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Investițiile au o Importanță 
holărîtoare în realizarea poli
ticii economice a partidului 

dezvoltarea multila- 
rapidă a economiei 
Tocmai de aceea 
de Investiții stabilit 

al IX-lea 
Comunist

nostru, în 
terală și 
naționale, 
programul 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român 
constituie o problemă centrală 
a actualului plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale. „Realizarea integrală și 
cu înaltă eficientă a investi
țiilor — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
din 19 iunie a C.C. al P.C.R. 
— rămîne în continuare o pro
blemă esențială, o condiție ho- 
tărîtoare a dinamismului eco
nomie! noastre".

Comitetul municipal de par
tid Petroșani are în perma
nentă în centrul’ preocupări
lor sale îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, a 
beneficiarilor de investiții și 
organizațiilor de construcții, 
în vederea realizării la nive
lul cerințelor actuale a planu- 
lu; de investiții.

In semestrul I, pe ansamblul 
municipiului Petroșani, s-a 
realizat 48,6 la sută din volu
mul investițiilor economico și 
social-culturale planificate 
acest an și 51,4 la sută 
volumul total a! lucrărilor 
constructii-montaje. Planul 
punere în funcțiune a 
realizat în proporție de 37 la 
sută.

Merită să fie evidențiați, ca 
beneficiari de investiții, I.E.C 
Paroșeni (68,9 la suta), Ocolul 
silvic Lupeni 
Petroșani 
Petroșani 
Timișoara 
Petroșani 
C.C.V.J. (49 la sută), care 
realizat mai mult decît media 
pe municipiu. De menționat în 
mod deosebit faptul că T.J.C.H. 
a realizat și dat în folosință 
499 apartamente din cele 997 
planificate a fi construite în 
acest an.

Făcînd o analiză mai pro
fundă a felului cum a fost 
realizat programul de investi
ții în primul semestru, se des
prind unele concluzii de care 
trebuie să se tină seama în 
viitor. Dacă toti beneficiarii 
de investiții depuneau eforturi 
susținute, media realizărilor pe 
municipiu era și mai bună. 
Pe lingă rezultatele bune ob
ținute de către un.ii beneficiari 
de investiții, există și o situa-
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Dragi tovarăși,
Cu ocazia celui de-a.l IV-lea Congres al partidului dvs., Comite- 

tul Central al Partidului Comunist Român transmite delegalilor la con
gres, tuturor comuniștilor din

Vă urăm succes deplin 
în lupta partidului dvs. pentru 
muncii din Martinica, pentru

Martinica un cald salut tovărășesc, 
în desfășurarea lucrărilor Congresului șl 
apărarea intereselor vitale ale oamenilor' 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate națio

nală și socială, pentru triumful cauze! păcii, democrației și socialismului.
COMITETUL CENTRAL

AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

tie necorespunzătoare a
ra, ca de exemplu: O.C.L. In
dustrial (7 la sută), I.L.L. (10 
la sută), I.C.R.M. (14 la sută), 
Cooperativa „Deservirea" Lu
peni (18 la sută), O.C.L. ali
mentara (19,2 la sută). I.C.R.T.I. 
(20 la sută), S.C.S.M. Petroșani 
(22 la sută), Cooperativa' „Jiul" 
(22 la sută), Industria morări- 
tului și panificației (24 la su
tă), Inspectoratul școlar jude
țean (25 la sută), „Viscoza" 
Lupeni (28 la sută).

Această situație se datoreș- 
te slabei preocupări manifes
tate de beneficiarii de investi
ții în cauză pentru asigurarea 
la timp a tuturor condițiilor 
necesare desfășurării unei ac
tivități normale de către con
structori, precum și lipsei de 
inițiativă și operativitate în 
contractarea și livrarea unor 
utilaje și mașini. De aici re
zultă necesitatea ca fiecare 
beneficiar de investiții să ma
nifeste mai multă răspundere 
fală de această problemă im
portantă.

In prima jumătate a anului,

unitățile de construcții-montaje 
au realizat planul după cum 
urmează: T.C.M.M. — grupul 
de șantiere Valea Jiului — 
40,6 la sută; T.J.C.H. — gru
pul nr. 2 Valea Jiului — 49,2 
la sută; Șantierul Valea Jiului 
al I.L.H.S. București — 36,6 
la sută; I.C.F. șantierul Valea 
Jiului — 51,7 la sută; Energo- 
conslrucția Paroșeni — 90,2 la 
sută; Energo-montaj Paroșeni 
— 41,2 la sută.

Realizările evidențiate mai 
sus nu sînt la nivelul sarcini
lor stabilite, nici la nivelul 
posibilităților colectivelor de 
muncă ale șantierelor respec
tive. Cauzele acestei stări de 
lucruri se află în deficiențele 
de ordin tehnico-organizatoric 
ce au existat și persistă încă 
în activitatea șantierelor de 
construcții, cum ar fi : apro
vizionarea tehnico-m.aterlală 
necorespunzătoare, folosirea 
nerațiohală a forței de muncă, 
slaba asistentă tehnică, lipsa 
unei temeinice organizări la 
ftecare loc de muncă și altele 
de acest fel.

Conducerile șantierelor de 
construcții se ocupă încă insu
ficient de extinderea mecani
zării lucrărilor, de folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor 
și mecanismelor de construcții.

(Continuare în pag. a 3-a)

„Victoria" o ■„ 
realizate trei noi

La fabrica
Arad au fost 
tipuri de ceasuri. Este vorba de 
ceasul de perete „M-5", cu 
13 rubine, care se întoarce o 
dată la 14 zile, și ceasurile 
deșteptătoare cu cadran oval 
sau trapezoidal. In prezent, 
fabrica „Victoria" din Arad

20 de modele 
La acestea se 
cu rînd un ceas

oroduce peste 
de ceasornice, 
vor adăuga în 
de masă deșteptător, prevăzut
cu un mecanism de preavizate 
a declanșării soneriei, și un 
altul cu calendar.

(Aqerpres)

S-a 
pului 
furnal de l 700 mc, aflat în construc
ție la Combinatul siderurgic din Ga
lati. Experiența acumulată la primul 
furnal a făcut ca ciclul de realizare

Optimiști, minerii din briga

batai.

a construcției, pînă Ia stadiul da 
montaj, să fie considerabil scurtat. 
In prezent, sînt pregătite alte două 
virole pentru a fi montate la furnal, 

? opt pentru caupere.
(Agerpres)

Uneori 
păstrăvii 
costă

Dimineață de iulie, 
citeva minute peste 
păsăiilor se ingină cu gîndurile celor care, la 
această oră matinală se îndreaptă către locu
rile de muncă. Deodată, privirea îmi este atrasă 
de o priveliște neasemuit de frumoasă. Către 
viriul Parîngului intîlnesc zîmbetul leneș al soa
relui. La poale, aici jos, pe strada Republicii, 
noul bloc turn, Bid, înălțat pînă la eta/ul nouă, 
întregește peisajul. Brațul macaralei pare un 
uriaș arătător care îndeamnă soarele să urce 
mai repede. Și în vreme ce acesta ajunge în 
vîilul muntelui, oamenii care zidesc blocul au 
ajuns la etajul nouă. Sînt grăbiți. Etajul zece nu 
poate aștepta prea mult. Priveliștea e minunată. 
Sus de tot, cufundați în albastrul cerului, oa
menii au început să lucreze. O-.clipă pare că 
soarele se oprește pe-o margine de planșeu, 
unde ascultă vorbele celor care au început ri
tualul muncii. Mișcările lor au ceva deosebit, 
sînt ca regizate de un mare maestru al baletului. 
Planșeul etajului nouă al blocului turn arată ca 
o Poiană a soarelui și Iniția șarjă de beton so
sită aici îmi pare a fi darul adus soarelui de cel 
care, acolo sus, au început înălțarea etajului 
zece al blocului turn Bid.

Conferință
7

Pentru cunoașterea istoricu
lui industriei carbonifere șt a 
realizărilor obținute în ultimii 
ani, marți după-amiază a avut 
loc o conferință cu 
secol de exploatare 
a cărbunelui, un 
luptă".

Conferința a fost 
de către Muzeul
din Petroșani în cadrul unită
ții P.C.I., fiind urmărită cu viu 
interes de întregul personal.

tema „Un 
industrială 
secol de

organizată 
mineritului

R. SELEJAN

I
I
I

tei curse 
de autobuze

fier- 
și în 
răco-

Răsplata 
talentului

Pentru deosebitele înclinații 
spre literatură manifestate cu 
ocazia concursului de compu
neri organizat de Consiliul na
tional al Organizației pionie
rilor, elevele I.aszlo Ildico 
(Școala generală nr. 1 Lupeni) 
și Ardeleanu Lucia (Școala ge
nerală Vulcan — Paroșeni) au 
fost trimise în
două premiante vor petrece 14 
zile, alături de pionieri frun
tași și alti premianți ai con
cursurilor pionierești, intr-o 
tabără așezată în pitorescul 
peisaj montan de Ia Homorod.

tabără. Cele

JJ

Pretinșii pescari sportiv! Jimbo- 
reanu Cornel din Petroșani, Seram- 
flnceanu Georqe din Vulcan și Mu.ri- 
teanu Petre din Cînipu lui Neag, ia 
adăpostul unor autorizații de pescuit 
păstrăv cu undița în lacurile alpine 
din 
fală 
dat 
na j,
de păstrăv.

Lipsiți de conștiința necesară 
pescari sportivi, lacomi, ei 
noaptea în apele lacului, 
„șiruri" cu zeci de muște 
legate din loc în loc pe 
nylon lungi de sute de 
înspre dimineață își

llflOV 
întindea h 
așa-zisele 
artificiale 
sfori Șde 

metri, tar>
recoltau pra

da. întinse de la un țărm la altul, 
aceste șiruri de cîrlige au diminuat 
serios fauna celui mai pitoresc șî 
mai mare lac alpin din țara noastră 
situat în zona de protectie a Parcu
lui National Retezat. Cine știe ide 

. cînd acești braconieri — și poate 
și alții ca ei — secătuiesc bogăția 
salmonleolă a lacurilor .alpine. în 
Interesul lor meschin, în timp ce 
statul face cheltuieli importante pen
tru popularea 
și ocrotirea lui 
tigiul patriei.

Dar nu le-a
liilui silvic Retezat, 
inginerul silvic Guido 
nicianul de vînătoare 
si studenții silvici
Cahnlța Gheorqhe. dînd 
cabil exemplu de curaj 
tregiei 
triva ' 
șit să-l descopere în, timp ce săvîr- 
șeau fapta (noaptea de 11 — 12 iulie 
a. c.j. Li s-au confiscat uneltele ne
permise, păstrăvii și li s-au dresat 
acte do dare

Justiția nu 
nă cuvîntul I

Dacă mai 
fel, aceștia 
vătămtnte : 
niciodată bine

acestui prețios 
spre folosul și

mers !

poște
pres-

In refeaiia comerciala 
apare bere tulbure*

CUI fBin vina

In aceste zile de vară 
binte ștrandurile, rîurile 
general toate „locurile 
roase" sînt foarte mult căuta
te. De o afluență tot mai ma
re de vizitatori, se bucură și 
rîul Strei, în apropierea ora
șului Simeria.

De aceea, spre a veni în a- 
jutorul populației din Deva, 
D.R.T.A. Hunedoara a pus în 
circulație curse pe ruta Deva 
— Strei, curse care circulă 

din
orele 16; 

Strei, ele se 
la orele 19,

Sîmbătă. 20 iulie, selecțio
nata sportivilor din județul
Hunedoara va pleca Ia Tîrgu
Jiu pentru a susține înlîlnl-
rile de i 
atletism 
zonă a 
va avea 
și 21 iulie.

