost de 
plus 8 grade, iar Ia Paring de 
zero grade. In cursul 
ieri maximele au fost 
20 grade la Petroșenl 
14 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

0 Vreme instabilă cu cerul 
msi mult acoperit.

Precipitații sub formă de 
averse.

Vînt slab.

Porților de Fier, 
umerii 

va

multe ori și tot de atîtea ori 
a renăscut ; a fost abandonată 
din pricina războaielor sau 
epidemiilor și iarăși repopu
lată. Evenimentele revoluțio
nare de la l 848 din Moldova, 
Muntenia și Transilvania au 
avut ecou și aici. Orașul a a- 
dăpostit deopotrivă pe revo
luționarii români N. Bălcescu, 
Cezar Boliac, Frații 
precum și pe
maghiari în frunte

Ora siderală a 
sunat. Dar gongul 
tonalitatea tragică
nat în ceasul dispariției ora
șului Pompei. Orașul de la 
confluenta Dunării cu Cerna 
nu-i luat prin surprindere. El 
este conștient de evenimentul 
în fața căruia se află. De fapt, 
vechea Orșova se stinge, ca 
să reapară într-o nouă viziu
ne, la o nouă altitudine.

O dată cu înălțarea marelui

ls-
a

VECHEA ORȘOVA. — Ora
șul așezat de milenii la con
fluența Dunării cu Cerna — 
se stinge iremediabil. A su
nat ora siderală a străvechii 
așezări ce-a viețuit odinioară 
sub numele de Dierna. Cu- 
rînd, împinsă de relieful in
dustrial al
Dunărea își va sălta 
peste vechile maluri, și o 
înghiți pentru totdeauna.

O scurtă incursiune în 
torie ne arată că Orșova
fost pomenită ca localitate 
încă în scrierile istoricilor an
tici. După cucerirea Daciei ea 
a avut un rol de prim rang 
în sistemul roman de fortifi
cații din Banat și Oltenia. A 
cunoscut apoi alți și alți cuce
ritori, fiind de multe ori folo
sită ca 
pentru 
fluviale.
trusă total sau parțial de mal

un punct 
controlul
Orșova a

strategic 
navigației 

fost dfs-

Golescu, 
revoluționarii 

cu Kossuth. 
Orșovei a 
nu bate cu 
ce-a răsu

baraj de la Porțile de Fier 
prinde contur și viitorul oraș. 
Cu soarta deopotrivă ancora
tă în apele bătrînului fluviu, 
cele două Orșove coexistă ca 
două nave. Una, aruneînd an
cora după îndelungata călătorie 
pe mările și oceanele timpului, 
cealaltă, abia ridieîndu-și ca
targul pe traseele viitorului. In 
viziunea proiectanțiior și con
structorilor, exprimată pe hîr- 
tia de calc, contururile orașu
lui apar armonizate în geome
tria noului ansamblu urbanistic 
ale cărui prime dreptunghiuri 
și pătrate au devenit o reali
tate la scara naturală.

Operația vastă și complica
tă a strămutării orașului și a 
altor localități din zona inun
dabilă este sincronizată cu

Ion
redactor

AGAPI
la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)

Curs pentru 
mecanici de utilaje 
grele

La începutul acestei luni, la 
stația de utilaje șl transport a 
șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. s-a deschis un curs 
de calificare, cu scoatere din 
producție pentru mecanici de 
buldozere, automacarale exca
vatoare și macarale turn. Par
ticipă 40 de muncitori de la 
șantiere ale T.C.M.M. din în
treaga țară.

Pregătirea teoretică, zilnic 
trei ore, și practică se efectu
ează sub îndrumarea unul grup 
de ingineri șl tehnicieni din 
cadrul șantierului.

luni.
bucură, 
contact 

care le 
cel mai 

nostru, 
așteaptă

Mii și mii
de flori

in apropierea locului unde se Intersec-
Ilie Pintilie și 1 Mai, există un... mic

La LupenL 
tează străzile 
univers al florilor. Fie ploaie, viscol ori zăpadă, aici în 
încăperile celor trei sere, e mereu primăvară. Atunci 
cind afară e Înnorat, florile din seră primesc lumina... 
becurilor electrice, iar de menținerea unul „climat" 
constant se îngrijesc cele 8 femei, care șl-au făcut din 
îndeletnicirea lor o profesiune de credință. Din toam
nă și pînă la începutul primăverii ele trebăluiesc zi 
și noapte în seră. Și primăvara, ghlvecele, lăzile, sînt 
inundate de flori. Acum florile sînt așezate în paturi cal
de. Mîngîiate de razele soarelui, ce străbat prin geamu
rile de sticlă — in timpul zilei, „învelite" cu rogojini — 
în timpul nopții, pentru a fl ferite de frig, avind apă in 
permanență șl îngrășăminte suficiente florile cresc 
parcă in timp ce le admiri gingășia șl 
florăresele, zîmblnd a mulțumire, culeg 
pasionate de cîteva luni.

Am notat cîteva cifre și specii de

consiliul popular al ot»-

deosebit accentuăm 
de a se rezolva

asupra 
într-utt 
detașa- 
ped ia-

frumusețea. Șl 
roadele muncii

flori care prin 
strădania tehnteienei Bălan Nlcuiina, a muncitoarelor 
Nemeș Ana, Volcău Millța, Stanclu Angela șl a 
lalie vor împodobi în curind parcurile orașului 
partamentele gospodinelor: 60 000 ftre Salvta 
dens, 30 000 fire Begonle albă șl roșie, 5 000 lire
sia, 5 000 fire Ageratum mexicane, 5 000 fire Lobelia, 
5 000 fire Altera Thera, 2 000 fire Cineraria maritimă, 
2 000 fire Coleus colorat, 1 500 fire Zlnla Elegans, 600 
fire Coronaria etc, 
ultimele creații ale 
zian, Ftqaro, Super 
roma și alte specii,
galbene... Flori ce îi îndeamnă pe 
pentru munca celor care au trudit

celor- 
șl a- 
Sple- 
Celo-

precum și 16 soiuri de trandafiri, 
floriculturii: Cardes Perfecta, Ti- 
Star, Balet, Montezuma, Olala, Co-

Adică mii și mii de flori... roșii, 
trecători la respect 
sub cupola serei.

P. BREBEN

*&â8BI

INTERVIU
Cunoscutul explorator Paul 

Lambert, autorul filmului „Fra- 
ternelle Amazonie", a acordat 
recent un interviu ziarului 
„Tribune de Geneve", în legă
tură cu genocidul organizat, în 
ultimii doi ani, împotriva in
dienilor din Amazonia, acțiune 
care 
mea

a stirnit indignare în lu- 
intreagă.

Cînd am spus, la intoar- 
din Amazonia, că indienii

P. L. — 
cerea mea 
sînt masacrați nu m-a crezut nimeni. 
Acum însă, afirmația mea s-a do
vedit întemeiată.

T. G. — Ati asistat la asemenea 
masacre ?

P. L. — Nu, dar vreau să fac o 
precizare: în timp ce încercam să 
filmez niște indieni, am întîlnit un 
grup de oameni care mi-ati spus: 
„Veniți cu noi și-i veți vedea. Pu
teți să-i filmați, dar aveți grijă să 
vă retrageți în momentul cînd voiu

Francisc VETRO

îmbinare armonioasă într^ natură și arhitectură 
Ia Vulcan.

GENOCIDUL
DIN BRAZILIA
incepe să-i ucidem cu grenade. NI 
se plătește 1 500 de franci pentru 
flecare pereche de urechi". Bineîn
țeles că nu in-am dus căci nu pu
team să privesc cu singe rece ase
menea cruzimi.

T. G. — Sînteți informat de acti
vitatea S.P.L-ului (Serviciul pentru 
protecția indienilor) ?

P. L. 
ințat în 
ordinar 
dienii:
cestui serviciu a fost încercarea 
a introduce elemente progresive 
civilizație moderaă în viața acestor 
triburi. Cit timp a trăit, Rondon a

— Da. Serviciul a fost înfi- 
1910 de către un om extra- 
care iubea foarte mult 
Candido Rondon. Scopul

bl

a
de
do

reușit sa impună oamenilor respect 
față de indieni. După moartea lui, 
S.P.I. a alunecat pe altă pantă, în 
special din lipsă de fonduri.

T. G. — In ce constă explicația 
că lipsa de fonduri s-a tradus prin 
masacrarea în junglă ?

P. L. — S.P.I.-ul a început să an
gajeze la un moment dat oameni 
declasați, cărora nu era nevoie să 
lo oferi avantaje materiale prea 
mari. Trimiși în expediție la tribu
rile indienilor cu ajutor medical și 
materia!, aceștia vindeau medicamen
tele în altă parte, fiind totodată dis-

(Continuare in pag a 4-a)
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Pe șantierul C.S.A., lotul 
Livezeni, brigada condusă de 
Vătafii Gheorghe pregătește 
zidăria de piatră pentru recti
ficarea albiei Jiului, In cadrul 
lucrărilor generale de amena
jări hidrotehnice ce se execu
tă în bazinul nostru.

I 
I 
I
I 
I

Radio
MIERCURI 10 APRILIE

PROGRAMUL I

I

I

Un dezide-
ra t îri

condiucerii
minei Dîlja

OPRII
CARUSEL UL DE
SICI E N T E L O R

planul a 
în februa- 
minus de 

restanta a 
tri- 
mi-

s-a

a dus

fapt 
pro-

noii 
aba-

de numai

subiective 
stare de 
amănunte 
Octavian

Activitatea productivă a minei 
Dîlja, în primul trimestru din acest 
an, a cunoscut un ritm descendent. 
Astfel, dacă în ianuarie 
fost depășit cu 906 tone, 
rie a fost înregistrat un 
1331 tone, iar în martie
crescut la 5770 tone. Ca urmare, 
mestrul I a fost încheiat cu un 
nus de 6195 tone față de plan.

Efectul nereali7ării planului 
răsfrînt și asupra celorlalți indicatori.
Productivitatea muncii în abataje a 
fost îndeplinită în proporție de nu
mai 85.4 la sută, iar din oscilațiile 
mari alo cheltuielilor de producție, 
pe două luni a rezultat o depășire 
a prețului de cost de 37 000 lei. Lu
crările de pregătire sînt de aseme
nea mult rămase în ifrmă, planul fi
ind realizat în proporție 
36,5 Ia sută.

