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Drum spre noul cincinal

Stația dc betoane a Gru pului de șantiere T.C.M.M. Petroșani. Aici se produc în
semnate cantități de betoane pentru șantierele de construcții din întreaga Vale a Jiului.
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In primul semestru
60 la sută din planul

pe solul fertil 
colaborări i

Sarcinile mari care stau in 
perioada actuală in fața la
rii și a întregului popor, im
portanța deosebită ce o are 
pentru următorul plan cin- 

platformacinai (1971—1975)
dc înfăptuiri a anului 1969. 
impun cu holărire ca reali
zările ce vor fi raportate la 
finele anului să se înscrie pe 
traiectoria ascendentă a con
strucției socialiste din țara 
noastră. Pentru reușita si
gură a acestui deziderat, con
ducerea de partid și de stat 
a indicat ca fiind necesară, 
din prima jumătate a anului, 
o concentrare masivă a efor
turilor tuturor colectivelor 
de muncă de așa manieră 
incit procentul de realizare 
a producției globale anuale 
să atingă la 30 iunie cifra 
de 60 la sută. Față de aceas
tă sarcină, toate întreprinde
rile din Valea Jiului și-au 
manifestat atașamentul și 
hotărirea de a o împlini.

Care au fost preocupările 
colectivului unității dv. pen
tru ca la finele semestrului 
să puteți raporta realizarea 
a 60 la sută din planul a- 
nual ? Ce măsuri concrete ați 
întreprins în acest an ? Sînt 
întrebările la care am cău
tat să aflăm răspuusuri prin 
ancheta de față întreprinsă 
la principalul „făptuitor" al 
investițiilor industrial-minie- 
re de suprafață din Valea 
Jiului — Grupul de șantiere 
al T.C.M.M. și la beneficiarul 
său pe această linie — Cen
trala cărbunelui Petroșani.

Planul beneficiarului 
pus în „cîrca“ sorții 
și a constructorului

Centralei cărbunelui Petro
șani. ca beneficiar. îi revine 
un rol primordial în realiza
rea obiectului propus. Aceas
ta atît în sensul demarării 
execuției — prin încheierea 
oportună a contractelor și ac
telor adiționale, 
proiectelor de execuție, 
berarea și predarea 
samentelor 
și in sensul de a urmări și 
controla ca desfășurarea lu
crărilor de construcții să se 
înscrie pe linia prescripțiu- 
nilor proiectelor și a norme
lor in \igoare, astfel ca pre
darea tuturor obiectivelor să 
se facă înaintea termenelor 
contractuale stabilite.

Ținînd seama de aceste con
siderente. planul de măsuri 
al beneficiarului pentru rea
lizarea in primul semestru 
a 60 la sută din planul a- 
nual de investiții, trebuia să 
fie sigur, precis și mobiliza
tor atît pentru el ca benefi
ciar cit și pentru constructor 
— ca executant.

Din analiza acestui 
s-au desprins ca măsuri efi
ciente doar una singură: cea 
privind urmărirea indeaproa- 
pe pe bază de grafice a două 
obiective principale — Fa
brica de brichete Coroești și 
l zina de stilpi hidraulici 
Vulcan. Am mai putea men
ționa și trimiterea de dele
gați ai beneficiarului în 
scopul urgentării livrării u- 
nor utilaje de către furni
zori (la Arad, Oradea. Cu- 
gir, Satu Mare. Baia Mare).

In rest măsurile preconi
zate nu ajung la nivelul sco
pului propus, fie pentru că 
n-au găsit aplicabilitate fap
tică, fie pentru că sint con
fuze, ori intră în atribuțiile 
normale de serviciu.

Măsuri ca „Asigurarea con
dițiilor din partea beneficia-

predarea 
eli- 

ampla- 
la timp — cit

plan

de camere
pentru

Balcoane, balcoane...

turiști
A început sezonul turistic. 

Posesorii de autoturisme 
străbat țara-n lung și-n lat 
pentru a-i cunoaște bogă
țiile și splendorile. O dată 
cu terminarea asfaltării șo
selei Tg. Jiu — Livczoni. 
prin marea poartă a defileu
lui sosesc în Valea Jiului 
numeroși turiști din țară și 
din străinătate, dornici să 
admire frumusețile Rctezu- 
tului și ale Paringului.

Pentru a-i primi cum se 
cuvine, in atenția municipa
lității Văii Jiului se află a- 
sigurarea unor condiții cit 
moi bune de găzduire a tu
riștilor, de parcare a mași
nilor, de a-i orienta spre 
punctele cele mai atractive, 
mai interesante ale melea
gurilor jiene și ale munți
lor ce le înconjoară.

In acest sens, deoarece ho
telurile din Petroșani și Lu- 

capacitatca dc 
solicitărilor, Fi 
Petroșani face 
camere la ce- 

Petroșani care 
corespunzător, 

interesați să închirieze

rului pentru începerea 
crărilor de construcții 
stația de sortare și însilozare 
Vulcan*1 sau „Predarea uti
lajelor la montaj pentru lu
crările ce se execută de că
tre T.C.M.M. pe bază dc gra
fice lunare întocmite de co
mun acord cu acesta**, nu au 
primit viață în activitatea 
practică de producție, 'asu- 
mîndu-și astfel toate conse
cințele ce decurg din aceas
ta.

Măsură ca „Punerea în 
funcțiune în trimestrul II a 
65 obiective industriale de 
suprafață** include in înțele
sul său și „Punerea în func
țiune. în trimestrul II, a ur
mătoarelor 
pale** 
lor).

în
oare 
suri 
drept 
zării 
unui . 
din producția anuală ? Cons
tructorul pretinde că nu poa
te mai mult. „Dacă de exem
plu îmi spune constructorul 
că n-are oameni, pot eu să-i 
aduc mai mulți ?“ — moti
vează tov. ing. Gheorghe Da- 
vidcscu. Cităm drept răspuns 
la afirmația beneficiarului un 
titlu din planul de măsuri al 
constructorului T. C. M. M.. 
„Notă cu greutățile și alte 
deficiențe ce necesită a fi re
zolvate de urgență cu scopul 
realizării în primul semestru 
a 60 la sută din planul a- 
nual“. Deci totuși construc
torul poate! Atunci, benefi
ciarul ?

Dacă la investițiile contrac
tate ce se vor executa in an
trepriza T.C.M.M. preocupa
rea beneficiarului de a con
tribui la realizarea unei pro
ducții sporite în primul tri
mestru nu satisface, nici la 
obiectivele ce se construiesc 
în regie proprie situația nu 
e cu nimic mai strălucită. 
Spre exemplu, la Fabrica de 
stilpi hidraulici Vulcan, în 
primul trimestru s-a realizat 
circa 1/4 din plan (76 000 din 
300 000) iar pe luna aprilie 
1/2 din plan. La adaptarea 
fluxului tehnologic de la pre
parația Coroești multe pro
bleme plutesc de asemenea 
în ceață, așteptînd să fie re
zolvate.

peni nu au 
a face față 
liala O.N.T. 
închirieri de 
tățenii din 
au spațiu 

camere pentru turiști se pot 
prezenta la sediul Filialei 
O.N.T. Petroșani pentru îns
criere și diferite informații.

O atenție sporită trebuie 
acordată de consiliile popu
lare orășenești din Valea 
Jiului și de Consiliu) popu
lar municipal, lărgirii spa
țiilor de parcare a autove
hiculelor precum și amena
jării unor noi spații de par
care. La rîndul său, T.A.P.L. 
va trebui să aprovizioneze 
mai bine, din abundență, u- 
nitățile sale, să găsească me
tode eficiente de expunere 
și prezentare a băuturilor și 
preparatelor culinare. I.R.B.C. 
îi revine misiunea de a con
fecționa și monta în locurile 
cele mai potrivite indicatoa
re spre cabane și spre po
doabele din Retezat și Pa
ling, afișe de prezentare a 
celor mai semnificative lo
curi din Valea Jiului și din 
munții dimprejur. Frumoasa 
Vale a Jiului își așteaptă oas
peții. Și îi va avea din a- 
bundență...
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obiective prinei- 
(urmează enunțarea

general vorbind, de ce 
întregul plan dc mă- 
al beneficiarului are 
scop urmărirea reali- 

in primul semestru a 
procent de 52,6 la sută

Cînd culegi 
doar ,,spuma“ poți... 
rămîne flămînd

„Motorul** făptuitor al pla
nului investițiilor miniere 
de suprafață al beneficiaru
lui — Grupul de șantiere al 
T.C.M.M. — își accelerează 
în această perioadă „turația" 
pe baza planului său de mă
suri privind realizarea în pri
mul semestru a 60 Ia sută din 
investițiile planificate pentru 
acest an. „Sortate" pe catego
rii, măsurile ce aparțineau de 
„bucătăria" internă a grupu
lui — aprovizionarea cu ma
teriale. trasări urgente de 
lucrări, forțe de muncă, u- 
tilaje etc. — au fost împărți
te, cu termene precise de re
zolvare, serviciilor sau per
soanelor de resort; proble
mele cu beneficiarul — am
plasamente, asigurări de ac
ces la obiectiv, predarea uti
lajelor — au fost înaintate 
acestuia, urmărirea rezolvă
rii lor făcîndu-se de o per
soană competentă; cele re
feritoare la alte întreprinderi 
sau care țineau de minister 
se pare că au fost deja ro

I 
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Aseară, la redacția ziarului „Steagul roșu", s-a 
ședința cenaclului literar din Petroșani, avînd

desfășu- 
ca scop 
Uniunii

Preocupăripentru asigurarea
Obiectivul central al muncii 

ideologico în etapa actuală îl 
constituie studierea și însușirea 
dc către toți membrii de par
tid, dc către toți oamenii mun
cii a istoricelor documente ale 
Conferinței Naționale a P.C.R., 
precum și a celorlalte hotăriri 
ale partidului și statului elabo
rate după cel de-al IX-lea Coh- 
gres al partidului nostru.

