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OAMENI Șl
DIN ABATAJUL 3
Stratul pe care-1 ex- plbatează este deseori asemuit cu un șarpe din țărbune încremenit de veacuri în < adîncul pămîntului. Nouă oameni, în frunte cu un brigadier destoinic, smulg pămîntului bucată cu bucată din acest șarpe de cărbune Cei opt mineri conduși de brigadierul Vladar Eugen și-au adus sculele la acest loc de muncă — însemnat pe hărțile topografice sub denumirea de „Abataj cameră nr. 3, stratul 5 est“ și aflat în extremitatea estică a cîmpului minier Lupeni — anul trecut, prin ianuarie. Le-au dat de furcă presiunea,^ nenumărate falii, un culcsș și un coperiș extrem de capricios, metanul.Cei nouă n-au cunoscut însă înfrîngerea: sarcina ce li s-a încredințat a fost raportată „îndeplinit" la fiecare bilanț lunar.Maistrul Costea Aurel punde de îndrumarea găzii de la nr. 3 est de te un an. L-am întrebatapreciază colectivul condus de Vladar ?— Muncesc în condiții: dintre cele mai grele. Ceea ce mă bucură, este că nu i-am

răs- bri- pes- cum

auzit niciodată să se plîngă Din cauza presiunii, deseori îngenuncheau stîlpii, se frîn- geau grinzi și stăteam ore întregi în abatajul lor pentru a dirija armarea suplimentară. Atunci i-am văzut cît sînt de uniți și, de bine organizați, m-am convins că brigada lui Vladar este una din cele mai omogene pe care le avem în sector.Un inginer tînăr și simpatic, Ilinca loan, locțiitorul șefului de sector, om cu biografie interesantă — a absolvit profesionala, apoi a lucrat ca electrician și a urmat liceul la seral, s-a calificat ulterior miner și de un an este inginer — completează spusele maistrului tea :— Am un deosebit pect față de oamenii Vladar pentru că sîntnumai harnici și disciplinați ci și întruchiparea muncitorului chibzuit. ■ Posedă acea tenacitate necesară învingerii greutăților. : .Șeful brigăzii, Vladar, a urcat an de an treptele perfecțiunii . într-ale mineritului. In 1959 a fost: angajat vagonetar. S-a format ca miner în colectivul unui briga-

Cos-res- lui nu

la mina Lu- Ioan. Cînd promovat Vladar a nu și-a fâ-
dier cunoscutpeni — Tomolea To mol ea a fost activist sindical, preluat .ștafeta și cut de rușine „profesorul*1. Despre minerii de la nr. 3 est — este vorba de Prața Gheorghe. Rusu Rudolf, Os-
(Continuare in pag. a S-a)

CITEVA LINII DIN GEOMETRIA INDUSTRIALA 
A COROEȘTIULUI

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

cu' tovarășul
Samuil Mikunis

Policlinică pe ro(iIn gara C.F.R. Petroșani a sosit Formația mobilă sanitară C.F.R., compusă din opt vagoane, și avînd șase cabinete1 de specialitate — chirurgie, interne,, neurologie, O.R.L., oftalmologie, radiologie — și două laboratoare. Șapte medici specialiști, un

Cu brigada 
științificachimist și opt cadre medii examinează personalul C.F.R., care face parte din siguranța circulației și acordă consultații membrilor de familie ale ceferiștilor și pensionarilor C.F.R. de pe raza Lupeni — Pui — Pietrele Albe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. a avut miercuri o întrevedere cu tovarășul Samuil Mikunis, secretar general al C.C al P.C. din Izrael. care se află într-o vizită de prietenie în țara- noastrăLa întrevedere au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri privind probleme de interes comun pentru ambele partide, probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești și ale situațieiîntrevederea mosferă caldă,La amiază,

Electricianul Rus Carol, un muncitor de nădejde 
de la preparația Petrila, lucrind la repararea 

unui transformator

Magazin cu articole de menaj 
— cu autoservireianță, porțelan — din import .și. indigene, vîn- zarea fâcîndu-se pe bază de autoservire. Este - primul magazin de acest gen. din : regiunea noastră.

Mîine, O.C.L. Produse industriale deschide to complexul comercial din cartierul Livezenimagazin cu articole de menaj' — sticlărie, fa-un
Âlfi 3 (KIO de arbuștiPe lîngă cei 2 000 de arbuști ornamentali, plantați în această primăvară în Petroșani, au sosit buști alți 3 000 de ar- — pin, carpen,

paltin, frasin. sălcii plîngătoare — care urmează să fie plantați în cartierele Livezeni, Carpați și pe alte străzi ale orașului.

Duminică 9 aprilie, brigada științifică a comisiei pentru răspîn- direa cunoștințelor cultural-știin- țifice, compusă din cinci tovarăși, s-a deplasat la gura de exploatare forestieră Jigoreasa, I. F. Petroșani, pentru a discuta cu muncitorii forestieri.La întrebări ca: urmările primejdioase ale alcoolului și fumatului asupra .organismului omenesc, bolite cOntagioaȘe și răspîn- direa lor, ă răspuns cu ebtnpă- tență doctorul Ilieș Vaier. Tot cu această ocazie luriștul. Manca top. a dat.răspuns la unele probleme legate de divorț șr de comportarea civilizată în familie și societate.Cei pește 80 de muncitori forestieri au ascultat cu viu interes și răspunsurile date de profesorul Marcu Petru cu privire la unele aspecte ale politicii interne si internaționale promovate de țara noastră; pentru coexistența pașnică între state și întărirea păcii în lume.

internaționale. • a decurs într-o at- tovărășească. tovarășul NicolaeCeaușescu a oferit un dejun în cinstea tovarășului Samuil Mikunis.
Succesele
sectorului nostruDe la începutul anului, colectivul sectorului IV al. minei Lup.eni a acumulat un plus de 694 tone .cărbune. Analizîndu-și posibilitățile, colectivul nostru și-a majorat angajamentul anual' de la 200 tone la 1 200 tone.Printre brigăzile care și-au adus din plin aportul la succesele sectorului se numără cele conduse de Onuț loan, Musșta Alexandru și Cîrstoiu Victor

R. BĂLȘAN corespondent IOSIF TOMUȘ corespondent
Chioșc de răcoritoarePetrila, în cartie- troșani a deschis ,8 Martie" (vizavi chioșc de răcoritoare, de florărie) T.A.P.L. Pe- un ii n ii

Lapte cu 3 la sută grăsimeFabrica de produse lactate din Livezeni a început să livreze comerțului (alături de laptele îmbuteliat cu 2,5
la sută grăsime și preț de . vînzare 2,10 lei) și lapte îmbuteliat cu 3 la sută grăsime, la un preț de vînzare de 2,40 lei.