Cauzele obiective și 
care au generat această 
lucruri sînt multe. Pentru 
ne-arn adresat tov. inq.
Surdo, șeful exploatării miniere Dîl- 
ja caro ne-a relatat următoarele:

,.La începutul fiecărei luni, con
form preliminarului, noi contăm po 
o anumită capacitate de producție 
în funcție de linia do front existen
tă. Dar în cursul lunii, după ataca
rea altor felii situația se schimbă. 
Astfel în zona abatajelor 5 vest, 2 
vest, I vest din blocul I și 1, 2 șl 
3 din blocul V, stratul 3 s-a sub
țiat foarte mult, ajungînd de multe 
ori la grosimea de 0,8 metri. Acest 
lucru s-a răsfrînt asupra producti
vității muncii și implicit asupra vo
lumului de producție extras. De a- 
soinonea, în abatajele I, 2 și 4 din 
blocul III si 3, 5, 7 din blocul VI

tot de pe stratul 3 — s-au exe
cutat lucrări suplimentare pentru 
curățirea cărbunelui rămas pe cul
cuș în urma vechii exploatări caro

s-a făcut nerațional. Aceasta
Ia întîrzierea lucrărilor productive, 
de extracție, la scăderea producției 
zilnice.

Folosirea lemnului verde a îngre
unat munca brigăzilor. Au fost ne
cesare monografii de armare specia
le, care au obligat îndesirea susți
nerii. deci manoperă mal multă, 
ce s-a reflectat negativ asupra 
ductivității.

Un alt inconvenient a fost că 
angajați, repartizați imediat în
taje, au diluat oarecum omogeniza
rea brigăzilor, acomodarea acestora 
făcîndu-se de obicei într-un timp 
mal lunq.

Fluctuația mare le muncitori în 
trimestrul I — au fost angajați 512 
și au plecat 306 — ne-a împiedicat 
să completăm efectivul, fapt ce a 
dus la neatacarea unor lucrări de 
pregătire în stratul 15 blocul I, stra
tul 3 blocul II, stratul 9 blocul V 
etc, din care cauză la acest capitol 
avem mari rămîneri în urmă. Pen
tru trimestrele următoare lucrările 
de pregătire au fost din nou eșalo
nate, în funcție de urgență și ne
cesitățile la zi. nontru creșterea li
niei de front".

Dar la mina Dîlja, pe lingă cele 
arătate, mal sînt multe alt? cauze 
de ordin organizatoric care se răs- 
frîng asupra bunei desfășurări a 
procesului de producție.

Cu toate că au fost 
200 de 
citoresc 
schemă, 
departe
vată. întărirea disciplinei de produc
ție cere o mai înaltă muncă cu omul 
din partea tuturor factorilor — de 
la șeful de brigadă la șeful de ex
ploatare — care conduc și supra
veghează procesul de producție.

Coordonarea nerorespunzătoare din

date peste 
sancțiuni personalului întin
și 80 sancțiuni celor din 
disciplina rămîne și pe mal 
o problemă încă nerezol-

Stănescu Eugen 
mai ales lipsei de preo- 
partea maiștrilor mineri 
Găman Vaslle șl Mălă- 

a întîrziat nejustificat

VI șl altele. Ca ur
nii s-a putut încadra 
ritmicitatea realizării

de avansare realiza- 
nu sînt pe măsura

fost găsiți muncitori dormind. Ase
menea stări de lucruri aduc mari 
prejudicii producției. Care este a- 
portul maiștrilor pentru întărirea 
disciplinei, pentru utilizarea la ma
ximum a timpului de lucru la front?

Măsurile care se cer a fi luate de 
urgență nu mai necesită comentarii.

Sarcinile trimestrului II sînt mal 
mari. Planul de producție a crescut 
cu 120 tone/zi față de trimestrul 1.

Deficiențele subiective trebuie în
lăturate de urgență. Numai astfel se 
poate trece peste greutățile generate 
de condițiile de zăcămînt și lucră
rile vechi. Personalul tehnico-ingi- 
neresc al minei are datoria să pri
vească cu răspundere sarcinile de 
plan ce le stau în față, să-și aducă 
contribuția efectivă pentru îndepăr
tarea, acum la începutul trimestru
lui II, a factorilor care stînjenesc 
normalizarea activității de produc
ție.

Din partea conducerii C.C.V.J. 
cere o mai mare preocupare față 
mina Dîlja, față de greutățile
rare le are. Mina Dîlja are nevoie 
de un sprijin efectiv pentru redre
sarea tuturor sectoarelor. în acest 
scop se impune din partea C.C.V.J. 
să adopte mal multă fermitate în 
aplicarea măsurilor, un control mai 
amănunțit si mai eficace care să 
ducă la remedierea situației grele în 
care se află această mină.

LA T.C.M.M

r oiI I' Df ;U0!ID
SA FIE REPUSE

ÎN DREPTURI

5,00 Buletin de știri; 
Program muzical de 
neață ; 5,15 Gimnastică; 
Program muzical de diminea
ță ; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 
5,50 Jurnal agrar ; 6,00—8,25
Muzică și actualități ; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule- 
lin de știri j 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Mati
neu literar; jp.oo Cîntece dis
tractive ; 10,10 Curs de l mba 
franceză H,00 Buletin de 
știri; 11,03 Jocuri populare; 
11,30 Muzici ușoară; 11,45 
Sfatul medicului ; 12,00 Vrii
din operele; 12,22 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
13,20 Memoria pamîntului ro
mânesc; 13,40 Soliști și or
chestre de muzică ușoara ; 
14,15 De ce? De unde? De 
rfnd ? ; 14,50 Cîntece inter
pretate de Ionel Miron; 15,00 
Buletin de știri. Buletin me- 
teo-nitier; 15,05 La microfon. 
Aurelia Fătu Raduțu ; 15,15
Meridiane; 15,45 Melodii de 
dragoste de Emanuel lonescu; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic ; 16,55 Cînte
ce și jocuri populare din șe
sul dunărean ; 17,15 Antena
tineretului; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Caleidoscop muzi
cal; 18,30 Radiosimpozion : 
Dialectica creației; 18,50
Jocuri populare; 19,00 Radio- 
gaze-ta de seară; 19,30 © me
lodie 
tră ; 
20,05 
20,17
Teatru radiofonic serial: „Tă- 
nase Scatiu" de Duiliu Zamfi- 
rescu. Seria a IlI-a; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic ; 22,20 Cîntă or
chestra Tijuana Brass; 22,30
Moment poetic; 23,00 Interfe
rențe lirice; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada 
turnă. Buletine de știri și 
teo-ruticre la orele 1,00; 
și 4.00.

5,05 
dimi-

5.25

I

1

I
i

I

se 
de 
pe

pe adresa dumneavoas- 
20,00 Buletin de știri ;
Radiomagazin sportiv j 
Melodii populare ; 20,40

I

N 
0 
T 
E

punct de vedere tehnic a unor lu
crări, în special la sectorul II — 
șef de sector ing.
— datorită 
cupare din 
Dănet Ion, 
iescu loan,
cu 3 pînă la 6 zile atacarea de noi 
felii Ia abatajele nr. 1 blocul V, nr. 
2 și 5, blocul 
mare, sectorul 
z.ile la rînd* în 
planului.

Nici vitezele 
te în abataje
cerințelor șl posibilităților. Aceasta 
datorită 'aptului că ciclogramele în
tocmite în scopul organizării supe
rioare a producției și a muncii, nu 
sînt respectate. Ca urmare. în a- 
batajele cameră nu se realizează 
două cîmpuri pe schimb și aripă. 
Conducerile sectoarelor n-au mani
festat suficientă 
derea realizării 
care ar fi putut 
’Uzărilor Ia mina

Neutilizarea la 
pulul de lucru este un alt factor cu 
Influentă negativă în 
toarelor de la mina 
30 -40 de muncitori 
răsese lucrul înainte 
oră de terminarea șutului. Așa 
procedat șl minerul Bogdan 
sbantin de la sectorul II, care a ple
cat la mijlocul schimbului împreu
nă cu doi muncitori noi angajați 
care L-an fost dati în primire pentru 
a-1 îndruma. Ce exemplu poate o- 
ferl acest miner noilor angajați ? 
Tot aici trebuie să amintim că in 
abatajul 1, blocul 3, stratul 3, mi
nerii din brigada condusă de Ghioc 
Ștefan nu fac schimbul la fata lo
cului, Iar în abatajul 5, blocul 6. 
sectorul II, în schimbul III condus 
de mînprul Mtireșan Augustin, an

preocupare în ve- 
acestul deziderat 

ridica nivelul rea- 
Dîlja.
maximum a tim

activitatea sec-
Dîlja. Intre 

pe schimb pă 
cu pînă la o 

a
Con-

Un grup de muncitori 
ză că la șantierul nr. 1 
aflat la Lonea, nu se luminează bri
găzilor foi de acord la începutul fie
cărei lucrări. Din această cauză mun
citorii nu cunosc cele mai elemen
tare noțiuni în legătură cu munca 
pe care o prestează. Nu cunosc da
că lucrările executate corespund 
categoriei de încadrare obținută de 
ei în urma calificării, 
ceste lucrări nu sînt 
tegoriei 
valoarea 
de timp, 
sfîrșitul
sînt calculate fără ca șefii de echipă 
să știe dacă toate operațiunile exe
cutate au fost cuprinse în situațiile 
de plată. Șefii do echipă nu confir-

ne sesizea- 
al T.C.M.M.

sau dacă a- 
inferioare ca

de încadrare. Nu cunosc 
lucrării executate, norma 

planul de producție etc. La 
lunii, rezultatele muncii lor

aces- 
baza 
bine 
șan- PROGRAMUL II

noc-
me-
2.00

I

I

de neconceput 
unde acestea

să 
nu

justificările 
la iveală : ba 

locuri de muncă, 
cauze cu-

au 
cău|nțifH|;if|H|:iiiii||«ko

lnq. R. SELEJAN

Rampa exploa
tării forestiere 
Tusa — sectorul 
Lupenl. Se pregă
tesc buștenii de 
lag pentru expe
diere.

„Stațiuni de odihnă“ pentru
vagonete ?

mă, prin semnătură, realitatea foilor 
de plată, iar muncitorii nu-și cunosc 
cîștigul decît atunci i înd ajung în 
fata casierului.

Toate acestea constituie o încăl. 
care gravă a instrucțiunilor de sa
larizare care prevăd în mod deo
sebit obligația de a se întocmi foile 
de acord și de a fi înmînate echipe
lor de muncitori. Necesitatea 
tora ca document, care stă la 
calculului salariilor, a fost 
gîndită Iar obligația fiecărui
tier de a respecta legile și instruc
țiunile în vigoare este firească. Du
pă nouă ani de la introducerea in
strucțiunilor de salarizare și a foi
lor de acord, este 
existe un șantier 
se completează.

La fața locului, 
fost repede scoase 
ar fi prea multe
ba prea multe lucrări 
noscute de conducerea T.C.M.M. — 
care le acceptă ca atare, dar cunos
cute și de muncitori, care Insă nu 
Ie acceptă: ,,Vrem ca normatorul 
să stea în permanentă în mijlocul 
nostru — ne scriu muncitorii — 
să ni se deschidă foi de acord pen
tru fiecare Ioc de muncă și lucrare, 
indicîndn-se bineînțeles prețurile ta
rifare la fiecare ooerațiune pe car* 
o executăm".