Avînd in atenția sa îmbună
tățirea muncii politico-ideologi
ce, biroul comitetului orășenesc 
de partid Vulcan a îndrumat 
organele și organizațiile de par
tid spre intensificarea muncii 
dc educare a comuniștilor, a- 
cordînd o deosebită atenție creș
terii eficienței învățămîntului.

In atenția comitetului nostru 
de partid a stat pregătirea pro
pagandiștilor. conform progra
mului stabilit de biroul comi
tetului municipal de partid. Am 
organizat consultații și expuneri 
pe principalele probleme alo 
politicii partidului și statului, 
ale situației internaționale, pre
cum și dezbateri metodice dife
rențiate. Tn cadrul expunerilor 
s-a scos în evidență însemnăta
tea documentelor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 16—17 decembrie 
1968, a lucrărilor sesiunii Ma
rii Adunări Naționale, expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu la adunarea electorală din 
Capitală, sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid privind 
educația ateist-.științifică a oa
menilor muncii c și alte pro
bleme.

Ținînd seama de specificul 
muncii organizațiilor de partid, 
de sarcinile sporite ce stau în 
fața unităților de producție din 
raza orașului Vulcan în acest 
an și în mod deosebit a cxploa-

închiderii
în cele mai bune condiții
a învățămîntului de partid

rat , . . .
afilierea acestui organism la Asociația Brașov a 
Scriitorilor. In calitate de invitați au participat scriitorii 
RADU THEODORU, secretarul Asociației, Iv. MARTINO- 
VICI, membru al Asociației și RADU CIOBANU din partea 
cenaclului devean „Ritmuri". In cuvîntul lor, cei prezenți 
au subliniat importanța afilierii cenaclului petroșănean la 
Asociația Brașov a Uniunii Scriitorilor și deosebita respon
sabilitate care decurge din acest act pentru fiecare membru 
al cenaclului.

Scriitorul Radu Theodoru a enunțat principiile ce vor 
trebui să fie permanent urmărite în activitatea cenaclului 
și s-a referit la posibilitățile care se deschid tuturor cena- 
cliștilor prin înființarea revistei și, ulterior, a editurii Aso
ciației. In încheierea cuvîntului său, Radu Theodoru a urat 
membrilor cenaclului o activitate bogată și de calitate.

Din biroul, nou ales, al cenaclului fac parte : scriitorul 
RADU SELEJAN. secretarul cenaclului, CONSTANTIN PAS- 
CU și prof. CORNELIU RĂDULESCU, conducătorul cer
cului literar -Lira" din Lupeni, membri.

încheind ședința cenaclului, scriitorul Radu Selejan a 
mulțumit invitaților pentru cuvintele lor și a încredințat 
Asociația că cenaclul literar petroșănean se va strădui să 
fie la înălțimea sarcinilor care îi revin prin afilierea la Aso
ciația Brașov a Uniunii Scriitorilor.
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țărilor miniere, comitetul orășe
nesc de partid a pus un ac
cent mai mare pe legarea tot 
mai strînsă a învățămîntului dc 
partid de problemele produc
ției.

Biroul comitetului orășenesc 
do partid a îndrumat comite
tele dc partid și organizațiile 
dc bază să se ocupe îndeaproa
pe de mobilizarea propagandiș
tilor la instruire și a cursanți
lor la cercuri. Astfel, s-a reu
șit ca frecvența propagandiștilor 
la ședințele de instruire să fie 
în medie de 75 la sută, iar a 
cursanților între 65—90 la sută.

Rezultate bune în munca de 
organizare și desfășurare a în
vățămîntului de partid s-an ob
ținut la Școala uzinală (E. M. 
Vulcan și I.E.C. Paroșeni), la 
cercurile de statut (E. M. Vul
can și preparația Coroești). or
ganizarea și conducerea econo
mici (E. M. Vulcan și I.E.C. 
Paroșeni), probleme dc educație 
moral-cetățenească (I.E.C. Paro- 
șeni, preparația Coroești), la 
cercul de filozofie (Spitalul uni
ficat Vulcan) etc.

Ca urmare a activității des
fășurate în cercurile dc învă
țămînt de partid, a' abordării

Ing. Ion MĂRGINEANU

(Continuare in pag. a 3-u)

Coordonate

celor mai importante și mai 
actuale probleme, eficiența în- 
vățămîntului de partid s-a con
cretizat în rezultatele bune ob
ținute in majoritatea unităților 
economice din orașul Vulcan, 
printre care I.E.C. Paroșeni, 
preparația Coroești etc. Acesta 
este rodul preocupării pe care 
au desfășurat-o mulți lectori 
și propagandiști din oraș, așa 
cum sint tovarășii Ernest Ka- 
das, Alexandru Plic, Ioan Vi- 
șan, Ludovic Fejes, Robert Mar
tina. Eugen Traistă. Iosif Gall, 
Lucia Arhire și alții, care cu 
ocazia expunerilor ținute în fa
ța cursanților au vorbit pe 
larg despre sarcinile ce revin 
colectivelor din care fac parte, 
dbspre rezervele interne ale u- 
nităților în vederea creșterii 
producției șl productivității, re
ducerii cheltuielilor neeconomi- 
coase.

Cu toate că în desfășurarea 
învățămîntului de partid s-au 
obținut unele rezultate bune, 
mai există o parte din cercuri 
în activitatea cărora se mani
festă formalism. Astfel, cercu
rile de statut de la E. M. Pa
roșeni și preparai in Coroești, 
construcție de partid de la mi
na Vulcan, cercul de filozofie de 

spitalul unificat nu au reu-

șit să-și lege activitatea de 
munca și viața cursanților, de 
preocupările organizațiilor 
partid. Tot la fel în cadrul 
curilor de învățămînt din 
torul I.G.L. și cel dc la 
merț, conținutul lecțiilor a 
sărac, combativitatea cursanți
lor scăzută, frecvența slabă.

Principala deficiență a acti
vității politico-ideologice o con
stituie faptul că*unele organi
zații dc partid se ocupă insufi
cient de mobilizarea membrilor 
de partid la formele de învă
țămînt, de conținutul și eficien
ța acestora, iar prezența și a- 
jutorul unor membri ai comi
tetului orășenesc de partid se 
lasă foarte mult așteptată.

Deși în majoritatea comitete
lor de partid de la E. M. Vul
can. a organizațiilor de bază 
dc la E. M. Paroșeni, prepara- 
ția Coroești, din comerț și de 
la spital, din cadrul școlilor au 
fost analizate problemele mun-

de 
cer- 
sec- 
co- 

fost

Ing. DUMITRU ALBESCU 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)
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S-a deschis ștrandul 
„Preparatorul" din Lupeni.

Conducerea asociației sportive „Preparatorul" din Lupeni 
anunță că, începînd din 15 mai a. c., ștrandul din localitate 
și-a redeschis porțile. Ștrandul este complet renovat șl 
funcționează zilnic între orele 10—18.

Iubitorii bazinului de înot vor putea asista azi la un 
concurs de înot, organizat de conducerea asociației.

Expediție pionierească
Azi dimineață, 800 de pionieri din Valea Jiului au plecat 

din gara Petroșani cu un tren special, pavoazat sărbătorește, 
în expediția cu tema „Lupeni 1929—1969".

In orașul greviștilor de acum patru decenii, pionierii 
se vor întîlni cu participant la grevă, vor vizita locurile 
legate de aceasta și vor depune coroane de flori la plăcile 
comemorative din curtea minei.

Sarmizegetusa—azi
Ascunsă ia poalele munților din Țara Hațegului, comuna Sar- 

miz.egetusa viețuiește de multă vreme, vrînd parcă să ofere gene
rațiilor mărturii unice despre ființa neamului românesc. Călclnd 
pe păminlul ei încerci, imaginar, să reconstitui clipele fierbinți și 
zguduitoare ale încleștărilor sîngeroase care au avut Ioc cu două 
milenii în urmă, vezi aievea numai drumuri de istorie pe care le-au 
deschis străbunii. Există in țară comune care și-au închegat muzee 
proprii. Sarmizegelusa e prin natura și configurația ei un muzeu 
istoric și natural. Plasată de istorie la lntllnirea unor imporlanle 
drumurT între imperiul roman și țara viteazului Decebal, Idealita
tea a cunoscut vremuri de grele încercări, zidurile din lespezi de 
piatră care Înconjurau pe vremuri vatra actualului sat n-au reușii 
să oprească mersul istoriei. Rămășițele lor, urmele amfiteatrului 
roman și alte vestigii au purtat peste secole imagini despre lupta 
pentru existență și libertate, luptă care a primii cununa izbinzii 
in zilele noastre. In semn dc cinstire a străbunilor, gospodarii co
munei, ajutați de specialiști, au organizat un interesant și valoros 
muzeu al salului. Acolo se pol vedea monumente vechi, aține, 
obiecte din ceramică și alte dovezi sau trimiteri documentare la 
Sarmizegelusa de pe vremuri. Toată zestrea muzeului, bogată și 

