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Tot mai multe și mai frumoase 
sînt succesele minerilor

DurS ce au în
cheiat cu succes

♦ primul trimestru al 
ț acestui an dind pa-
♦ triei peste plan mai 
» mult de 28 000 to-
♦ ne de cărbune coc- 

sificabil și energe-
j tic, minerii Văii 
; Jiului au intensifi

cat întrecerea so
cialistă hotărîți 
să-și dezvolte rea
lizările, din primele 
zile ale trimestru
lui II. Cu fiecare 
zi trecută din luna 
aprilie, sînt tot 
măi multe și mai 
frumoase succesele

T cu care colectivele ♦ 
miniere din bazinul ♦ 
nostru întlmpină • 
ziua de 1 Mai. Iată • 
cîteva din cele mai ț 
semnificative rezul- i 
taie obținute de * 
mineri în decada ■ 
I-a din luna apri- *

trecînd eu 44 leg. de cărbune pe 
post sarcina planificată.

■4 pag. 20bani

Citiți în pagina IV-a:
• Sărbătorirea zilei cosmonauticii în U.R.S.S.

' • Declarația Biroului Politic a C.C. al P.C. Francez
• Succesele minerilor din R.P.D. Coreeană
• Amănunte in legătură cu scufundarea submarinului nuclear 

american „Thresher"
I • Un articol despre politica de teroare a guvernatorilor Columbiei

900 tint de cărluae pute plan
Minerii din Petrila au înscris 

realizări deosebite pe graficul în
trecerii socialiste, din primele zi
le alfe lunii aprilie. Mina Petrila 
figurează pe prima decadă cu o 
depășire de plan de 900 tone de 
cărbune, ceea ce situează colecti
vul de aici fruntaș pe bazin. Zi 
de zi harnicii mineri petrileni au 
extras în medie din. abataje între 
100—130 tone de cărbune peste 
prevederile planului. Acest spor 
de producție se datorește în mare 
măsură creșterii productivității 
muncii. In perioada primei deca
de, productivitatea a crescut pe 
exploatare la 1,324 tone/post în-

Setter Inutil Io îitretere
In abatajele sectorului V de la 

mina Eonea este folosită cu price
pere de către mineri tehnica nouă 
(cratere scurte blindate, armarea 
mixtă, perforajul rotativ). Pe a- 
ceastă bază, minerii sectorului au 
sporit productivitatea muncii în 
decada I-a din luna aprilie cu 400 
kg. de cărbune pe post, lucru ce 
a permis sectorului să depășeas
că planul cu peste 1000 tone de 
cărbune și să ocupe locul de sec
tor fruntaș pe bazin în întrece
rea pentru mai mult cărbune.

Au contribuit în mod deosebit

(Continuare în pag. 3-a)

♦

Minerii din 
întregului colectiv 
ducție. După cum 
pontajul făcut de

«a • «•« «•

brigada Iui Kalath Otto din sectorul XI investiții al minei Petrila sint cunoscuți ț 
pentru calitatea lucrărilor executate, pentru disciplina de care dau dovadă în pro- • 
se vede și din clișeul de mai sus, ei sînt printre primii care s-au prezentat la ț, 
maistrul miner Toporan Vasile. £ ’

Studiul perseverent — principala sarcina 
a viitorilor ingineri mineri

La unul din examenele calității
,ln hala culbut oare lor, vagonetele 

doldora de cărbuni fac ultimul, дао- 
pes, obosite parcă de drumul par
curs din depărtările adîncuriior mi
nei Lupe ni, înainte de a-și vărsa 
prețioasa lot povară pe benzile 
preparației. Popas de cîteva clipe 
plnă ce culbutoarele ihvirt ca pe 
o jucărie vagonetele sosite cu ci- 
teva secunde înainte, Împinse de 
lanțul elevator. Cîteva clipe, căci 
altele, cu șutele, își așteaptă rîn- 
dul, semn că în abataje întrece
rea minerilor dă roade dîn plin.

Tocmai în acest scurt popas dc 
cîteva clipe, vagonetele cu căr
bune sînt supuse ultimului exa
men intern asupra calității conți
nutului lor. Aici, mai pregnant 
ca oriunde, ai în față imaginea 
străduinței din adincuri pentru În
făptuirea unuia din principalele 
obiective ale întrecerii minerilor: 
cărbune cocsificabil de calitate, cu 
ид procent de șist mai mic de cit 
cel prevăzut în norme.

Oamenii de ia culbutor nu sînt 
preocupați numai de golirea și ex
pedierea imediată a vagonetelor 
spre abataje, ci folosesc aceste ci- 
teva clipe pentru a controla încă- 
odată calitatea producției. Este una 
din măsurile preconizate de ple
nara comitetului de partid în ca
drul căreia s-au analizat cauzele 
pentru cate in primele luni ale 
anului calitatea cărbunelui n-a 
lost la nivelul cerințelor. Plenara 
a hotarit intensificarea controlului 
asupra calității producției în ve
derea Identificării operative a aba
tajelor de unde provine cărbune 
cu muit șist, în vederea luării de 
măsuri. Iată de ce tovarășul Var
hol Andrei, șei de schimb, la clu- 
butor, muncitorii Lako Carol și 
ceiiarți tovarăși de aici, cercetea
ză cu atenție vagonet cu vagonet. 
Oprind pe acelea în care găsesc 
șist vizibil.