Spectacole pentru cei miciTeatrul de păpuși din Alba Iulia prezintă astăzi, la orele 11, 14 și 16, în sala Casei de cul-
tură din Petroșani, trei spectacole 
„Dușmanide Uno Leies.cu piesa

neimpăca(i“

INDOLENTA
POARTĂ DESCHISĂ SPRE INFRACȚIUNE

infracțiunea precis deli- articole de și se mai petrec încă lucrurile în. situația de care ne vom ocupa mai jos.

PRIMII LOCUITORI
Al PĂMÎNTULUI

In termeni juridici, de „neglijență" apare mitată, încadrată în lege si pedepsită ca atare. Rămînîn afară termenului juridic atitudinea de „lasă-mă să te las" cea de „gură cască", de „nu mă bag, nu e domeniul meu", „lasă că fac mii- ne“ și altele. Faptele încadrate riguros de lege ca neglijență cît și atitudinile pentru care nimeni nu va apărea niciodată în fața vreunei instanțe, sînt porți deschise Spre infracțiuni. Ața s-au petrecut

deloc de. neglijat, a rămas în culise : în cercetarea organelor în drept se aflau o serie de încălcări de lege săvîrșite de unii salariați ai I.L.L Petroșani. Prejudiciile pricinuite întreprinderii de către acești

Recent, în Peru a dispărut unul din cele mai uimitoare popoare din lume.Indiferența organelor guvernamentale și neglijența au făcut ceea ce nu au reușit mileniile — au dus la pie- irea unui trib de oameni puternici, care trezeau admirația, cărora li se atribuiau calități supranaturale și care se considerau ei înșiși primii locuitori ai PămîntuluiEra, fără îndoială, cea mai veche civilizație a Americii, civilizația stufului și a apei. Din adîncă antichitate și pînă în ceasul morții ultimului lor reprezentant, purtătorii ei au trăit pe lacul Titicaca, cel mai de munte din ' de lume4 500
Am dezbătut mult în coloanele ziarului nostru o problemă spinoasă : ÎNCĂLZIREA CENTRALA. Nu toate cauzele depistate atunci au apărut în scenă. Una dintre ele,

Ion CIOCtEl 
C-tin COTOȘPAN 
și
Horia NELEGAprocuror

(Continuare în pag. a 2-a)

înalt lac navigabil (altitudinea metri).Astăzi, doar rămășițele colibelor din stuf, care plutesc pe apă, lăsate în bătaia vîntu- lui și pradă brumei din timpul nopții, mai amintesc despre, populația uru.

legendelor,Potrivituru au popu- vremuri ime- podișul Anzi- jurul lacului Uru se con- zei, descen- zeilor. Ei își „cot suns“, a- lacului.

indienii lat din moriale lor, în Titicaca, siderau denți ai spuneaudică oamenii
Pe glob

lacului Titica- aceste insule, amenajau o-
legendareirăzboinice 'incaș —

Mulți vedeau în aceste legende o legătură cu existența Atlantida.Triburile ale statuluiindienii quechua și ai- mara — se temeau de ei, îi respectau, dar nu-i iubeau. Ei îi considerau pe uru ființe supranaturale și le a- duceau jertfe, pentru ca uru să nu atragă asupra lor mînia protectorilor divini. Cînd a căzut imperiul incașilor și conchistadorii spanioli au supus triburile aimara și quechua, indienii uru au reușit să-și păstreze 
izolarea. Ei au rămas

credincioși legendelor, obiceiurilor și tradițiilor lor, și-au păstrat limba lor străveche.întregul lor mod de viață era uimitor : din plute de stuf, strîns împletite, își construiau insule artificiale, aco- perindu-le cu un strat de pămînt cărat de pe malurile ca. Pe uru îșigoare pe care le în- grășau cu făină din oase de pește. Indienii uru erau agricultori harnici, vînători, pescari și culegători iscusiți.Avînd o istorie milenară, ei s-au considerat și pe vremea conchistadorilor, și în perioada colonialistă, stăpînii lacului. Și, dacă vreun uru se încumeta să-și amestece sîngele cu cel al locuitorilor de pe „pă- mîntul ferm", era considerat criminal și a- 1 un gat.
A. FERNANDEZ ARCE ziarist peruvian

(Cont. în p.-.g. a 3-a)



2. 91 STEAGUL ROȘU

IV D
(&rmare din pag. t)salariați se ridică Ia peste 200 000 lei. Din totalul elementelor care alcătuiesc această cifră scoatem în prim plan una singură, una care constituie epilogul nedorit de nimeni, al problemelor dezbătute as- tă-iamă : afacerile cu cărbuni. Termenul nu-i de loc prea tare. Cînd îți faci sursă de venituri din suferințele oamenilor, blamul public e în mod firesc și necesar deosebit 

de al legii. Deci afacerile cu cărbuni îi vor conduce în fața instan
ței pe unii foști salariați ai I.L.L. Petroșani : Pițulescu Vasile, Matei- eluc Vasile, Șorega Dumitru, Stoi- cănescu Ion. Dacă in cazul contabilului de șector, Stoicănescu suma 
de 7 395 lei, a cărei însușire ilegală i se pune în sarcină, mai cuprinde și unele „erori" voite în calcula
rea drepturilor bănești ce i se cuveneau, în celelalte cazuri sumele pentru care au fost sau vor fi trimiși în judecată provin din recepții fictive de cărbuni. Simplificată, po- veștea vine cam așa : eu, contabil 
de sector sau administrator, îți iau dumitale, cetățean care plătești în
călzirea cu bani, o sumă oarecare, 
șumă, de regulă, mai mică decît debitul din fișă. In buzunarul meu in
tră banii, din fisa dumitale dispare debitul șl toate treburile merg bine. Mâi rărnine de întocmit o formă, un act care să ateste că dumneata ai plătit niște bani cu care eu am cumpărat cărbune și că acest cărbune a intrat în consum la centrala 
termică. Astfel s-a născut recepția fictivă șl delapidarea, astfel un sa
lariat a devenit infractor.
Care au fost 
„moașele" 
câ nașii 
secunosc

Cum a fost posibilă apariția infracțiunii, e o treabă . mai compli
cată de explicat. Mai întîi despre un control preventiv asupra modu
lui cum își îndeplinesc îndatoririle 
cei ce mînuiesc bunuri materiale, 
la I.L.L. nu se pot spune lucruri demne de laudă. Administratorii de încălzire centrală întocmeau bonuri 
de consum si executau și... controlul preventiv. Strașnic control 
n-avem ce zice. Conducerea întreprinderii (afirmația se referă la 
fostul director, ing. Truică Ion. fostul contabil șef Mototolea Ghepr- 
ghe și actualul contabil șef Șerbă- nescii Gheorghe) n-a dovedit preocupare pentru punerea la punct a 
acestei situații. Actele de evidență primară, chitanțiere, note de re
cepție, imprimate eu regim special au fost lăsate la discreția oricui și folosite după priceperea și intențiile fiecăruia. O chitanță a putut fi folosită de mai multe ori. Recep
ția cărbunelui la centralele termice era (și încă mai este) o simplă formalitate.