In aceste condiții, e firească o în
trebare pe caro o adresăm pe aceas
tă cale conducerii Grupului de șan
tiere al T.C.M.M. : ..Cum mobi
lizați muncitorii să depășească nor
ma de producție dacă aceștia n-o 
cunosc ? Cum folosiți stimulentul 
material pentru depășirea normeloF 
sau pentru obținerea unor lucrări de 
calitate dacă muncitorii la sfîrșitul 
lunii nu 
compune 
drept a 
foaia de

Iată cum ne scumpim la tărîțe, 
ca să pierdem cea mai mare rezer
vă a tuturor șantierelor noastre: 
mobilizarea forțe’ de muncă.

De ce î

cunosc din ce lucrări li se 
rîștiqul realizat ? Cu ce 
fost suprimată, deniarată, 
lucru în acord ?" 

ne scumpim

La mina Vulcan, printre argumentele cn eare 
se jusliiică neritmîcifatea realizării planulHi se 
numără si lipsa «te vagonete. Tn toate că apre-

goale 
oiga- 
vag«-

’ MUSTAȚA

««••««•«••••«••••••••••«••••••o»»*

Buletin de 
limbii ro

stiri. 
12,07 
For- 
Ser- 
La-

Stația 351 m: 6,45—7,00 A- 
genda bucureșteană; 7,00 De 
la un joc la altul; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de știri; 
7,35 Buletin meteo-rutier; 7,39 
In ritm de polcă ; 7,45 Din
folclorul muzical al popoare
lor ; 8,00 Pastel muzical; 8,30 
Buletin de știri; 9,80 Concert 
de estradă; 10,00 
știri; 10,31 Odă
mâne; 12,00 Buletin de 
Buletin meteorologic; 
Varietăți muzicale; 12,45 
mâții de muzică ușoară: 
giu Malagamba și Lester
nin ; 13,15 Cîntece cu dedica
ție ; 13,30 Pe Mureș și pe Tîr- 
nave — emisiune de folclor; 
14,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 14,08 Con
cert de prînz; 15,15 Muzică
ușoară cu Vali Manolache și 
Norocel Dimitriu ; 15,30 Ori
zont științific; 15,45 Cîntece 
patriotice; 16,00 Muzică ușoa
ră; 16,15 Sfatul medicului; 
16,44 O melodie dintr-o mie 
— muzică ușoară; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic ; 17,28 Uverturi de muzică 
ușoară ; 17,50 Formația Ed
mond Deda; 18,00 Cîntă la 
nai Fănică Luca ; 18,40 Muzică 
ușoară de Petre Mihăescu 
Griqore Florian ; 
tin de știri ;
limba 
19,50 
20,00 
King

i

In magazia de materiale a 
T.R.C.H. (magazioner Hure- 
zeanu Virgil) dezordinea e la 
ea acasă. Convingător este a- 
malgamul de lăzi, butoaie, 
lemne, fier, care nu mai au 
loa în magazie, din cauza al
tor lăzi, butoaie șt fel de le' 
de materiale
peste grămadă. Cele 
așteaptă degradarea

claie

hber, supuse intemperiilor din 
caiua... lipsei spațiului de 
depozitare. Cele din magazie, 
depozitate in dezordine, nesli- 
vuite, ocupă locul multor ma
teriale de aiarâ. Și fie că se 
află alură, fie că sînt în ma
gazie, aceste bunuri materiale 
așteaptă să se 
tru protejarea

id măsuri pen- 
lor.

1. ȘTEȚCA
de alară 

sub cerul

aruncate

I eiune, fier vechi șl fier nou, lăzi, cabluri — toate în dezordine. 
Imaginea e din apropierea magaziei de materiale de la Livezeni apar- 
ținînd constructorilor T.R.C.H.

vizionarea locurilor de muscă cu vagonete 
in mod ritmic constituie o problemă strict 
nizatorică, totuși numărul insuiiclent de 
nete aliate în inventarul minei, coeiiciento] de
rulaj încă nesatisfăcător, sînt ridicate la rang de 
scnze în fața minerilor din abataje, care în fle
care schimb, in fiecare zi, cer vagonete goale.

Dar. dincolo de aceste scuze se ascunde lipsa 
de preocupare pentru punerea în circuit a tutu
ror vagonetelor de care dispune mfna. Dovada 
cea mai convingătoare în acest sens o constituie 
faptul că Ia fosta baltă de la puțul nr. 11 rugi
nesc, așteptind de peste un an, 45 de vagonete. 
In aceeași situație se află 32 de vagonete 
țul Pleznitoarea, orizontul 535. Și pentru 
vagonete se plătește amortisment (I).

Să fie oare aceste locuri considerate ca
uni de odihnă" pentru vagonetele obosite ? sau 
la mina Vulcan primesc și vagonetele concediu ?

Curioase lucruri se mai tntîmplă Ia această 
mină in relațiile gospodar-utilaje. Aceste cnrio- 
zltăți ar trebui excluse cu cea mai mare grabă 
din activitatea minei Vulcan. Existența lor e cos
tisitoare .’

la pu- 
aceste

„stați-

O inițiativă
valoroasă

De ourînd, la mina Paroșeni a fost înființat, expe
rimental, un sistem nou prin care minerilor din aba
taje li se aduc la cunoștință date în plus față de fi
șele de acord, referitoare la sarcinile de plan pe luna 
în curs.

Astfel, la intrarea în abataj, pe o tablă așezată la 
Loc vizibil, sînt scrise cu vopsea condițiile de salari
zare, respectiv remunerația în funcție de calificare — 
lei/post — raportată la viteza de avansare lunară.

In acest fel sporește cointeresarea membrilor bri
găzii pentru realizarea planului de producție.

TARASESCU NICOLAE
corespondent

Colectivui E. M. Petrila culege roadele

Organizării superioare
a producției
și a muncii

cu 
se- 

1967, 
su- 

a 
în

ac-

tri-
au asigu- 

la un nivel 
a lucrărilor 

vederea rea- 
pe anul în

Aplicată și urmărită 
perseverență încă din 
mestrul II al anului 
acțiunea de organizare
perioară a producției și 
muncii își spune din ce 
ce mai mult cuvîntul în 
tivitatea minei Petrila.

Măsurile luate încă in 
mestrul IV 1967, 
rat îndeplinirea 
corespunzător 
pregătitoare în 
Uzării planului 
curs.

Plasarea optimă a obiecti
velor la abatajele în exploa
tare și crearea 
pentru creșterea vitezei 
avansare, 
la locul de 
zitarea lui 
ceptionarea lunară a sterilu
lui selecționai în abataj, 
fectuarea probelor de 
vizibil la 1 la sută 
mărul vagonetelor 
îmbunătățirea 
în cadrul sectorului I prin

conditiilor 
de 

alegerea sterilului 
muncă și depo- 

pe poditură, re-

e- 
șist
nudin

extrase, 
transportului

cu două locomotive 
pentru orizontul XII

legătură cu puțul 
9 la orizontul XII în 
concentrării secto- 
efectuarea reviziei

dotarea 
Diesel 
și repararea capitală a gale- 
riei de 
orb nr.
scopul 
rului I,
la întregul parc de vagonete, 
creșterea vitezei de ramble- 
ieie a abatajelor, montarea 
în punctele îndepărtate a 
patru recomprimatoare de 
aeT tip Pocorni, sînt numai 
cîteva dintre măsurile 
cate cu rezultate bune, 
urmare, în trimestrul 
min a 
tone 
plan.

Petrila a dat 
cărbune brut 
Productivitatea

I

apli- 
Ca 

1968
6 205 
peste 
mun

cii realizată în abataje pe 
trimestrul I a fost cu 9,1 la 
sută mai mare decît era pla
nificata (rezultatele lunii mar
tie sînt prelucrate după date 
operative). Deși sectoarele 
HI șt V n-au realizat planul 
lucrărilor de pregătire, 
exploatare acesta a 
depășit în trimestrul 1 
2 ml.

pe 
fost

ca

Trebuie menționat de 
menea faptul că după calcu
lele făcute, la prețul de 
cost, pe trimestrul 1 se vor 
înregistra economii, cu toate 
că în ianuarie și februarie 
acesta a fost depășit.

Rezultatele obținute în tri
mestrul 1 sînt convingătoa
re. Colectivul minei Petrila 
s-a străduit și a obținut rea
lizări care o situează prin
tre minele fruntașe pe ba
zin.

Intensificarea lucrărilor de 
pregătire la sectorul V, adu
cerea la nivelul realizării 
planului a celor 18 la sută 
din brigăzi rămase sub plan 
în trimestrul I, reducerea 
continuă a consumului spe
cific la lemn de mină, sînt 
factori care se cer înlătu
rați, pentru ca activitatea 
minerilor 
susținută 
cek* mai

ca
petrileni să 
de realizări 

bune.
R.

ase-

fie
din

S.

Și
18,55 Bule- 

19,30 Curs de 
germana (lecția a 42-a); 
Noapte bună, copii ;

Din repertoriul lui Nai 
Cole; 20,15 Actualitatea

muzicală; 20,45 Muzică ușoa
ră pentru toate gusturile; 
21,00 Buletin de știri ; 21,25
Muzică populară; 22,15 Melo
dii... melodii ; 23,00 Radiojur
nal ; 23,07 Lucrări audiate la 
„Tribuna internațională a 
compozitorilor" — Paris 1967; 
0,11 Caruselul melodiilor; 
0,55- î,00 Buletin de știri; 
Bule-f*’ *r.n.-,.».„r
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17,30

18,00

18,30

19.00

19.30
19.59

20,00

20,26
20.40

22,40
23,00
23,10

căluț 
Matei 

ani- 
lii<

ex-

și șco-

carte" 
seară

Penim cei mici: 
Povestiri pe degete 
„A fost o dată un 
de mare" de Lucia 
Filmut d«» desene 
mate: ..Aventurile 
Jo?" 
tn direct... 
Transmisiune de Ia
poziția fabricii de mobilă 
de la C.I.L.-Pipera 
Curs de limba franceză 
(lecția a 11-a) 
Pentru pionieri 
lari : 
„Autograf pe o 
Telejurnalul de
Buletinul meteorologic 
Publicitate 
Film serial : „Thierry 
Fronde". 
Album de poezie 
Seară de teatru 
„Aci venețlan" de Camil 
Petrescu
In pauză: Poșta TV 
Romanțe 
Telejurnalul de noapte 
închiderea emisiunii.

la
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Cu justificări

personalitatea orașului
(Uimare din pag. 1)

nu și-au luat în 
le revin în acest

„zone ale negli- 
cu o stradă atît

T.G.M.M., pentru a 
de muncă necesară 
s-a realizat din a- 
In prima săptămînă

să se întîlnească pentru 
cale acțiunea comună de 
străzii. Aceeași soartă o 

de lîngă Competrol. Ame-

la Casa pio- 
minier, Liceul 
nici ei „faza 
fost vacanță,

SECVENȚE CULTURALE
STEAGUL ROȘU

ESTETICA" lui T. Vianu99

Note de lector

Prof, Ion MOCIOI

a luminat 
a fost un

cărții ne ferește de o 
a concepției sale.
lui Vianu nu caută în mod 
norme ale operei de artă.