Muncitorii de ia culbutor au ve
nit cu anumite inițiative prețioase 
care fuc posibilă remedierea în- 
tr-un timp scurt a cauzelor care 
dăunează calității cărbunelui. In 
una din zilele lunii aprilie, bună
oară, ia cuibutor a sosit un con
voi de 17 vagonete de cărbune 
murdar din sectorul V sud. Hotă
rî rea a fost luată pe 10c: toate 
aceste vagonete au fost împinse 
pe o linie secundară, iar tovarășul 
Varhol a pus mina pe telefon, a- 

dresrntiu-se șefului sectorului V 
sud, inginerul Hnszti Ștefan:

— Venîți ia culbutor sâ vedeți 
cum arată producția dumneavoas
tră. Aveți 17 vagonete trase pe 
linia 8-a. Trebuie văzut de unde 
sînt, că stau prost cu calitatea!

însoțit de alfi clțiva tehnicieni, 
inginerul Huszti a venit. și a vă
zut. Se putea să nu ia măsuri de 
remediere 7

Așa s-a procedat, în altă zi, cu 
20 vagonete de cărbune sosite din 
sectorul IV . В și in alte cazuri 
cind s-au găsit la control un nu
măr mai mate de vagonete cu un 
conținut .ridicat cu piatră. Și de 
fiecare dată s-a simțit, în zilele 
următoare, o îmbunătățire a ca
lității producției în sectoarele res
pective.

Tot muncitorii de la circuitul 
culbutorului au sarcina de a scoate

B. IONESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Biblioteca tehnică de la Depoul C.F.R. Petroșani numără aproape 1500 de volume. Aici zilnic vin 
numeroși muneitori tineri și vîrstnici șă împrumute cărțile care îi interesează.

IN CLIȘEU : Tovarășii Ceteraș Virgil, maistru Ia atelierul depoului și Deatcu Dumitru, șef de e- 
chipă în compartimentul R.R.D., au venit la bibliotecă să împrumute materiale în legătură cu normele 
de tehnica securității. în transporturi și telecomunicații. Toy. Borosan Alexandru, biliotecarul unității, 

, completează fișele celor doi cititori.

Zilele trecute a avut loc în aula 
Institutului de mine din Petroșani 
adunarea generală a Asociației 
studențești din cadrul Facultății de 
mine, în cadrul căreia s-a analizat 
activitatea-desfășurată de asociație 
io cursul primului semestru al ac
tualului an universitar în lumina 
celei de a IV-a Conferințe a Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
RiP.R.

Ea lucrările adunării au partici- 
nat tovarășii Virgil Ttofin, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Central al U.T.M, 
Gbeorghe Vușdea, secretar al Co
mitetului regional de partid Hu
nedoara, Clement Negruț, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, I. Paisie, director gene
ral adjunct în Ministerul învăță- 
mînlului, Ștefan Covaci, rectorul 
Institutului de mine, Ilie Constan- 
tinescu, prorector, Traian Blaj, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani, cadre didactice precum și mi
neri și ingineri fruntași de la ex
ploatările carbonifere din Valea 
Jiului. ț ■

In sadrul adunării a fost anali
zați activitatea desfășurată de A- 
sociația studențească a Facultății 
de mine în vederea mobilizării 
studenților la muncă perseverentă 
pentru formarea lor ca ingineri cu 
o înaltă calificare, capabili să or
ganizeze înfăptuirea marilor sar-

Adunarea A. S. de la Facultatea 
de mine a I. M. P.

cini puse de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. în fața indus
triei miniere. Această analiză a 
fost făcută în lumina rezultatelor 
obținute de studenți în sesiunea 
de examene din iarnă.

Raportul prezentat de tovarășul 
Teodo: eseu Constantin, președintele 
Asociației studenților din cadrul 
Facultății de mine, precum și dis
cuțiile la care au participat nu
meroși studenți, cadre didactice șl 
invitați, au oglindit faptul că ma
joritatea studenților folosesc din 

plin minunatele condiții de învă
țătură create prin grija partidului 
și a statului nostru 1 socialist, spre 
a se pregăti temeinic în vederea 
îndeplinirii sarcinilor; ce le vor sta 
în față, după absolvirea institutu
lui, pentru dezvoltarea industriei 
noastre miniere Rezultatele obți
nute în sesiunea de examene din 
ianuarie-februarie a. c. marchează 
un progres față de anii precedent!. 
Procentul studenților integraliști a 
crescut la 57,2 la sută, fruntași pe 
facultate fiind studenții anului 
IV -- mine, care au promovat cu 
toții examenele prevăzute pentru 
această sesiune. A fost remarcată 
munca perseverentă în vederea pre
gătirii lor profesionale depusă zi 
de zi de studenții Stupu Petru. 
Buruian Constantin, Zlăgneanu 
Francisc, Ciocîrlie Mihai, Rusti- 
ceanu Dumitru, Golea Ion, de ma 
joritatea studenților anilor III ex
ploatări, III preparare, din grupa 
1201 a anului II curs seral, ale că
ror calificative obținute la exame
ne dovedesc răspunderea față de sar
cina de a învăța.