- originală, a fost adunată in special din raza comunei dar organi
zatorii nu și-au propus să ofere și colecția transformărilor din 
anii noștri. De fapt Sarmizegelusa își prezintă singură fața dc azi. 
Drumul care a legat de multe secole Țara Hațegului cu Banalul, 
a căpătat de cîțiva ani veșmint de asfalt. I.a intrarea^ in sal, o 
școală nouă, care abia împlinește un an, încearcă să anunțe oas
peții că luminarea tinerei generații a devenit o preocupare impor
tanta a conducerii de partid și de stal care-și așteaptă roadele în 
cele mai îndepărtate cătune. Dar e numai un simbol al înnoirilor. 
Cele aproape- 500 de case noi Împreună cu puzderia de cinlcne pen
tru radio și televizoare confirmă nu numai bunăstarea locuitori^ 
lor dar și dorința lor de a ridica salul la nivelul orașului. Satul 
care poartă un nume cu rezonanță In istoria națională și mondială 
u devenit In zilele noastre un loc căutat de turiști. Pentru oaspeții

din /ard și de peste hotare care-și îndreaptă pașii spre aceste 
locuri, s-a construit un frumos camping și o unitate de alimentație 
ftublică iar muzeul se completează mereu cu noi exponate de \ a- 
oarc. In acest sat viața oamenilor s-a completat cu clemente spe

cifice epocii in care trăim și gravitează in jurul cooperativei agri
cole de producție care furnizează noi surse de rodire pentru ogoare 
și înnobilează preocupările cetățenești. Familia cooperatorilor agri
coli, care cuprinde lot satul, deține o avere obștească mai mare 
de -1 milioane lei și in fiecare an îi adaugă noi \ alori. Oamenii 
aceștia care au completat străbuna tradiție de lucrare a pămlntului 
cu agrotehnica superioară și munca in colectiv, știu să încadreze 
în perimetrul tară laturi realizări social-cullurale de prestigiu. Ves
tigiile istorice care se păstrează în sat cu (ost martore la obșteasca 
muncă ce s-a depus pentru amenajarea cîlorva hectare de zone 
verzi, au văzul cu ochii lor de piatră acțiunile pc 'iotice care -au 
inițial penliu construirea campingului, pentru modernizări de dru
muri și construirea de podețe sau diverse obiective social-cultu- 
rale. La Sarmizegelusa au apărut și cileva sute de metri dc trotuare. 
E o realizare heinsemnală față de necesitate, dar și ca spune mult 
despre preocupările obștești. Parlicipînd la întrecerea pentru buna 
gospodărire, comuna Sarmizegelusa a fost- dc multe ori un concu
rent puternic șia ocupat locuri de irunle în județ. Pentru întîielale 
pe frontul muncii obștești se desfășoară și anul acesta importante 
acțiuni patriotice. Alături <lc zeci de comuniști și depulați muncesc 
pentru binele salului \ ușile Zbîrcea — omul care de multi ani 
Conduce treburile comunei și canalizează inițiativa obștească spre 
rezolvarea celor mai imporlanle probleme ele interes general. îm
preună cu primarul comunei muncesc insă sule dc cetățeni. Ur
mașii lui Decebal si Traian, din acest colț de tara. \ <-r sa dea sa
țului in care trăiesc cil mai mult din binefacerile socialismului. 
Cu siguranță că muzeul salului va cuprinde cindva și istoria care 
se scrie In acești ani rodnici, prin muncă și dăruire.

Nicolae Jl V\l
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Petroșani,

avUsM*
E bine?

A. S AI MAC

încălecat 
îl cară

de 
în ca-

pe 
în

al unei căpetenii 
ostrogotice, am in- 
cercetări sistemali- 
au culminat cu a-

echipa favorită a 
Zsilinszky a tra- 
perioadă critică.

MICUL TOTO a 
unchiul său care 
spinare.

— Ei, îți place ?
il întrebă acesta.

— Da, dar nu chiar așa bi
ne ca pe un măgar adevărat.

O
— ȚI-A DAT tata mina 

mea ?
— Nu, mi-a dat-o pe a lui...

virf
aceiași metal, 

au

EPOCA
METALELOR

Mărturii ale prezenței omu
lui în bazinul " * 
eșalonează în 
eu epoca veche și nouă a pie
trei, conducindu-ne pină in 
vremea în care omul a reali
zat marca descoperire, care 
a impulsionat întreaga evolu
ție ulterioară a societății, me
talul. Cel dinții metal care a 
înlocuit ireversibil uneltele 
de piatră, a fost arama și 
combinația realizată de om, 
bronzul. Unelte dc bronz, ie
șite la iveală, izolat sau în 
grupuri apreciabile dc piese, 
sînt cunoscute în trei punc
te dc pc raza municipiului 
Petroșani. Dintre aceste des
coperiri. se remarcă depozitul 
de unelte și arme ’ 
aflat în săpăturile 
pentru construirea

Pctroșanilor se 
timp începind

plctă a tipurilor dc piese.
Relativ recent, in cursul a 

nulul 1966 au fost acnizițio- 
nate încă patru topoare, ținu
te pină acum in posesia unui 
colecționar particular. Astfel, 
număiul dc obiecte provenite 
din Petroșani la Muzeul jude 
țean Deva, sc ridică la 9 
exemplare și constituie un 
prim punct do plecare, pen
tru studierea acestei dcscope 
riri.

După toate aparențele, o- 
bicctclc de bronz provenite 
dc la Petroșani, existente în 
colecția Muzeului județean 
din Deva, atît colo din colec
ția veche .împreună cu vîrful 
de lance, cit și cele recent 
achiziționate în anul * 
parte din depozitul 
rit la gară. în felul 
identifică în această

1966, fac 
descope- 

accsta sc 
localitate

Cu tonte că motivul ascun 
dorii în pămînt al tezaurului 
de obiecte de bronz este di
ficil de stabilit, acest depozit 
vine să ne confirme încă o 
dată existența legăturilor din
tre triburile ce trăiau pe am
bele părți ale Carpaților. De
fileul Jiului, reprezenta 
din căile principale pc 
sc realizau schimburile
materiale cît. și culturale. In
diferent de direcția în care 
se îndrepta purtătorul și tăi- 
nuitorul acestui depozit, pre
zența sa la o mică distanță 
dc pasul Surduc constituie 
dovada elocventă a utilizării 
acestui drum natural și la în
ceputul epocii fierului, ca de 
altfel în perioadele de timp 
precedente și

Alături
ulterioare, 
celelalte desco- 
cuprinsul jude-

NEPLĂCUTĂ
SURPRIZĂ

Eugen Zsilinszky, din Bod. 
unul din suporterii echipei 
de fotbal A.S.A. Tg. Mureș, 
vrind sâ-și felicite echipa fa
vorită. a vut surpriza neplă
cută de a afla că scrisoarea 
pe care a adresat-o antreno
rului Tiberiu Bone in luna 
ianuarie n-a sosit nici pină 
acum Ia destinație.

Zilele trecute a aflat in
să misterul acestei inlîrzieri. 
Din cauza neglijenței unor 
salariați ai P.T.T.R., scrisoa
rea sa a luat drumul Ameri- 
cii, ajungînd la New York. 
Cu același timbru de 0.55 
lei scrisoarea adresată clu
bului din Tg. Mureș s-a îna
poiat din lunga călătorie du
pă aproape 5 luni, cu men
țiunile : „retur" și ..insufi
cient adress*. Expeditorul 
s-a ales doar cu ștampila 
poștei din New York. în a- 
cest timp, 
lui Eugen 
versat o
Acum ea și-a revenit, astfel 
incit scrisoarea poate fi so
cotită de actualitate. Să fi 
intuit oare Oficiul P.T.T.R. 
din Bod evoluția echipei din 
Tg. Mureș ?

dc bronz, 
efectuate 

i_____ ___ gării din
localitate. întimplarca a fă
cut ca obiectele să nu ajungă 
direct în colecțiile unei uni
tăți muzeistice, și astfel, des
coperirea, deși veche, a 
mas puțin cunoscută și 1 
odată insuficient cercetată.

După cum se pare, obiecte
le s-au găsit grupate, însă in
tegritatea acestui depozit n-a 
putut fi păstrată deoarece 

‘le au fost însușite de 
multe persoane particu- 
Tn decursul anilor, trei 

topoare dc bronz și un 
do lance din 
provenind din Petroșani 
intrat în vechea colecție 
muzeului din Deva.

Despre unele dintre obiec
tele găsite in sus-amintitul loc, 
avem cunoștință că s-ar fi 
purtat discuții în vederea li
nei comunicări științifico, toc
mai în orașul Fiumc (azi Ric
ca) în RS.F. Iugoslavia. După 
cit se pare acea intenție, din’ 
anul 1863. a rămas fără un 
rezultat practic din motive 
care nu se cunosc.

Dispariția celor mai multe 
obiecte din depozitul aflat la 
Petroșani, a avut drept con
secință faptul că în literatura 
de specialitate a timpului, 
descoperirea n-a fost semna
lată decît de două publicații. 
Ambele consemnări se rezu
mă la informația vagă a gă
sirii unui depozit dc obiecte 
din bronz, fără a sc face mă
car o enumerare chiar incom-

trei locuri în care s-au des
coperit piese dc bronz : gara, 
„casa Caszlova" și „casa 
Muschong".

Analiza 
tor arată 
dc lance, 
din acest 
de staniu 
jjul standard 
caracteristic bronzurilor de 
Creta, epoca minoică mijlocie. 
Prezența impurităților de Pb, 
Ni, Zn. Mg în procentaje ri
dicate la unele exemplare 
pledează pentru originea me
talului din care au fost con
fecționate și anume minereuri 
cuprifere din România.