Șeful serviciului locativ care avea 
datoria să îndrume si să contro
leze pe administratori asupra felului în care mînuiesc bunurile materiale, a făcut-o în cinci luni o 
Singură dată.O condamnabilă lipsă de discer- namlnt în angajarea personalului cu funcții tehnice sau economice, a permis ca în funcții de mînuitori 
de bunuri materiale să fie angajați oameni cu antecedente penale sau necompetenți. Astfel, peste capul serviciului personal al I.L.L., fpStul director și fostul contabil șef au aprobat angajarea în funcția 
de contabil șef de sector la Vulcan a lui Șorega Dumitru condamnat pen
tru «b&z în serviciu și delapidare.

O L E M T A 
poartă deschisă 
spre infracțiune
Și contabilul a candidat repede la 
recidivă: într-un an de zile a dela
pidat suma de 9 670 lei. Cu aceeași 
ușurință a fost angajat șl Tăbuș 
Emil, de asemenea cu antecedente 
penăle pentru neglijență în func
ția de șef serviciu locativ, funcție 
care îl Obliga la îndrumare și con
trol.Un exemplu tipic de atitudine de gură-cască care a înlesnit astfel de infracțiuni, l-au descoperit organele de ancheta la Î.C.O., I.L.L. și I.P.Î.P. lâtâ pe scurt despre ce e vorba. O seamă de debitori plătitori în bani, cumpărau bonuri de cărbune de la salariați ai C.C.V.J. pe baza cărora ridicau cărbune de la distribuție și-l predau la administrație. Aceasta avea nevoie de un act care să ateste că „autovehiculul cu numărul cutare a transportat cărbune de la distribuție pentru cetățeanul cutare". Astfel de acte eliberează autobaza T.A. atunci cînd transportul cărbunelui se face cu mașinile sale sau întreprinderile posesoare de mijloace de transport care, contra-cost sau contra... nimic, făceau anumite înlesniri salariați- lor lor. Nu mică a fost mirarea organelor de anchetă cînd au constatat că au transportat cărbune : autobuze ale I.C.O., furgonete, mașini aflate în reparație capitala. E foarte ușor de explicat ficțiunea. Dacă adăugăm la aceasta faptul că o seamă de astfel de infracțiuni au fost cunoscute de conducerea întreprinderii dar nu au fost curmate la vreme (cazul contabilului de sector Stoicănescu Ion de la LUpeni) atunci apare și mai limpede - modul în care a fost deschisă poarta spre noi infracțiuni.
Alfe elemente 
„de decor"

Ceea Ce am relatat pînă acum 
a fost numai în mod artificial desprins din ansamblul activității economice a I.L.L. și delimitat în timp ca aparținînd timpului trecut. Realitatea e că elemente ale vechiului mod de lucru persistă și acum. Ne permitem să ne abatem puțin de la promisiunea pe care am făcut-o la început și să arătăm aici o seamă de încălcări de lege pe care le-au comis și le comit încă unii salariați ai I.L.L. Paguba de peste 200 000 lei pe care a suferit-o întreprinderea mal are, spunem, și alte elemente. Gestionara de materiale Mărginean u Smaranda a contribuit la această cifră cu minusul de 96 000 lei pe Care l-a avut la inventar. Cum s-a înregistrat de fapt acest minus pentru că el nu a apărut peste noapte ? In condiția aceleiași lipse de control preventiv. Atitudinea de gură-cască a gestionarei, semi- inconștientă am putea-o numi, a permis ca oameni competenți sau necompetenți Să scoată materiale din magazie pe bază de încredere, materiale care fie că au ajuns pe un drum drept dar fără acte însoțitoare în circuitul economic, fie că au intrat pe căi ocolite în buzunare străine sub formă de contravaloare. Caz tipic. Fostul director al întreprinderii Truică Ion a făcut cerere pentru a i se reparcheta a- partamentul. Cererea i„a fost aprobată de inginerul șef (!). In deviz au mai apărut și alte lucrări care 

de fapt, cădeau în sarcina locatarului și nu pe gratis... în a I.L.L. In urma unei remăsurări a lucrărilor executate s-a dovedit că toate cantitățile executate erau mai mari 
decît cele prevăzute in deviz și si
tuația de plată. Abuz din partea 

directorului ? Lingușeală din par
tea celor ce au întocmit devizul și 
au executat lucrarea ? Și una și al
ta. Deși locuința se afla în Petro
șani, lucrarea a fost executată de 
sectorul Petrila (!).Fostul contabil șef Mototolea Gheorghe și actualul contabil șef Șerbănescu Gheorghe nu sînt și nu vor îi trași la răspundere pe calea legii. Nu și-au însușit nimic. Și totuși paguba de care aminteam e și 
opera lor. Administratorii Pițulescu și Mateiciuc au putut să delapideze peste 50 toii lei (din afaceri cu cărbuni) numai pentru că li s-a dat posibilitatea să fie un fel factotum, necontrolați de nimeni sau controlați „preventiv" de ei înșiși. La un sondaj al organelor de prevenire ale procuraturii s-a constatat că și la acea dată administratorii Albescu Aurel și Antonescu Marin erau împuterniciți sâ exercite control preventiv asupra actelor pe care le întocmeau tot ei. Deci aceeași stare de lucruri cu singura deosebire că aceștia din urmă nu și-au băgat mîinile în buzunarele cetățenilor sau în ale statului.Contabilul șef Șerbănescu a cunoscut faptul că inventarul pe care l-a întocmit comisia alcătuită din Voicu Ilie, Tăgîrță Ioana, Desinger Erwin, Tomuș Cornelia și Sorescu Eva la gestiunea lui Mărgineanu Smaranda e un monument de superficialitate dar nu a cerut refacerea lui. Nici pînă acum nu se știe cît anume din cei 96 mii lei minu.s sînt pierdere efectivă și cît a intrat, fără acte, în lucrări.La fiecare pas alte și alte porți deschise spre noi infracțiuni. încet, încet chiar sub ochii lor, niște oameni cu funcții de răspundere, pentru care primeau salarii corespunzătoare, au deschis aceste porți pe care o dată intrînd, alți oameni au devenit sau vor. deveni în curînd clienți ai justiției. Cîștigă cineva ceva din faptul că vinovății vor suferi rigorile legii ? Da. Societatea, se purifică. Dar, așa după cum am arătat, pericolul de „infectare" persistă. Pericolul are un nume neîncadrat îh articole de lege : indolență, îngăduința falsă, atitudine de „lasă-mă să te las", „nu mă bag, nu-i domeniul meu", „las’ c-am să fac mîine". Și „mîine" e de multe ori prea tîrziu.