Dezbaterile au fost însă сатае- 
terizate de grija pentru îmbună
tățirea muncii de pregătire profe
sională a studenților, astfel ca fa
cultatea de mine să pregătească 
numai ingineri buni și foarte buni,

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Ud ajutor prețios 
în munca minerilor
Insoțindu-l în adîncurile pămîn- 

tului, lampa este un ajutor pre
țios al minerului.

Conștient de importanța ce o 
are buna funcționare a lămpilor 
de mină pentru bunul mers al 
muncii în subteran, colectivul 
lămpăriei de la E.M. Aninoasa se 
străduiește să întrețină lămpile în 
stare bună de funcționare, avînd 
convingerea că prin aceasta își 
aduce contribuția la realizarea sar
cinilor de plan.

Printre muncitorii fruntași ai 
secției cara manifestă o deosebi
tă atenția pentru ca din lămpărie 
să nu iasă nici o lampă defectă 
se numără Bud Vasile, Oliver Vic
tor, Kurta Maria, Roman Vasile. 
Kracovski Clara și David Nicolaa.

1. TAT 
corespondent
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Sfatului 
locatarii

anii
In 

său 
Nu-

păduri 
crista- 

lumină 
loc de

a devenit 
frumoase

luminări, 
drum 

din

ÎNSEMNĂRI 
DIN CONCEDIU

tara 
sănătate, 

renovat, fostul ca- 
potentații mizau la 
muncii și sudoarea 
obijduiți din atelie- 

ogoare, a fost lians-

Străjuită de munți gu 
seaulare, forfecată de ape 
Hne, continuu scăldată in 
și ozon, Sinaia — altădată 
huzur pentru avuți — 
azi una din cele mai
stațiuni de odihnă pentru oamenii 
muncii din patria noastră. In fie
care zi din an sute și sute de mi
neri, oțelari, profesori, zidari, pe
troliști, medici, ti
pografi, ceferiști, 
studenți și turiști 
străini urcă cu 
telefericul spre 
Vfrful eu Dor, fac 
scurte excursii la
Gagul și Valea Rea, vestite prin 
izvoare minerale, petrec In caba
ne, pensiuni și vile turistice sau 
lși refac puterile In moderne sa
natorii de odihnă.

De aproape două decenii așeza
rea, împrejurimile ei si toate sta
țiunile de pe Valea Prahovei ofe
ră generos, celor care desăvîrșesc 
construcția socialismului în 
noastră, încîntare, tihnă,

Curățat și 
zinou unde 
ruletă rodul 
oenumăraților 
re și de pe
format în casă de cultură. Activi 
tatea care se desfășoară aici este 
bogată și plină de roade. Iată cî- 
teva cifre, înregistrate într-o sin
gură lună de casa de cultură din 
Sinaia și care merită cunoscuta. 
Vizitatori: 4 700; participant la
conferințe și spectacole: 2 700; ci
titori la bibliotecă: 2 010; prezenți 
ia audiții muzicale : 320; prezenți 
la reuniuni tovărășești : 
persoane.

In Sinaia, un punct 
tractiv și interesant tl

Castelul Peleș, transformat în 
regimului democrat popular 
muzeu de artă feudală. Fastul 
uimește ehiai de la intrare,
meroesele întârzii (tablouri alcă
tuite din diferite esențe de lemn 
saump), goblenurile, sculpturile din 
muc și alabastru, orologiul și sca
ra în spirală din holul de onoare 
au costat poporul nostru sume fa

buloase. In fuga 
vizitei, în fața o- 
chilor se perindă 
rlnd pe rtnd săli 
de recepție, came
re pentru arme, 

sufragerii, cabinete de lucru, ia
tacuri. Diversitatea mobilierului
lucrat din tei, mahon, abanos și 
tek, frumusețea covoarelor orien
tale lucrate la Buhara și Mosul, 
originalitatea arabescurilor în stuc 
policroma' și mulțimea valorilor 
de artă este inimaginabilă. Deși 
clădit de Hohenzollerni din sudoa
rea și sîngele poporului nostru, 
nici un obiect din interiorul cas
telului Peleș nu ne reprezintă arta 
care are o străveche și strălucită 
tradiție.

fn afara locurilor mai cunoscute 
din împrejurimile imediate ale ora
șului Sinaia, oficiul O.N.T. Car- 
pati din localitate 
organizează cu re
gularitate pentru 
turiști și muncitorii 
veniți ia odihnă, 
excursii la Cîmpi- 
na, Doftana, Pre
deal. sau Brașov, 
Rișnov și 
Vizitarea lor 
a cabanelor

• Unitatea I.L.L. Petrila anunță
că nu știe In care cartier al
orașului se află și cu ce se ocu
pă homarii unității. Cei care știu 
de aceștia sînt rugați să-i trimită la 
blocul В din cartierul sus men
ționat unde sînt mult 
de locatarii blocului.