întrecerile 
tre sportivii 
Dolj, Argeș,

volei, popice, handbal, 
din cadrul etapei de 

„Cupei Minerul" care 
i loc în zilele de 20

Oco-> 
i din 
. teti- 
Autcd

Patrula 
compusă 
Toniutti, 
Nistor i 

Hebei Otto : și 
un remar- 

în fala vi- 
i naturii și de vigilentă împo-< 
vicleniei braconierilor, au reu-

păstrăvii și li 
în judecată, 
va înlîrzia

se vor disputa în- 
județelor Gorj, 
Vîlcea și 

doara. De menționat 
cei 34 sportivi și 
componenți ai lotului 
detul Hunedoara. 32 
sini din

să-și SJMl'
Hune- 

că din 
sportive 
din ju- 
sportivl

municipiu! Petroșani.

sînt pescari 
ar trebui să 
necinstea nu

de acest 
tragă în<" 
isprăveștezilnic. Autobuzele pleacă 

autogara Deva la
16.30 și 
reîntorc
19.30 și

I 
I

De la
Deva

17. 
la

20.
înq. TRAIAN IACOB 
cercetător științific

Ni cu

la două săptă-

lling
i

Ion MUSTAȚA

i
tai e

acasa

clasa a V-a și acum a trecut în-

ar putea (i în- 
personaiul care

bere „tulbure".

în piața orașului Petro- 
pe care se aflau mere,

oprit, în mijlocul unui grup de 
în apropierea ușii depozitului

ai făcut. Mergem împreună

Sîmbătă după-amiază, 
șani. De una din mese, 
cîte 3—4 la... „un leu grămada", se apropie un 
copil de 12—13 ani, ars de soare, în pantaloni 
scurți. Cu
din grămezile rl 
Omului cu 
uite

o mișcare abilă a înfipt mina în una 
mere și — pe aici țt-e drumul! 

merele nu i-a mai rămas decît să se 
după „client". A dispărut pe după

(Contlnuare în pag. 3-a)

citkadSn

SBUCHEA
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Atenție și pricepere. In clișeu, strungarul Barth Fraucisc dirt sec
ția de sculărie a U.R.U.M.P,

prin 
lui 
Cronicile 
cînd ma-

cuceritor a părăsit ca- 
urma lui

muri 
tele

Cu 
Persepolis,
în care se 
rile multor 
te, a fost 
și sabie 
xandru
relatează că, atunci 
rele 
piitala distrusă, în 
mergeau 20 000 de catîri și
5 000 de cămile, supraîncăr
cate cu aur — un milion kg 
de lingouri și 250000 monede.

Cresus a fost răzbunat. Zi-

c-olt și
trei bi-
mobilă.

M-am apropiat, de grup.
— Spune-mi, te rog, cum te cheamă ?
- Boronlea Gheorglie, răspunse după

Știi de ce vreau să stăm de vorbă.
N-am să mat fur, nene, n-am să mai fur... 
Vreau să văd ce spun și părinții tăi despre 
ce

rămase un pic pe gînduri și —
— ca și în momentul cînd a furat me-

ceea 
tine.

Copilul 
prinzător
rele s-a răsucit și a cOborît în fugă scările.

— Eu i-am spus să nu mai fure, spuse atunci 
unul din băieții rămași. E elev la școala nr. 4, 
a terminat 
tr-a Vl-a.

Am aflat
Vasile și e

că pe tatăl său îl cheamă Boronlea 
muncitor, probabil, la Dîlja. Poate 

că nici tatăl său, nici mama nu știu cu ce se 
ocupă băiatul lor în oraș. E însă foarte necesar 
să știe. Căci azi fură mere, mîine un ceas, pol- 
inline bani și așa ajunge în fata unei mari și 
dureroase tragedii, dacă nu e oprit la timp.

Porniți pe urmele unei se
sizări trimise redacției de con
sumatorul M. Decebal din Pe
troșani, am vizitat zilele tre
cute depozitul de bere al 
T.A.P.L.-ului încercînd să aflăm 
cauzele datorită cărora, uneori, 
berea îmbuteliată în sticle, 
conține impurități. Am stat de 
vorbă cu șeful depozitului, I. 
Costowici, și cu mai multi mun
citori din depozit. Rînd pe 
rînd ne-au afirmat ba că Im
puritățile se datoresc slabei 
calități a berei la butoi, care 
sosește insuficient fermentată, 
ba că același produs ar fi... 
prea fermentat. Fiecare își sus
ținea argumentele cu atît-a ar
doare îneît nu știam cine are 
dreptate și cine nu. Cert este 
că, în dimineața aceleeași zile, 
depozitul a livrat restauran
tului Carpați un lot de 500 sti
cle din care mai mult de ju-

mătate erau cu
Iar în timpul vizitei, în lăzile 
pregătite pentru livrare s-au 
găsit, de asemenea, sticle cu 
impurități care nu lăsau nici 
o îndoială asupra provenien
ței lor; mașina de îmbuteliat. 
Convingerea ne-a fost întărită 
a doua zi, după ce am obținui, 
rezultatul analizei probelor 
luate de organele I.S.I.P.: Be
rea livrată de furnizori cores
punde calitativ.

Am întrebat personalul de
pozitului Ia cîte zile spală ma
șina de îmbuteliat. După unii, 
spălarea interioară are loc în 
fiecare zi, alții spuneau că la 
două zile, la patru zile. Cu 
multă surprindere aflăm apoi 
părerea unor salariați ai 
T.A.P.L. că spălarea ar consti
tui un impediment în realiza
rea planului de livrări deoa
rece trebuie oprit fluxul de

îmbuteliere și din această cau
ză spălarea mașinii’ nu se face 
decît... o dată 
mîn

„Impuritățile 
lăturate, dacă
deservește depozitul ar fi mai 
conștiincios" — ne-a declarat 
Constantin Ciolofan, directorul 
T.A.P.L. De fapt ne-am con
vins și noi că personalul de
pozitului nu spală suficient de 
des mașina de îmbuteliere.

Șeful depozitului declara că 
pierderile de bere în urma 
turnării din butoaie în sticle 
sînt cu mult peste cele admi
se de normativ, din cauza ma
șinii de îmbuteliat care, fiind 
foarte veche, funcționează de
fectuos. Pentru a reduce din

I
I
I 
I

0 nouă coopera 
tivă meșteșugă
rească de 
producție

|| Recent a luat ființă în jude- 
an tul Hunedoara o nouă coope- 
gj rativă meșteșugărească de pro- 

ducție: cooperativa „Streiul" 
g din Călan. Cei peste 80 de 
® cooperatori oare lucrează în 
H atelierele de croitorie, cizmă- 
Hj tie, foto și altele ale noii co- 
rii operative vor satisface atît 
U cerințele populației din Călan 
0 cit și pe cele ale populației 
H din comunele învecinate.

Intreaga cantitate de aur 
extrasă din subsol în ulti
mele cinci secole nu depă
șește 50 000 de tone. Dar cu 
cît sînge omenesc s-a plătit 
acest aur ?

Istoricul Herodot din anti
chitate a relatat istoria tra
gică a regelui- Cresus din 
Lidia. Acesta era atît de bo
gat îneît nu mai știa nici el 
cît aur posedă. O dată a dă
ruit templului din Delfi 3 5Q0 
kg de aur. Cresus es-te pri
mul care s-a gindlt să bată 
monedă de aur cu emblema 
sa : im leu și un taur așe
zați lața în fată. In culmea

gloriei sale, 
pe înțeleptul Solon, autorul 
principalelor legi ale atenie- 
n.ilor, dacă a întîlnit vreoda
tă un om mai fericit decît 
el. „Am să-(i răspund după 
ce mori —- a replicat Solon. 
Pentru că și cel mai fericit 
om poate muri în nenorocire". 
Curînd după aceea, Cresus a 
cerut Pitiel. preoteasa oraco
lului din Delfi, să-i prezică 
daca campania lui împotriva 
lui Cirus, regele perșilor, va 
fi încununată de succes. Pi
tta i-a răspuns că va cuceri 
un mare imperiu. S-a întîm- 
plat însă invers. Cresus a

învins și înainte 
și-a amintit de 

înțelepte ale lui 
200 de ■ ani mai 

capitala I 
acumulează 
cîrmuitori și 
trecută 

de oștile 
Macedon.

■ de a 
cuvin- 
Solon. 
tîrziu, 

Persiei, 
a ve
sta- 
foc 

Ale-

împrăștiat în 
Grecia, Egipt 
spre a se a- 
la Roma. Du-

secole, capitala 
a

lele lui Alexandru Macedon 
erau și ele numărate. Ave
rile lui s-au 
Macedonia și 
și Asia Mică, 
duna din nou 
pă cîteva
imperiuliti mondial 
transformată de barbari 
tr-un oraș mort.

In Evul Mediu, 
vine tot mai rar 
Generații întregi 
miști caută cu desperare să 
obțină aur pe cale artificială. 
Eforturile lor rămîn zadar-
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Nicolae Simmîc
cu

V. TEODORESCUloan CHIRAȘ lucian STROCHI care

,;Ga- 
să

nre-
bu-

a- 
de 
el

VANIA"

aceleiași 
specific, 

să cînte. 
să redea

ascultă toate nuan- 
ale briJiarrte-

pentru 
pen trn

■că 
Că 
în-

Pietrele
care ard
Pietre. De jur împrejur 
pietre arse de teama de a 
scufunda în mai 
Adunate în jurul 
pietrele ard, 
ca niște candele
Cile un strigăt de luptă 
este azvîrlit între pietre 
cîte un 
înainte 
de pe 
Pietrele
colțuroase și negre, 
închid cadranul unei ere. 
Și-n vreme ce 
ard nevăzute, 
se aude cum 
peste vîrînrile

adînc. 
tăcerii

•>1MEȘTERUL MANOLE SUSPENDĂRI

se

blestemate.

strigăt cules
de sfîrșit
valea Sarmifegetu; ei... 
ard

pietrele

Decebal calcă 
copacilor.

Dacă ar fi știut 
străbunii
O. dacă ar ti știut străbunii 
puterea pietrelor care ard, 
le-ar fi adunat 
într-un munte fn calea 
risipitorilor acestui pămfnt. 
Un munte de foc 
mișcător între cele 
patru colțuri de zare.

S. BRÂDEANU

Im timbra
erelor

ombr-a erelor, 
nii-ani ascuțit auzul 

am desprins relicve 
din ape nesecale.

umbra erelor, 
mi-am aruncat năvodul

și-am pescuit un strigăt 
din răni nevindecate.

In umbra erelor, 
am răsturnat paharul 

(șî-am smuls pumnalul rece) 
veninului bastard.

In umbra erelor, 
am zămislit o pîine 

și-am aruncat în aer 
doar pietre care ard. 

umbra erelor, 
ascult metamorfoze 

le zăresc în noaplea 
ascunsă printre slînci. 

umbra erelor 
fluidele aleargă 

pezile sint clocot 
Iar anii sînt adinei.

Stelian V1NTIIESCU

FILONUL

Ochii f-s pulbere măruntă 
și-l dor.
Sfredelind ceas după ceas, 
cuptorul muntelui, 
lot mai adine 
fiecare lovilură-i pleacă din 

creier.
Brațele-s lari ; 
le simte cum ard 
pe ciocanul de fier — 
Minerul 
Burghiu 
chiuie-n 
sîngele 
se umîlă-n artere, 
coboară prin tălpi, 
țîșneșle spre gindul aprins. 
Filonul bogat 
se desface din nopți, 
îl caută ochii, 
lopețile 
și-l adună.
Sub pămînt — 
ceasul e clipă, 
anitl e lună.

are sullelu-n mușchi, 
de oțel 
slînci, 
încins,

|

TIN ERE T E
7

spațiul 
lumina 
oameni 
unii fn 
amiaza 
univer-

întrulolul reconfortant, 
datorat climatului sincer, 

al dezbaterilor, lipsei

Se string laolaltă, periodic, 
la Casa de cultură, in 
bibliotecii vibrat de 
soarelui și a cărții, 
de profesiuni diverse, 
floarea virslei, alții în 
ei, oameni feluriți, cu
suri distincte, insă cu toții vă
dind preocuparea pentru cul
tivarea frumosului...