Primul cerc filatelic

Cu prilejul consfătuirii maiștrilor instructori din școlile profesionale aparținînd de Ministerul Minelor, consfătuire desfășurată în urmă cu cîteva zile Ia Petroșani, a fost deschisă o expoziție cu lucrări executate de elevii anului I de la 13 școli profesionale.In fotografie : un aspect din expoziție.

La Uricani, în cadrul Clubului muncitoresc al sindicatelor s-a constituit un cerc filatelic. Pasiunea tineretului u- ricănean pentru filatelie va fi de acum înainte coordonată de club. A- lăturl de celelalte cercuri existente la clubul din localitate, cercul fi

ÎN 
CONTACT

CU 
„MIRAJUL" 

STRĂZII

Foto :
Epiillan Doboș

POPICE

Echiwle Mini loota (ralin) si fim lopeoi
Mio) din m campioafle regionaleTimp de patru zile, arena de popice din Hațeg, a găzduit etapa regională a campionatului republican pe echipe, la care s-au întrecut 8 echipe masculine și 3 feminine.Dorind să nu dezmintă tradiția, reprezentanții Văii Jiului au reușit să domine cu autoritate actuala ediție, să cucerească titlul de campioni regionali și totodată dreptul de a participa la etapa interregională.O notă pozitivă o constituie faptul că, atît băieții cit și fetele au înregistrat rezultate care nu au fost obținute de nici o echipă în campionatul orășenesc, ediția 1966- 1967, și nici chiar de actualii campioni regionali. La băieți, clasamentul primelor trei echipe arată astfel: 1. Parîngul Lonea — 4 816 p. d.; 2. Unirea Alba Iulia —- 4 596 p. d.; 3. Mureșul Deva — 4 473 p. d. Dintre popicarii loneni, cel mai bun rezultat l-a obținut Ște

fan Cosma cil 878 p. d., cel mai bun rezultat din acest campionat. Rezultate meritorii, care au decis victoria, au obținut și ceilalți po- picâri loneni : Balogh Iosif, 807 p. d„ Torok Mihai 797 p. d. și Haidu Iosif 795 p. d.La femei cîștigarea primului loc de către jucătoarele de la „Visco- za“ Lupeni, n-a fost amenințată nici un moment, Cu cele 2 045 p. d„ acestea ău cîștigat detașat întîlnirile. Au fost urmate în clasament de reprezentantele raioanelor lila și Alba Iulia, S-au remarcat Pașcha Rozalia — 379 p. d., Vlădiceanu Amalia — 351 p. d., Moldovan Constanța și Rimbu Viorica cu 346 și respectiv 342 p. cnRecomandăm campionilor regionali să se pregătească cu toată seriozitatea pentru etapa viitoare, pentru ca și acest „hop" să fie trecut cu bine.
S. BĂLOIactivist G.S.O.

latelic (care numără pî- nă în prezenr. doar 12 membri) va atrage în curînd, spre o activitate plăcută, tineretul din Uricani. De menționat că acest cere filatelic este primul de acest fel înființat în Uricani.
N. BOTAelev



STEAGUL ROȘU 3

ÎNSEMNARE

Deficiente pe un traseu 
de „cursă lungă"

Ați călătorit in ultimul timp cu 
autobuzele pe traseul Uricani — 
Petroșani ? Chiar dacă n-ați „mers" 
pe această rută de acum cițiva ani, 
vă asigurăm că condițiile de trans
port în comun au rămas aceleași 
cum le știți. Dar să facem o călă
torie împreună pe această rută.

La ora 6, primul autobuz pornește 
din Uricani. La Lupeni, e ticsit. Dai 
să urci, dar nu răzbești decît îm- 
pingindu-i pe alții. Dacă nu te 
conformezi dispoziției „grăbiți ur
carea", autobuzul pornește. Ușile... 
se închid ele și pe parcurs ! O dată 
urcat, trebuie să „avansezi în față". 
N-ai unde, dar trebuie. La Paroșeni 
și Vulcan — ciorchine de „aștep- 
tători". Unii, pe care șoferii și ta
xatoarele îi acceptă, urcă prin față. 
„Avansează" și ei, dar în Sens in
vers. Trebuie să stai câ sardelele în 
cutie... De fiecare dată cînd se 
aude „coboarătrebuie să-ți aperi 
nasturii și, deși din cauza înghe
suielii stai într-un picior, trebuie 
să te ridici în bombeu. Cei îmbră- 
cați de șut cu hainele pline de 
mortar, ulei sau făină (mai ales de 
la T K.C.H.. T.C.M.M. șl moara de 
grîu din Lupeni) coboară satisfăcuți, 
știindu-te și pe tine (care ai avut 
îndrăzneala să urci în autobuzele 
I.C.O. în haine curate) murdărit de 
mortar, ulei, făină. (De ce n-ar cir
cula astfel dacă nu le zice nimeni 
nimic ?).

Am ajuns la Livezeni — cartier. 
Aici autobuzul nostru se transformă 
în „local". Lângă ghereta dispe
cerului de Ia capătul liniei locale 
sînt 2—3 autobuze, dar nu pornește 
nici unul pînă nu trece cel de la 
Uricani. Au și ele „orarul" lor, care 
nu poate fi modificat oricum. Și în