• Secția gospodărie 
popular Lupeni anunță
orașului care circulă în orele de 
seară pe porțiunea de stradă din
tre școala nr. 1 și restaurantul 
„Cina" să-și cumpere 
întiuclt această porțiune de 
este menținută în întuneric 
motive... „tehnice",

• Normatorii sectorului I 
și IV A de la mina Lupeni anunță 
colectivele acestor sectoare că 
începînd cu data de 4 aprilie, gra
ficul de producție din curtea ex
ploatări: nu se mai completează 
din lipsa unui dispozitiv automat 
care să înlocuiască mîna la diri
jarea cretei.

• Conducerea cooperativei „Spri
jinul minier" 
tala că firma 
din cartierul 
respunde Cu 
toamnă, insă 
liști firma nu a putut fi coborîtă 
de pe frontispiciul clădirii în care 
a funcționat coafura.

Lupeni anunță clien- 
„Frlzerie și coafură" 
Viscoza nu mai co- 
realitatea de... astă 
din lipsa de specia-

turistic a- 
constituie

cit și
Piatra

cea. 1 600

Muzeul Peleș: Holul de onoare (detaliu).

Muzeul Peleș: Grup de statui pe terasa principals. A. N.

India 
uria

Arsă, Peștera, Ba
bele, Valea cu 
Brazi, fără să mal 
vorbim de minu
natul hotel alpin 
„Cota 1400" re- 
creiază și umplu 
cu amintiri plăcu
te timpul de con
cediu.

• ePoezii și desene necunoscute ale lui Lermontov
cotnuni- 

,,Paris 
castelul

După cum 
că ziarul 
Match", în 
Hochbețg. din apro
piere de Stuttgart

(R.F.G.) s-au descope
rit opt poezii și 27 
de desene aparținlnd 
marelui poet rus

M. I. Lermontov, ne
cunoscute pînă acum 
istoricilor șl oameni
lor de artt.

„Fabrica de armament" de 9000 de ani
urma unor săpături arheo- 
efectuate de un antropolog 

Universitatea din statul 
in Valea . rîului 
apropierea orașu- 

a fost descoperită 
armament", datlnd

(S.U.A.l

In
logice 
de la 
Ohio
Wahonding din 
lui Coshocton 
O „fabrică de
de 8000 de ani.

Potrivit datelor 
cercetător, această 
specializată 
lor de silex 
Tot acolo, 
brici a fost
de unelte In perfectă stare, pre
cum și un sistem de distribuire 
a apei.

furnizate 
.fabrică" era 

In producerea vlrfuri- 
aseuțite pentru săgeți, 
în jurul așa-zisei fa- 
descoperit un depozit

----------------- -------------------

Ș T I A T
...In insulele Komore din 

a fost descoperită o șoplrlă
șă ? Lungimea el este de 4 metri. 
Exemplarul este considerat de oa
menii de știință ca un foarte bă- 
trîn și, firește, degenerat urmaș 
al uriașilor dinozauri din epocile 
geologice.

...Constructorul de piane ceho
slovac Frantisek Herold a pus la 
punct un nou sistem de olaviatu- 
ră. la care clapele sint amplasate, 
ca și la orgă, pe trei rînduri, fiind 
totodată mai seurte declt la (Hanul 
obișnuit 7 Cu noul sistem de cla
viatură piesele muzicale grele din 
punct de vedere tehnic pot fi e- 
xecutate cu ușurință.

...Brazilia ocupă primul loe din 
America Latină In ce privește nu
mărul oamenilor mușcați de șerpi? 
Statistica înregistrează anual 5000 
și 15 000 de cazuri.

...Chilimbarul este una din bo
gățiile naturale ale R. P. Polotaeî

Ei se găsește de-a lungul Între
gului litoral al Mării Baltice, în 
regiunea lacurilor mazuriene, pe 
malul rîului Narew și pe ambele 
maluri ale Vistulei.

încă din vechime veneau 
negustori din țări Îndepărtate

aici 
să

* I
Sub îngrijirea atentă și plină de dragoste a grădinarului;1 

Lăzăruț Petru, în sera termocentralei Paroșeni florile tropicale * 
și-au desfăcut primele corole. Gingășia și frumusețea lor sînt ad- ] 
mirate zilnic de numeroși muncitori. In clișeul nostru vă prezen- ! 
tăm una din ele. i

Foto : R. PETRIC 
ehnician uzina Paroșeni

Realitatea și hîrtiile dumnealor
Uite așa sînt eu, nu pbt sd tac 

atunci cînd văd că unii caută 
mă enerveze gratuit. Mă 
I.C.O., ca omul cinstit, să 
lumina. Socotisem cd voi 
pufin de plătit, fiindcă in
rul nostru curentul electric 
obosit și de aceea vine după 
pirafie.

M-, duc ia ghișeu, spun 
mele, adresa și mă 
pregăteam să scot ••••♦♦< 
banii, cînd casie
ra, cercetind iișa.
îmi răspunde :

— Aveți 
două luni.

— cit ț 
electrocutat 
cere.

— At it cit v-am spus — și 
pregătf să-mi taie chitanța.

— Tovarășă — mă adresez 
rugător — oi fi eu om pufin
minat" dar calcului dumitale mi se 
pare cam Întunecat. Și d-ta lucrezi 
tot pe întuneric ? Eu am venit să 
plătesc pentru lumină, nu pentru

de plată

șa 
laduc

plătesc 
avea 

'cartie- 
pare 
ins-

nu

întuneric.
rat și de

— Pe mine nu 
mă apostrofă ea.