Ce'naclul literar 
Manole" întrunește 
taze ale tinereții: 
a virstei sale (ziua 
12 mai 1968), o

reatmenle 
consistent

Vinliiescu

„Meșterul 
trei ipos- 
o tinerele 

de naștere: 
tinerele a

virslei oamenilor săi (majori
tatea n-au prea mulfi ani pes
te majorai) și, in line — 
aceasla-i însușirea de care 
cu adevărat fnindru 
rele spirituală.

Cei mai multi nu 
simpli iubitori ai

5/
e

— o tine-

sini doar 
cuvintulul 

scris — deși nici acesta nu e 
pufin lucru 1 — ci aspiră ar
dent la realizarea unor crea
ții proprii, in care omul să 
se regăsească cu bucuriile și 
durerile, cu frăminlările și 
năzuințele sale.

Recent, contactul incipient 
luai cu membrii cenaclului a

POL
Moș Tașcu e 

da lui este iar 
măi băieți, 
Cum vreți 
tre oameni, 
bătrînulni 
niște lovituri i 
capetele plecate 
săi.

Și totuși moș 
dumerit : ortacii

Briga-
„Birre

nu vă e rușine? 
să mai apar prfn-

Ori..." și vorbele 
cădeau grele, ca 

de bici peste 
■ ale oamenilor

Tașcu e ne- 
lui se spe

tesc muncind I Alți ortaci, din 
așează 

schimbă 
I nu. Și 
coadă !

nemultu- 
două săptă- 

moș Tașcu

alte brigăzi, se mai 
locului o clipă, mai 
cîte o vorbă, două. El 
rezultatul ?

Oamenii
miti. Acum 
mini, după
și-a

Mereu la 
murmură 

vreo 
șut.

luat brigada de-o parte:
Măi băieți, poate îmi ex

plicați voi ce se întîmplă cu 
noi. Ce ziceți despre mine : 
sînt sau nu sînt om cinstit?

— Ești, moș Tașcnle. Numai 
că... îndrăzni oii
- Ce ?!? Te 

cinstea mea ? A 
miner vechi, am 
20 de ani bătuți 
Îndrăznești...

— Nu e asta,

ești de 
:ă eu îs 
subteran 
muchie.

moș Tașcnle.

analizatoare (Se- 
și Dascălu Con- 

evidenfiat, la pri- 
puerile 
aspecte

lost 
lapl 
cald 
oricărei tendințe de minimali
zare, spiritului de colegialita
te care, alunei cînd 
există, este at it de 
in roade.

Au citit studentul
Stelian — poezie, și tehnicia
nul instalator lordache Iulian 
— proză

Referatele 
lejan Radu 
stanlin.) au
mul, depășirea fazei 
prin abordarea unor 
majore ale realității (cu une
le rezerve privind 
investigației și 
tmutului), iar, 
doilea, redarea, 
concludentă, a 
lor in mijlocul

Acești tineri 
și ceilalfi de
insă, abia la început. Nu are 
rost să se mai repete de ati- 
lea ori cită trudă, cită răb
dare și cile renunțări implică 
Îndeletnicirea cu cuvintele. 
„Ostenirea pe text — cum

atil de sugestiv se exprima 
cineva la cenaclu — trebuie 
să fie litera legii unei creații".

In altă ordine de idei, vrem 
să semnalăm citeva dintre 
„urgentele" programului con
cret de lucru al cenaclului: 
să se dea curs invitației zia
rului „Steagul roșu" de a în
chega lunar o pagină literară 
care să mijlocească contactul 
creațiilor membrilor cenaclu
lui cu opinia publică, să se 
realizeze o dimineață de poe
zie (28 iulie) 
un supliment 
proiecte care 
ra amplelor
turale prilejuite, de 
rul mineritului Văii Jilulul

Nu este momentul 
nu s-ar 
despre 
Manole"
lui. Acești adept! entuziaști ai 
frumuseților și armoniei lu
mii vă cheamă in rindurile 
lor. Veniti să-i cunoașteți $i 
nu veți regreta.

Atîrnă cerul pe golașele slînci. 
Ispite pentru cei care urcă ; 
Semne de-nttebare care încurcă 
Pe cei ce vor să dezlege 
taine adinei.
Atîrnă pe culmi, ca floarea de 

piatră
Scăldată ne ape și soare 
Acoperită de cer în ninsoare, 
Stînca golașă-i veșnică glastră. 
Atîrnă fn
Ce plîng

Cârpe

diem

Bii curiei 
Făcută I

Atîrnă

inimi vise de dor, 
năpraznic, așteptînd 

împlinirea 
guslaie de risipirea 

prin ani — chiar dacă 
dor. 

gînduri 
bizare 

de timp 
anotimp 

pe necu
prinsa zare.

în țeastă-mi

pe rășchitoareUrzite
Deș!eptale-n!r-un liber 
O nouă primăvară,

GAZETA

adincimea 
expresia con
ta cel de al 
insuficient de 

vieții oameni- 
cărora trăim, 
creatori — ca 
altfel — sînt,

și să se scoală 
de literatură — 
se includ în sfe- 
manileslări Gtfl- 

Centena-

MEDITAȚII

O N I
Numai că nu prea iubești 
noul. S-au mai schimbat unele 
lucruri prin minerit! •*

— Și ce vrei să-ți pun fluo
rescentă sub nas ?

— Nu e vorba de asta. Dar 
noi pușcănr tot după 
aia veche. Acum n-o 
losim decît noi. Toți 
metoda de pușcare a 
rului Nicolae Enache. 
rămînem . de căruță, 
crăm mai mult decît 
Nu e așa băieți ? — 
miner mustăcios către 
săi.

meioda 
mal fo- 
folosesc 
ingine- 
De aia 

deși lu- 
ceilalti. 

făcu un 
■ ortacii

e, întăriră ceilalți, 
complot în

i vă scuzați 
ca astea. Ba 
ba că nu-s 
ultimele știri.

Dar facem cum

și nici 
putea spune totul 
cenaclul „Meșterul 
și despre oamenii

lacrimi amare stoarse 
Cu fulgere-mprăștii

Cârpe diem ! 
de ziua de 
sie din ,,Odele“ lui I 
E o expresie veche, 
de actuală ! Să nu-ți 
vremea zadarnic, să ai 
o ocupație, să dai frîu 
pasiunilor năvalnice, construc- 

să poți spune mîine des- 
c-ai folosit în totalitate, 
ireversibilul I 

! Dar, pentru 
semnificației 

trebuie 
ca-n inimi 
o flacără
ca
te conducă 

aparentul 
satisfacții

„Folosește-te
azi 1" E o expre- 

Horațiu. 
dar cît 

pierzi 
i mereu 

liber

Traian M'OLLER

C U L

să-1

bine.
Mal

adun în 
căldare 
de cer. 

luminile 
care

brăzdează cerul ca un lăicer. 
Cu gfndul ce-aleargă cu mine 

hai-hui, 
tăceTea o string — hrană prin 

veac. 
Cu ei înălțimi cutez ca să sui 
visărilor mele 
Cu ploaia spăl

pe

‘Cu

se

inimi

norii

nasc

ce-au

cătîndu-le leac 
tristeți care-a- 

pasă 
plîns tăcute 

risipiri,
ce trec, hoinari fără 

casă, 
in mine noi irosiri

Constantin DASCALU

AȘTRII CERULUI

horațiene, 
Trebuie 
ceașcă 
ardentă 
Care să
reții, spre 
bil, spre 
In nici nn caz nu ti 
strivirea timpului, 
lui treptată în somn 
nioii.

timp. E su- 
a le irfte- 
cuvintelor 
să vrei, 
să strălu- 

a pasiunii, 
inima lui Danko ' 

spre mă- 
inaccesl- 

pe care 
le pot da 

uciderea 
și nimic-

Tina Ureche
E solistă a tarafului Casei 

de cultură din Petroșani. E o 
pasionată a muzicii. S-ar 
dori posesoarea unui elan so
bru, dar cu efuziuni 
ceritoaro. Reușește

— Așa: 1
— Aha, 

Căiitati să 
cu motive 
retrograd, 
rent cu 
zic ba. 
E mai. sănătos așa !

Moș Tașcu se despărți su
părat de oamenii săi. „Auzi 
acolo... retrograd !". 
parat din mustăți, 
toți împotriva mea. 
te au dreptate, 
brînză om face

masă, 
lenea 

că sînt 
la cu- 

Nu 
știm.

săi.
Pufni s-u-

„S-au
Dar,

Să vedem
cu ,,mel.od_

pus 
poa- 

cc

inginerului Nicolae Enache. 
Eu zic că-1 tot un drac".

Ortacii primiră cu zîmbetul 
pe buze „ordinul" bătrînulni. 
Dar nimeni nu îndrăzni 
întrebe ceva.

Treburile mergeau 
Din ce în ce mai bine,
aveau de recuperat cîteva to
ne de cărbune. Moș Tașcu 
era fericit. ..Auzi, dom'le, 
șmecher și inginerul ăsta. Să 
pună el găurile așa... Hm, 
mare șmecher ! Și deștept...".

Spre surpriza tuturor, 
sfîrșitul decadei, brigada 
moș Tașcu ieși a doua pe 
ploatare. “Moșului îi ■ 
ceau ochii de bucurie, 
nu se răfulau băieții cu 
și acum eram în coadă", 
îmbrățișă în gînd pe 
„Și inginerul.. Se 
deștept I Am aflat 
vorbă a 
noul cu polonicul, 
gurița. Auzi șmecherul... cu 
polonicul. Și cînd te gîndeșt! 
că noi nu gustam noul nici 
cu lingurița...".

In a muntelui aripă
S-a deschis a nopții poartă. 
Din adîncuri se-nfirlpă 
Aștrii cerului de piatră. 
Multe neamuri, multi luceferi 
Strectirîndu-se în stană,
Iși pierd urma printre cremeni 
Și-ntunericul destramă.

lui : să

la 
Iul 
eX- 

s trăi ti- 
,,Dacă , 

i mine
II 

fiecare, 
vede că-1 
că are o 
înfulecăm 

nu cu 
șmecherul...

EXPLOZIE
S-a

O

stins vibrația nopții 
vatră, 

clipă-n trupu-i liniștea 
s-a-ntors 

unui vis purtată, 
pleacă pletele în jos.

De
Zveltă își

li n-

Călin Ena-PETRESCU

vraja

II

străpnnge lăcerea-n- 
cordală 

Se cutremură zeci de portaluri, 
Prin norii de

Un tunet

Pani

ZBOR PRINTRE VÎRSTE
I-Je aruncări in virtejui ehe 

mărilor, 
clară a 
timpului, 
glodului 

să vedem 
zbat.

spintecăm vidul cu

pescuitori în unda

Aruncăm năvoadele

așa cum Ie stă bine 
necunoscuți, nemuritori. 
Ne aruncăm în

gesturi 
solemne 

unor zei

PORT

ceață doar ste- 
lele-noată, 

clatină-n valuri.

ȘOMACESCU

cîte amintiri se mai 
căulînd scăpare printr un ochi 

inexistent 
din plasa uitării.
Ne aruncăm 1 che

mărilor.

purtăm

refrenul 
cinlecul

doar pe

repetat 
vîrslelor.

vîrtejul che
mărilor, 

buzele arse 
de vint 

surdină :în

Eu nu sînt tăcut, 
mă aseamăn 
cu cîntecele păsărilor.
Dacă vreți să mă cunoașteți 
veniți în odaia mea 
atunci cînd timpul

pierdut măsura orelor ; 
din pămînt

crește fînețele cerului 
vor fi păscute

de caii cuini meu.
Și, credeți-mă, 
eu nu sînt tăcut, 
însă cuvintele tăcerii 
se-nmulțcsc
și eu, învins de tăceri 
sînf nevoit să mă predau 
-mie însumi.

cerească ascultatul 
că-i simte aproape, 
că-i vrea aproape, pentru 
trăiește ce cîntă, pentru 
trăiește cîntînd! Șl asta 
seamnă... pasiune!