Depozitul de obiecte 
bronz dc la ~ 
zul în care intr-adevăr ar fi 
aparținut unei singure persoa
ne nici nu e de așteptat să 
fi avut un număr deosebit 
de mare de piese, față de ce
le existente pină acum la Mu
zeul din Deva.

chimică dc labora- 
că, exccptînd vîrful 
la toate topoarele 
depozit cantitatea 
este sub proccnta- 

de 10 la sută 
bronzurilor

țului Hunedoara, depozitele 
de obiecte de bronz din bazi
nul Văii Jiului, denotă că pe 
aceste locuri în epoca meta
lelor (bronz, fier) a existat 
o efervescentă activitate eco
nomică și de schimb. Socie
tatea autohtonă sc găsea în 
plin avînt pe calea diviziunii 
în clase sociale diferențiate 
în funcție de cantitățile dc 
bunuri materiale pe care le 
posedă diversele category de 
oameni, pas însemnat spre fău
rirea celei dinții forma
țiuni superioare de organiza
re socială : statul.

Prof. Liviu MĂRGHITAN 
șef de secție, Muzeul județean 

Hunedoara

MARK TWAIN s-a ameste
cat o dată într-o discuție des
pre ereditate :

— Voi încerca — a spus el 
— să vă explic legile eredi
tății. De exemplu, dacă buni
cul dv. nu a avut copii, și da
că tatăl dv. nu a avut copii, 
este foarte probabil că nici dv. 
nu veți avea copii.

Turnul din Pisa
Soarta unuia din vestitele puncte de atracfle turistică ale 

Italiei, Turnul dc la Pisa, continuă sd preocupe autoritățile 
italiene. Zilele trecute, Comitetul lucrărilor publice ol Came
rei Depulafilor a aprobat alocarea unui fond de 3,2 miliarde 
lire italiene pentru salvarea acestui monument arhitectonic 
de rară Irumusefe, care de 785 de ani a intrat, intr-un proces 
continuu de înclinare. Dar acest lond nu poale li folosit deo
camdată, pentru că solu/iu salutară nu a fost încă găsită. In 
1965, guvernul autorizase un concurs international pentru 
cea mai bună propunere, dar nici unul din proiectele pre
zentate nu a lost acceptat. Aproape fiecare proiect se baza 
pe teorii dilerile in ce privește consolidarea turnului, a teme
liilor, a solului, termenul Ia care ar interveni prăbușirea in 
condițiile actuale în care înclinația -e mărește în liecare an 
cu circa un milimetru.

Conslruc/ia turnului de la Pisa a început în anul 1174, 
sub conducerea arhitectului florentin Bonannus. După zece 
ani, cind turnul ajunsese la al treilea etaj, a început proce
sul de înclinare, din cauza subsolului șubred, iar Bonannus 
și-a abandonat proiectul. Alfi arhitect! au continuat opera sa 
in următoarele două secole, iar în 1350 turnul din marmură 
albă a lost terminal. De alunei, sub greutatea celor aproxi
mativ 15 000 tone ale sale, subsolul cedează constant, încet 
și — deocamdată — inevitabil. începind din 1918 este măsu
rat anual unghiul de înclinație a turnului, care în prezent 
este de circa 4,30 metri iată dc verticală. Profesorul Silvio 
Ballarin, de la Politehnica din Pisa, care efectuează calcufâle 
de control, afirmă că nu există „primejdia imediată" a unei 
prăbușiri. Asociația inginerilor și arhitecfilor din Pisa este 
de părere că turnul nu va putea rezista decît cel mull pină în 
anul 2348. Biroul monumentelor ripostează că termenul fatidic 
se află la cel puf in 1000 de ani de acum înainte. In schimb, 
prolesorul Ugo Coloneiii, președintele Consiliului national 
de cercetări, afirma, încă în 1964, că o rafală puternică de 
vini ar putea provoca oricind prăbușirea turnului.

Prin soarta sa nefericită) turnul dc la Pisa a adus totuși 
servicii Italiei și științei. Italiei — pentru că In alara valorii 
sale de operă arhitectonică oferă turiștilor, prin înclinația sa, 
un spectacol unic în lume. Științei — pentru că a folosit lui 
Galileo Galilei în demonstrarea, pentru prima oară, a rapor
tului dintre gravitajla pămînlului și viteza de cădere a obiec
telor cu greutate diferită.

PATRATE
ORIZONTAL ȘI VERTICAL :

1) Primit — Presiuni 2) O- 
crotită — Paracliser 3) A- 
bandonat — în totalitate 
(fem.) 4) Indicată — Auto
mat 5) A îndesa — Sport 
japonez — Cufăr 6) Destul
— Sțrîns — Pămînt răscolit 
7) Părinte — Oxid dc fier
— Poftim 8) în prezent — 
Patruped — Bumbac 9) 
Ic — Teatru bucureștean — 
Pictor român 10) Presez —

A mărgini (fig.) 
în șenile —

Expun
11) îmbrăcat
Stat clerical 12) Mîngîieri — 
Prietenească 13) Regretatul 
actor Constantin-. - 
togolit 14) Ondulate 
lirnați.

Elena Rjevskaia

In căutarea lui 
HITLER 
prin ruinele 
Berlinului W

In timpul crînccnelor lupte din primele zile ale lunii 
mai 1945, o tînără rusoaică in vîrslă de 26 de ani, ELENA 
RJEVSKAIA, intra în cancelaria Reichului. Studentă Ia 
litere din 1941 ea devenise de Ia acea dată interpreta 
Statului major al celei de-a treia armate sovietice. Acest 
grup de oBțeri fusese însărcinat cu ultima misiune a răz
boiului din Europa : descoperirea lui Hitler.

In seria de articole ce va urma, autoarea reînvie a- 
celc zile de mare intensitate și bogăție faptică în care 
s-a desfășurat ancheta de descoperire a fiihrerului.

De trei zile Berlinul este 
complet încercuit. Zdrobind 
apărarea orașului, cartier du
pă cartier, trupele celei de-a-" 
treia armate de șoc condusă 
de general-colonclul Kuznc- 
țov, ale celei de-a cincea ar
mate a general-colonelului 
Bcrzarîn și ale celei de-a op
ta armate de gardă a general- 
colonelului Cluikov înaintau 
către centru — spre Tiergar- 
ten, Unter-den-Lindcn, spre 
cartierul guvernamental. Lo
cuitorii Berlinului s-au ascuns 
prin pivnițe șl. sub dărâmă
turile care ard și se prăbu
șesc. Lipsa de apă începuse 
să se facă simțită, iar ultime
le rezerve de alimente se e- 
puizaseră și ele.

Deasupra, pe străzi, se aud 
fără încetare împușcături, ex
plozii de obuze, clădiri sfări- 
mîndu-se în bucăți, peste tot 
se simte miros de ars și de 
fum. In dimineața respectivă 
primiserăm ordinul să ne în
dreptăm spre cartierul unde 
forțele noastre de șoc condu
ceau atacul către piața Pots
dam. Pe măsură ce înaintam 
către centru, aerul devenea 
mai greu de respirat. Cei care 
au fost in Berlin în acele zi
le istorice cunosc gustul acru 
al acrului, încărcat de fum 
și praf, cunosc senzația de a 
fi avut gura plină de nisip 
caro scrî.șnea printre dinți. 
Pe panourile caro reglemen
tează circulația, pe autocare,

pe obuze și pe tunuri sc scri
sese cu pensula „Spre Reichs
tag". Toată lumea se gîndea 
în acele zile la Berlin.

Totuși, atenția celor care 
trebuiau să îndeplinească ulti
ma misiune a războiului, 
prinderea lui Hitler, nu era 
concentrată asupra Reichsta
gului, ci asupra Cancelariei 
de pe Wilhelmstrasse. Nu c- 
ram siguri că Hitler se afla 
acolo împreună cu statul său 
major. Informațiile de caro 
dispuneam erau slabe, con
fuze, contradictorii și nesigu
re. La 23 aprilie se anunțase 
prin radio-Berlin că Hitler 
este totuși în capitală. Dar 
era de la sine înțeles că nu 
ne puteam bizui pe aceste in
formații. Soldații germani 
luați prizonieri nu credeau 
nici ei așa ceva. Unii erau 
dc părere că Hitler ajunsese 
In Bavaria cu avionul. Altora 
nici nu le păsa dc existența 
Iui Hitler. Tn schimb am a- 
flat multe lucruri în momen
tul cînd am făcut prizonier 
un băiat de vreo 15 ani, pur- 
tînd uniforma organizației 
„Hitler jungend". Avea ochii 
roșii și buzele crăpate. Nc-a 
spus că divizia lui, comanda
tă de Rcichsfuhrcrul tineretu
lui. Axman, il apăra pe Hit
ler. Aflase aceasta dc la co
mandanții săi care o afirmau 
fără încetare și care repetau, 
dc asemenea, că vor trebui 
Să țină piept pînă ce va veni

armata Wenk (de la care Hit
ler aștepta salvarea neștiind 
că aceasta nu mai există).