— Pe mine mă

De inlunenc m am sătu- 
luminări mai ales... 

mă privește —
•f - '

privește, că se 
termină și luminările din magazi
ne și atunci ce mă iac ? Că lămpi 
nu găsești in tot Petroșaniul. nu
mai sticle. Din 
devreme și mă

instantanee

ochii 
văd...

75,50 iei pe

Întreb eu, simfindu-mă 
de suma care mi se

se

tirziu

eu
„lu

cauza asta mă culc 
scol tirziu. Și uite 

așa, Închid 
să nu mai 
întunericul.

Intr-un
socotind că sînt 

un abonat răuvoitor, ridică tonul 
și mă supuse unui aspru intero
gatoriu :

— Ai dumneata patru becuri ?
— Am, dar numai trei: 

dormitor, unul în bucătărie 
in cămară. Că în boxa de 
nu am istalație...

— Ai aparat de radio ?
— Am, matca „Tomis".
— Ai tier de călcat 1
— Am pentru 220 V cu 

re de zile mari.
— Ai dumneata uri radiator ?
— N-am 

două sobe.
— De ce 

dota de 
radiator.

— Vă 
știu cum
neți dumneavoastră mă încălzeam 
cu gaz metan la Cluj. Aici locu
iesc numai de la 1 februarie 1963.

— Vezi, dragă, că ai copiat da
tele din fișa fostului locatar inter
veni o colegă de birou.

Cu 
șoui, 
bierit 
cum 
cerea
la tata locului.

De aceea e bine să meargă oa
menii pe teren, să confrunte hîf 
tiile cu... realitatea.

NICOLAE CHERCIU 
profesor 

--Ѳ--

unul în 
și unul 
cărbuni

incălzt-

0
cumpere această 
prețioasă, adualnd

Impe

doua 
arun-

materie primă 
in schimb măr

furi din Grecia, Bizanț sau 
riul roman.

Chilimbarul se obținea în 
feluri: se culegeau bucățile
cate pe mal de valuri sau se ex
trăgea chilimbarul din pămînt prin 
săpături descoperite. Această me
todă a fost abandonată In urmă 
cu 
pe 
s-a 
la din 

tehnică 
construit 

diferite 
min ia tu
se vor

100 de ani fiind considerată, 
atunci, nerentabilă. Astăzi însă 
hotărlt să se treacă din nou 

extragerea chilimbarului
pămînt. folosindu-se o 
nouă. Iu acest scop s-au 
pe litoralul Balticei, în 
localități, patru mine în 
ră. descoperite, din care
obține anual trei tone de chilim- 
bar

...In raionul Lubaczow (R. P. Po
loni) In albia rîului Lubaczowka. 
a avut loe a erupere de gaze na 
turale care au format acolo un 
Crater și s-au aprins 7 Se crede că 
gazele au luat foc de la o scân
teie provocată de pietrele arun 
cate cu mare presiune din crater 
Coloana de flăcări are - înălțime 
de poete 40 de metri.

și nici n-am avut. Am

1
nu ești sincer ? De 
decembrie 1961 ai

la 
Și

jur, tovarășă, că nici 
arată. La data cînd spu-

nu

ma'e greutate mi-a 
radiatorul, mașina 
și un bec. Altiel 

mă descurcam ci nd mi
la un control să e prezint

șters re
de băr- 

cine știe 
se

„TRATAȚI“ DE VRĂJITORI
In Australia, scrie un publicist 

francez după o călătorie in inte
riorul acestui continent, indigenii 
bolnavi mai sînt încă tratați de 
vrăjitori. Și această „amuzantă 
ironie" ia mai puțin de 100 metri 
de un post sanitar.



La unul din examenele calității
(Urmare din pag. l-a)

din convoaiele sosite din mină 
tiecare ai 100-lea vagonet, de a-1 
răsturna pe un ciur ciasor de 80 
mm ți de a cintări piatra care de
pășește această dimensiune. Ani
mați de dorința de a aduce o con
tribuție mai mare la Îmbunătățirea 
calității, ei scot două vagonete 
dintr-o sută și le veriiică prin cin- 
tărire asupra conținutului de șist 
vizibil.

— Calitatea cărbunelui, spunea 
șetul de schimb 
Varliol, »г hotă
răște in abataje, 
căci acolo poate 

ti ates șistul vi
zibil. Noi, urmă
rind ia cuibutor 
conținutul de șist, 
li ajutăm pe to
varășii noștri mi
neri să-și Îmbu
nătățească munca 
în această direc
ție. Cum s-ar 
spune, tragem 
semnalul de alar.
mi cînd lucru
rile nu merg bine, 
îmbucurător este 
faptul că se sim
te intr-adevăr o 
îmbunătățire în 
ce privește cali
tatea. Dacă oină 
nu de mult gă
seam in cite un 
vagonet pină ia 
230-250 kg. piatră, 
apum găsim cite 
25—30 kg. Mii

NOTĂ:

Au trecut cîțiva ani de cînd 
I.L.L., șantierul de construcții Pe
troșani, districtul de drumuri Live- 
zeni continuă să descarce pămînt 
și moloz pe terenul din spatele 
depozitului Competrol. Cu timpul, 
grămezile de pămînt au crescut 

-\5înă au acoperit aproape jumătate 
din lățimea șoselei pe o bună por
țiune. Aceasta provoacă multe 
greutăți circulației autovehiculelor, 
In special autobuzelor de pe tra-

----------- ©

Tot mai multe și mai frumoase 
sînt succesele minerilor

(Urmare din pag. l-a)

la succesele sectorului V brigăzile 
conduse de Minerii Danciu Moise 
și Petric Simion. Brigada lui Dan- 
du Moise a lucrat In prima de
cadă din aprilie cu un randament 
de 8,35 tone/post, depășind cu 
peste două tone/post randamentul 
planificat și extrăgînd pe această 
bază peste plan 561 tone de căr
bune. Un randament mai mare cu 
aproape 1,5 tone/post de cit cel 
planificat și o depășire a planului 
cu 207 tone de cărbune au reali
zat și minerii din brigada lui Pe
tric Sinrion.

U веивііаге tnupltia
Brigada de frontaliști pe care o 

conduce minerul Lucaci Andrei din
—— _______

Au înfrumusețat 
Incinta unității

Tinerii din organizația de bază 
UT.M. de la I.L.L. Loneă participă 
activ la acțiunea de înfrumusețare 
a localităților și incintelor între
prinderilor.

De la inceputul lunii curente, 
Cite 3Q tineri au rămas în fiecare 
zi cite două ore în curtea unității 
pentru a face ordine și curățenie. 
Ei au presărat pietriș pe drumurile 
de acces, au amenajat ronduri și 
straturi de flori, au spoit pomii.

In fruntea acțiunii de înfrumu
sețare a incintei unității s-au si
tuat uteroiștii Copîndeanu Mihai. 
Rusu loan, Dobrică Ilie si Vasiu 
Miron.

TEODOR MERCA
Corespondent 

vin vagonete și cu piatiă nuntă, 
dar mai bine ie trecem pe linia 
moartă decit să Încurajăm tuga 
după cantitate in dauna calității 
și anunțăm pe cei in cauză, spre 
a se lua măsuri.

Este Intr-adevăr o străduință 
meritorie care contribuie la întă
rirea itiptet minerilor Lupeniului 
pentru a fi fruntași nu numai în 
ce privește sporirea producției de 
cărbune cocșiiicabll, ci și în lupta 
pentru calitate.

Muncitorul utemist Lako Carol alege piatra din 
cărbunele sosit într-un vagonet cu marca 603. La 
cîntărire : șub 20 kg. de șist. Cărbunele s-a dovedit 
a fi de calitate.

---------------- 0----------------

Cînd se vor lua măsuri ?
seul Petroșani — Petrila — Lonza. 
Dar, cu toate reclamațiile șoferi
lor, secția de gospodărie a Sfatu
lui popular Petroșani nu a luat 
măsuri pentru a obliga pe cei care 
au făcut această „ispravă" să de
gajeze porțiunea respectivă de șo
sea, redînd-o circulației.

Ar fi cazul ca în luna aceasta, 
luna curățeniei, să fie luate mă
suri pentru a se nivela și această 
porțiune de teren și a se curăța 
și șoseaua.

sectorul IV В al minei Lupeni a 
extras în luna martie 8 336 tone 
de cărbune cocsificabil din aba- 
lajul frontal panoul I din stratul 
18, mecanizat cu plug de cărbune. 
Producția extrasă din acest aba
taj cu mecanizare complexă a ope
rațiunilor de lucru (tăiere, încăr
care, transport) se cifrează în tri
mestrul I a. c. Ia peste 20 000 
tone de cărbune. Pentru a spori 
și mai mult producția, frontaliștii 
brigăzii lui Lucaci Andrei pun în 
prezent accentul pe creșterea vite
zei de avansare, înfăptuind în a- 
bataj regimul de lucru „două fîșii 
de cărbune extrase pe zi". Lucrînd 
în acest fel, brigada a realizat 
în perioada 1—10 aprilie un ran
dament de 6 tone/post, cu peste o 
tonă de cărbune pe post mai mult 
de cit randamentul planificat. Din 
abataj au luat drumul la supra
față 3 340 tone de cărbune coc
sificabil, ceea ce întrece cu 316 
tone planul pe prima decadă.

Oferte de serviciu 
întreprinderea comerțului cu ridicata 

pentru textile încălțăminte
anunță următoarele posturi vacante :

? poitoii di! leviioii de івшіаіе ii дмііш.
CONDIfll!

— studii medii de specialitate, sau
— studii medii yi stagiu de 2 ani.

Sallarizare î 700—925 lei.
Aceste posturi se ocupă fără concurs.

Cei doi utemiști din clișeul nostru sînt propagandiști la cite un 
cerc do studiere a Statutului U.TM Amîndoi sînt muncitori fruntași. 
TenGfciu Georgeta este bobinatoare, iar Iacio Vasile lăcătuș. Ei se bu
cură de o bună apreciere din partea coleetivului de la S.R.E., Vulcan..

lată-i pe cei doi propagandiști preocupați cu studiul Statutului 
U T.M.