U1U
________

PRIMII LOCUITORI
AI PĂMÎNTULUI

(Urmare din pag. 1)Etnograful francez, Jean Vellard, și-a consacrat mulți ani din viață studierii acestei civilizații uimitoare. El a cerut în repetate rîn- duri ajutorul organelor de stat din Peru, încercînd să salveze rămășițe ale acestui popor, cîndva numeros, de la exterminarea totală. Totul a fost însă zadarnic. El a rămas uimit de rezistența fizică excepțională a acestor oameni. La o altitudine de 4 500 m. In pustiurile reci din munți, unde aerul este rarefiat și frigul te pătrunde pînă la os, femeile uru mergeau cu brațele și picioarele “goale și cu capul descoperit.Seceta prelungită, care dura u- neori șase ani pe platourile din Peru, silea păsările să părăsească lăstărișurile din mlaștini; cîmpu- „Mle erau roase de eroziuni, peștii ihureau, gerul paraliza suprafețe uriașe din puna (așa este denumit pustiul din regiunea deluroasă a Anzilor). Sute de mii de țărani, urmași ai triburilor aimara și que- chua, au coborît în văile tropicale, și mulți dintre ei au pierit. Etnografii, sociologii și oamenii de •Știință din Peru și din alte țări erau îngrijorați de soarta lor; totuși, nu s-a făcut nimic ca ei să fie salvați. Mîndria a fost învinsă de foame, și uru au început să piară...Unii mai speră încă, că, undeva, pe una din numeroasele insule care plutesc pe apele lacului mai trăiesc una sau două familii uru. Dar asta este o consolare jalnică...Cum arătau indienii uru ? De statură submijlocie, cu capul îngust și prelung, cu fața alungită, nasul drept, buzele subțiri, ochii nu de tipul mongoloid, fruntea îngustă, pomeții și osul occipital ușor ieșiți în afară; ei se deosebeau considerabil de triburile indiene învecinate. 

timp ce tot autobuzul de Uricani 
„culege" pasagerii din cele cinci 
stații de la Livezeni și pînă la com
binat, autobuzele locale stau la cap 
de linie. Oricît și-ar da interesul 
șoferul să respecte ora sosirii în 
Petroșani, autobuzul (care se știe 
că e de cursă lungă) întîrzie cite o 
jumătate de oră.

De ce s-o fi „transformat" acest 
autobuz în „local" ? E o întrebare 
pe care o aud în fiecare dimineață 
rostită de oamenii care fac naveta 
pe „cursă lungă".

Să fi urmărit I.C.O. vreun cîștlg 
din asta ? Bănuiesc, în orice caz nu. 
Pentru că dacă la Uricani, pentru 
aceeași distanță se încasează 2,50 
Iei, în Petroșani nu se scoate nici 
biletul de 50 de bani. Cei care urcă 
din cele cinci stații din Petroșani 
nu plătesc bilet, nu prezintă abona
mentul. De altfel, după cum urcă 
prin față, te face să crezi că sînt de 
Ia I.C.O. Așa să fie ?! Sînt prea 
mulți!

In orice caz, transportul în co
mun pe această rută se cere îmbu
nătățit. Sperăm că conducerea 
I.C.O. se va sesiza și va ști să-1 tra
gă la răspundere pe dispecerii de 
la Livezeni pentru felul cum „diri
jează" autobuzele locale. Poate a- 
ceastă „cursă lungă", cu care oa
menii merg la serviciu, fiind cea 
mai aglomerată dimineața, va fi 
dublată. Cît despre pasagerii care 
urcă prin față și nu scot bilete sau 
cei care circulă cu autobuzul în 
cele mai murdare haine pe care le 
au, taxatoarele, controlorii de bi
lete ar trebui să facă ei ceva dacă 
persoanele competente nu dau o 
dispoziție în acest sens.

P. BREBEN

încă înainte de formarea marelui stat incaș, triburile indiene știau despre existența lor, se temeau și evitau orice contact cu ei. Apoi, în perioada cea mai înfloritoare a poporului incaș,. indienii aimara și quechua au încercat să-1 supună, dar nu au reușit, așa cum nu au reușit nici spaniolii veniți ulterior. Uru continuau să rămînă ființe legendare, divinități ale lacului Titicaca. Și a- cest lac era sfînt pentru incași.Există multe dovezi din antichitate care confirmă câ uru au locuit pe lacul Titicaca. Călugărul spaniol Martin de Morua a lăsat o mărturie scrisă despre acest grup etnic. El menționează că incașii au încercat să-i oblige pe uru să slujească în armata lor. Uru, care nu se pricepeau să țină în mină arcul, „se duceau la război aproape dezarmați și piereau ca muștele, deoarece nu aveau nici o pregătire militară". Din timpuri străvechi și, pînă în zilele noastre, cînd au mai rămas in viață doar cîțiva uru, se știa că ei erau dușmanii războiului; că iubeau pacea, munca, poezia și natura.Viceregele Spaniei, Francisco de Toledo, a ordonat ca uru să fie evacuați de pe insulele artificiale și obligați să trăiască pe pămînt. Noile condiții, neobișnuite pentru ei, au sporit mortalitatea în rîn- durile lor. Uru fugeau din noile așezări, ascunzîndu-se printre stîn- cile de pe malul lacului sfînt și în insulele lor dragi.Conchistadorii nu au înțeles multe lucruri din viața populației uru. Unul dintre ei, călugărul Antonio de la Calancha, scrie: „...Ei sînt înclinați spre hoție. Unghia degetului mare al mîinii drepte este lăsată să crească atît de mare și de ascuțită, încît să poată reteza cu ea gîtul unei oi, fără a- jutorul cuțitului". Lucrurile nu stau chiar așa. Unghia pe care conchistadorul spaniol a luat-o drept u- 

Oa&iem și lapte din abatajul 3 est 
(Urmare din pag. 1)man Florea, Prața Traian, Julăcă- tean Cornel, Rusu Casian și To- molea Pompei —- se știe câ formează azi una din brigăzile de bază ale sectorului IX. Fapt explicabil de vreme ce disciplina-i la loc de cinste (de nemotivate nu s-a pomenit), ridicarea calificării îi preocupă pe toți și în fiecare sfîrșit de lună, în ciuda condițiilor grele, sarcina de extragere a cărbunelui este depășită cu 2—3, uneori chiar cu 12 procente, iar randamentul planificat cu 0,500— 0,900 tone pe post.De cîteva luni, sectorul IX de la mina Lupeni se situiăză mereu printre sectoarele evidențiate în întrecere. Un succes la care o bună parte de contribuție o au minerii din abatajul cel mai îndepărtat al minei, cei opt voinici și cu Vladar nouă,

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 

15 din 12 aprilie 1907 au fost 
extrase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea I:
12 33 4 31 34 44.
Numere de rezervă;
28 26.
Extragerea a Il-a:
40 32 30 23 47 10 39 5.
Fond de premii extrage

rea I:
672028 lei.
Fond de premii extragerea 

a D-a:
378 094 lei.
Report extragerea I:
49 370 Iei.
Report extragerea a II-a:
26 786 lei.