Moderna clădire a Oficiului P.T.T.R. din Pelroșcni.

îndeosebi în secolul 
și încercați cercetă- 
de prestigiu, 
înjgheba o „Estetică"

la revopsirea stațiilor 
Căminul șantierului 
strada Tudor Vladi- 
inclnta acestuia, con-

prinderi șl instituții 
serios obligațiile ce 
domeniu.

Să definim citeva 
jenței". Să începem
de mult solicitată ca cea a Cărbu
nelui, drum de acces spre mina Dîl- 
Ja. Renovarea acesteia a revenit au
tobazele D.R.T.A. și S.T.R.A. — spre 
a asigura mijloace de transport, șl 
minei Dîlja șl 
mobiliza forța 
reparațiilor. Ce 
ceastă lucrare ?
cele patru unități nu numai că n-au 
Început lucrările, dar nici nu s-au 
încumetat 
a pune la 
reparare a 
are spațiul
najarea acestei zone cade în sarcina 
Competrolului, I. F.-uIui, U.R.U.M.P. 
șl secției I.R.E.H. Nici una nu a 
atacat, însă, lucrările. Competrolul 
n-a trecut nici 
de benzină.
T.C.M.M. din 
mlrescu ca șl
strucțiiie anexe ale E.D.M.N. de aici 
se află tot în paragină, fără ca gos
podarii lor să se sinchisească prea 
mult. Șantierul T.C.M.M. și E.D.M.N. 
au aici un veritabil depozit de uti
laje părăsite care slînjenesc lucră
rile gospodărești. Șantierul T.C.M.M 
nu a trecut încă (?) Ia realizarea lu
crărilor ce îl revin în înfrumuseța
rea orașului. E îmbucurător că șan
tierul și-a îndeplinit sarcinile pe tri
mestrul I dar, în același timp, îl re
vin obligații și față de orașul 
re-și desfășoară artivitatea, 
sebi pentru a repara străzile 
re le distruge prin circulația 
să a autovehiculelor ra de 
străzile Progresului. T. Vladimirescu 
Vlad Țepos. Daria. Nici I.O.I.L. nu 
depune strădanii suficiente; dovadă: 
starea secției de vată, împrejurimile 
acesteia, cu cimitirul de agregate 
lăsate în paragină. Greu se urnesc 
Ia treabă șl organizațiile comerciale 
cooperativa „Jiul". In jurul comple
xului comercial din cartierul Aero
port nu s-a început încă amenajarea 
zonelor verzi 
C.V.L.F. e un
de ambalaje). Probabil, lucrătorii a- 
cestor unități așteaptă ca. cumpără
torii să le amenajeze zonele verzi 
și să facă ordine în interiorul maga
zinelor. In ritm de melc „acționea
ză" șl I.R.V.A.

In cartierul Aeroport, mat ales în 
spatele complexului, între străzile 
Păcti și 0ituz se mențin „petele ne
glijenței" — grămezi de moloz, blo
curi de beton, spatii nenivelate. Con
structorii au cuvîntul! Un punct su
părător al neglijentei dăinuie de 16 
ani și în incinta III din cartierul Car- 
pați : baraca dărăpănată, înconjura-

tă de diferite materiale de construc
ții și un gard de... sîrmă ghimpată. 
Pînă cînd, tovarășii constructori și 
gospodari vor sfida cartierul cu a- 
ceastă mostră a nrituliil 7

I.C.R.T.L, I.C.R.M., cooperativa 
„Jiul" ca și I.O.I.L. și celelalte or
ganizații comerciale deși dețin o 
seamă de unități în centrul orașului 
privesc cu superficialitate renova
rea fațadelor acestora, preferă să se 
ascundă în hîrtli, dosare, preferă 
parlamentănile sterile în loc să acțio
neze, să se achite de obligațiile le
gale ce le revin față de urbanistica 
orașului. Tovarășii de 
nlerilor, Grupul școlar 
industrial n-au depășit 
expectativă". Deși a
elevii și școlarii n-au fost mobili
zați la înfrumusețarea împrejurimi
lor acestor instituții. Această lipsă 
de simt gospodăresc mai dăinuie șl 
la tovarășii de la Teatrul de stat.

Să conchidem. Deși a trecut o 
bună parte din „luna curățeniei", lu
crurile nu se desfășoară la nivelul 
exigentelor, așteptărilor. Timpul a 
fost prielnic pentru acțiunile gospo
dărești însă nu a fost folosit din plin. 
Primii pași s-an făcut, dar... timid, 
anemic. O acțiune de o asemenea 
amploare ca înfrumusețarea dp pri
măvară, reclamă participarea activă 
a maselor de cetățeni, fn frunte cu 
deputății, a fiecărei unități econo
mice și soclal-cultnrale, a organiza
țiilor de b'ază șl grupelor de partid 
din cartiere, a organizațiilor de masă 

mal ales a celor de tineret. Acum 
momentul să-și dovedească fieca- 
celățean dragostea iață de orașul

Știința despre frumosul artistic a 
avut $1 în țara noastră în ultima 
sută de ani și 
nostru, adepți 
tori, esteticieni

Meritul de a
principială, inteligentă, plauzibilă și 
antrenantă l-a avut regretatul Tudor 
Vianu, eruditul preocupat de este
tică și de multe alte științe (filozo
fie, sociologie, psihologie, morală, 
logică, lingvistică, stilistică, teoria 
și istoria literaturii și artei), profe
sorul de neuitat multor generații de 
studenți, autorul unor studii defini
torii în teoria diverselor domenii 
ale culturii noastre spirituale.

Apărută în colecția ,,Minerva", 
dlnd curs șirului de tipărituri înce
put cu „Criticile" lui Titu Maiores- 
OH, și „Studii critice* de C. Dobro- 
geanu Gherea, „Estetica" lui Vianu 
umple un gol în lectura șl studiul 
generațiilor noi. Cele două ediții 
anterioare (1939 și 1945), apărute nu
mai Ia cîțiva ani după ediția princeps 
(2 volume, 1934—1936), se distan
țaseră în timp față de noi șl rămă
seseră a fi găsite numai 
tecile mari ale țării.

Noua reeditare a cărții

ține și azi „întiia încercare a lite
raturii românești de a prezenta un 
tratat în care oricare din întrebă- 

* rile mad însemnate ale științei noas
tre (estetice) își găsește locul ei în- 
tr-o unitate organică, hrănită din 
substanța cercetării mai vechi și mai 
noi" (cuvintele autorului). II găsim

atentă a 
țelegere

Cartea 
deosebit
dar stabilește legitățile generale ale 
manifestării frumosului artistic în o- 
pera de artă, acele trăsături perma
nente fără de care nu poate fi vor
ba de o operă de artă.

Cartea lui Vianu, prin probitatea 
și monumentalitatea ei, 
caile cercetării artei și
ghid în separarea valorilor artistice 
de nonvalori. O recomandam și noi 
cu multă încredere.

în biblio-

se men-

aici din nou pe Tudor Vianu, siste
matizatorul problemelor de o netă
găduită competentă.

După ce clarifică problempie fru
mosului, ale valorii estetice și ale 
domeniului „Esteticii", autorul se o- 
prește amănunțit la opera de artă 
șl la structura creației artistice, sfîr- 
șind prin clarificarea receptării ope
rei de artă. Din multele probleme 
prezentate în legătura lor cu Inimo
sul artistic, susținem că arta, în con
cepția Iul Tudor Vianu, este o per
fecțiune rezultată dintr-o anumită 
formă de muncă a omului. Lectura

Tinerii vulcăneni

ȘTIRI. REPORTAjE - din tară
Turnarea unei piese 
de 200 tone

5i 
e 
re

Șl • •• distracția
în ca- în care trăiește 91 muncește. să-și
îndeo- exprime dorința de a-1 vedea mal
pe ca- atractiv. mai bine qospodărlt ! Dar
Inten- nu prin vorbe ci prin fapte. prin
pildă oarticiparea efectivă la acțiunile qos-

(lîngă unitatea 
adevărat depozit

nodărești-edllitare. Consiliile popu- 
' ire, I.C.O., I.L.L. au datoria să-și 
mobilizeze toate forțele pentru a 
termina la timp obiectivele re le re
vin $1 să asigure, în același 
tndrumarea, uneltele necesare . 
nilor obștești ale cetățenilor.

Pentru a menține frumosul, 
tru a păstra toate amenajările 
podărești edilitare.e nevoie, de 
menea, de preocupare. In această 
privință opinia publică are un rol 
hotărîtor. Dar, în prevenirea distru
gerilor au un cuvînt hotăritor școlile 
șl organele de miliție. In orice caz, 
e timpul să se facă „auzit" 
tul lor, să aibă efect.

Ceea ce se așteaptă din 
tuturor cetățenilor, a tuturor 
rtlor de răspundere — mai 
inițiativă, un spirit de emulație e- 
iervescent, mai multă ambiție pentru 
a face mediul nostru urban mai a- 
tractiv. Deoarece cu inerție, Indolen
ță șl justificări nu putem înnobila 
personalitatea orașului.

aceste joi de tineret 
comitetul U.T.G. al E.
datorat faptului că 
invitații din timp,

or- 
M.
au
cu

timp 
acțiu-

pen- 
gos- 
ase-

cuvîn-

partea 
facto- 
mu Ită

Cînd
inima

Poate nu i-aș fi cunoscut niciodată 
pe fostul miner Szdcs Adalbert șl 
pe vecinul său Gașpar baci dată in
terese de serviciu nu mi-ar fi pur
tat deunăzi pașii prin cartierul Gra
nt din Lupeni. M-am aflat pentru 
scurt timp în căsuța modestă a pri
mului, situată pe un vfrf de deal, 
Ia poalele căruia tresaltă printre 
pietre, la vale, pîrîul Brăița. Discu
tam de niște lucruri anume. De la o 
vreme, discuția a părăsit calea pe 
care pornise pentru a continua pe 
alta, mal interesantă, deși mai si
nuoasă, tristă pentru interlocutorul 
meu și pentru cele două fetite 
sale.