Studiul perseverent — principala sarcina 
a vinerilor ingineri mineri

(Urmare din pag. l-a)

capabili să rezolve cu competentă 
cele mai complexe probleme ăle 
organizării și conducerii procesului 
de producție în industria minidW. 
Lucrările adunării studenților ău 
avut darul de a convinge că a- 
ceastă cerință primordială nu poate 
fi înfăptuită atîta vreme cît o parte 
a studenților nu-și iau cu regula
ritate examenele sau se declară 
mulțumiți, cu note minime de tre
cere. Lupta împotriva mediocrită
ții, împotriva cauzelor care sustrag 
pe unii dintre studenți de la o 
muncă perseverentă cu cartea tre
buie să stea în permanență ГЙ 
centrul atenției organizațiilor ob
ștești. a cadrelor didactice, a tu
turor factorilor care concură la 
procesul de instruire și educare a 
viitorilor ingineri mineri. însăși 
experiența anilor fruntași din ca
drul institutului a dovedit — așa 
cum au arătat de altfel Ih cuvîn- 
tul lor studenții Schwelghoffer 
Robert, Albescu Dumitru, Tigler 
Alexandru și alții — că rezultatele 
bune la învățătură pot fi obținute 
numai atunci cînd munca de pre
gătire a examenelor începe din 
prima zi de curs, cînd există o 
puternică opinie de masă împotri
va absentării nemotivate de la 
cursuri și seminarii, împotriva 
mediocrității si a superficialității 
în studiu. t

Pe baza unei analize profunde 
s-a scos în evidentă cit de dău
nătoare sînt' absențele riemotțvate 
de la cursuri și semjnarii, tendin
ța unora dintre studenți de a în
văța în pripă, superficial, doar în 
sesiunile de examene. Sînt încă 
multi studenți, între care Todea 
Florian, Popescu Domnica, Șuluțiu 
Lucian, Muntean Mircea care în
vață superficial și se mulțumesc 
să ia examenele numai cu note 
limită. In sesiunea de examene din 
iarnă un număr de 386 studenți 
ai faeultiiții de mine au rămas res- 
tanfieri eu 1—3 examene, iar din * 
anul I — topografie doar șase sta- 
denți șl-au luat toate examenele. 
A fost supusă judecății adunării 
atitudinea lipsită de răspundere de 
care dau dovadă studenții Indrei 
Maria, Pop Olimpia, Sardi Iosif, 
Mihai Iulie care, avînd alte preo
cupări de cît învățătura, nesoco
tind faptul că pentru pregătirea 
fiecărui student statul nostru chel
tuiește fonduri importante, n-au 
promovat în sesiunea, dfn iarnă 
nici un examen. Cum putea oare 
să se prezinte cu fruntea sus la 
examene studenta Mihai Iulia, de 
exemplu, care în primul semestru ■ 
a avut 63 absențe nemotivate, iar 
majoritatea timpului și-l irosește 
cu plimbările interminabile ?

Combaterea cu toată hotărîrea 
a absentelor nemotivate de Ia 
cursuri și seminarii, a tendințelor 
de chiul și superficialitate, consti
tuie una din sarcinile cele mai 
importante căreia organizația de 
partid, cea de U.T.M., Asociația 
studențească și ceilalți factori din 
institut trebuie să-i acorde toată 
atenția. Numai în primul semestru 
al actualului an universitar, în 
cadrul facultății de mine s-au în
registrat 8814 absențe nemotivate 
de la cursuri, seminarii și lucrări. 
Dăunător este faptul că nici în 
semestrul II această situație nu a 
fost remediată: de la începutul 
cursurilor acestui semestru s-au' 
înregistrat alte 2376 absențe ne
motivate. Despre ce fel de disci

plină universitară sau conștiință 
se poate vorbi la studențiflfcăină 
Constantin, Diaconescu Florian, 
Costea Liviu, Bencovici loan și 
alții care au fiecare peste 40 ab
sențe nemotivate ? Absențele de la 
cursuri crează goluri serioase, u- 
neori de nerecuperat în pregăti
rea studenților, îi pune în fața 
imposibilității de a-și lua exame
nele și nu în puține cazuri îi si
tuează în rîndul candidaților de 
tepetenție. In fața adunării, unora 
dintre studenții certați cu cele mai 
elementare norme ale disciplinei 
universitare li s-a cerut să dea 
socoteală pentru rezultatele slabe 
pe care le obțin la învățătură. U- 
nul dintre aceștia, Voștinaru Ale
xandru, deși repetă anul, nici în 
ultima sesiune nu a promovat e- 
xamenele programate. Acest tînăr 
a încercat să-și justifice situația 
grea la învățătură pe seama fap
tului că avînd o oarecare întreru
pere de la terminarea școlii medii 
pînă la începerea institutului, a 
avut unele lacune în ce privește 
matematicile. Interesant este însă 
faptul că nici în anul pe care l-a 
repetat, nici în primul semestru al 
acestui an universitar, el n-a „reu
șit" să-și completeze aceste goluri. 
„Străduința" pe care el a depus-o 
pentru a-și remedia situația la în
vățătură este de altfel reflectată 
de faptul că pînă acum are peste 
40 absențe nemotivate. Nu fără te
mei, lui Voștinaru i-a fost adre
sată următoarea întrebare : nu cre
de oare că ocupă pe băncile in
stitutului locul unui alt tînăr dor
nic să învețe, dornic să depună 
toată străduința pentru a deveni 
un bun inginer miner ?