nealtă de tîlhărie era pentru Indieni, pur și simplu, o unealtă de muncă. Uru o utilizau la tăierea stufului.In decursul celor 150 de ani de istorie republicană a Peru-lui, indienii uru și-au păstrat cultura lor originală, evitînd cu îndîrjire contactele cu lumea exterioară. Dar diferite expediții științifice au început să se intereseze de uru, turiști și regizori de filme au început să-i asalteze, în presă au apărut primele informații despre cultura lor. In fața primejdiei dispariției iminente a acestui popor interesant au început să se lanseze apeluri ca statul să-i ia pa uru sub ocrotirea sa.Lipsurile și sărăcia au obligat pe cîțiva uru să părăsească lacul, să se mute pe malurile lui și chiar mai departe, în interiorul uscatului care li s-a arătat totdeauna vrăjmaș. Aici, ei s-au amestecat cu indienii din alte triburi și s-au dizolvat în acestea, uitîndu-și o- biceiurile și limba lor străveche.Prin îmbrăcămintea țesută din stuf prelucrat, pe care-1 foloseau și Ia construirea colibelor și bărcilor, la împletirea rogojinilor etc,, prin hrana lor -— stuf și tuberculi de plante, pe care le cultivau pe insulele lor artificiale — uru întruchipau modul cel mai vechi de producție, la baza căruia stăteau vînătoarea, pescuitul și culesul.Astăzi, deasupra apelor lacului sfînt al incașilor suflă vîntul stingher. El distruge rămășițele colibelor, construite cîndva din stuf și lut, și locuite, pînă nu de mult de legendarii uru. Uneori, el foșnește în stufăriș, și atunci se aude o voce asemănătoare cu aceea a zeiței Ancara. Apoi, ea se stinge în spuma sărată a apelor lacului. Cine știe, poate că Ancara, antica zeiță a apelor, se va întoarce la sursele vieții, Ia vremurile acelea cînd ea i-a înfiat pe „los uros", primii locuitori ai Pămîntului.

Tezaure de 
un deosebit 
Interes 
științificCu prilejul săpăturilor efectuate pe șantierul Hidrocentralei de la Porțile de Fier, au fost scoase la iveală două tezaure conținînd cîteva sute de monezi romane din bronz. După părerea specialiștilor, ele prezintă un deosebit interes științific pentru cunoașterea istoriei strămoșilor noștri.Alte tezaure monetare interesante au intrat recent în posesia muzeelor de istorie ale raioanelor Oltenița, Giurgiu, și Alexandria. A- cestea conțin monede dacice din argint, emise de geto-daci în secolul al Il-lea î.e.n, — foarte asemănătoare celor bătute de Filip, regele Macedoniei. Aceste tezaure reprezintă documente ale istoriei economice și politice a triburilor geto- dace, relevînd stadiul avansat de dezvoltare social-economică, a tehnicii și posibilităților artistice ale vremii. (Agerpres)

TELEVIZIUNE
13 aprilie

18,00 Pentru cei mici: Filmul 
„Regele junglei".

18,10 Pentru tineretul școlar : 
Studioul pionierilor.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Agendă economică.

19,27 Buletinul meteorologic.
19,30 Mult e dulce și frumoa

să... Emisiune de limbă 
română contemporană.

19.40 La ordinea zilei.
20,00 Momente din' istoria fil

mului.
20,15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice: De 
la Atena la Corfu — film 
realizat de Studioul de 
Televiziune București.

20.40 Studioul mic: „Dactilo
grafii" de Murray Schia- 
gall. Interpretează ; Doi
na Cherteș, Ovidiu Mol
dovan. Transmisie de la 
Timișoara.

21,50 „X, Y, Z“ : Cum se sta
bilește autenticitatea u- 
nui tablou.

22,05 La „Bolta rece" — emi
siune literară de Iordan 
Chimet.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

FILME
14 apriliePETROȘANI — 7 Noiembrie : Omul care l-a ucis pe Liberty Valance; Republica; Fantoma din Morrisville; LONEA — Minerul : Warlok; 7 Noiembrie : Anunț matrimonial; ANINOASA : Lumină după jaluzele; VULCAN — Mun

citoresc : Sanjuro; CRIVIDIA : In pustiul Patagoniei; LUPENI — 
Cultural: Fâust XX.

T. R. €. H. - DEVA
Grupul de șantiere nr. 2 „Valea Jiului" 

PETROȘANI

Angajează de urgență :
• Gestionari de materiale
• Magazioneri
Q Contabil I

Solicifanfii se vor prezenta la serviciul 
personal al Grupului de șantiere nr. 2 din 
Petroșani, strada 6 Martie nr. 1.

AICI VA CREȘTE UN GARD VIU l

PR06RAM DE RADIO
14 apriliePROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pentru 

pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Piese distractive pentru fanfară; 7,30 „Cîntecel de voie bună" — muzică ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Răsună cîntecul și jocul pe întinsul patriei; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Muzică populară; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Sub steagul partidului" —4emisiu- ne de cîntece,- 10.15 „DobrOge, Hiîn- dră grădină" emisiune de folclor; 10,30 EMISIUNE MUZICALA PENTRU ȘCOLARI; 11,20 MERIDIANE; 11,35 Zece minute cu Ana Lăcătușu; 11,45 „De dorul mindru- ței mele" — cîntece și jocuri populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,45 Formația Floria , Mo- culescu,- 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Cîntece cunoscute în Interpretări orchestrale; 15.00 Program susținut de orchestra Ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia"; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,50 Studioul 
tînărului interpret; 17,10 IN SLUJ
BA PATRIEI; 17,40 Muzica și lite
ratura; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 RADIO- SIMPOZION; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RAD1OGAZETA DE SEARA: 20,30 Concert de melodii românești (partea a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE. PĂRINȚI ! 21,20 „De la un cîntec la altul" — emisiune de muzică ușoară; 22,00 RADIO-, 
JURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Viața de concert a Capitalei; 22,45 Cîntă corul „Madrigal"; 23,00 JVtuzică ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
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AUSTRIA întrunirea noului

Convorbiri între delegația 
C. C. al P. C. R.
și delegația P. €. A.

Consiliu de Miniștri 
al Francei

Vizita delegației economice 
guvernamentale române în Mauritania

VIENA 12. Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : Mier
curi, la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria 
au continuat convorbirile între de
legația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Alexandru Drăghici 
ți delegația Partidului Comunist 
din Austria, alcătuită din Franz

Muhri, președintele Partidului, Friedl 
Fuernberg, Alfred Ruschitzka, Ro
bert Dubovski, membri ai Biroului 
Politic, și Heinrich Fritz, membru 
al C.C. al P.C.A.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

In aceeași zi, membrii delegației 
române au vizitat Kunsthistorische 
Museum, renumit pentru colecțiile 
sale de picturi.Comunicat cu privire Ia convorbirile ungaro-suedezeBUDAPESTA 12 (Agerpres). — In comunicatul cu privire Ia convorbirile pe care Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe al Suediei, care a făcut o vizită oficială în R. P. Ungară, le-a avut cu Janos Peter, ministrul afacerilor externe ăl Ungariei, este exprimată neliniștea celor două părți în legătură cu evenimentele din Vietnam. Comunicatul subliniază necesitatea încetării bombardării R. D. Vietnam ca

PREZENTE 
ROMANEȘTI

V

prim pas spre începerea de tratative, precum și căutarea căilor spre stabilirea păcii, pe baza acordurilor de Ia Geneva din 1954. In legătură cu problemele securității europene, cei doi miniștri s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe pentru securitatea europeană, care să fie pregătită cu grijă, precum și pentru dezvoltarea colaborării statelor europene, indiferent de orînduirea lor socială și politică.Comunicatul subliniază că relațiile dintre cele două țări s-au dezvoltat în toate domeniile, și că există posibilități pentru dezvoltarea lor în continuare în domeniile economic, cultural și tehnico-științific.