Szdcs A. a venit la Lupeni 
multi ani în urmă și, ca attțla
ții, s-a stabilit aici. S-a angajat la 
mină. După un timp a cunoscut o 
fată, șl ea venită la Lupeni din altă 
parte; s-au plăcut și s-au căsătorit. 
Munca la mină nu era ușoară, dar 
el avea de întreținui o familie. Ve-

— o 
bună

ale

cu 
al-

Tatăl

mare care nti-1 
distracțiile sale, 
văzut-o nimeni 
soțul, nici cele

nise pe lume și primul copil 
fetiță. Trăiau în armonie și 
înțelegere. Au urmat alțl doi copii 
— tot fetițe. Familia s-a mărit.
lucra conștiincios la mină, iar mama
a început... să se plimbe. Intr-o zi 
șl-a părăsit soțul șl pe cele trei fe
tițe șl a plecat pentru totdeauna din 
localitate. A plecat cu alt bărbat, 
fără să se uite înapoi la cele trei 
fetite, care aveau nevoie de dragos
tea ei de mamă. Nu peste mult timp 
a venit în absența soțului și a luat-o 
cu ea pe fata mai 
ridica probleme în 
De atunci n-a mai 
prin Lupeni. Nici
două fetițe, sînge din sîngele ei. 0- 
mul a rămas singur cu fetele. De 9 
ani e singur cu ele. ,,Nu m-am re
căsătorit. Cine știe ce mamă le adu
ceam fetitelor I Mal bine să le cresc 
eu. așa cu puținul pe care-1 am". 
Și fetele au crescut. Cea mare are 
15 ani și ochi de tăciune. 0 întreb 
dacă nu-4 e dor de mama sa. între
barea n-o înduioșează. Ba chiar o 
Irită. „Nici nu vreau s-o văd". Dar 
do sora voastră mai mare ? „Nici 
de ea. Era rea. Ne bătea". In ce 
clasă oști î — o întreb. „Știți, n-am 
mai putut urma cursurile la zi. Tre-

Cred că nu este de loc rău dacă 
organizatorii timpului liber al tine
retului din orașul Vulcan ar consul
ta un colectiv mai larg de tineri, ar 
afla modul cum ei ar dori să se or
ganizeze joile de tineret.

Tudor MOCUȚÂ 
corespondent

★
.Subscriem la doleanțele tineretu

lui vulcănean, exprimîndu-ne con
vingerea că fără o preocupare mal 
Intensă din partea organizațiilor 
U.T.C., clubului șl comitetelor sindi
catelor, distracția tineretului din a- 
cest oraș (șt nu numai din Vulcan) 
nu va fi la nivelul cerințelor.

Colectivul secției de turnătorie al 
Uzinei de mașini grele București a 
turnat — pentru prima oară în țară 
— o piesă în greutate de 200 tone. 
Este vorba de primul butuc rotor 
pentru hidrocentrala de la Porțile 
de Fier. Metalul necesar acestei pie
se a fost pregătit în otelăria electri
că a uzinei, și turnat în formă cu 
ajutorul a trei căldări gigantice de 
cîte 75 de tone fiecare.

întreaga tehnologie a fost 
tă de specialiștii uzinei, în 
rare cu cei de la Institutul
cetări tehnologice și metalurgice. 
Acest succes, se datorește atît do
tării tehnice superioare a tinerei u- 
zine cit și perfectei organizări și co
laborări între secții și atelierele u- 
zinei. El este o încununare a cunoș
tințelor și experienței acumulate de 
metalurgiștii din
plan european sîntem 
după U.R.S.S., R. F. 
Franța și Italia, unde 
fel de piese de mare

realiza- 
colabo- 
de cer

tara noastră. Pe 
a cincea tară, 
a Germaniei, 

se toarnă ast- 
tonaj.

de aniversarea

Nimic de zis, în lunile ianuarie șl 
februarie, joile de tineret s-au ți
nut, după cum spuneau unii tineri 
care au participat la ele. Reușita u- 
nora dintre 
ganizate de 
Vulcan s-a 
fost făcute
2—3 zile înainte, tinerilor șl tinere
lor fruntași în procesul de produc
ție. Dar, din păcate în cursul lunii 
martie organizarea joilor a lăsat de 
dorit. Și nu se poate spune că nu 
au avut create condiții de organiza
re a acestor joi.

In ziua de 28 martie, de exemplu, 
conducerea clubului sindicatelor a 
pregătit sala, tov. Viorel Lucia, bi
bliotecara clubului, a pregătit o ex
punere ocazională
nașterii Iul Cezar Bollac, orchestra 
clubului era gata do „atac" daT... sala 
era goală.

Am fost martor ocular la o discu
ție aprinsă de felul cum trebuie or
ganizat timpul liber al tineretului din 
Vulcan.

Unii spuneau să se trimită invi
tații cu 2—3 zile înainte la tinerii 
merituoși oare în procesul de pro
ducție se achită cu cinste de dato
ria 
au 
de 
să se ocupe un colectiv de tineri 
entuziaști.

pe care o au, Iar în societate 
o comportare demnă. Alții erau 
părere ca de organizarea joilor

nu mai bate
de mamă

e dor de mama lor 
mare. Se simt bine 
tătic care din mo
de incapacitate de 

cu toată dra

baci, zic.

buie să am grijă de tăticu și de sora 
mea. Dar tot învăț. Sînt în clasa a 
Vl-a la fără frecventă". Nici surorii 
el, Ghizela, nu-1 
șl de sora mai 
lîngă bunul lor 
desta lui pensie
muncă le îngrijește 
gostea.

Tristă soartă Szdcs
„Tristă, tristă, dar adevărată", com

pletează Gașpar baci, prezent la dis
cuție. „Și nevasta mea a făcut la 
fel. A plecai de la mine la altul la 
Vulcan și m-a lăsat cu doi copii. 
La Vulcan a adus pe lume încă un 
copil — o fetită. Și, deși-i a ei, mi-a 
adus-o mie s-o cresc. N-am cerlat-o. 
Am oprit fetita și azi e mare, în 
clasa a III-e". De după coltul casei 
apare o copilită cu păT de but. „Ui
tați-o, ea e. Fetita nevestei mele. 
Probabil nu-și va cunoaște niciodată 
tatăl. Eu ii sînt acum și mamă șl 
tată. O iubesc și mă iubește. Ne a- 
junge pensia mea să trăim pentru 
că băieții au deja meserie".

II ascultam pe cei doi Interlocu
tori cu cîtă afecțiune vorbeau des
pre copiii lor pe care-i cresc 
educă cu 
rinte. Le 
jană, nu 
telor lor

copilul el". Pri- 
cele două fetite 
Oacheșe, frnmu- 
lntr-un colt de 

o amintire ștear-

să rezolvi problemele pe cale paș
nică — chiar șl cele de familie", 
spunea Gașpar baci. Ce, trebuia să 
ne batem, să ne certăm, să ne arun
căm cuvinte urîte dacă ea s-a plic
tisit de viata familiară ? Nu. Ducă-se 
unde vrea. Eu voi avea grijă de
copiii noștri. Șl de
veam pe furiș la 
ale lui Szftcs bac), 
șele, comunicative, 
inimă ele păstrează
să, tristă a mamei lor, care Ie-a pă
răsit de mici. Fetele sînt la vîrsta 
cînd judecă bine lucrurile. De a- 
ceea, rechizitoriul ce-1 fac la adresa 
mamei lor este aspru, întemeiat. Nu 
simt nevoia să zică mamă aceleia 
care nu vrea să le vadă. Nici fiica 
fostei soții a lui Gașpar baci nu 
simte această nevoie. Cîti oameni, 
cîți bărbați renunță la bucurii, la 
plăceri ale vieții pentru a-șl creste 
și educa copiii; copiii pe care so
țiile Iot i-au părăsit fără teamă și 
reproș, fără a se 
de mamă de care 
fapt, n.u există o 
decît aceea de a
tăi prind aripi lîngă tine, te iubesc 
și le primești dragostea. In această 
privință cei doi interlocutori ai mei 
se pot mîndri cu titlul de OAMENI.

gîndi la dragostea 
el au nevoie! De 
bucurie mal mare 
vedea cum copiii

Și-l 
pă- 
do- 
fos-

adevărată dragoste de 
ascultam cuvintele de 
răutăcioase, la adresa 
soții. „Cred că e mai bine D. GHEONFA

SPITALUL UNIFICAT LUPENI
angajează imediat

Doi
Un

fochiști
tîmplar

calificați
calificat

Sala rizarea, 
vigoare.

Informații, la adminisfrafia spitalului

conform normativelor în

ORȘOVA LA ORA 
SIDERALĂ

(Urmare din pag 1)

pe marele 
S-au stabi-

în 
fi 
a 
în

pentru vecie 
ca o navă

orașului sînt 
cu aceeași

evoluția lucrărilor de 
șantier al hidrocentralei, 
lit două etape : prima se va încheia 

1969, cînd o parie a Orșovei va 
cuprinsa de apele fluviului, iar 

doua în 1971, o dată cu punerea 
funcțiune a hidrocentralei, cîrd

bătrinul oraș va intra 
în întunericul apelor, 
obosită și naufragiată.

Dar cu toate că zilele 
numărate, orșovenii,
punctualitate și bună dispoziție, se 
duc și se întorc de la munca lor 
din mine, din port, de pe nave, în 
țesătoria orașului. Cu acerași meti
culozitate, femeile își zugrăvesc in
terioarele și fațadele caselor, într-un 
cuvînt, în Orșova veche- viața își 
continuă cursul normal.