Idem > E solistul 
formații, de același 
Cîntă pentru că vrea 
Cîntă penii u că vrea 
celor ce-1
fele psihologice 
lor lolclorice, pe care cu sen- 
sibilttalea-i certă Ic explorea
ză minuțios. Cîntă Somnie, nu 
-pentru a deveni o „persona
litate" muzicală ferm comu

ti din plăcerea reală de 
îmbogăți sufletește, 

asta toi pasiune se chea-

Se împlinesc 130 de ani de Ia 
pariția, la Brașov, a „Gazetei 
Transilvania" și a suplimentului 
literar „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură".

In publicistica ardeleană din a- 
cele timpuri. „Gazeta de Transilva
nia" reprezenta o tribună de înaltă 
ținută națională și de educație poli
tică a românilor oprimați.

In fruntea redacției se alia Geor
ge Barițiu, excelent exponent spiri
tual al timpului său care șesizînd 
cerințele vremii, a stint să înfnănun- 
cheze forțele spirituale si moral'- ale 
ardelenilor și să deschidă largi per
spective în viata lor culturală. Ală
turi de colaboratorii săi df> mare 
valoare lacob 
George Barițiu 
noală rigorile 
a îndrumat qazeta 
ideilor înaintate, 
naționale.

Spicuim 
aduse 

tutui, cu 
nlrea Istorică a acestei 
tr-o 'lungă scrisoare adresată redac
ției acestei reviste (București, de
cembrie 1887) marele istoric și om 
politic Mihail Konălniceanu, între 
altele, scria : Dreptul nu pere., nicio
dată, mai ales cînrl el are apărători 

curagio.șii fii. ai Carnalilor, 
mijlocul persecutiunilor, al 

restriștelor, ați știut a sustirjea po 
valoroasa „Gazetă a Transilvaniei", 
re a fost și este nu numai ! marea 
voastră înainte-ltiplătoare dar: și în- 

analele admirabilelor voastre 
pentru susținerea «i dezvolta- 

nalionalitătii române...".
paginile „Gazetei de Transil

vania" s-au dezbătut probleme de 
Interes vital ale țăranilor ardeleni, 
cu convingerea că ameliorarea si
tuației lor materiale și culturale va 
aduce și progresul si ridicarea po
porului oprimat si exploatat. Fată 
de opresiunile regimului ostil, 
zeta de Transilvania" „trebuia 
lucreze cu cea mai mare precauție 
și ea nu putea să devie în lunga el 
carieră organul de îndrăzneață e- 
nerqie care ar fi putut să scuture 
mințile încremenite de împrejurările 
politice nenorocite ale românilor din 
toate provinciile" — scria N lorqa 
în „Istoria presei românești".

Puternic focar de cultură. „Gaze
ta de Transilvania", publicație 
cea mai lungă viată în istoria 
soi românești (1838—1944), s-a 
curat de colaborarea a numeroase 
si distinse condeie din Ardeal, ca șt 
de peste Carpati (T. Cipariu, A Tre- 
b'oniu — Laurian, N. Tincu Velea, FI 
Aaron, Ion Maiorescu, I. Heliade
Radulescu, C. Negruzzi etc.) afir-
mîndu-se astfel, cu demnitate șl 
curaj în presa noastră, ca exponen
tă a intereselor de viață ale popo
rului român din Ardeal.

săi de
și Andrei Mureșanu. 
înfruntînd cu findrăz- 
cenznrii hahsnurgtce, 

spre pCimovarea 
potrivit inNrosolor

din omagiile mult grăitoa- 
dc personalități ale trecu- 
privire la rostul și \ fmpli- 

qazete In-

Pe ecrane BALUL

TASĂREA TIMTUR1E "l: sî™i
Pro-’ 'Cție a studiourilor engleze, 

filmul „Pasărea timpurie" prilejuieș
te spectatorilor o plăcută reîntîlni- 
re cu faimosul comic al ecranului 
Norman Wisdom.

...Morman Pitkin, unicul salariat 
al lirmei Grimsdale, transportă, în
tr-un faeton tras de iapa Nelly, sti
clele de lapte la domiciliul clienți- 
lor dintr-un modest cartier al Lon
drei. O luptă inegală se dă între 
un mare trust al laptelui și mica 
firmă, veche de un secol, al cărei 
reprezentant este bunul și aiuritul 
Norma-n. Trustul, care aprovizionea
ză cu lapte aproape toată Londra, 
urmărește eliminarea completă de 
pe piață a lăptăriei Grimsdale. Dar 
Nonnan Pitkin nu se lasă...

Urmarea — pe ecranul cinemato
grafului „Republica" (18—22 iulie).

SEARA
Producție a studioului București, 

filmul lui Geo Saizescu pornește de 
la schița „Peron" a lui D. R. Po
pescu. Pe generic : Sebastian Papa- 
iani, Mariella Petrescu, Ana Szelcs, 
Octavian Cotescu, Constantin băltă
reții, Puiu Călinescu, Mihai Fotino.

...Tînărul șofer Papă (prescurtare 
de la Papărlapte) transportă legume 
pentru cantina unui mare șantier. 
Fată de colegii săi, care participă 
direct la construcția hidrocentralei, 
Papă reprezintă condiția omului co
mun, modest a cărui activitate, deși 
importantă, trece neobservată. Viata 
sentimentală a eroului este tot atît 
de lipsită de senzațional, pîna în 
ziua cînd Papă se îndrăgostește de 
două fete dlntr-o dată...

De aici, încolo, urmăriți conti
nuarea, la cinema „7 Noiembrie".

DE CE ?
Biblioteca Casei de cultură 

fi sindicatelor din Petroșani 
dispune, ca orice bibliotecă 
care tine la prestigiul ei, de 
un bogat fond de colecții de 
ziare și reviste. Puse la dispo
ziția oricărui vizitator, aceste 
colecții sînt răsfoite, cerce
tate și citite de un mare nu
măr de oameni.

O întrebare însă — al ca
rul răspuns, de la Direcția di
fuzării presei, dorim să-l a- 
nunțăm cititorilor care ni l-au 
solicitat — de ce ultimele nu
mere apărute nu se trimit 
spre a fi anexate la colecții 
chiar in ziua sosirii lor pc 
piață, ci doar a doua sau a 
treia zi ? Nu se poate ? In al
te orașe e ceva firesc. Nu toți 
oi-titoril presei își pot pro
cura zilnic, la tim.p, ziarele și 
revistele... Și-atunci apelează 
la ajutorul bibliotecilor. Ceea 
ce cititorii noștri nu pot să 
facă...

li ftcomaMiii
C ă r j i Discuri

Bupă artistul Radu Beligan, un 
alt cunoscut actor român își 
scrie impresiile. Florin Scăr- 

lătescu este autorul unei amuzan
te cărți, cu amintiri din lumea tea
trului, intitulat ,.Să vă mai spun 
una ?''

rie în noapte".

Pentru copii ! In Editura tine
relului a apărut cel de-al 
8-lea volum al „Poveștilor 

nemuritoare", iar în Biblioteca șco
larului volumul „In casa 'bunicilor" 
de Ionel Teodoreauu.

ubitorilor muzicii . populaie Io 
este binecunoscută vocea 
caldă a tinerei inlerprele

Maria Sterian. Discul ngu înregis
trat, cu „Deasupra capului meu", 
„Păsărică de sub nori", „lese inîn- 
dra din grădinii" și „Din Bîltent 
pînă-n Țicleni", în care este acom
paniată de orchestra lui Constantin 
Mrrea, este cît se poale de valoros.

litru admiratorii shake-ulul 
și rock-urilor : cîntăreața
italiana Adele Matfina, cu for-i

mația Michelangeli, a imprimat un
nou disc, cu patru melodii.

Jean Păunescu, a cărui vocq 
nu mai are nevoie de pre* 
zentări, interpretează, ipe 

noul său disc Electrecord : „Gelo
zia", „Nu, nu te gîndi" și altele.

.Asculta1,i-l, vă v-a fascina, fără 
îndoială 1
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(Uimaie din pag 1)

O astfel de situație există pe șan- 
dar mai 

Jiului al 
de exem- 
c„ tnajo- 
dispoziția

Deși există o asemenea si
nii s-au luat cele mai bune 
pentru folosirea rațională a 

de muncă existente, pentru 
acesteia,

tlerele T.C.M.M., T.J.C.H., 
ales pe șantierul Valea 
I.L.H.S. București, unde, 
piu, în ziua de 3 iulie a. 
ritatea utilajelor puse la
constructorilor de către S.U.C.T. nu 
erau în funcțiune.

Pe toate șantierele de construcții 
se constată lipsă de efective, atît 
de muncitori calificați cît și neca- 
llficați. 
tuație, 
măsuri 
forței
a preîntîmpina fluctuația 
care, continuă să fie ridicată. In pe
rioada analizată, la grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.J.C.H. s-au 
înregistrat 14 192 ore om-învoiri șl 
concedii fără plată, 9 546 ore-om ab
sențe nemotivate; la grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.M.M., 20 124 
ore-om 
5 5 82.0 • 
Iar la i 
I.L.H.S. 
voiri și 
ore-om absențe 
cestea se mai adaugă 90 826 ore-om 
întreruperi înregistrate la cele trei 
organizații de construcții menționa
te mai sus. Datele prezentate arată 
ce rezerve 
bunătățirea activității pe 
de construcții. Din ele se desprinde 
necesitatea acordării unei atenții spe
ciale pentru folosirea eficientă a for
ței de muncă și a timpului de lu
cru, stabilizarea și folosirea rațio
nală a cadrelor de muncitori, teh
nicieni și Ingineri.

Organele și organizațiile de partid 
să manifeste mai multă preocupare 
pentru întărirea disciplinei sub toa
te aspectele ei, să militeze perma
nent pentru aplicarea în viață a 
hotărîrii C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire Ia re
glementarea programului de lucru și 
întărirea disciplinei.

A trecui mai bine de o jumătate 
de lună din semestrul II. Realizările 
primei decade a lunii iulie nu stnt 
peste tot la nivelul cerințelor. Ți- 
nînd seama de concluziile desprinse 
din activitatea desfășurată în prima 
jumătate a anului, este necesar să 
fie luate țoale măsurile pentru 
Uzarea integrală și cu înaltă 
ciență a programului de Investiții 
pe acest an, în toate unitățile.

In acest scop organele și organi
zațiile de partid trebuie să deter
mine luarea unor astfel de măsuri, 
<le către conducerile șantierelor ca
re să ducă la intensificarea ritmu
lui de lucru pentru recuperarea ră
mînerilor in urmă. In cel mai scurt 
timp, pe fiecare șantier să se revadă 
graficele de execuție a lucrărilor de 
investiții, să se analizeze posibilită
țile. să se stabilească măsurile ce 
trebuie luate penlru scurtarea du
ratei de execuție și a termenelor 
de punere in funcțiune a obiective
lor astfel ca la sfîrșitul trimestrului 
III să se realizeze cel puțin 75 Ia 
sută din planul anual de investiții, 
iar pînă Ia 1 decembrie a. c. progra
mul de investiții pe acest an să fie 
în linii mari realizat. Pe fiecare o- 
bleclfv de investiții să tie întocmit 
program lunar de execuție, care să 
fie adus la cunoștința tuturor celor 
ce urmează să-l realizeze. Organiza
țiile de 
fășoare 
pentru 
lor de 
lor la 
toate .obiectivele.

Conducerile șantierelor să se 
pe cu mai multă răspundere și ope
rativitate de aprovizionarea tuturor 
punctelor de lucru cu materialele 
necesare în mod ritmic. Să se mani
feste mai multă grijă în manipularea 
și depozitarea materialelor, să fie 
dezvoltată răspunderea fiecărui sa
lariat față de avutul obștesc. Bena-

învoiri și concedii fără plată, 
ore-om 
șantierul
București

i concedii

absențe nemottvate, 
Valea Jiului al 
9 668 ore-om în- 
fără plată, 13 793 

nemotivcite. La a-

mari există pentru îm-
șantiierele

partid de pe șantiere să des- 
o muncă politică susținută 

mobilizarea activă a membri- 
particT, a tuturor salariațl- 

îmbună lățirea activității

fierarii de Investiții să facă totul 
ce depinde de ei pentru îmbunătă
țirea activității constructorilor, să 
fie prezenți la fața locului și să 
intervină prompt, să nu mai admită 
practica neglijării stadiului fizic al 
lucrărilor și fuga după obținerea in
dicatorilor valorici.