PARIS 12 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la Paris, sub președinția generalului de Gaulle, prima ședință de lucru a noului Consiliu de Miniștri al Franței. La sfîrșitul reuniunii, ministrul informațiilor, Georges Gorse, a declarat ziariștilor că au fost examinate consecințele pe care le are pentru Franța invadarea țărmurilor sale de către țițeiul provenit din rezervoarele petrolierului „Torrey Canyon". Ministrul informațiilor a precizat că guvernul francez a hotărît alocarea unei sume de 15 milioane franci pentru combaterea poluării coastelor franceze.Referindu-se la raportul prezentat de Couve de Murville, ministrul afacerilor externe, Georges Gorse a relevat că acesta s-a o- cupat în special de a vicepreședintelui phrey. Răspunzînd nor ziariști privindre au avut loc în capitala Franței în timpul vizitei lui Humphrey, precum și la arderea drapelelor american și francez la Boston, Georges Gorse a menționat că nu este momentul de a se „dramatiza" aceste incidente de nici unul din cele două guverne.

vizita la Paris S.U.A., Hum- întrebărilor u- incidentele ca

NOUAKCHOTT 12 (Agerpres). — Delegația economică guvernamentală a Republicii Socialiste România își continuă vizita în Republica Islamică Mauritania. Conducătorul delegației române, Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior, a fost primit de Wane Birane Mamadou, ministrul afacerilor externe și al planificării al Mauritaniei. Cu acest prilej au fost trecute în revistă relațiile dintre cele două țări și a avut loc un schimb de vederi cu privire la posibilitățile de organizare a relațiilor comerciale și de colaborare economică și tehnică. Ministrul afacerilor externe al Mauritaniei a subliniat interesul autorităților din țara sa pentru studierea și concretizarea unor acțiuni de cooperare economică și tehnică cu întreprinderile românești de comerț exterior și a menționat satisfacția guvernului său și a opiniei publice din Mauritania în legătură cu poziția reprezentanților români de sprijinire a intereselor țărilor în curs de dezvoltare în cadrul diferitelor organisme ționale.Șeful delegației economice guvernamentale române a fost apoi, de președintele republicii, Moktar Ould Daddah. In cadrul
intema-primit, 

__ ________________ ________ , ________ ________________  __ _________con vor-, birii ce a avut loc, președintele Mauritaniei a apreciat favorabil principiile ce stau la baza politicii externe a României și realizările deosebite obținute de poporul român în opera de industrializare și de dezvoltare rațională a tuturor regiunilor țării. El a menționat că țara sa este dornică să învețe din experiența României și să colaboreze cu aceasta în diferite domenii.
»» i

RUSE 12. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Cel de-al 7-lea festival 
al Zilelor muzicale din mar
tie de la Ruse, care s-a înche
iat recent, a fost urmărit cu 
deosebit interes de mii de lo
calnici și persoane venite spe
cial aici. De un deosebit suc
ces s-a bucurat evoluția or
chestrei simfonice și a coru
lui Radioteleviziunii române. 
Intr-o cronică semnată de 
Ivan Petcov in ziarul „Ote- 
cestven Front“, consacrată în 
mare parte măiestriei și in
spirației formațiilor românești, 
autorul scrie :

Orchestra simfonică a 
dioteleviziunii române 
deja o veche și stimată 
noștință a locuitorilor
Ruse. Cea de-a 7-a ediție a 
Zilelor muzicale din martie 
și-a găsit un strălucit final 
în cele două concerte ale 
oaspeților români.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice au atacat 
baza americană de la Chu Lai

Ra- 
este 
cu- 
din

SAIGON 12 (Agerpres). — Forțele patriotice sud-vietnameze au atacat miercuri dimineață marea bază militară americană de la Chu Lai, situată la aproximativ 560 km nord-est de Saigon. Un purtător de cuvînt militar american a declarat că au fost înregistrate pierderi în rîndul unității americane iar obuzele de mortiere ale atacatorilor au avariat o serie de avioane de luptă aflate la bază. El a adăugat că multe din raidurile aeriene, în nordul și în sudul țării, pornesc de la baza Chu Lai.Agenția A. P. menționează că la numai 48 km sud de Chu Lai, două companii ale diviziei americane au fost atacate de o unitate a forțelor patriotice, în cursul nopții de marți

spre miercuri. In această luptă, care a durat peste cinci ore, șase americani au fost uciși, iar 14 răniți.

CAIRO 12 (Agerpres). — „Intenționăm să formăm un guvern în exil", a declarat Abdul Quawee Mackawee, secretarul general al Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.), la o conferință de presă organizată la Cairo. Mackawee a menționat că în curînd va avea loc în localitatea Taiz din Yemen o reuniune a Consiliului revoluționar al Frontului, la care vor fi discutate o serie de propuneri, inclusiv problema formării acestui guvern.Secretarul general al F.L.O.S.Y. a subliniat că în prezent o serie de ofițeri din armata așa-zisei Federații a Arabiei de sud colaborează cu forțele patriotice din regiune.