Toată ziua de 29 aprilie 
am făcut pc interpreta pentru 
interogarea prizonierilor in 
pivnița unci case de lingă 
piața Potsdam. Ne interesa 
un singur lucru : unde sc as
cunsese Hitler ? Oricît de sla
be ar fi fost informațiile pe 
care reușeam să le obținem, 
se putea presupune, prin com
parație și urmărind organiza
rea apărării germane în ju
rul Cancelariei că Hitler se 
afla acolo. In seara aceleiași 
zile a fost arestată o infir
mieră, care traversa alcrgind 
linia de foc, pentru a-.și cău
ta mama. In ajun, ea însoți
se răniții de la Fosstrasse pî- 
nă la unicul adăpost rămas 
intact în împrejurimi, cel al 
Cancelariei. Acolo a aflat de 
la soldați și de la personalul 
cancelariei că Hitler este la 
subsol. Spre sfîr.șitul zilei de 
29 aprilie trupele noastre sînt 
la numai 500 m de Cancela
rie. Bătălia a continuat zi și 
noapte cu o intensitate din 
ce in ce mai mare. Garnizoa
na din Berlin, regimentele 
SS, trupele dc pe Oder și 
Kiistrin care bat in retragere, 
trupele retrase dc pc Elba 
sînt toate concentrate aici 
pentru a apăra pină la moar
te zidurile Cancelariei FOhrc- 
rului.

Vasica Moisc c grozav. E 
cel mal grozav paznic din 
<1țl au existat pe mapamond 
de la apariția funcției res
pective și pină in zilele 
noastre. Nu s-a găsit nimeni 
din această tagmă cu un spl* 
rit mai inventiv dccit al lui. 
Și nici n o să se găsească ! 
Pină și invențiile epocale 
ale secolului al XX-lea el 
Je adaptează la profesie. A 
auzit, într-o zi, Vasica, des
pre teleghidarea dc pe pă- 
minl a rachetelor interpla
netare.

— Fain lucru — și-a zis. 
Care va să zică oi pot ve
ghea dc la distanță unde i 
racheta și cu nu pot păzi 
niște obiective din incinta 
minei Dilja dc la distanță ? 
Am s-o dovedesc tuturor ă 
pot. Ei, dar ia stai ! Aia, 
după cite am auzit, urmă
resc racheta de la un pupi
tru de comandă. Și cu n-am 
pupitru. Ce-ar fi să-mi ins-

La Apahida, în apropiere 
de Cluj, cercetătorii Muzeu
lui de istorie a Transilva
niei au descoperit joi o im
presionantă comoară, avînd 
o importanță istorică și ar
tistică deosebită. în legătu
ră cu aceasta academicianul 
Constantin Daicoviciu, con
ducătorul săpăturilor arheo
logice, a declarat corespon
dentului din Cluj al „Ager- 
pres", Ludovic Roman : „Pe 
locul unde cu cîteva luni în 
urmă s-au găsit mai multe 
obiecte de podoabă într-un 
mormînt *’ ---- ' "
probabil 
treprins 
ce, care 
ceastă descoperire surprin
zătoare. De sub țarina seco
lelor au ieșit la iveală o 
mulțime de obiecte de po
doabă de o mare frumusețe 
și valoare. Aceste avuții — 
fibule, coliere, discuri, cer
cei, resturi de harnașamente 
și arme — sînt în . majori
tatea lor, din aur, bătut cu 
pietre scumpe. Sub raport 
istoric, descoperirea vine să 
ne confirme o serie de date 
din epoca migrațiilor și anu
me prezența în secolul al 
5-lea e.n. a goților în Tran
silvania".

Determinarea și evaluarea 
tuturor obiectelor străvechii 
comori este în curs.

talcz postul dc... pază la bu
fetul din apropiere.

Făcînd această alegere n a 
putut sâ nu se felicite pen
tru ideea genială ieșită din 
mintea-i mai ascuțită ca o 
lamă Wilkinson.

A „păzit11 Vasica mai di
hai decît un cerber. Ca nu 
cumva... barmanul să-i ciu
pească din gramaj. Spre a
sc convinge dc cinstea aces
tuia a mai repetat comanda 
de cîteva ori. După ce și-a 
potolit bine setea a făcut 
calea întoarsă la mină. Gu
rile rele zic că s-a întors 
cam pe trei cărări. Mare co
medie ! Deși clădirile, stivele 
dc lemne, toate, stăteau pe 
loc, lui Vasica i se părea că 
se învîrtesc în jurul lui ca 
niște sateliți artificiali.

— Puteți să vă învîrtiți 
mult și bine dar nu cumva 
să o întindeți dc aici că ați 
sfcclit-o! Cu mine nu vă 
merge! Stați că cu plec să 
iau puțin... aer. A plecat in 
noaptea răcoroasă și întune
coasă în speranța unui chi
lipir amoros. Sau la nu știu 
ce-1 mai ducea mintea. Și 
iată că îi sare norocul in 
drum in persoana Rafilci 
Scrcsteyn. Cel puțin așa cre
dea cl...

— Bună seara, porumbițo. 
Singură, singurică, pe așa 
întuneric ? Nu vroi să te 
conduc ?

— Nu. Merg și singur..
Cavalerul rătăcitor dc pe 

malul piriului Dilja, deși 
respins, a insoțit-o. vorbin- 
du-i verzi .și uscate. Dc la 
vorbe a încercuită treacă 
la fapte dar nu i-a mers. 
Nu i-a mers nici cind a a- 
menințat-o cu pistolul. Ra- 
fila a alarmat vecinii care 
la rîndul lor au anunțat 
organele de miliție. Așa a 
ajuns paznicul contractual 
Vasica Moise să fie pus sub 
pază sigură pentru o bună 
perioadă de timp.

I). CRIȘAN 
Cut. I. DUREC

La 30 aprilie, ora 11 și ju
mătate, se dă ordin tuturor 
trupelor atacante : se va tra
ge cu tot'ce există la dispo
ziție, sâ se folosească toate 
armele I

La 1 mai, un parlamentar 
german își face apariția în 
sectorul celei de-a opta ar
mate a gărzii. El anunță că 
generalul Krebs, șeful mare
lui Stat major al armatelor 
terestro, cere să i sc dea po
sibilitatea să înceapă convor
birile cu comandantul sovietic. 
Este condus la general-colonel 
Ciuikov. Convorbirea care a 
avut loc este cunoscută as
tăzi. Dar la vremea aceea nu 
știam decît atît: anunțînd 
moartea lui Hitler, Krebs ce
re un armistițiu pentru ca 
noul guvern Doenitz-Gocb- 
bcls să se poată fntîlni (Goeb
bels se afla la Berlin iar 
Doenitz în apropiere de 
Flensburg) și să intre in con
tact cu guvernul sovietic. în
tr-adevăr, marele cartier ge
neral al lui Hitler încerca să 
utilizeze orele de armistițiu 
pentru a ieși din Berlinul 
încercuit. Ciuikov i-a răspuns 
că nu poate fi dc acord dccit 
cu o capitulare, așa cum fu
sese convenit între aliați.

OSlutul major al lui Hitler 
fusese Instulat într-un adă
post săpat sub Cancelarie. 
Erau acolo peste 50 de încă
peri, un centru puternic de

transmisie, provizii de alimen
te și o bucătărie. Un garaj 
subteran comunica cu adăpos
tul. Se putea ajunge acolo 
prin curtea interioară a 
Reichstag-ului și prin vesti
bul de unde cobora o scară 
destul de lată. în continuarea 
scării se întindea un culoar 
lung în care dădea o mulți
me de uși. înainte de a a- 
junge la refugiul lui Hitler 
trebuia să străbați un drum 
destul de lung și complicat 
In schimb din grădina inte
rioară sc ajungea direct la 
„Fuhrcrbunker" cum il nu-' 
meau locuitorii subsolului.

..Fuhrcrbunkcr-ul", cons
trucție cu un etaj, se afla la 
un nivel mai adine decit a- 
dăpostul, sub cancelarie, iar 
plafonul din beton armat, era 
mult mai gros. Tn apropiere 
de intrarea bunkerului se a- 
fla o betonieră. Cu puțin timp 
înainte se făcuseră acolo lu
crări pentru întărirea acope
rișului de beton a) refugiului 
lui Hitler, probabil după o 
lovitură directă de obuz de 
artilerie. Dar toate acestea 
detalii le vom cunoaște mult 
mai lîrziu. Detașamentele de 
asalt făcuseră o breșă în ul
tima rețea defensivă din ju
rul Cancelariei și invadaseră 
clădirea. împușcături la in
trare împotriva a ceea ce mâi 
rămăsese din gardă. Am co- 
borit scara, jos am intilnit 
civili și militari care ie.șau

din /încăperi și culoare cu 
brațele ridicate. Peste tot, 
întinși pe jos, răniții scoteau 
gemete jalnice. La subsol și 
la etajele cancelariei. împuș
căturile continuă. Trebuia 
să ne -orientăm repede și să 
găsim toate ieșirile din adă
post pentru a le baricada.

La un moment dat. dăm dc 
lucrătorul de la calorifer. Cu 
ajutorul lui comandantul Bo
ris Alexandrovici Bistrov și 
locotencnt-colonel Ivan Isaic- 
Vici Klimenko își croiesc 
drum pină la refugiul lui 
Hitler, dc-a lungul unor cu
loare întunecoase unde la 
fiecare pas riscăm să primim, 
chiar și acum, un glonte. A- 
partamentele lui Hitler sînt 
goale: un perete, un portret 
al lui Frederic cel mare, o 
tunică a Iui Hiller și pe spe
teaza unui scaun, altă tunică 
gri închis.