O subliniere specială trebuie fă
cută pentru beneficiarii de investi
ții în domeniul învățămîntului, co
merțului, sănătății, construcțiilor 
pentru depozitele de legume și 
fructe, unde în primul semestru s-au 
înregistrat mari rămîneri în urmă. 
Aceasta presupune din partea bene
ficiarilor și constructorilor respectivi 
intensificarea eforturilor, luarea unor 
măsuri suplimentare pentm a ter
mina Ia datele prevăzute obiectivele 
de investiții.

Conducerea C.C.V.J., ca beneficiar 
de investiții, șl cea a grupului de 
șantiere Valea Jiului al T.C.M.M, să 
stabilească un program concret pen
tru recuperarea rămînerilor în ur
mă la acele obiective și lucrări de 
c,are depinde realizarea unor noi ca
pacități de producție la C.C.V.J. tn 
cincinalul actual și cel viitor. De a- 
semenea, conducerea C.C.V.J. să a- 
corde mal multă atenție executării 
lucrărilor industriale de suprafață și 
celor geologice în regie proprie, 
unde în primul semestru s-au înre
gistrat mari rămîneri în urmă. Con
ducerea grupului de șantiere T.J.C.H. 
să manifeste preocupare nu numai 
pentru construcția de locuințe cl și 
pentru lucrările edilitare.

O situație cu totul nesatlsfăcăloa- 
re este la șantierul Valea Jiului al 
I.L.FI.S. București, unde, deși există 
serioase rămîneri în urma, condu
cerea tehnico-administrativă nu se 
mobilizează suficient pentru îmbu
nătățirea activității la toate punc
tele de lucru. In același timp, I.C.O. 
Petroșani, beneficiarul unor lucrări 
executate de către acest șantier, va 
trebui să soluționeze cu mai multă

Te urmele

în

frigidereie
atelierului

în răs-
P.T.T.R.

ne

Telefoanele 
publice

Sîntem întrutotul de acord 
cu cele cuprinse în articolul 
„Testamentul unui telefon pu
blic" și vă aducem mulțumiri 
pentru sprijinul acordat prin 
publicarea lui, arată 
prinsul său Oficiul 
din Petroșani. In ceea ce 
privește, ne vom preocupa ca 
aparatele să funcționeze 
bune condițiuni, iar deranja
mentele să fie înlăturate ope
rativ.

S-a îmbunătățit 
funcționarea 
agregatelor 
frigorifice

In uiina publicării articolu- 
ui „Salariații A.R.U.C.-ului își 

iac de cap, iar 
stau", conducerea 
de reparat utilaj comercial din 
cadrul Direcției comerciale a 
județului Hunedoara ne trimi
te un răspuns prin care ne co
munică unele măsuri luate 
pentru îmbunătățirea activită
ții sectorului din Petroșani „E- 
chipele de întreținere — se
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limba spaniolă

cunoașterii — 
pentru tineret.

și popasuri — 
turistică.
circulației ru-

elevi. Con- 
liinba română

emisiunii de

TV
IS

17,30

18,00

18,20

18,30

20,30

20,50

Ia strînsul finului pe dealurile Jiețului.

22,55
23,10

operativitate problemele ce cad tn 
atribuția sa.

Pe șantierele T.J.C.H., ale I.L.H.S. 
și pe altele, să se organizeze, acolo 
unde sînt condiții, lucrul pe două 
și trei schimburi. Să se dea dovadă 
de mai multă operativitate și răs
pundere în recepționarea și punerea 
în funcțiune a obiectivelor, alit din 
partea beneficiarilor de investiții cit 
și din partea constructorilor, care 
trebuie să respecte anumite termene 
privind remedierile și completările 
indicate de comisia de recepție. Toa
te forțele să fie concentrate pentru 
darea în funcțiune a tuturor obiecti
velor restante din primul semestru 
al acestui an și din anii trecuți, cit 
și a celor care an termene de pre
dare în semestrul II. In centrul a- 
tenției organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor tehnico-admi- 
nistrative trebuie să stea îndeplini
rea ritmică și integrală alit a pla
nului valoric cît și a celui fizic. 
Trebuie intensificat ritmul de lucru 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă Ia lucrările și obiectivele ce 
constituie front de lucru pentru a- 
nul viitor. Concomitent cu realiza
rea programului de investiții pe a- 
cest an, trebuie făcută o pregătire 
temeinică a celui din anul 1969. Be
neficiarii să pregătească în întregi
me documentațiile tehnice, contrac
tarea utilajelor și să asigure frontul 
de lucru necesar, iar constructorii 

creeze condițiile pentru asigu- 
capacității de execuție la ni- 
planului prevăzut pe anul

10,30

Tv. pentru specialiști. (Re
luarea emisiunii din 11 
iulie 1968).
închiderea 
dimineață.
Tv. pentru 
sullații la
(gramatică clasa a VIII-a). 
Drumuri i 
emisiune 
Buletinul 
tiere.
Curs de 
(lecția 1).
I a porțile 
emisiune
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Actualitatea in agricul
tură.
Studioul muzical. Cultura 
muzicală de-a lungul tim
pului : Chopin.
Dialog despre cultură. 
Publicul așteaptă filme 
românești de succes (II). 
Reflector.
Film artistic „Judecăto
rul de minori" — pro
ducție a studiourilor din 
R. F. a Germaniei.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

In rețeaua comercială
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să-și 
rarea 
velul 
1969.

Puternica forță de mobilizare a or
ganizațiilor de partid de pe șantie
re, experiența dobîndită pînă In 
prezent, capacitatea tehnică și or
ganizatorică a constructorilor și be
neficiarilor de investiții — consti
tuie garanția sigură a realizării în
tocmai a programului de investiții, 
în toate unitățile din municipiul Pe
troșani.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ba
lul de sîmbătă seara; Republica : Pa
sărea timpurie; L0NEA — Minerul: 
Topkapi; 7 Noiembrie: Comp 
meniul ucigașilor; VULCAN : O 
me nebună, nebună, nebună; 
PENI — Muncitoresc: Agonie 
extaz; Cultural : Hocus-pocus; UR1- 
GANI : El Greco.

apare bere tulbure 

Din vina cui ?
(Utmare din pag. 1)

arti-
lu-

LU- 
șf.

materialelor publicate
a,....... ’..,......,,

fost 
bine 
fără

nărui Abrudean Aurel a fost 
sancționat pentru abate,re,a să- 
vîrșită cu mustrare scrisă.

spune în răspuns — au 
completate cu lucrători 
pregătiți profesional și 
vicii". Dar răspunsul trimis a
omis unele „amănunte" : Spre 
exemplu, nu ne-au fost comu
nicate măsurile luate împotri- 

Slovenski Ti- 
pen-

va lucrătorilor 
beriu Și Colda Leontin 
tru fi nu se mai repeta aba
teri de felul celor semnalate 
de ziarul nostru in luna mal.

Ce garanție există că frigi
derele vor 
condiții, iar 
ului nu-și 
cap ?

Fotocritica 
a ajutat

funcționa 
salariații 
vor mai

Vînzarea condi 
ționată a produ 
selor, strict 
interzisă

In articolul „Vrei nu vrei 
cumperi mielul" s-a semnalat 
atitudinea gestionarului de la 
unitatea nr. 126 „Carne 
orașul Petroșani care < 
ționa vînzarea cărnii 
de cumpărarea unei 
de carne de miel.

Conducerea O.C.L.
ra ne comunică, cu referire la 
acest caz, că procedee de a- 
cest fel sînt interzise de le
gile în vigoare și că gestio-

din 
condi- 

de porc 
cantități

alimenta-

In nr. 5 799 din 18 iunie al 
ziarului, a apărut fotocritica ce 
ilustra dezordinea din curtea 
lotului de poduri Paroșeni. In 
răspunsul său, 
nității ne face 
justețea criticii
colectivul lotului la 
rea măsurilor corespunzătoare 
pentru buna gospodărire a de
pozitului.

conducerea u- 
cunoscut că 
e mobilizat 

înfăptui-

Sancționat 
pentru atitudine 
necuviincioasă

Răspunzând la articolul „A- 
tențiune, șoferi !" publicat în 
„Steagul roșu" nr. 5 787, con
ducerea I.C.O. Petroșani ne a- 
duce la cunoștință că a sanc
ționat cu mustrare pentru a- 
tltudine necuviincioasă în tim
pul serviciului pe șoferul Vin- 
tea Vasile, prelucrînd totoda
tă cazul cu toți salariații sec
ției.

c:

pierderi, lingă mașină sînt perma
nent pregătite două-trei găleți în 
care se adună berea ce se prelin
ge pe canaturile mașinii, și care de 
fapt ar trebui canalizată spre gu
rile de scurgere afară din depozit. 
Conținutul acestor găleți, plin de 
impurități, este din nou introdus In 
circuit. Acest procedeu de „recupe
rare" a pierderilor (rețineți : se re
cuperează două găleți de bere și se 
pierde din punct de vedere al cali
tății cîteva butoaie) dăinuie de ani 
de zile, a intrat, cum s-ar spune, 
în „obiceiul casei". Dacă mașina e 
veche și creează pierderi peste nor
ma admisă de ce conducerea T.A.P.L. 
nu a desemnat o comisie competen
tă care să constate adevăratul pro
cent de pierderi în mai multe ci
cluri de îmbuteliere, comisie care 
să fi sugerat și unele măsuri. Nu 
se poate permanentiza atitudinea : 
astea sînt pierderile... și basta.

Și astfel, nespălînd mașina după 
fiecare turnare (cel puțin cu. un jet 
de apă sub presiune), amestecînd cu 
bună știință berea din găleți (depre
ciată din punct de vedere calita
tiv) cu berea curată, apar bineînțe
les impurități, care ajung pe 
consumatorilor.
ce cu. vederea încă o cauză, cea de 
a treia. Generatoare de alt soi de

masa
Dar nu putem tre-

Impurități, această cauză se numește 
„degustarea neoficială". Butoaiele de 
bere sosite de la furnizori nu sînt 
recepționate decît cantitativ. In tim
pul golirii butoaielor și umplerii sti
clelor anumiți vizitatori, 
salariați influenți ai unc 
din Petroșani, își arogă î 
permis oficiu] de degusta 
In timpul vizitei noastre 
au sosit patru astfel de 
și cu șoferul cinci, care au fost de- 
îndată serviți și au consumat bere 
în depozit. Și asta ca ceva foarte 
normal. Șeful depozitului „se jenea
ză" să refuze un client, doi. Con
simte să încurajeze astfel de vizite. 
Șefii trebuie serviți, că de, la ne
voie... tot ei ne ajută. Pierderile 
peste norme cresc, dar nu face ni
mic, se găsesc soluții. Se înființea
ză încă o găleată lîngă mașină care 
să capteze și ce se scurge din ce
lelalte două găleți.

Și cine-i vinovatul ? Șeful depo
zitului bineînțeles. Dar cei care știu 
că în depozit se „gustă" bere și nu 
au luat nici o măsură? Dar cei care 

adevăratele pierderi și admit 
de recuperare, cu totul „ori- 
prln care se degradează ca- 
berei ?

răspuns în acest sens 
conducerii T.A.P.L. Pe-

îndeosebi 
instituții 
mod ne- 

! a berei. 
i depozit,

cu nosc 
modul 
ginal"
1 i tatea

Așteptam 
din partea 
Iroșani.

CALENDARUL ZILEI
VINERI 1® IULIE

1941 — A 
munist Filimon

fost asasinat de către fasciști, luptătorul co- 
Slrbu.

1965 — Au avut loc lucră 
Comunist Român.al Partidului

1893 —

1'920 — 
comuniste.