Noua Orșovă, care și-a stabilit 
vatra cu 6 km mai în amonte, pe 
malul Dunării, dar cu 80 m mai sus 
decît vechiul oraș, se pregătește te
meinic pentru o cursă lungă în vi
itor, în care de pe acum totul a fost 
prevăzut Jlnînd seama de creșterea 
populației ca și de dezvoltarea e- 
conomică a orașului. Este un oraș 
frumos, perfect integrat în cadrul 
său natural de păduri și apă și nu 
e de mirare că locuitorii săi, atît 
cei care s-au instalat în noile apar
tamente, cît și ceilalți care își con
tinuă traiul pe vatra vechii așezări 
și-au strămutat definitiv visurile în 
acea Orșovă modernă, care se con
turează la orizont.

ropiceHANDBALISTICE

m pNea stî

Dezvoltarea bazelor 
turistice de ne 
Valea Prahovei

Mare lucru-1 pasiunea I Un 
sportiv, pe care nu-1 caracte
rizează adevărata pasiune pen
tru sportul căruia-i dedică toa
tă vigoarea tinereții, nu e un 
adevărat sportiv 1 Am Intîlnit 
sportivi care, pe banca rezer
velor, priveau, impasibili, dis
puta de pe teren, nu tremurau 
la fazele periculoase pentru e- 
chipa sa, nu se entuziasmau la 
concretizările atacurilor pro
priilor coechipieri I Dar, 
lost martori șl la „reversul

om 
me-

Clnd Mia Domșa, eli- 
pentru două minute, In 
cu handbalistele ger-

daliei", 
minată 
meciul 
mane, s-a apropiat de banca
„odihnei" i-am privit expresia 
feței. Neaslîmpărul li juca-n 
ochi și-n mișcări. Apoi, din 5 
In 5 secunde, Întreba cit a tre
cut, cit a mai rămas pfnă poa
te reintra. Era agasantă ? Nu, 
era foarte nerăbdătoare. Nu 
suporta ca să stea pe tușă in 
timp ce coechipierele ei lup
tau. Așa sportivi, da I

Unde-i do ctorul ?
O altă lntlmplare, tot

Mia Domșa. Țintă permanentă 
a atacurilor, uneori dure, corp 
la corp, handballsta noastră a 
făcut, In repetate rlnduri, cu
noștință cu... solul. In urma 
unul astfel de atac, o șuviță 
de singe a început să i se 
prelingă de pe piciorul drept. 
Toți spectatorii au observai 
,,efectul" rănii deschise (deși 
nu era gravă) și așteptau ca, 
după pauză, să nu mai vadă 
slngele curgind din piciorul 
lucătoarei. Dar... Dar, ce să 
mai lungim vorba. Nici un

cu doctor n-a sărit In ajutorul 
handbaliste! noastre. Nu era 
prezent 1 Dar de ce nu era ? 
Clnd, de exemplu, un jucă

rie fotbal e victima u- 
intervenfii mai dure... 

doctori 11 iau imediat fn 
Și nu-i rău. Păi, e 

fotbalul, e ade
că pe un copil 
handbalul e fol 
copil mai 

crescut.

tor 
nci 
trei 
grijă I
drept ? I Iubim 
vărul. 11 iubim 
răsfățat. Dar și 
al nostru, un
Insă mai bine... 
că, să nu-1 neglijăm1

mic 
Așa

V. T.

Viscoza Lupeni 
Voința Craiova 
2312 p.d. - 2562 p.d

Circa 80 milioane de lei reprezintă 
valoarea lucrărilor ce se vor exe
cuta pînă în anul 1970 în scopul 
dezvoltării bazelor turistice din sta
țiunile de pe Valea Prahovei — Si
naia și Bușteni. Dintre acestea amin
tim telefericul cu cabine format din 
două tronsoane — unul cu punctul 
de pornire de la Cota 1 400 pînă la 
vîrful Furnica, iar altul de la Sinaia 
la Cota 1 400; un alt teleferic va 
face legătura între stațiunea Buș
teni și cunoscutul punct turistic 
Babele. La vîrful Furnica vor mai fl 
puse în funcțiune două teleschiurl,

Pîrtiile de schi 
cegi, între vîrful 
vor fi dotate de 
schiuri și refugii
Ia Sinaia va fl construit un patinoar 
modern, 
întîlnire 
în acest

de pe platoul Bu- 
Furnlca șl Babele, 
asemenea cu tele- 
pentru odihnă, Iar

Pe Vîrful cu Dor, locul de 
al multor turiști, va începe, 
an, construcția unei cabane.

a fost cîștigată de crai oven ce, 
au totalizat 2 562 p.d. fată de 
p.d. ale gazdelor. La individual, 
I a fost ocupat de tînăra juni-

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea fazei județene a campiona
tului republican, echipa feminină de 
popice Viscoza Lupeni, campioană 
municipală, a întîlnit duminică di
mineață la Lupeni, echipa Voința 
Craiova, campioana municipiului Cra
iova. Conform înțelegerii, echipele 
au fost formate din 8 jucătoare. Du
pă aruncarea celor 100 bile, întîl- 
nirea 
care 
2312 
locul
oară Floricel Maria (Craiova) cu 385 
p.d. — record al popicăriei lupe- 
nene! Pe locurile următoare s-au 
clasat : Băcioiu Natalia (Craiova) cu 
034 p.d., Diaconescu Maria (Craio
va) cu 330 p.d., Pașoa Rozalia (Lu
peni) cu 322 p.d. și Moldovan Con
stanța (Lupeni) cu 3î 1 p.d. Interesant 
« fost „duelul" dintre jucătoarele 
Băcioiu (Craiova) si Pașca (Lupeni), 
ambele campioane județene anul tre
cut, și participante la campionatul 
republican individual, faza finală.

A fost o verificare utilă care, a 
scos în relief unele deficiente încă 
nepuse la punct în jocul echipei 
campioane municipale — Viscoza.

A. S.

înmișcareasportivă de masă

Am început bine, dar să privim în
In perioada care s-a scurs de la 

trecerea în atribuțiile sindicatelor a 
sarcinii coordonării activității spor
tive din întreprinderi și instituții, 
Biroul executiv al Consiliului mu
nicipal Petroșeni al U.G.S.R., comi
tetele sindicatelor din Valea Jiului, 
au depus o intensă activitate spre 
a da sportului un larg caracter de 
masă.

întrecerile sportive organizate în 
întreprinderi și instituții au atras 
un mare număr de salariati. De o 
largă popularitate s-au bucurat com
petițiile sportive organizate de Con
siliul municipal Petroșeni al U.G.S.R. 
în colaborare cu Comitetul U.T.C. și 
C.M.E.F.S., în cinstea celei de a 20-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
Unirii Principatelor, Zilei ceferiști
lor șl a zilei de 8 Martie, competiții 
dotate cu cupe.

Inițiativă și spirit organizatoric au 
dovedit multe asociații sportive. Spar- 
tac șl Jiul Petroșeni, Minerul Vulcan,

Viscoza Lupeni, Energia l’aroșeni, 
Parîngul Lonea și altele au organi
zat întreceri de tir cu arcul, popice, 
șah, tenis. Selecționata de schi a 
Văii Jiului a participat la competi
țiile cu caracter republican organi
zate de U.G.S.R., competiții ai că
ror învingători au cucerit „Cupa 30 
Decembrie" și „Cupa Unirii*. Schio- 

noștri au ocupat un meritoriu 
III în cadrul întrecerilor dotate 

„Cupa 30 Decembrie* și locul V 
„Cupa Unirii*.

Comitetele sindicatelor și asocia
țiile sportive de ia Proparatia Lu
peni, Viscoza, U.R.U.M.P., C.C.V.J., 
C.F.R. Petroșeni șl altele au dovedit 
preocupare pentru amenajarea tere
nurilor sportive. Demnă de laudă 
este și inițiativa Comitetului orășe
nesc Vulcan al U.T.C. de a amenaja 
prin muncă patriotică un teren re
creat iv-sportiv pe Valea Morii.

Ceea ce s-a făcut pînă acum do
vedește forța mobilizatoare, capaci-

rii 
loc 
cu 
în

tatua organizatorică a sindicatelor 
în atragerea maselor iarqi de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului le practica
rea sportului preferat.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt încă departe de a fi atins li
mita superioară a posibilităților e- 
xistențe. Am făcut de abia sprintul 
în această direcție. Pentru a da 
sportului un caracter larg de masă, 
în adevăratul înțeles al cuvîntului,. 
e necesară o muncă îndelungată si 
perseverentă. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît unele sindicate se află 
cu activitatea sportivă de masă doar 
în faza... planurilor de măsuri, a 
propunerilor și sugestiilor. Citeva e- 
semple: continuă să staționeze cu 
activitatea sportivă de masă in fază 
embrionară, comitetele sindicatelor 
de la E. M. Aninoasa, I.O.I.L. și 
l.A.S. Petroșeni. La asociațiile spor
tive de Ia T.C.M.M. și construcții 
sociale există un alt aspect nega-

Releu tranzistorizat 
de protecție a rețe- 

miniere
Specialiștii Stației de cercetări 

pentru securitatea minieră Petroșeni, 
In colaboiare cu Institutul de cerce
tări energetice București, au realizat 
un releu tranzistorizat de protecția 
a rețelelor electrice miniere la de
fecte d<? Izolații. Instalația, prevăzută 
cu diode și tranzistor!, are o 
rată mai mare de exploatare și 
nn grad înalt de sensibilitate și 
lecfivifate față de 
apare în rețelele 
de joasă tensiune.

Prototipul noului
statal pentru experimentare 
I.onea.

du- 
are 
se- 
potdefectele ce

m’ntereelectrice

releu a fost in
ia mina

(Agerpres)

perspectivă
tiv : întreaga bază materială este fo
losită aid doar pentru echipele de 
fotbal ce activează în campionat* Ie 
interjudețean și municipal. In re.l 
nici un sprijin activității sportive 
de masă. Comitetele sindicale res
pective cunosc această stare de lu
cruri, dar nu iau nici o măsură pen
tru a da 
riațiloT ce 
tul.

Pentru a
rat caracter de

posibilitate tuturor sala- 
doTesc să practico spor-

da sportului un adevă- 
masă sînt necesare r

bazei materiale, 
muncă educativă în

+ asigurarea

4 o intensă 
rîndul salariatllor.

+ multă inițiativă și forjă mobi
lizatoare din partea tuturor organi
zațiilor sindicale

Aurel SI ĂBll
membru al Biroului executiv al

Consiliului municipal al sind:cateloT
Petroșeni
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Vizita președintelui 
Consiliului de niuisiri, 
ion Gheorghe naurcr

in Suedia
Sosirea la Stockholm

(Urmare din pag. t)

me-aceste
majestuos

afacerilor

face acum primii pași pe 
leagurl nordice. Flutură 
drapelele de stat ale celor două țări.

La coborîrea din avion, oaspeții 
români sînt întîmpinațl cu cordia
litate de primul ministru al Suediei, 
ATage Erlander, ministrul
externe, Torsten Nilsson, 0. Jodahl, 
secietar general al Ministerului Afa
cerilor Externe, contele W. Wacht- 
meister, directorul Direcției politice 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
M Giron, ambasador, director ad
junct în Ministerul Afacerilor Exter
ne, și alte persoane oficiale.

Sînt de fată Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României la Stockholm, 
membri ai ambasadei române și ai a- 
gontiei economice precum șl

șefi ai unor misiuni diplomatice acre
ditați Ia Stockholm. Sînt prezențl, 
de asemenea, numeroși ziariști sue
dezi și corespondent! al presei străi
ne acreditați la Stockholm.

O companie de onoare, formată din 
trupe de elită, 
prezintă onorul.

Sînt intonate
celor două țări.

Cel doi șefi
în revistă garda militară de onoare.

Premierului român și celorlalți oas
peți le sînt prezentate apoi persoa
nele oficiale suedeze venite în în- 
tîmpinare.