Omul nostru ne povestește 
că aflindu-se pe culoar. a 
văzut oameni ieșind din una 
din încăperile rezervate fiih
rerului cu două corpuri înfă
șurate In pături. Au fost duse 
dc-a lungul culoarului spre 
ieșirea din adăpost. Nu a vă
zut nimic altceva și informa
țiile lui par. la prima vedere, 
puțin credibile. Klimenko și 
Bistrov au ieșit in grădina 
(ancelariei. Ce să facă acum? 
Poate că cele două corpuri 
au fost arse pc undeva prin 
apropiere, dar unde anume?
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Vietnamul de sud

Poziții fortificate 
din regiunea 

saigoneză sub 

focul patrioților
SAIGON 17 (Agerpres). — In 

cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă, unitățile Frontului Na
țional do Eliberare din Vietna
mul de sud au bombardat două
pozițiii fortific;itc ale forțelor
amcriicane din rog iunca saigo-
nezâ

To» in ultiniele 24 dc ore.
for F.N.E. au supus unui
nou tac marea baiză america-
nă di ■ la Da Nang. avariind
trei bombardiere cu reacție — 
relatează corespondentul agen
ției France Prcssc. Dctașarrien- 
te ale patrioților au lansat, de 
asemenea, rachete asupra ae
rodromului de la An Hoa, am
plasat la aproximativ 30 kilo
metri de Da Nang. Totodată, 
patrioții au atacat două poziții 
ale trupelor americane în apro
pierea aerodromului de la Ban 
Me Thuot și lingă orașul Qui 
Nhon

Noi ciocniri intre unități mi
litare americano și grupuri ale 
patrioților au avut, loc și lingă 
localitatea An Khc.

.Fortărețele zburătoare' ame
ricane „B-52* au efectuat în 
cursul nopții de vineri spre sîm- 
bătă noi raiduri în regiunea 
saigoneză, in provincia Kontum 
și in zona platourilor înalte — 
relatează corespondentul agen
ției France Prcsse.

VIETNAMUL DE SUD : Una din imaginile dezumani- 
zante pe care reporterii le surprind pe peliculă acolo unde 
moartea este oaspete cotidian : la Saigon doi soldați trag 
pe străzi trupul neînsuflețit al unui patriot ucis în timp ce 
încerca să întreprindă o acțiune in cartierul prezidențial ; 
una din faptele eroice al căror preț este viața unor oameni 
care nu cunosc descurajarea în antiteză grotească cu lipsa 
de umanitate a celor aserviți apărării unor interese străine 
și pentru care localnicul viteaz, omul ce riscă totul pentru 
fiecare victorie rămîne un trup inert ce poate fi tras cu 
frînghii ca un animal.
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BERLIN 17 (Agerpres). — La 
Berlin a fost semnat un A- 
CORD CU PRIVIRE LA CO
LABORAREA DINTRE REPU
BLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA ȘI REPUBLICA DEMO
CRATA germana In do
meniul ȘTIINȚELOR MEDI
CALE ȘI OCROTIRII SĂNĂ
TĂȚII pe perioada 1969—1970. 
Acordul prevede în special co
laborarea în domeniile geron- 
tologiei. igienei comunale și 
medicinii muncii.

LIMA 17 (Agerpres). — Au
toritățile peruviene au anunțat 
SECHESTRAREA UNEI NAVE 
NORD-AMERICANE DE PES
CUIT, „Western King**, care a 
fost surprinsă în apele terito
riale ale țării. Nava a fost a- 
dusă in portul Talara, amba
sada S.U.A. din Lima fiind in
formată despre acest incident.

Este pentru a treia oară, în 
cursul acestui an. cînd nave 
nord-americane de pescuit au 
fosi sechestrate pătrunzind în 
apele teritoriale peruviene.

Pe de altă parte, agenția As
sociated Press relatează din 
Washington că Statele Unite 
au suspendat în tăcere ajuto
rul militar acordat Republicii 
Peru in semn de represalii 
pentru "sechestrarea navelor de 
pescuit nord-americane.

TOKIO 17 (Agerpres). — Au
toritățile din insula japoneză 
Hokkaido au anuntat că NU
MĂRUL VICTIMELOR IN UR
MA EXPLOZIEI GAZULUI DE 
MINA LA ABATAJELE DE 
LA UTASHINAI SE RIDICA 
LA 17. Cea mai mare, parte 
a celor care și-au pierdut via
ța în această catastrofă minie
ră au fost intoxicați cu ema
națiile gazului metan și n-au 
mai putut fi salvați de echi
pele de intervenție. Alți 31 mi
neri care lucrau în abataj au 
reușit să scape cu viață din ga
leria unde s-a produs explozia 
de grizu.

Orientul Apropiat
• NOTĂ ADRESATĂ DE R.A.U. PREȘEDIN
TELUI CONSILIULUI DE SECURITATE

• INCIDENTE IORDANIANO-ISRAELIENE

CAIRO 17 (Agerpres). — A- 
genția France Presse, citind 
postul de radio Cairo, anunță 
că reprezentantul permanent al 
R.A.U. la Națiunile Unite a a- 
dresat președintelui Consiliului 
de Securitate o notă în care 
se atrage atenția asupra „gra
vității situației din sectorul de 
nord al Canalului de Suez''. In 
notă se afirmă că Isrăehil 
întărește fortificațiile sale 
această zonă și le dotează 
arme ofensive.

ișl 
in 
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AMMAN 17 (Agerpres). 

Aruanțind noi incidente în 
giunea podurilor Mandassa, 
Damia și Allenby, purtătorul 
de cuvînt iordanian a subliniat 
că responsabilitatea schimburi
lor de focuri revine forțeldr 
israelicne aflate in acerată zi>- 
nă. După cum informează agen
ția France Presse, purtătorul 
de cuvînt iordanian a decla
rat, în același timp că șase a- 
vioane israeliene au violat spa
țiul aerian iordanian, în regiu- 

i Karak. In urma interven
ției artileriei ■antiaeriene, aces
tea au fost obligate să se re
întoarcă la bazele de plecare.

re1

o
TEL AVIV 17 (Agerpres). — 

Regiunea podului Mandassa, din 
Valea Iordanului, a fost din

Val

în Australia
Poliția a operat
numeroase arestări

Grave incidente
în centrul
universitar
Corrientes

STAȚIA AUTOMATA SOVIETICA 
„VENUS-6" A ATINS SUPRAFAȚA

PLANETEI VENUS
nou teatrul unor incidente, ca
re. așa cum declară un purtă
tor de cuvînt israelian, au iz
bucnit in urma deschiderii fo
cului de către forțele iorda- 
niene. Unități iordan iono de ar
tilerie și tancuri au deschis fo
cul, de asemenea, in zona po
durilor din Damia și Allenby. 
Forțele israeliene au ripostat. 
Agenția France Presse, care 
transmite această știre sublinia
ză că în comunicatul dat publi
cității la Tel Aviv nu se men
ționează nimic despre acțiu
nea unor avioane israeliene dea
supra teritoriului iordanian.

A

încheierea
plenarei
C.C. al P.C
Peruvian

LIMA 17 (Agerpres).

BUENOS AIRES 17 (Ager
pres). — Grave incidente s-au 
produs vineri in centrul uni
versitar Corrientes (Argentina) 
după ce studenții au manifes
tat pe străzile principale ale 
orașului în semn de protest îm
potriva măririi cu peste 50 la 
sută a costului meselor la can
tino. Poliția a folosit arme dc 
foc, bastoane de cautiuc și 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe studenți. 
In cursul ciocnirilor un student 
a fost ucis, 24 au fost răniți, 
dintre care șase de gloanțe, și 
alți 25 au fost arestați.

In același timp, numeroase 
organizații sindicale au dat pu
blicității declarații de protest 
împotriva sporirii cu 25 la su
tă a tarifelor la transporturi 
și a prețului benzinei.

Ea 
Lima s-aii încheiat lucrările ple: 
narci Comitetului Central al 
Partidului Comunist Peruvian, 
consacrate analizei situației din 
țară. Plenara a dezbătut pro
bleme legate de înrăutățirea si
tuației economice, creșterea cos
tului vieții și sporirea șoma
jului. Participanții la lucrări 
au stabilit liniile directoare ale 
mobilizării maselor muncitoare 
pentru îndeplinirea programului 
stabilit de cel de-al V-lea Con
gres al Partidului Comunist. 
Sarcinile concrete ale comuniș
tilor peruvieni, se subliniază 
în hotărîrile plenarei, constă în 
mobilizarea tuturor forțelor de
mocratice într-un front unic în 
lupta pentru îmbunătățirea ni
velului de trai și a apărării 
drepturilor celor ce muncesc.

Lucrările
Comitetului
celor 24

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— Stația automată sovietică 
„Venus-6" a atins suprafața 
planetei Venus, încheind ast
fel un zbor de mai multe 
luni. Stația a pătruns in at
mosfera planetei la aproxi
mativ 300 km depărtare de 
locul unde a pătruns vineri 
stația „Venus-5". Aparatul do 
coborîro al stației „Venus-6" 
a străbătui atmosfera timp de 
51 de minute, ofoctuînd și 
transmițim! pe Pămint măsu
rători ale caracteristicilor at
mosferei lui Venus.

Pentru prima dată, cerce
tările caracteristicilor atmos
ferei planetei Venus au fost 
efectuate simultan din două 
zone ale acesteia.

Stația „Venus-6" a depus pe 
planetă un fanion cu chipul 
lui Lenin și stema U.R.S.S.

In decursul întregului zbor, 
care a durat peste patru luni, 
sistemele de bord și aparatu
lui științific ale celor două 
stații interplanetare au func
ționat impecabil.

In cursul zborului, 
automate „Venus-5" 
nus-6“ au efectuat cercetări 
importante asupra proceselor 
fizice care au loc în spațiul 
interplanetar. In acest timp, 
de pe „Venus-5“ au fost 
transmise 73 de cmisii-rad’o, 
iar de pe „Venus-6" — 63.