Basil®
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PROGRAMUL I :

5,00 Buletin de știri; 5.05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin de știri; 
5,50 Jurnal agrar; 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8.30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Unda ve
selă; 10,00 Cîntece de Maiu- 
riciu Ves.can; 10,10 Piese in
strumentale; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Inșir-le 
mărgărite (emisiune pentru co
pii); 11,27 Pagini celebre din 
opere; 12,00 In excursie cu 
muzica ușoară; 12,30 Inlîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Cîntăreți de operă fși 
prezintă rolul preferat; 14,15 
Călătorie în istoria civiliza
ției; 14,40 Orchestra de muzică 
populară „Brîulețul" din Con
stanța; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Piese instrumentale; 15,15 
Interpreti de odinioară ai mu
zicii populare'; 15,30 Automobil 
club; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,20 Ginită Aurelian Andrees- 
cu; 16,30 Corespondență spe
cială : Singapore; 16,45 Poe
mul simfonic „Acteo.n" de Al
fred Alessandrescu; 17,15 Me
moria pămîntul'iii românesc;
17.35 Muzică populară; 18,00 
Buletin de știri; 18.02 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,20 Cîntă 
orchestra de muzică ușoară -a 
Casei de discuri Electrecord;
18.35 Recitalul soprane! Ma
rina Crîlevici; 19,00 Radioga- 
zeta de seară; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,02 
Cronica literară; 20,12 Cîntece 
de petrecere și jocuri populare;
20.30 Muzică ușoară de Geof- 
ge Griqorlu și Ellv Roman; 
20,55 Noapte bună, copii; 
21,00 Seară de romanțe; 21,25 
Pentru tineri — muzică ușoa
ră de pretutindeni; 22.00 Ra- 
diojurn/il. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,20 Noi melodii 
în repertoriul Ivei Zănn.'chl;
22.30 Moment poetic; 22,35 
Simfonia a VIII-a în si minor
Neterminata" de Franz Schu

bert; 23,00 Armonie și ritm; 
23,40 Muzică populară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Cîntece și jocuri 
de pe întinsul patriei j
7.30 Buletin de știri; 7,39 Mu
zică; 7,45 Cîntă fanfara;' 8,00 
Marin Ch.isăr la fluier, Caval 
și cimpoi; 3,10 Tot înainte;
8.30 Buletin de știri; 8,35 Săp- 
tămîna culturii poloneze; 9,30 
Simfonia coregrafică dej Du
mitru Bughici; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Tineri soliști de 
muzică ușoară; 10,30 Tezaur 
muzical (emisiune pentru șco
lari); 10,55 Melodii îndrăgite:
11.30 Doine si locuri; '12.00 
Buletin de știri; 13,00j La 
microfon Doina Badea și j Paul 
Anka; 13,30 Melodii populare; 
14,00 Radiojurnal; 14,08 Con
cert de prînz; 15,00 Pagini 
muzicale de mare popularitate;
15.30 Caleidoscop muzical; 
16,00 Melodii de Noru Deme- 
triad; 16,15 Cîntece de nuntă 
și jocuri populare; 17,00 Ra
diojurnal; 17,15 Din reperto
riul soliștilor Ilinca Cerbarev 
și Tony del Monaco; 17,40 Ra- 
dlo-publicitate; 18,30 Itinerar 
turistic românesc; 18,50 Nou
tăți interpretate de formația 
Michaelis Chor; 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Cîntec, joc ți 
voie bună; 19,30 Odă limbii 
române; 20,00 Muzică ușoară;
20.30 Concert de muzică popu
lară; 21,00 Buletin de șt'.rl; 
21,05 Manuscris rad'o'oniiC; 
22,32 Muzică ușoară poloneză; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Melodii 
magazin; 24,00 Dans după mie
zul nopții; 0,55—1,00 Buletin de 
știri.u,

DUMINICĂ 21 IULIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

8.40 Pentru școlari. „La șase 
pași de-o excursie".

9.40 Tv. pentru elevi. Consul
tații Ia matematici. (In 
ajutorul celor care se 
pregătesc penlru exame
nul de bacalaureat).

10,00 Ora satului.
12.15 De strajă patriei.
12.45 Telejurnalul de prinz.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Zig-Zag... la Poiana Bra

șov.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Telesport.
20.15 Rapsodia română: „Pe 

Mureș și pe cîmpie".
20.45 Cronica duminicală.
20.50 Mamaia-Varietăți.
21,20 Film artistic: „Testamen

tul incașului".
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 22 IULIE

17.30 Pentru noi femeile.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză 

(reluarea lecției a 2-a).

19,00 Șoimii — emisiune pen
tru tinerel. Alpiniada de 
vară a tinerelului.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Trepte spre viitor. „Ori

zonturi".
20,20 Tele-Universitatea. Isto

ria civilizațiilor. Civiliza
ția egipteană (III).

21,00 Film artistic: „Robii" — 
o producție a studiouri
lor engleze.

22,40 Vacanță pe portativ.
23,00 Film documentar : „Ima

gini poloneze".
23,15 Telejurnalul de noapte. 
23,25 închiderea emisiunii.

MARȚI 23 IULIE
17.30 Tv. penlru elevi. Con

sultații la matematici 
(clasa a VIII-a). Tema : 
Ecuații și sisteme de e- 
cuații.

18,00 Reportaj economic: Teh
nică și peisaj.

18.30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției a 2-a).

19,00 Pentru cei mici: „Ecra
nul cu păpuși". „Peripe
țiile marinarilor Flux și 
Reflux" de Gh. Scripcă.

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial „Thierry Ia 

Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră...
20,45 Film artistic: „Pe gheața 

subțire" (seria I-a).
22,10 Soarele, Muzica, Marea... 

și noi.
22,35 Panoramic.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 24 IULIE
10,00 Reportaj economic. Teh

nică și peisaj (reluare).
10.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru copii. „Ex-terra 

'68". Răspunsuri la în
trebările corespondenți
lor. — Invitați din Con
stanța.

18,00 Telecronica economică. 
Comitetul de direcție.

18.30 Curs de limba germană 
(reluarea lecției a 2-a).

19,00 Club XX — emisiune 
penlru tineret. Ospăț în 
tinda munților.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Interpreți de muzică

populară.
20,15 Transiocatorul.

TELE-
miimi

pentru 
săptămîna 
viitoare

20,45 Guantanamera — seară 
de muzică, dans și poe
zie cubaneză.

21,15 Avanpremieră.
21.30 Telecinemaieca : Hara

Kiri — o producție a stu
diourilor japoneze.

23,20 Telejurnalul de noapte.
23.30 Închiderea emisiunii.

JOI 25 IULIE
10,00 Telecronica economică. 

Comitelui de direcție (re
luare).

10.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Tv. pentru elevi. Consul
tații la fizică. Tema — 
Curentul electric alter
nativ (în ajutorul celor 
care se pregătesc penlru 
examenul de bacalau
reat).

18.00 Tv. pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină" — Sin
dromul de deshidratare 
acută la sugar.

18.30 Curs de limba rusă (re
luarea lecției a 2-a).

19,00 Studioul pionierilor. „Pe
lin picior de plai".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Film serial : „Vikingii".

20,26 Arlă plastică — Realis
mul (I).

20,45 Varietăți pe peliculă.
21,00 Invitație pentru ora 21.
21,40 Teleglob. Emisiune de 

călătorii geografice : Ci
pru.

22,00 Lira — album de poezie.
22.30 Vacanță pe portativ.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 26 IULIE
10,00 Tv. penlru specialiști : 

Ciclul „Medicină". Diag
nosticul precoce in boli
le infecțioase (reluare).

10.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Tv. pentru elevi. Consul
tații la limba română 
(clasa a VIII-a).

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică de Gh. 
Epuran.

18,20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Curs de limba spaniolă 
(reluarea lecției a 2-a).

19,00 Albatros — revistă lite
rară pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Actualitatea in agricul

tură.

20,20 Studioul muzical : Cultu
ra muzicală de-a lungul 
timpului : Liszt.

20.40 Cărți și autori — Poezii 
de Grigore Hagiu.

21,00 Reflector.
21,15 Film artistic „Pe gheața 

subțire" (seria a II-a).
22,45 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 27 IUI IE
17,00 Campionatele internațio

nale de atletism ale Ro
mâniei. Transmisiune de 
Ia Poiana Brașov.

19,00 Pentru școlari — Balade 
și legende „Pintea Vitea
zul".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... peste șase 

luni. Proiectele și reali
zările edililor din Videle.

21,10 Film serial : „Răzbună
torii".

22,00 Melodii de ieri, melodii 
de azi — Medalion Ma
rius Mihail.

22.30 Cîntă Roberta Peters. — 
Arii din operele.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.
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PRAGA

Festivitatea organizată cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie româno-
cehoslovac

PRAGA. — Corespondentul Ager- 
pres, Eugen Ionescu, transmite: Cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, . Comitetul 
Central al Frontului National a or
ganizat joi, în sala Casei Centrale 
de cultură a lucrătorilor din trans
porturi și telecomunicații din Pra- 
ga, o. seară festivă. Au participat 
O. Cernik, președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, C. Oisar și J. Le- 
nari, secretari ai C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, J. Hajek. ministrul a- 
facerilor externe și alti conducători 
de partid și de stat cehoslovaci, oa
meni di cultură și artă din capitala 
Cehoslovaciei, reprezentanți ai nu

meroase instituții centrale și între
prinderi pragheze, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Praga, 
ziariști. Au fost prezenți membri al 
ambasadei și ai agenției economice 
române la Praga.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări a luat cuvântul 
Fr. Vlasak, ministrul planificării — 
economiei naționale și Ion Obrado- 
vici, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Socialistă 
Cehoslovacă. A urmat apoi un pro
gram artistic. Seara festivă s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, constituind un nou prilej 
de afirmare a tradiționalei prietenii 
care leagă popoarele și partidele 
din cele două țări frățești.

Vsefnamid de sud

„LINIȘTE» DWINTEA FURTUNII"
SAIGON. — „Liniștea dinaintea 

furtunii" — astfel este interpretată 
de corespondenții străini de la Sai
gon acalmia care a intervenit în ul
timele zile pe aproape întreg terito
riul Vietnamului de sud. Comanda
mentul american consideră că anga
jamentele cu partea adversă sînt de 
mai mică intensitate, deoarece for
țele patriotice se regrupează, înain
tea lansării unei noi ofens’ve pe 
scară largă. De fapt, liniștea este 
relativă, de vreme ce presiunea asu
pra Saigonului devine tot mai per
sistentă. Avioanele gigant B-52 îșt 
continuă raidurile de bombardament 
împotriva unor obiective unde se 
presupune că ar exista concentrări 
de forte patriotice.

Agențiile de presă transmit, de 
asemenea, că autoritățile saigoneze

au luat cele mai severe măsuri de 
securitate cu ocazia plecării la Ho
nolulu, pentru consultări cu preșe
dintele Johnson, a șefului regimului, 
Nguyen Van Thieu.

Pe de altă parte, în diverse alte 
puncte ale teritoriului sud-vietnamez 
au fost semnalate miercuri lupte 
sporadice. Una dintre aceste cioc
niri a avut loc la numai 8 km de 
Salgon. S-au mai dat lupte In apro
pierea localității Lai Chanh, situată 
în regiunea centrală de coastă, și în 
apropierea zonei demilitarizate. In 
zona platourilor înalte, la aproxima
tiv» 200 km nord-est de Saigon, pa
triots au minat un tren, acțiunea 
Integrîndu-se în tactica de a izola 
trupele americano-saigoneze disper
sate pe teritoriul sud-vietnamez.

BRAZILIA

Dezbaterile Consiliului 
securității naționale

RIO DE JANEIRO. — Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite: 
Consiliul securității naționale, reu
nit din nou după o întrerupere de 
trei zile, a dezbătut într-o ședință 
de opt ore și jumătate situația poli- 
tico socială a tării, publicînd un co
municat în care se afirmă că „con
solidarea principiilor mișcării de la 
Bl martie 1964 (dala înlăturării de 
ia putere a președintelui Joao Gou- 
lart), este sistematic împiedicată de 
acțiunea elementelor subversive ca

ie au ca obiectiv imediat să pro
moveze agitația socială și perturba
rea ordinei publice pentru a obline 
răsturnarea și substituirea guvernu
lui". Comunicatul afirmă, totodată, 
că „forțele armate au fost ofensate 
pe nedrept în public". In fața aces
tei situații, se arată în comunicat, 
președintele republicii, care prezi
dează și Consiliul securității națio
nale, a hotărît să ratifice dispozi
ția anterioară privind interzicerea 
oricăror demonstrații.