Răspunzînd la o întrebare a ziariștilor cu privire la boicotarea activității misiunii O.N.U. în A- den, Mackawee a spus că în prezent este important de văzut „dacă Marea Britanie este dispusă să îndeplinească rezoluțiile O.N.U cu privire la Aden". „Noi nu am boicotat misiunea O.N.U. pentru că nu am avut încredere în ea — a adăugat el — ci pentru că am crezut, în baza experienței de pînă acum, că Anglia v^sa să folosească O.N.U. ca un paravan pentru acțiiinile Sale în această regiune". Singura soluție acceptabilă este recunoașterea F.L.O.S.Y. ca unicul reprezentant legitim al poporulub- din Arabia de sud, a declarat îh încheiere Mackawee.
200000 de muncitori japonezi 
în grevăTOKIO 12 (Agerpres). — Marți au declarat grevă 200 000 de muncitori, membri ai Sindicatului național din ramura industriei de prelucrare a metalelor și constructoare de mașini din Japonia. Ei cer îmbunătățirea condițiilor materiale de viață

Prima salină a comislEi ceSosloiate pentru energie atM
La Praga a avut loc prima ședință a comisiei cehoslovace 

pentru energia atomică, constituită de guvernul cehoslovac în 
martie a. c. Președintele comisiei, J. Neumann, a subliniat în ca
drul ședinței că în decurs de 10—15 ani energia nucleară va re
prezenta în Cehoslovacia principala sursă de producție a energiei 
electrice. Ca sarcină actuală și cea mai importantă a comisiei 
pentru energia atomică el a indicat încheierea cît mai rapidă 
a construcției primei centrale atomoelectrice cehoslovace și pre
gătirile pentru construirea celei de-a doua centrale de acest fel.
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MOSCOVA 12 (Ager- 
presj. — Ziarele so
vietice publică nume
roase materiale cu pri
lejul Zilei cosmonau
ticii, sărbătoare consa
crată zborului primu
lui om in Cosmos — 
cosmonautul sovietic 
Iuri Gagarin — din 12 
aprilie 19S1.

Primul cosmonaut a- 
rată în „Krasnaia 
Zvezda" că studierea 
Universului nu poate 
fi lăsată numai pe 
seama mașinilor auto
mate, deoarece omul 
este preferabil oricărui 
robot, el este superior 
celei mai perfecționate 
mașini. Iuri Gagarin 
afirmă că in viitor oa
menii vor 
șantiere de 
pe planete, 
in Cosmos
insule artificiale, 
construi stațiuni știin
țifice pe asteroizi și 
vor stabili chiar legă
tura cu alte civilizații.

amenaja 
construcție 
vor crea 
numeroase 

vor

„Principala forță me
trici a dezvoltării cer
cetărilor cosmice, a- 
rată în ,,Literaturnaia 
Gazetta" acad. Blagon
ravov, președintele co
misiei sovietice pentru 
cercetarea spațiului 
cosmic, o constituie 
necesitățile științei și 
năzuința spre binele o- 
menirii. El afirmă că 
nu i se pare de dome
niul fanteziei ca, in
tr-un viitor mai înde
părtat, în spațiul cir- 
cumterestru să fie con
struite instalații ener
getice pentru studierea 
energiei solare și ca 
numeroși asteroizi, care 
se rotesc în jurul Soa
relui, în afara orbitei 
terestre, să fie exploa
tați ca bază de mate
rii prime. Una . din 
perspectivele cele mai 
ademenitoare este, du
pă părerea acad. Bla
gonravov, posibilitatea 
de a dirija condițiile 
meteorologice, influen-

țind asupra proceselor 
din atmosferă.

Corespondentul zia
rului „Trud“ relatează 
de la cosmodromul 
Baikonur că in prezent 
majoritatea proceselor 
și lucrărilor de verifi
care care se realizau 
pe rampa de lansare 
sînt efectuate acum in 
laboratoarele institute
lor de cercetări știin
țifice. Aici procesul de 
pregătire este progra
mat de o mașină elec
tronică de calcul, ceea 
ce exclude 
subiective, 
crări, care 
efectuau pe 
lansare, nu 
fi rezolvate
om, deoarece totul

greșelile 
Multe lu- 
înainte se 
rampa de 

mai pot 
acum de 

a
devenit mult mai com
plicat. întregul ciclu 
de operațiuni se efec
tuează de la distanță. 
La rampa de lansare 
lucrează acum mult 
mai puțini oameni.

încheierea marșului 
spre Punta del EsteMONTEVIDEO 12 (Agerpres). — Marșul spre Punta del Este, organizat de Federația națională a muncitorilor și de Federația studenților din Montevideo, la care au participat 200 de muncitori și studenți, printre care și 40 de fe-

mei, s-a încheiat miercuri în localitatea Maldonado, situată în a- propiere de Punta del Este. Pe tot traseul străbătut din Montevideo, începînd de la 3 aprilie, demonstranții au fost supravegheați de poliție.

Catastrofă 
în Algeria

aeriana

avion de pa- 
de tipul „DC-

Anchetă asupra naufragiului petrolierului 
Torrey Canyon

NEW YORK 12 (A- 
gerpres). — Guvernul 
Liberiei a instituit o 
comisie de anchetă în
sărcinată cu cercetarea 
împrejurărilor în care 
a eșuat petrolierul 
„Torrey Canyon", aflat, 
după cum se știe, sub

ALGER. Un 
sageri algerian 
4" s-a prăbușit marți în a- 
propiere de localitatea Ta- 
manrasset. 35 din cele 39 de 
persoane, care se aflau la bor
dul avionului, și-au pierdut , 
viața.

pavilion liberian. Co
misia, care este alcă
tuită din trei persoane, 
și-a început investiga
țiile la 30 martie prin 
întrevederi cu unele 
personalități din con
ducerea ministerelor en
gleze ale comerțului și

ale afacerilor externe. 
In prezent, ea exami
nează declarațiile cîtor- 
va dintre martorii ocu
lari ai naufragiului pe
trolierului, printre care 
cele ale căpitanului și 
ale unora dintre ofi
țerii săi.

In Sudan se vor forma guverne regionaleKHARTUM. Reuniunea partidelor politice din Sudan, organizată în vederea reglementării situației din provinciile meridionale ale Sudanului, a luat sfîrșit printr-un acord care prevede formarea unor guverne •regionale. Această înțelegere va fi comunicată primului ministru și Comitetului Național însărcinat cu pregătirea constituției definitive a Su-
[danului. El cuprinde următoarele puncte ; formarea unor Adunări regionale care se vor ocupa cu o serie de probleme privind regiunile respec- 

|
I cincididati

tive; Sudanul va fi divizat în nouă regiuni avînd la bază delimitările provinciale actuale; Adunările regionale vor fi alese pentru o perioadă de ani și, în sfîrșit, președinții Adunărilor vor fi aleși din cei trei can- prezentați de guvernul central.
REDAGJIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 44. TeL 1662. 269 (C.G.V.J).

Mașină originalăSOFIA 12 (Agerpres). — Un grup de ingineri din Sofia a , construit o originală mașină pentru culesul fructelor. Mașina este adaptată la un tractor. Cu ajutorul ei pot fi culese toate soiurile de fructe care urmează să fie prelucrate de industria de conserve ■ Un mecanism special scutură copacul, și fructele cad pe o platformă. Prin această metodă se pot culege 85—100 la sută caisepro- poa-
sută cireși, 90—100 la vișine, 94—100 la sută etc. Mașina are o mare ductivitate: într-o oră eate culege fructe de la 30-40 de pomi.
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