De la aeroport, oaspeții români, 
însoțiți de personalități suedeze, s-au 
îndreptat spre Palatul Haga din ca
pitala Suediei, reședință ce le-a fost 
rezervată.

imnurile de stat ale

de guverne trec

aliniată pe aeroport,

POLONA: Hala de montaj a motoarelor ia fabri- 
Gegielski” producătoare de locomotive și vapoare.

Comunicat comun

A

începerea convorbirilor oficiale
STOCKHOLM. — Trimișii speciali 

Agerpres Dumitru Ținu și Chișu Va- 
sile transmit: La orele 15,00 la pre
ședinția Consiliului de Miniștri, 
Kanslihuset, au început convorbirile 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liști* România, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Suediei. Tape 
Erlander.

Din partea României au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Eduard Mezincescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
mânia la Stockholm, Alexandru 
bescu, adjunct al ministrului 
mortului exterior, Ion Moreqa, 
junct al ministrului industriei
structoare de mașini, Ilie Diculescu, 
vicepreședinte al Consiliului națio
nal al cercetării științifice, și alte 
persoane oficiale.

Afacerilor Externe, K. Bern- 
di rectorul Direcției comer- 
economlce din M.A.E., baro- 
Rappe, ambasadorul Suediei

comunicatul co- 
în legătură cu 

în Iran de

DECLARAȚIA C.C. AL FRONTULUI

HANOI. — Comitetul Central al 
Frontului Pâlniei din Vietnam a dat 
publicității la 7 aprilie o declarație 
în care aprobă pe deplin și sprijină 
fără rezerve declarația din 8 apri
lie a guvernului R.D. Vietnam, cu 
privire la căile de rezolvare a pro
blemei vietnameze. Prin această de
clarație, guvernul R.D. Vietnam a 
dat o nouă dovadă de bunăvoință.

In legătură cu declarațiile preșe
dintelui Johnson privind limitarea 
bombardamentelor americane asupra 
teritoriului R.D. Vietnam, Comitetul 
Central al Frontului Patriei arată 
că în ultimele zile avioane și nave 
de război americane au continuat 
bombardamentele asupra unor părți 
importante din R.D. Vietnam, ceea 
ce vin în contradicție cu aceste de
clarații. In numele poporului vietna
mez, C.C. al Frontului Patriei cere 
ca S.U.A. să pună capăt necondi
ționat tuturor bombardamentelor și 
celorlalte acte de război împotriva 
întregului teritoriu al 
să înceteze trimiterea 
In Vietnamul de sud, 
pat războiului lor de 
Vietnam.

C.C. al Frontului Patriei din 
etnam cheamă întregul popor să-și 
întărească solidaritatea, să-și spo
rească vigilenta, să tnvingă toate 
dificultățile și să fie hotărît să ob-

R.D. Vietnam, 
de noi trupe 
să pună 

agresiune

Ro-
Al- 
co- 
ad- 

con-

Din partea Suediei au participat 
Torsten Nilsson, ministrul afaceri
lor externe, O. Jodahl, secretarul 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe, contele W. Wachtmeister, 
directorul Direcției politice din Mi
nisterul 
stroem, 
oiale și 
nul C.
la București, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost discutate probleme care 
privesc relațiile dintre cele două 
state șl perspectivele dezvoltării a- 
cestora, precum șl unele aspecte ac
tuale ale situației internaționale. 
Convorbirile s-aft desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă.

TEHERAN. — In 
mun dat publicității 
vizita oficială făcută 
A. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., se ex
primă satisfacția fată de dezvolta
rea relațiilor în diverse domenii 
dintre cele două țări. Comunicatul 
subliniază că schimburile comercia
le sovieto-iraniene s-au extins con
siderabil în ultimii ani și că părțile 
dispun de mari posibilități pentru a- 
dîncirea colaborării lor reciproc a- 
vantajoase în spiritul bunel vecină
tăți. Ele își manifestă hotărîrea de 
a dezvolta în continuare relațiile 
în domeniul politic, economic și 
cultural. In acest scop s-a hotărît 
ca anul acesta să înceapă convor
biri în vederea încheierii unui nou 
acord interguvernamental în proble
mele colaborării economice.

Părțile au acordat o deosebită a- 
tentie evoluției evenimentelor din 
Asia de sud-est, situației din Orien
tul Apropiat, problemelor securității 
europene, activității O.N.U., dezvol
tării colaborării Internationale.

O nouă metodă
de preparare
a cărbunelui

R. P. Polonă au elaborat o 
care permite mărirea cantl- 
cărbune cocsificabil prin fo- 
unor noi tipuri de reactivi

VARȘOVIA. — Cercetătorii știin
țifici de la Institutul Central dn Mi
ne din 
metodă 
tății de 
losirea
în procesul de concentrare, prin flo- 

Acești reactivi 
pe baza unul 
și de esteri 
înlocui reac- 
prezent care 

fenol. Da- 
obtlne un 
de impor-

tarea mărunțișului, 
care au fost preparați 
amestec de motorină 
alif-atici superiori, vor 
tivii folosiți 
au un mare 
torită acestui 
avantaj care
lanț șl anume se va 
de poluare cu fenol 
duri.

plnă în 
conținut 
fapt, se 

este tot

de
va

atît
reduce qradul 
a apelor din

Șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, a acceptat invitația de a 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică la o dată care va fi sta
bilită ulterior.

Oitigiitea fxMu/iiLor

CRATERE MISTERIOASE
STOCKHOLM. — Pentru a 

doua oară, în Suedia a căzut 
„un obiect de o forță inima
ginabilă", formînd un crater 
uriaș într-un lac înghețat. Pri
mul crater a fost descoperit 
joia trecută, într-un Iac din a- 
propiere de localitatea Malung, 
în centrul Suediei. Acest cra
ter avea o suprafață de 600 
metri pătrati și a fost făcut 
după ce obiectul misterios a 
pătruns printr-o gheată cu o 
grosime de 90 cm. In aceeași

regiune a căzut al doilea bo 
lid, tot pe un lac, formînd un 
crater de două ori mai mare, 
într-un strat de gheată de 
ceeași grosime. Autoritățile 
întreprins cercetări, care 
au dus pînă acum la nici 
rezultat. Scafandrii care
explorat regiunile craterelor 
nu au putut găsi nici un fel 
de urme, în afara unor blocuri 
uriașe de gheată dislocate. 
Cercetările continuă.

fl- 
au 
nu 
un 
au

Demonstrafie reprimată de politie 
în Indonezia

DJAKARTA. — Intr-o informație 
transmisă de Ia Djakarta, agenția 
France Presse anunță că în timpul

une>i manifestații care a avut loc în 
capitala indoneziană, poliția a des
chis focul asupra demonstranților. O 
persoană a fost ucisă, iar alte două 
grav rănite.

Demonstrația a fost 
„Frontul de acțiune al
(K.A.P.P.I.) tn sprijinul cererii pri
vind eliberarea din închisoare a doi 
lideri ai acestei organizații arestați 
recent de politie.

inițiată de 
studenților"

MOSCOVA. — Deasupra glo
bului pămintesc se produc tn 
medie pină la 50 000 furtuni 
pe zi. Intr-un minut, în sule 
de fulgere se descarcă canti
tăți uriașe de energie din norii 
aducători de furtună.

Sursa aproape a tuturor for
melor de energie de pe Pămînt 
este Soarele.

Oamenii de știință de la Ob
servatorul geolizic principul 
„A. I. Voeikov” au întocmit 
o hartă pe care sînt prezen
tate pentru prima oară dalele 
privind numărul furtunilor, da
te primite In ultimii zece arii 
de la peste 2 000 stații meteo
rologice. Ele au fost compa
rate cu fazele activității so
lare și s-a constatat că reac
ția furtunilor față de schimba
rea Intensității fluxului de e- 
nergie solară nu este aceeași 
in diferite zone ale planetei 
noastre.

Numai irt trei regiuni — ii 
Africa Centrală, in Europa 
Centrală și în Asia Răsăritea
nă — numărul zilelor cu fur
tuni variază Intr-o fază cu 
schimbarea activităfii solare. 
Pentru restul globului pămin- 
tesc este caracteristică o de
pendentă inversă; cu cit fluxul 
de energie solară transmis pe 
pămlnt este mai mare cu atît 
furtunile sînt mai

Astfel s-a ajuns 
cluzie neașteptată : 
furtunilor pe scară
schimbă In conlrafază cu acti
vitatea solară, fapt explicat de 
geofizicieni prin aceea că în 
clmpul electrio al atmosferei 
terestre Joacă un rol mare 
fluxurile de particule cu ener
gii mari, adică razele cosmice. 
Pină în prezent s-a negat că 
există vreo legătură intre ra
diațiile cosmice și procesele 
ce au loc tn atmosferă.

rare.
la o con- 
act ivii a tea 
globală se

Val de agitații politice 
în Guadelupa

de sud-est și în lu-

bine ve-

Șeful statului 
Norodom Sia- 
declarație în 

că Repu-

♦ MARȘ DE PROPORȚII IM
PRESIONANTE LA MEMPHIS

tină victoria finală în lupta pentru 
a apăra nordul, a elibera sudul și 
a reunified pașnic patria, pentru a 
contribui la asigurarea păcii în In
dochina, în Asia 
mea întreagă.

PNOM PENH. — 
cambodgian, prințul 
nuk, a făcut luni o 
care, după ce a anunțat 
blica Democrată Vietnam a propus 
orașul Pnom Penii oa loc de desfă
șurare a primelor contacte oficiale 
cu Statele Unite, a spus: „Cambod- 
gia va face tot ce depinde de ea 
pentru a facilita luarea de contacte 
între R.D, Vietnam și S.U.A., con
tacte pe care le consideră 
nite".

Tulburările rasi- 
ale din S. U. Au

NEW YORK. — Luni seara, la 
Memphis (statul Tennessee), orașul 
în care joia trecută a fost asasimat 
liderul populației de culoare, Marții» 
Luther King, a început un marș pen
tru drepturile civile de proporții im
presionante. Marșul, care urma să 
fie condus de King, constituie în a- 
celași timp un omagiu adus memo
riei liderului inteqrationist.

Miiile de participanți, dintre care 
multi sosiți de la mari distante din 
diferte orașe ale SILA., străbat stră
zile orașului într-o disciplină perfec
tă. Sute de voluntari ai serviciului 
de ordine constituit de Comitetul do 
organizare se află alături de partici
panti pentru a evita incidentele cs 
politia, garda națională sau provo
catorii care ar încerca să creeze de
zordini.