Cuvîntarea lui A. Dubcek 
rostită la posturile 
de televiziune cehoslovace

PRAGA. — Agenția CTK anunță 
că joi seara, Alexander Dubcek. 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a rostit o cuvântare 
la posturile de televiziune ceho
slovace. „Sîntem plini de hotărîre 
să continuăm politica pe care am 
început s-o înfăptuim după Plenara 
din ianuarie, politică dorită și spri
jinită de popoarele ceh și slov-ac, a 
declarat Alexander Dubcek.

Ne bucurăm că activitatea parti
dului a concentrat asupra sa o a- 
tenție atît de mare din partea opi
niei publice. Vedem în aceasta o 
obligație ca desfășurarea lucrărilor 
și hotărîrile Congresului al XIV-lea 
extraordinar al P.C.C. să fie apro
piate poporului și să corespundă 
năzuințelor Iui.

Am contat pe sprijinul vostru și 
contăm și pe viitor pe acest sprijin. 
Primim scrisori și telegrame în care 
se exprimă acordul față de poziția 
noastră și se dau asigurări de spri
jin conducerii partidului. Am pri
mit sarcina de a vă mulțumi pentru 
aceste manifestări spontane de apro
bare și fac acest lucru cu bucurie.

După multi ani, în țara noastră, a 
fost creată o atmosferă în care fie
care cetățean poate, în mod public 
și fără teamă, să-și exprime fățiș și 
cu demnitate părerea sa, să verifice 
astfel că opera de construire a so
cialismului și cauza acestei țări sînt 
cauza sa.

Printr-o politică deschisă și cinsti
tă, pe calea înlăturării reziduurilor 
trecutului, partidul nostru cucereș
te treptat încrederea care a fost se
rios zdruncinată. Declarăm deschis 
— liniștit, dar cu hotărîre — că nu 
ne vom abate cîtuși de puțin de la 
principiul pe care l-ram enunțat în • 
programul de acțiune și l-am rea
firmat în poziția Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Partidul Co
munist se bizuie pe sprijinul liber 
consimțit al poporului ; el își în
făptuiește rolul conducător nu prin

aceea că domină societatea, ci pen
tru că servește cu credință dezvol
tarea socialistă liberă și progresistă 
a acesteia.

A dezvolta socialismul . într-o so
cietate liberă, profund umană șt 
care are, o orientare modernă este 
o mare sarcină patriotică și totodată 
o îndatorire in.ternaționalistă a noas
tră față de mișcarea comunistă in
ternațională. Fidelitatea față de 
principiile internaționalismului pro
letar ne determină să nu ne aba
tem ou nici un pas de la calea pe 
care am pășit în ianuarie.

Soarta socialismului se află la noi 
în mîini bune, căci acestea sînt mîi- 
nile poporului nostru.

Sintem bucuroși că în afară de 
temerile față de calea pe care am 
început să pășim noi, numeroase 
partide frățești ne exprimă solidari
tatea și sprijinul lor. Le sîntem re
cunoscători pentru aceasta. Vrem să 
le asigurăm că nu intenționăm să 
creăm modele sau rețete pentru alții.

Pentru ndi este vorba ca socialis
mul să prindă rădăcini trainice în 
solul patriei noastre. Noi hotărîm în 
mod independent, din propriul nos
tru punct de vedere, cele mai potri
vite căi de construire a socialismu
lui, cele mai adecvate modele ale 
vieții noastre socialiste.

Poporul nu va permite reîntoar
cerea la perioada anterioară lut Ia
nuarie, a subliniat A. Dubcek. Ca
lea noastră nu va fi ușoară. Veți fi 
cu siguranță de acord cu mine, sti
mați telespectatori, când spun că de
mocrația înseamnă o ciocnire de 
păreri. Dar democrația înseamnă, de 
asemenea, o disciplină cetățenească 
conștientă, care cere din partea tu
turor cetățenilor înțelepciune de 
stat. Dramatizarea inutilă a neînțe
legerilor Ivite sau ațîțarea oarbă a 
pasiunilor nu ar aduce folos nici 
alianțelor noastre prietenești, nici 
activității noastre viitoare.

Adeziune îață de politica
P. C. din Cehoslovacia

BRATISLAVA. — Intr-o rezoluție 
adresată C.C. ai P.C. din Cehoslova
cia, particlpanții la adunarea activu
lui de partid, al sindicatelor, Uniu
nii Tineretului Cehoslovac și al 
direcției uzinei „Biotika" din SIo- 
venska-Lubka se arată că sub noua 
conducere a Partidului comunist și 
a . statului „evoluția democratică din 
Cehoslovacia se desfășoară de la 
bun început cu succes și în mod 
pașnic. Muncitorii uzinei „Biotika" 
își exprimă sprijinul deplin fată de 
poziția C.C. al P.C. din Cehoslova
cia în ceea ce privește cele cinci 
scrisori ale partidelor comuniste

frățești și Jață de întîlnirea repre
zentanților iacektora de la Varșovia. 
Rezoluția menționează că muncitori, 
uzinei nu sînt de acord ou tendin
țele unor țări și partide comuniste 
frățești de a exercita presiuni șl de 
a se amesteoa în treburile interne 
ale Cehoslovaciei. „Ne provoacă un 
sentiment de nedumerire informa
rea nejustă a populației unor tărl 
socialiste frățești despre actuala si
tuație din Cehoslovacia. Știrile cu 
privire la o pretinsă revenire spre 
capitalism le considerăm născocite 
cu premeditare", subliniază în în
cheiere rezoluția.

lo configurația generală a păieri 
jenișului de baze americane din Ex
tremul Orient se pare că intervin 
unele schimbări. Astfel, după cum 
anunțau agențiile de presă, Statele 
Unite intenționează să construiască 
în prezent noi baze aeriene în 
Coreea de sud și să extindă insta
lațiile militare deja existente aici în 
vederea evacuării bazelor lor din 
Japonia și Okinawa, pînă la expira
rea termenului de valabilitate a 
Tratatului japono-amerlcan în 1971.

După cum scriu ziarele sud-core- 
ene. deja au început lucrările de 
mărire a pistei de aterizaj de la 
Pohang, pe litoralul, de sud-est al 
teritoriului sud-coreean, iar lucrări 
de amenajare se desfășoară la mul
te alte baze pentru a putea primi 
avioane de tip „F-105" și „F-4 O 
Phantom". Aceleași surse adaugă că 
un număr de bombardiere gigant 
B 52 ar putea fi aduse și de la ba
zele din Guam și Tailanda. Ameri
canii se grăbesc acum să depisteze 
cele mai bune terenuri pentru ba
zele lor. Thomas Morris, secretar de 
stat adjunct la Departamentul de 
Stat a sosit recent la Seul în acest 
școn. urmat de generalul John Ryan, 
comandant al aviației americane în 
Pacific.

Aceste știri au fost primite cu e- 
videntă satisfacție la Seul, unde gu
vernul Iul Pak Cijan Hi s-a decla
rat de îndată de acord cu transfe
rarea bazelor S.U.A. din Japonia pe 
teritoriul sud-coreean.

In planurile strategilor ' americani 
Ideea transferării bazelor lor din 
Okinawa în Coreea de sud datează 
de multă vreme, dar întotdeauna 
s-a căutat ca acest moment să fie 
amînat cît mai mult cu putință. Este 
un fapt mal mult decît evident că 
starea de spirit a opiniei publice 
din întreaga regiune a Extremului 
Orient este net potrivnică Statelor 
Unite. O demonstrează marile mani
festații care au loc cu regularitate 
atît în Okinawa și Japonia, cît șl 
în alte țări din această regiune îin-

potriva prezenței bazelor și dispo
zitivelor strategice ale S.U.A. ampla
sate în imediata apropiere a orașe
lor și satelor, focare de tensiune și 
încordare pentru pacea și securita
tea țărilor respective și în același 
timp, reale pericole pentru viața și 
liniștea locuitorilor pașnici.

Intr-o rezoluție recentă adoptată 
în cadrul unui miting din Naha, cen
trul administrativ al Okinawei, se 
arată că locuitorii acestei insule nu 
vor să mai trăiască sub o tensiune 
permanentă ca urmare a zborurilor 
avioanelor gigant B-52, care în orice 
moment pot produce nenorociri in
calculabile. Pe lingă aceasta, japo
nezii știu că de acolo de pe pămîn- 
tul lor, avioanele „B-52", alături de 
alte tipuri de bombardiere america

Așa că strategii din S.U.A., reeva- 
luînd situația, vor să-și asigure per
petuarea prezentei lor în această 
regiune căutînd un loc mai sigur. 
Și unde îl puteau găsi dacă nu pe 
pămîntul sud-coreean, unde regimul 
lui Pak Cijan HI așteaptă de multă 
vreme o nouă sporire a efectivului 
trupelor și a armamentului ameri
can, care ar constitui în același timp 
o nouă infuzie pentru menținerea 
lui la putere. Dar și aici prezenta 
trupelor S.U.A. întâmpină o ostili
tate crescândă, generată mai ales de 
furtuna populară, de repulsia ma
selor față de regimul antinational și 
fată de sprijinitorii săi.

In timp ce economia tării trece 
printr-o profundă criză, ca urmare 
a politicii de subordonare a aces

COMENTARIUL ZILEI
ne, pleacă zilnic în direcția Asiei 
de sud-est cu misiunea de a bom
barda Vietnamul, de a semăna pa
nică și moarte în rândurile unui po
por pașnic.

Desființarea bazelor americane de 
pe întregul teritoriu japonez, inclu
siv de pe insula Okinawa, a fost 
de fapt și tema principală în jurul 
căreia s-au desfășurat recentele a- 
legeri parlamentare din Japonia. 
Așa cum s-a putut vedea, toate par
tidele au înscris ca principal punct 
în programul lor, cu, foarte mici 
deosebiri, evacuarea bazelor ameri
cane.

In același timp, forțele progresis
te japoneze privesc demonstrațiile 
și protestele pentru îndepărtarea a- 
cestor baze nu ca o acțiune izolată, 
ci ca o parte integrantă a luptei 
poporului japonez pentru retroceda
rea către Japonia a teritoriilor afla
te încă sub administrația S.U.A., 
considerînd retrocedarea recentă a 
insulelor Ogasawara către Japonia 
doar ca un preludiu.

teia monopolurilor străine, Iar mi
lioane de oameni sînt afectați total 
sau partial de șomaj, guvernul de 
la Seu.l este preocupat tot mai mult 
de consolidarea regimului dictatori
al, actionînd în direcția întăririi 
continue a organelor de represiune 
și a militarizării tării. Efectivele ar
matei sud-coreene se ridică în pre
zent la aproximativ 700 000 de oa
meni, iar cheltuielile militare di
recte și indirecte înghit 70 la sută 
din totalul bugetului sud-coreean. 
Peste 55 000 de soldați sud-poree.nl 
se află dislocați în Vietnamul de 
sud și participă la acțiunile inter- 
.venționiștilor. Nu întâmplător admi- 
nîstrația S.U.A. a aprobat cu puțină 
vreme în urmă suma de aproape 4 
miliarde dolari destinată întăririi re
gimurilor antinaționale de la Sai
gon și Seul. La Pentagon se consi
deră pe de altă parte ca fiind foarte 
convenabilă folosirea militarilor sud- 
coreuni, și din punct de vedere fi
nanciar : un soldat sud-coreean
costă 42 de dolari pe lună față de 
peste 250 cît costă unul american.

Prin violarea grosolana a prevede
rilor convenției de armistițiu au fost 
transferate pînă acum din Japonia 
Ia Seul Comandamentul armatei 8 
americane, armată care depășește în 
prezent 70 000 de oameni. Au fost 
introduse rachete și încărcături nu
cleare și alte tipuri de arme mi- 
derne. Noi baze aeriene și navale 
au fost amenajate la Ojan, Kipho, 
Phentek, Kunsan, Phohan, Pusan 
etc. O întreagă infrastructură mili
tară brăzdează întregul teritoriu 
sud-coreean, transformîndu-1 într-o 
vastă bază militară, menită să ser
vească planurilor agresive pe care 
S.U.A. le urmăresc în Asta.