In timpul '•'tăloriei statii’n- 
au fost asigurate regimul de 
femneratură necesar in com
partimente, orientarea perma
nenta a bateriilor spre Soa
re, iar în l:moul emisiilor- 
radio orientarea antenelor 
parabolice cu directivitate 
mare spre Pămint.

Aparatele do coborîro ale 
celor două stații au pătruns 
în atmosfera planetei, după 
cum s-a stabilii. în partea 
întunecată a planetei. In 
cursul coboririi. aparatajul 
științific a măsurat presiunea, 
densitatea, temperatura și 
compoziția Chimică a atmos
ferei planetei Venus.

Campania electorală din Franța

Declarațiile președintelui interimar

SAIGON 17 (Agerpres). — 
In urma întrevederii de vineri, 
pe care „președintele" Vietna
mului de sud. Nguyen Van 
Thieu. a avut-o cu secretarul 
de s! :i al S.U.A., William Ro
gers, a.'lat in vizită la Saigon, 
a avut lot o conferință de pre
să Ia care THIEU A DECLA
RAT ZIARIȘTILOR CA A 
FOST EXAMINATĂ POSIBI
LITATEA • NFI INTILNIKI A 
SA CU PREȘEDINTELE XI- 
XON. După --’m relatează a- 
gei 'ia .-'soctated Press, Van 
Thi ii a afirmat că o aseme
nea mlrex- ’ere cu șeful exe
cutivului Statelor Unite este 
nerrsară ..pentru a pune de co
mun acord politica americană 
cu cea a Vietnamului de sud 
in actualele circumstanțe mili
tare și politice". In încheiere. 
Thieu a arătat că „ar fi bucu
ros să primească o invitație din 
partea președintelui Nixon în 
timpul cel mai scurt și că lasă 
Ia latitudinea acestuia să sta
bilească locul și data unei în
trevederi pe care o consideră 
deosebit de necesară".

STOCKHOLM 17 (Agerpres). 
— La Stockholm s-a deschis 
cea de-a treia CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALA DE SOLI
DARITATE CU VIETNAMUL, 
organizată de Comitetul suedez 
pentru Vietnam. La lucrările 
conferinței participă peste 250 
de persoane, reprezentind co
mitetele naționale de solidari
tate cu Vietnamul din 52 de 
țări, organizații pacifiste in
ternaționale și organizații a- 
mericane. care se opun răz
boiului din Vietnam. De ase
menea, participă o delegație a 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud și o 
delegație din Republica Demo
crată Vietnam.

BELFAST 17 (Agerpres). — 
Pentru prima oară în ultimele 
trei săptămîni. LA BELFAST 
AU REIZBUCNIT INCIDEN
TELE ÎNTRE CATOLICI ȘI 
PROTESTANȚI. Poliția a in
tervenit, arest înd trei persoa
ne. Cinci polițiști au fost ră
niți.

STRASBOURG 17 (Ager
pres). — Adunarea Consiliului 
european a aprobat o REZOLU
ȚIE PRIN CARE (ERE INS
TITUIREA UNI I EMBARGO 
ASUPRA LIVRĂRILOR DE 
ARME ÎN NIGERIA.

Rezoluția deplinge faptul că 
războiul din Nigeria a intrat 
în cel de-al treilea an. în re
zoluție se afirmă că, deși con
flictul nigerian este o proble
mă africană, națiunile europe
ne ar avea o responsabilitate 
morală față de el.

MOSCOVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : Incepîndu-și 
turneul în Uniunea Sovietică, 
Teatrul mic din București a 
prezentat în sala studioului 
conservatorului Operei mari 
din Leningrad spectacolul ,Jo
cul ielelor” de Camil Petres
cu. Artiștii români au lost sa
lutat! în numele oamenilor de 
artă leningrădeni de Olga 
Lebzalc, artistă a poporului din 
U.R.S.S. A răspuns regizorul 
Ion Cojar, directorul Teatru

lui mic. In sală se allau oa
meni de artă și cultură din 
Leningrad, un numeros public, 
care a iăcut o caldă primire 
solilor artei teatrale româ
nești. A lost de iată, de ase
menea, C. Bucur, secretar al 
Ambasadei române la Mos
cova.

După spectacol, artista Olga 
Lebzak a relevat măiestria in
terpretativă a artiștilor români 
șl le-a ural noi succese în re
prezentațiile pe care le vor 
da în continuare la Leningrad 
și Moscova.

NEW YORK 17 (Agerpres).— 
„Organizația cetățenilor pentru 
o pace rațională" a adresat Co
misiei senatoriale pentru pro
blemele forțelor armate UN 
MEMORAND! M I ( ARE SE 
( ERE ÎNCETAREA RĂZBOI» 
LUI DIN VIETNAM, renunța
rea la crearea de noi arme de 
distrugere în masă și la siste
mul de rachete antiracliete 
„Safeguard".

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă la New York, 
profesorul Seymour Malinon, 
unul din liderii organizației, 
a arătat că cheltuielile Penta
gonului au atins nivelul cel 
mai înalt de după cel de-al 
doilea război mondial, in timp 
ce milioane de americani nu 
se bucură de cuceririle civili
zației secolului XX. Războiul 
din Vietnam. a adăugat el, 
constituie o „catastrofă milita
ră, politică și morală".

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— în COMUNICATUL CU 
PRIVIRE LA VIZITA DE 
PRIETENIE ÎN R.P. UNGARA 
A LUI GUSTAV HUSAK, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, se arată că 
in zilele de 15 și 16 mai a avut 
loc un schimb de păreri între 
Janos Kadar. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Gustav Hu- 
sak. Reprezentanții celor două 
partide s-au informat reciproc 
despre activitatea partidelor și 
statelor lor. despre construirea 
socialismului. ”ărțile au dis
cutat posibilitățile de dezvol
tare în continuare a relațiilor 
bilaterale dintre R.P. Ungară 
și R.S. Cehoslovacă și au fă
cut un schimb de păreri în 
probleme importante ale miș
cării comuniste și muncitorești, 
în comunicat se arată că în 
problemele discutate s-a cons
tatat identitatea de păreri a 
celor două părți. în cursul con
vorbirilor a fost relevată ten
dința reciprocă de a dezvolta 
contactele ungaro-celioslovace 
și colaborarea în toate dome
niile.

La invitația lui G. Husak și 
O. Cernic, J. Kadar și J. Fock, 
vor face o vizită în Cehoslova
cia.

CANBERRA 17 (Agerpres). — 
întreaga Australie a fost cu
prinsă dc un val de greve, de
clanșate în semn de protest îttl- 
potriva procesului intentat la 
Melbourne unui lider sindical.

Autoritățile municipale, din 
Melbourne au cerut secretaru
lui general al Sindicatului mun
citorilor din transporturi, Cla
rence Oshi, să prezinte docu
mente privind situația finan
ciară a sindicatului, ceea ce re
prezintă un amestec brutal în 
treburile interne ale sindicatu
lui. In urma refuzului lideru-4 
lui sindical de a da curs ce
rerii municipalității el a fost 
arestat. Indignate de acest . a- 
buz al autorităților, 27 de sin
dicate din statul Victoria care 
reunesc 140 000 de membri au 
declarat o grevă de 24- de ore. 
Acțiunea muncitorilor din acest 
stat a fost sprijinită și de mun
citorii din Sydney.

La Melbourne a avut loc 
sîmbătă dimineața un mare hii- 
ting de protest la care au par
ticipat peste 8 000 de muncitori. 
Poliția a intervenit cu brutali
tate, operînd numeroase ares
tări.

LUSAKA 17 (Agerpres). — 
In capitala Zambiei, Lusaka, 
și-a încheiat -lucrările sesiunea 
Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare — Comitetul celor 
24 — caro se desfășoară suc
cesiv în diverse capitale afri
cane. Luînd cuvîntul in cadrul 
dezbaterilor generale asupra 
problemei rhodesiene, reprezen
tanții Bulgariei, Poloniei, Tan
zaniei, Etiopiei și ai altor țări 
au subliniat că întreaga res
ponsabilitate pentru situația 
gravă existentă în Rhodesia 
f.- rp amenință pacea și securi
tatea in această regiune a lumii, 
revine Angliei, caro nu a luat 
măsuri hotărite împotriva re
gimului ilegal al lui Smith.

PARIS 17 (Agerpres). — „Da- 
că voi fi ales va trebui să se 
ajungă la formarea, cu oameni 
capabili, a guvernului care va 
întruni cea mai mare majorita
te in țară. O dată format, a- 
cest guvern va prezenta Adu- 

' nării naționale proiecte și un 
program, iar Adunarea își va 
prelua responsabilitățile sale'*, 
a declarat vineri seara la pos
tul de radio ..Europa 1" Alain 
Poher, președintele interimar și 
candidat la alegerile preziden
țiale de la 1 iunie. Alain Po
her a subliniat că va face to
tul pentru a evita dizolvarea 
actualului parlament pentru că. 
a precizat el. „trebuie mai în- 
tîi să se lucreze pentru a pune 
țara jn acțiune*. El a refuzat
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să precizeze numele eventualu
lui său prim-ministru, mulțu- 
mindu-se să declare doar că el 

-este „candidatul unității și al 
reconcilierii".