ROINTE-A-PITRE. — Agenția UPf 
relatează că în Guadelupa s-a sem
nalat un val de agitații politice după 
ce șeful poliției din acest teritoriu 
francez, situat în Marea Caraibilor, 
s-a eschivat să apară în fata unui 
tribunal pentru a depune mărturie 
în procesul intentat unui grup de 25 
de băștinași. Potrivit agenției, la 
Polnte-a-Pitre se exprimă temerea 
să nu izbucnească noi violențe, în- 
trucît populația indigenă este ne
mulțumită cu actualul statut de „de
partament de peste mări" al insulei. 
Cei 25 de guadelupezl slnt acuzați 
de a fi participat ia tulburările care 
au avut loc tn mai anul trecut.

Agitația actuală are loc la o săp- 
tămînă 
delupa 
francez 
toriilor 
rat la înapoierea sa la Paris că nu 
există nici o îndoială privind faptul 
că Guadelupa și departamentul ve
cin Martinâca doresc să rămînă 
franceze.

In luna februarie, alți 18 guade- 
lupezl au fost judecați la Paris pen
tru participarea lor la tulburările 
din 1967, dar au fost puși în liber
tate.

JAPONIA: Împotriva prezenței americane in îndepărtata Asie, 
împotriva existenței bazelor americane pe teritoriul japonez au de
monstrat circa 5 000 de persoane in apropierea bazei militare ameri
cane Yokota, exprimînd dorința fierbinte a omenirii iubitoare de 
pace: „să dispară bazele militare de pe teritorii străine, să fie re 
trase trupele americane din Vietnam".

IN CLIȘEU: Aspect ai demonstrației de protest din fața bazei 
militare americane de la Yokota. (Japan Press).
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MANEVRE MINISTERIALE
după vizita făcută 
de Pierre Billotte, 
al departamentelor 

de peste mări, care

în Gua- 
mi nistrul 

șl teri- 
a decla-

(Urmare din pag 1)

puși să facă orice pentru bani. Teri
toriile locuite de indieni Ie aparți
neau în întregime și era practic im
posibil un control al modului cum 
își îndeplineau sarcinile. Pentru a 
pune mîna pe regiuni, respectiv te
renurile fertile ale indienilor, func
ționarii S.P.I.-iihii au început masa
crarea acestora în masă. Iată deci 
cum se explică situația la care au 
ajuns triburile din regiunile Ama- 
zoniei. In anul 1500 existau 4 mili
oane de indieni. De atunci, campania 
de exterminare a lor s-a amplificat 
cu fiecare zi. Coi mai cruzi au fost 
portughezii care dădeau indienii 
drept hrană cîinilor. Au urmat apoi 
spaniolii, (n 1900 rămăseseră doar 
500 000 de indieni, iar la ora actua
lă numărul lor nu depășește 80 000 
în Amazonia (regiunea Braziliei) șl 
300.000 în toată Amazonia.

In urma unor cercetări s-a stabi
lit că indienii sînt primii locuitori 
ai Braziliei. Studiile efectuate cu 
carbon-14 au permis situarea apari
ției indienilor în America de sud 
cu aproximativ 13 500 de ani în ur
mă. Nu este mai puțin adevărat că 
nici țăranii brazilieni nu sînt scutiți 
de pedepse grele. După ce cu qreu 
reușesc să defrișeze un teren, sînt

alungați de pe el cu cea mai mare 
cruzime.

T. G. — Ce ar trebui făcut pentru 
salvarea acestor indieni ?

P. L. — Brazilia nu poate rezolva 
singură această problemă. Cred că 
ar fi nevoie de sprijinul U.N.E.S.C.O. 
și al O.N U., dar mi s-a răspuns că 
exagerez și că nu se poate inter
veni într-o tară decît în caz de răz
boi. Dar acum doi ani, aviația peru- 
viană a bombardat cu napalm tribu
rile peruviene.

T. G. — Există în Brazilia oameni 
care iau apărarea indienilor?

P. L. — Da, sînt unii foarte cu
noscut pentru lupta lor în acest 
scop: frații Villas-Boas, Francisco 
Mereilles, dr. Noel Nutels, Camaro. 
Există totodată F.A.B. (Forța aeria
nă braziliană) care asigură linii dea
supra pădurilor virgine pe unde ce
lelalte companii nu vor să treacă. 
Locotenentul Joao Camaro a fost 
primul care a denunțat acest geno
cid : „Trebuie date indienilor pămîn- 
turile care li s-au furat, naționaliza
te aceste teritorii, trimiși tineri bra
zilieni care să îndeplinească un ser
viciu civil sub controlul F.A.B., care 
s-ar însărcina cu organizarea mate
rială a vieții indienilor în timp ce 
S.P.L să se preocupe de organiza
rea vieții culturale".

9 BAGDAD. — „Forțele irakiene 
dislocate în Iordania de-a lungul li
niei de încetare a focului au fost 
puse la dispoziția comandamentului 
iordanian și se supun ordinelor a- 
cestuia, a declarat președintele Ira
kului, Abdel Rahman Aref, într-un 
interviu acordat cotidianului „Al 
Manar".

Accident tragic
aceste zvonuri 
neîntemeiate”.cu totul

militari reafirmindu-și

tul că reducerea activității 
miniere a fost decretată chiar 
de... autoritdfi sub pretextul 
că „acesta este unicul mijloc 
de salvare a economiei boll- 
viene” In fața tendinței de re
ducere a prețurilor materiilor 
prime la metale neferoase pc 
piafa mondială.

Statele Unite, prin interme
diul Agenției Internationale de 
Dezvoltare și a Băncii inter-' 
americane de Dezvoltare, pe 
care le controlează, au jucat

CAR ACI. — Agenția France Presse 
anunță că în apropierea 
Dubai, în Golful Persic, s-a 
dat un vas pe care se aflau 
pelerini pakistanezi. Peste 
persoane, între care 60 femes și co
pii, s-au înecat.

portulul
seufun- 
sute de

200 de

AVION ÎN FLĂCĂRI 
READUS PE AERODROM

0 103 pasageri au scapat teferi
LONDRA. — Un avion de tipul 

„Boenig-707", apartinînd companiei 
engleze „Xoac", a aterizat luni după- 
amiaza în flăcări pe aeroportul din 
Londra, la scurt timp după ce pă
răsise pista de decolare, îndreptîn- 

a 
și

du-se spre Zurich, prima escală 
călătoriei salo spre Australia 
Noua Zeelandă.

Imediat după decolare, unul < 
motoarele avionului a luat foc i 
trenînd după sine aprinderea rezer
voarelor cu carburanți aflate în a-

rlpa stingă a ’ aparatului. Datorită 
sîngelui rece de care a dat dovadă 
comandantul navei, căpitanul Charles 
Taylor, 
readus 
șocului 
rănilor 
clanșat
de persoane
Restul de 103 pasageri, inclusiv cel 
11 membri ai echipajului, au scăpat 
teferi.
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din 
an-

avionul în 
pe aerodrom, 
înregistrat la 
pricinuite de 
în interiorul

și-au

flăcări a fost 
Ca urmare a 
aterizare și a 
incendiul de- 
avionului, 23 

pierdut viața.

Ultimele săptămîni au fost 
„fietbinți" în viața politică bo- 
liviană. Ziarele din La Paz au 
relatat că s-a Încercat un a- 
tentat la viața președintelui 
tării, Rene Barrientos, știri ce 
au lost mai tlrziu dezmințite. 
Comandanții militari s-au în
trunit In mai multe rîndurl, 
ceea ce a dat naștere unor 
speculații privind iminența ri
nei lovituri de stat. Săptămina 
trecută, Barrientos a declarat 
însă că toate 
„sînt 
șefii
sprijinul fa(ă de regimul pe 
care-l conduce.

Și totuși. Bolivia cunoaște 
in prezent o criză internă cu 
largi repercusiuni. Situația e- 
conomică tot mai dificilă, șu
brezenia sprijinului politic fufă 
de guvern, acțiunile represive 
împotriva muncitorilor con
trasted cu îmbogățirea susți
nătorilor lui Barrientos, toate 
acestea au făcut ca în țară să 
se generalizeze un sentiment 
de nemulțumire. Barrientos a 
folosit rețeaua națională de ra
diodifuziune pentru a anunța 
pe muncitori că nu vor fi ac
ceptate nici un fel de măriri 
de salarii tn cursul acestui 
an, ci numai „după o sporire 
corespunzătoare a producției”. 
Sectorul cel mai puternic lovii 
de această politică este acela 
al exploatărilor miniere cate, 
din mai 1965, a cunoscut o 
reducere a producției ce a a- 
juns, în unele cazuri, pină la 
50 ia sulă. Or, ceea ce guver- 
nul trece sub tăcere, este fap-
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șl ele un rol în amplificarea 
nemulțumirii populare din Bo
livia. Cele două instituții au 
acceptat cererea guvernului 
bolivian de a se acorda o se
rie de împrumuturi, numai cu 
condifia ca salariile in indus
tria minieră să nu crească și 
să lie menținută „pacea socia
lă" în (ară. Cererile au fost 
Îndeplinite, orice revendicări 
ale muncitorilor fiind reprima
te de politie și armată.

La toate acestea acum s-a 
adăugat încordarea relațiilor 
dintre președintele Barrientos 
și comandanții militari. Șeful 
statului bolivian a hotărît, tn 
urmă cu citeva săptămîni, că 
este ■ mai bine să renunțe la 
guvernul lui, alcătuit din șefii 
„pa rtidelor sigure” care l-au 
spr finit in cursul campaniei e- 
lect 'i'rale, pentru a-i înlocui cu

miniștri militari. Dar comau- 
dantul forțelor armate 
vie ne, generalul Alfredo 
vando Candio, a văzut în 
ceste intenții o manevră a 
Barrientos pentru a aduce 
principalii șefi militari 
propriile sale ordine. Tocmai 
de aceea, la presiunea gene- \ 
ralului Candio, oferta a fosl )
respinsă, astfel Incit președin- /
tele Barrientos s-a văzul pină \
la urmă obligat să formeze un \ 
nou guvern alcătuit din 
calități de mina a doua, 
zentlnd aceleași partide 
ror șefi au fosl obligați 
nunțe la portofoliile ministe
riale.

In capitala Boliviei, La Paz, 
se consideră că această alter
nativă nu reprezintă decît „o 
întărire extrem de debilă" a 
poziției lui Barrientos, in con
dițiile în care șefii armatei au 
hotărît să urmărească desfășu
rarea evenimentelor din afara 
guvernului. De aceea, mulfi 
observatori nu sfat înclinați să 
se încreadă prea mult în asi
gurările președintelui bolivian 
privind „liniștea” din fără și 
a dezmințirilor sale cu privire 
la posibilitatea preluării pute
rii de către armată. Pentru cei 
ce urmăresa cu atenție viața 
politică bolivlană, adevăratul 
conducător al acestei țări nu 
este Barrientos, ci comandantul 
forțelor armate, generalul O- 
vando Candia. Este un „se
cret" pe care In Bolivia îl cu
noaște toată lumea...
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