Dar asemenea planuri pentru ex
tinderea agresiunii în această zonă 
a globului se lovesc neîncetat nu 
numai de opoziția crescîndă a po
poarelor implicate direct în aceste 
acțiuni, oi și de imensa forță a opi
niei publice internaționale.

Oricît ar căuta un loc mai sigur 
pentru bazele lor, cercurile agresi
ve din S.U.A. se văd nevoite să 
constate că politica lor de spriji
nire a unor regimuri rupte de po
poare, discreditate este o politică 
condamnată la eșec. Ele trebuie să 
tină seama de cerințele opinie! pu
blice interesate în eliminarea foca
relor de .tulburări, pentru îmbunătă
țirea climatului politic pe arena 
mondială și apărarea păcii.

I. ALEXANDRESCU
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® WASHINGTON. — O statisti
că publicată de Ministerul de Justi
ție al S.U.A. arată că în fiecare oră 
mor, în urma folosirii armelor de 
foc, doi americani. Din cauza asasi
natelor, sinuciderilor și accidentelor, 
în S.U.A. mor anual 20 000 de per
soane.

Puternice ciocniri 
la Ciudad 
de Panama

CIUDAD DE PANAMA. — Soldați 
ai Gărzii naționale panameze patru
lează în fața reședinței președinte
lui nou ales Arnulfo Arias, în urma 
atacurilor întreprinse de adversarii 
acestuia săptămâna aceasta în capi
tala țării. In apropierea domiciliilor 
rudelor Iui Arias, la locuința lide
rului organizației de tineret pro- 
Anias și ale altor persoane, consi
derate partizane ale noului președin
te au explodat bombe. Intre parti
zanii candidatului proguvernamental 
și cel ai lui Arias au avut loc pu
ternice ciocniri, care s-au soldat cu 
răniți.

1

lilni tragit după Mafiile iii Pakisiaafll de ei
RAWALPINDI. — Guvernatorul Pa

kistanului de est, Monem Khan, a 
anunțat că 136 de persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a inunda
țiilor catastrofale. Numai în reglu-

nea Chittagong s-an înregistrat 188 

morii. Un număr de 15 000 așezări 
din 16 districte au fost inundate, a- 
lectînd 5 milioane de locuitori.

Explozie ia o uzină din Chicago
GHICAGO. — La o secție a tur

nătoriei uzinei din Lincolnwood — 
situată la 10 mile nord-vest de Chi
cago — s-a produs miercuri o pu
ternică explozie. Deși au fost mobi
lizate numeroase unități de pom
pieri, incendiul a distrus partial clă-

direa uzinei, provocînd și distruge
rea unul bloc aflat în apropiere. 
Printre dărîmături au fost descope
rit! doi morti și 32 de răniți. Nu
meroase clădiri din apropiere au 
fosl evacuate, existînd pericolul u- 
nor noi explozii.

Mii de tone de mere și conopidă 
distrase în Belgia

BRUXELLES. - Ministerul Agri
culturii al Belgiei a anunțat »ă în 
perioada campaniei agricole 1967— 
1968, în țară au fost scoase de pe 
piață și distruse 4 274 tone mere și 
1 078 tone conopidă. Recolta de 
mere și conopidă fiind deosebit de 
bogată, acestea au fost distruse în

conformitate cu acordurile 
drul Pieței comune care

din eft- 
stabilesc

nivelul minimal al preturilor in 
cazul unei stocări excesive de măr
furi. Producătorilor și come rcianlilof
le-au fost plătite compensații pen
tru pierderile suferite din fonduri
naționale și ale- Pieței comune.

GOANÂ DUPĂ
(Urmare din pag. 1)

nice, dar ei au meritul de 3 fi pus 
bazele celei mai dinamice dintre 
științe — chimia.

In dimineața de 12 martie 1519, 
un grup de 11 caravele spaniole, a- 
vînd la bord 508 soldați, 100 mari
nari, 13 cai și 14 tunuri de bronz, 
pornesc pe ocean spre pământurile 
nou descoperite ale continentului a- 
merlcan. In fruntea lor se află con
chistadorul spaniol Hernando Cortez, 
care a condus războiul de cotropire 
împotriva aztecilor. Fiecare victorie 
mare este legată de o legendă. Vic
toria lui Hernando Cortez pe țărmul 
mexican, unde un hidalgo trebuia să 
se lupte cu 300 de băștinași, s-a da
torat apariției cailor. La vederea a- 
cestor „monștri", indienii s-au în
chinat și s-au supus cuceritorilor spa
nioli. Pe locul bătăliei, Cortez a în
temeiat orașul Veracruz în care a 
lăsat o mică garnizoană, a ars cara- 
velele, păstrînd una singură, pentru 
ca soldații lui să nu se poată 
gîndi la o înapoiere în tară, și a 
pornit apoi spre capitala aztecilor. 
La 3 noiembrie, după o campanie 
care a durat două luni și jumătate, 
în fața conchistadorilor istoviți a a- 
părut un adevărat miraj : palatele 
regelui aztec Montezuma, clădite 
din marmură, jasp și porfir, lumi
nate de razele soarelui care apu
nea. Acesta a fost începutul tra
gediei mexicane. După Mexic, a 
venit rîndul Peru-Iui, cucerit de cel 
200 de conchistadori ai lui Pizarro, 
iar după aceea al întregului conti
nent, al cărui aur ia drumul Spa
niei. Dar a devenit oare Spania mai 
măreață și mai fericită cu acest aur ? 
Evenimentele care au urmat au do
vedit contrariul. Pentru că societă
țile omenești se dezvoltă după iegt 
stricte, obiective și conform acestor

Comunicat sovieto-indîan
MOSCOVA. — In comunicatul so- 

vieto-indian dat publicității la în
cheierea vizitei președintelui Indiei, 
Zakir Hussain, în U.R.S.S. se consta
tă dezvoltarea neîntreruptă a prie
teniei și colaborării multilaterale re
ciproc avantajoase dintre U.R.S.S. și 
India pe baza deplinei egalități în 
drepturi, respectului reciproc și ne-

amestecului în treburile interne.
Sînt exprimate, de asemenea, po

zițiile celor două părți față de prin
cipalele evenimente internaționale.

Președintele Indiei l-a invitat pe 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., să viziteze India. Invitația 
a fost acceptată.

legi Imperiul regelui Filip și al re
ginei Isabela s-a pomenit deodată 
rămas cu mult în urmă.

In decurs de 100 de ani s-au în
cărcat 325 000 kg de aur pe cheiu
rile Guadalquivirului, în portul Se
villa. Multe din galioanele și cara- 
velele care îl transportau de pe 
coastele americane ajung pe fundul 
mării, cad în mîna piraților, iar pi
rateria devine o politică oficială de 
stat. Drept cea mai mare lovitură 
a epocii este considerată cucerirea 
de către vestitul navigator și corsar 
englez, sir Francis Drake, favoritul 
reginei Elisabeta a Angliei, a coră
biei „San Felipe", aparținând rege 
lui Spaniei, încărcată cu 400 000 du 
câți de aur.

Lăzile celor mai puternici condu
cători ai statelor europene sînt în
țesate cu aur. Dar puterea de cum
părare a monedelor de aur nu co
respunde cantităților mărfurilor pro
duse pentru piață. Și nimeni pe vre
mea aceea nu era în stare să pre
vadă inevitabilul rezultat tragic. 
Preturile mărfurilor cresc într-un 
ritm fără precedent, pînă atunci, 
ajungînd la cifre fabuloase — o 
pereche de boi, care pe la jumăta
tea sec. XVI se vindea cu 10 lire, 
la sfîrșitul secolului costă peste 100. 
Sfatul pe oare financiarii îl dau cel 
mai frecvent regilor este să facă 
rost de cît mai mult aur ca să poată 
acoperi nevoile crescînde ale sta
tului și a plăti întreținerea palate
lor lor. Dar asemenea sfaturi nu 
sînt de nici un ajutor oamenilor din 
popor. Sumele pe care le primesc 
pentru munca lor nu cresc proporțional 
cu creșterea prețurilor. Consumul 
lor de mărfuri de primă necesitate, 
și așa destul de mic, scade pe zi 
ce trece.

Tînărul James Marschall este pri
mul care descoperă o bucată de aur 
nativ în muntele Colona, în februa
rie 1848. Vestea se răspîndește ou 
viteza fulgerului. Pe mare, ocolind 
•Capul Horn și Țara de Foc, stră
bătând ju.nglele .din - Panama sau 
preeriile indienilor, oameni de zeci 

, de naționalități se îndreaptă spre 
vest, spre coasta Pacificului. Pînă la 
sfîrșitul anului 1848, numai 4 000 reu
șesc să calce pe pămîntul făgăduin
ței — California. Un an după aceea, 
numărul lor este de peste 100 000, 
iar după alti doi ani — 400 000. In 
1853, aurul extras în California a- 
junge la 90 000 kg, cantitate fără 
precedent pe vremea aceea. Dar, în 
raport cu numărul oamenilor care

AUR
au săpat pămîntul ca s-o obțină a- 
ceastă cantitate este cu țolul in
fimă

Epidemia goanei după aur se pro
pagă rapid. Di.n lumea întreagă, oa
menii pornesc cu desperare în cău
tare de pămînturi necunoscute, care 
rămăseseră de fapt foarte puține. In 
1851, se descoperă zăcăminte auri
fere în Australia, în 1886 — în su
dul Africii, în 1896 — în Alaska, 
unde pentru ultima dată goana după 
aur provoacă o adevărată mlgrație 
de mase uriașe de oameni. Peste 
200 000 de oameni din lumea întrea
gă pornesc spre valea Klondike și 
bazinul Yukonului. Numai vreo 
50 000 ajung la cercul polar de nord, 
unde întemeiază orașul Dawson. A- 
colo, sarea capătă valoarea aurului, 
un kg de sare se schimbă pe un kg 
de aur. Trei ani mai tîrzlu, Dawson 
se transformă într-un oraș-fantomă, 
așa cum există multe în Nevada și 
Arizona, Arkansas și New Mexico.

Co.nform tradiției, în fiecare an, 
lingă orășelul Wiekenburg din sta
tul Arizo-na, acolo unde a trăiit cînd- 
va faimosul cow boy Buffalo Bill, 
se adună căutători de aur amatori, 
îmbrăcat! în costumele pitorești ale 
strămoșilor lor, înarmați cu uneltele 
primitive moștenite de la ei. Cel 
mai norocos a spălat într-o zi praf 
de aur în valoare de 30 de dolari.

Revoluția industrială își pune am
prenta și pe metodele de prelucrare 
și exploatare a zăcămintelor auri
fere pe cale industrială. De la înce
putul sec. XX, se folosesc mașini 
tot mai perfecționate, un număr tot 
mai mare do specialiști de diferite 
profesii și mai ales capitaluri uriașe. 
Iar muncitorii, ca . la orice altă in
dustrie, sînt salariati. Dar spre deo
sebire de confrații lor, ei nici mă
car nu văd rezultatul muncii lor. In 
prezent, în minele de aur din Uniu
nea Sod-Africană,. care .produc 76 
la sută dir. aurul din . țările capita
liste, muncesc 380 000 de .oameni, 
care vorbesc 80 de limbi și dialecte 
diferite. Galeriile au ajuns deja la 
o adâncime de 3 000 metri.. Instala
țiile de purificare funcționează o 
singură zi pe săptămână. Și numai 
5—6 oameni au privilegiul de a ur
mări procesul de purificare. La a- 
cest proces, puritatea metalului ex
tras ajunge la 92 Ia sută, dar ea 
este insuficientă. Trebuie înlăturate 
cel puțin încă 6 la sută din impuri
tăți, ca să se obțină aur pur. Aceas
tă operație se execută în alte insta
lații speciale.
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