Refcrindu-sc la problemele 
de politică externă. Alain Po
her a subliniat că este „un 
european convins", dar că a- 
ccasta nu înseamnă că ar fi 
favorabil unei modificări a li
niei actuale a politicii de des
tindere cu Estul. El și-a ex
primat dorința ca Franța să-și 
reia, cit mai curînd posibil, lo
cul său la conferința pentru 
dezarmare. Vorbind despre si
tuația din Orientul Air- ‘ t, 
Alain’Poher a afirmat că pozi
ția Franței „ar trebui să ră- 
mînă echitabilă față de toti be- 
ligcranții". In ceea ce privește 
politica europeană, președintele 
interimar a precizat că el nu. 
este în mod sistematic parti
zanul Europei integrate, dar că 
este pentru „Europa posibilită
ților".

SITUAȚIA
e

DIN MALAYEZIA
KUALA LUMPUR 17 (Ag< r- 

pres). — După ciocnirile din 
ultimele zile, calmul se resta
bilește treptat la Kuala Lum
pur. Sîmbătă dimineața n-a 
mai fost semnalat nici un in
cident serios, interdicțiile de 
circulație au fost parțial ridi
cate, iar populația a putut să-și 
părăsească locuințele pentru 
a-și face cumpărăturile coti
diene.

Ultimul bilanț 'al incidente
lor, dat publicității sîmbătă, 
menționează că 100 de persoa
ne au fost ucise, 334 rănite; 
39 de case au fost incendiate 
și 100 de vehicule au fost dis
truse sau avariate. De aseme
nea, se apreciază că peste 600 
de persoane ar fi fost arestate.
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Marea aventură a lui „Ra“

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— Camera de Comerț a Româ
niei, în colaborare cu grupul 
marilor magazine „Au bon 
marche** și agenția economică 
română a deschis în orașele 
Bruxelles, Liege, Anvers, Char
leroi și Wollue o EXPOZIȚIE 
CU VÎNZARE DE PRODUSE 
ROMÂNEȘTI, PRECUM ȘI O 
EXPOZIȚIE TURISTICA. Este 
expusă o gamă variată de pro
duse alimentare, obiecte de ar
tizanat din lemn, ceramică și 
textile, tricotaje, cărți, albume 
de artă și discuri. O.N.T. Car- 
pați participă cu un stand tu
ristic, folcloric și de vînătoare. 
La restaurantul „Au bon mar
che*' din Bruxelles concertea
ză o formație de muzică popu
lară românească. Expoziția es
te vizitată de un numeros pu
blic și se bucură de un frumos 
succes.

Portul marocan Safi a cu
noscut sîmbătă unul din cele 
mai însemnate evenimente ale 
istoriei sale. In prezența a mii 
de locuitori a avut loc lansarea 
la apă a ambarcațiunii, con
struită din papirus, la bordul 
căreia temerarul explorator 
norvegian, Thor Hayerdahl, în 
fruntea unui echipaj alcătuit 
din șase persoane, va încerca 
peste cîteva zile să străbată a- 
pele oceanului Atlantic, pen
tru a confirma in felul acesta 
faptul că anticii locuitori ai 
țărmului african au reușit să 
atingă. în urmă cu mii de ani, 
continentul american. „Nava 
din hîrtie", cum i se mai spu
ne acestei ambarcațiuni origi
nale, a fost botezată „Ra" du
pă numele zeului soarelui la 
vechil egipteni. Ea arc o lun
gime de 17 metri, o lățime de 
5,20 metri, este prevăzută cu 
o „colibă", construită tot din 
papirus, care va adăposti pe 
navigatori, o barcă de salvare 
din cauciuc, un generator elec
tric pentru camere de luat ve
deri submarine și un post emi- 
țător-receptor de radio.

Cîteva 
similitudini 
bizare

„Dintotdeauna m-a pasionat 
originea și evoluția vieții in re

giunile izolate ale globului" — 
a declarat Hayerdahl într-un 
recent interviu acordat revistei 
„Paris Match". „Nava care va 
traversa Atlanticul în voia vîn- 
turilor și a curenților ar fi pu
tut fi construită și in urmă cu 
5 000 de ani. „Ra" este replica 
exactă a „bărcilor din trestie" 
a vechilor egipteni" — a expli
cat el.

Ideea efectuării acestei călă
torii neobișnuite i-a venit ex
ploratorului norvegian după ce, 
în cursul peregrinărilor sale 
prin diferite regiuni ale lumii, 
a constatat cu surprindere că

gănul culturii incașe. Ea avea 
o lungime de 40 dc metri, se
măna cu o lebădă in apă și 
era construită din trestie. Dealt
fel dcscendenții incașilor păs
trează în legendele lor aminti
rea unei invazii de către oa
meni blonzi și bărboși pe care 
i-au numit „viracochas* veniți 
de pe un alt continent în urină 
cu mii dc ani.

Nu mică a fost surpriza lui 
Hayerdahl cînd, in 1956, aflin- 
du-se în Insula Paștelui din O- 
ceanul Pacific a descoperit pe 
pereții unor peșteri desene ca
re înfățișau „bărcile din tres-

să și demonstreze el cu prile
jul călătoriei pe ambarcațiunea 
„Ra".

Construcția 
vasului

In 1966 exploratorul norve
gian a plecat în Republica Ciad 
unde, in satul Bol, aparținînd 
tribului Buduma, situat în a- 
propierca lacului Ciad, a des
coperit bărci construite din pa
pirusul pe care vechii egipteni

REPORTAJ PE GLOB
în ciuda distanțelor enorme, 
s-au perpetuat, de-a lungul se
colelor ambarcațiunile de tipul 
„bărcii din hîrtie". In 1952, în 
Anzii bolivieni, Hayerdahl a 
văzut desenele unor nave a- 
vînd forma unei semilune, pre
văzută cu punte dublă. Această 
„barcă din trestie" îi uluise pe 
conchistadorii spanioli cînd au 
atins țărmurile Porului după 
ce au străbătut jungla ecua- 
doriană. Ele puteau îmbarca 
35 de oameni șl prezentau un 
echilibru perfect în fața celor 
mai mari valuri. In același an, 
exploratorul a văzut, cu pro
prii ochi, o ambarcațiune de 
acest fel pe lacul Titicaca, lea«

tio". Au fost găsite și figurine 
din piatră reproducind același 
lip de ambarcațiune, dar do
tate. cu o pînză. In Insula Paș- 

„țelui, deși situată la mari dis
tanțe de lacul Titicaca, se con
struiesc și astăzi, din timpuri 
străvechi ambarcațiuni do acest 
tip. Aceeași ambarcațiune poate 
fi întilnită in Oceania și Egipt 
ca și pe lacul Ciad. Thor 
Hayerdahl a ajuns la concluzia 
că apariția bărcilor de același 
tip și construite din materiale 
foarte asemănătoare în diferite 
regiuni ale pămîntului, este o 
dovadă a unei migrații a po
poarelor încă din timpurile cele 
mai îndepărtate. Aceasta vrea

îl foloseau pentru fabricarea 
hîrtiei. Asigurîndu-și cunoștin
țele a trei băștinași, specialiști 
in construcția unui asemenea 
tip do ambarcațiune, explorato
rul și-a Instalat șantierul in 
Egipt, pe nisipul din apropie
rea piramidei a IlI-a. Papirusul, 
în cantitate de 12 tone și a- 
vînd o lungime între 5—6 me
tri, a fost adus din Etiopia unde 
crește din abundență în jurul 
lacului Tana. la izvoarele Ni
lului albastru șl lingă lacul 
Zwai, la sud de Addis Abeba. 
In luna februarie a. c. terenul 
a fost pregătit, au sosit 500 de 
baloturi dc papirus și după li
nele peripeții au venit și cei 
trei constructori din Ciad. In

tr-adevăr, aceștia, Mussa, Omar 
și Abdoulaye, au fost suspec
tați de autoritățile din Ciad 
că ar avea legături cu o rețea 
de traficanți de sclavi deoarece 
primiseră, prin cecuri, sume de 
bani din partea lui Hayerdahl 
pentru a pleca la Cairo. Ei au 
fost arestați și eliberați numai 
după intervenția O.N.U. caro a 
fost sesizată de explorator.

Construcția ambarcațiunii „Ra" 
s-a încheiat la 29 aprilie. Sute 
de tineri atlcți egipteni ' au 
tras-o pe nisip, pe distanță de 
un kilometru, pină a ajuns la 
șoseaua cea mai apropiată un
de a fost urcată pe o imensă 
remorcă. De acolo. „Ra" a fost 
dusă la Alexandria, a fost îm
barcată pe cargobotul suedez 
„Sagaholm* pînă la Tanger un
de, din nou cu ajutorul unei 
remorci, a ajuns sîmbătă in 
portul Safi.

In temerara expediție, Hayer
dahl va fi însoțit dc americanul 
Norman Baker, avînd funcția 
de navigator, Abdoulaye Dji- 
brine (Ciad) constructor, egip
teanul Georges Sourial, specia
list în papirus, mexicanul Ra
mon Bravo, campion olimpic 
la natațic care va turna filme 
submarine, italianul Carlos 
Mauri, explorator al Antarcti
cei și medicul sovietic Iuri A- 
lexandrovici Cenkevici. După 
încărcarea alimentelor, apei, a 
diverselor aparate, la bordul 
lui „Ra" va fi înălțat pavilio
nul Organizației Națiunilor U- 
nite, simbol al colaborării paș
nice intre oamenii din țările 
și continentele lumii șl va fi 
dat startul înlr-una din marile 
aventuri nautice ale secolului 
nostru, comparabilă epocii mo
derne a avioanelor supersonice 
și a legendelor corăbiilor și ga
lerelor secolelor trecute.
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