Cei prezenți în sală s-au con
vins prin exemplul faptelor că nu 
poate obține rezultate bbne la în
vățătură un student care lipsește 
de la cursuri, seminarii și lucrări, 
care nu folosește consultațiile pen
tru înțelegerea problemelor în al 
căror studiu întîmpină dificultăți, 
care ■ nu muncește stăruitor, zi de 
zi, cu creionul în mină . pentru a 
adînci cunoștințele dobîndite la 
cursuri. Nu- poate fi la înălțimea 
încrederii ce ’ i-a fost acordată un 
student ca Cioroianu care-și iro
sește timpul prin restaurante sau 
cu alte preocupări străine de un 
tînăr al zilelor noastre.

S-a criticat, de asemenea, fap
tul că unii studenți — puțini la 
număr — nu depun toată stăruin
ța pentru aprofundarea discipline
lor predate în cadrul științelor 
sociale, nu acordă atenția cuve
nită limbilor străine.

Remedierea acestor neajunșun 
necesită o muncă susținută în rîn
dul întregii mase de studenți, pen
tru frecventarea cu regularitate a 
cursurilor, seminariilor și lucrări
lor, pentru adîncirea în cadrul stu
diului individual a cunoștințelor 
predate, pentru folosirea consul
tațiilor. Studenții trebuie să-și 
subordoneze întreaga activitate, 
toate preocupările, sarcinii celei 
mai importante ce le stă în față, 
anume aceea de a deveni ingi
neri cu o înaltă pregătire. Acesta 
trebuie să fie de altfel principalul 
obiectiv al activității asociațiilor 
studenților, organizațiilor U.T.M., 
al responsabililor de grupe.

O deosebită atenție trebuie, de 
asemenea, acordată folosirii tim
pului liber al studenților, prin or
ganizarea unor acțiuni atractive 
cu caracter cultural și sportiv, ea- 
re să cuprindă întreaga masă a 
studenților.

Luînd cuvîntul, tovarășii Pop 
Emil, decanul facultății de mine, 
Diana Chilu, miner fruntaș la Lu
peni, I. Paisie, director general ad
junct în cadrul Ministerului Invă- 
țămîntului, Fejeși Ludovic, inginer 
minier la E. M. Petrila, absolvent 
al acestui institut, Covaci Ștefan, 
rectorul institutului, Năgruț Cle
ment, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, au dat studenți
lor facultății de mine indicații pre
țioase privind îmbunătățirea con
tinuă a pregătirii lor profesionale. 
Condițiile de studiu create în ea- 
drul institutului, ajutorul cadrelor 
didactice trebuie folosite din plin 
pentru ca studenții de astăzi să 
devină ingineri eu o bună pregă
tire, cu o înaltă conștiință, care 
să ușureze și să facă mai rodnică 
lupta minerilor care pun bogățiile 
adîncurilor în slujba înfloririi pa
triei și făuririi bunăstării poporu
lui.

In încheierea lucrărilor adună
rii a luat cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofin, prim-secretaf’’ al C.C. 
al U.T.M. care a vorbit pe larg 
despre sarcinile sare stau în fața 
organizațiilor U.T.M., a asod Iilor 
studențești, a tuturor celor care 
concură la procesul de învățămînt, 
pentru a asigura ca Institutul de 
mine din Petroșani să-și îndepli
nească cu cinste misiunea încre
dințată de partid, de statul nostru, 
de a pregăti cadre de ingineri ca
pabili să contribuie cu succes la 
înfăptuirea obiectivelor ce stau în 
fața industriei miniere în opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră.
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CAIRO 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

I Presse, la 11 aprilie, la Cairo, au 
continuat tratativele între delega
țiile R.A.U., Siriei și Irak în ca
drul cărora au fost dezbătute pro
bleme legate de structura politică 
a noului stat federal și îndeosebi 
probleme referitoare la formele 
constituționale ale acestei struc
turi

Delegațiilp au analizat recoman
dările Comisiei tripartite referitoa
re la noul parlament al statului 
federal. Comisia a propus crearea 
unui parlament denumit Consiliul 
Națiunii, alcătuit din două came
re : un Consiliu al deputățiilor ca
re va fi ales prin vot direct de 
către toți cetățenii provinciilor ce 
alcătuiesc statul federal, precum 
și un Consiliu al federației care va 
cuprinde un număr egal de repre
zentanți din 
șt Irakului.

La sfîrșitul
Consiliului
Aii Sabrip a declarat că participan- 
ții Ia tratative „au analizat princi
palele prevederi ale constituției 
statului federal, precum și problema 
organelor legislative și executive 
ale acestuia".

partea R.A.U., Siriei

ședinței, președintele 
Executiv al R.A.U.,

Sărbătorirea zilei cosmonauticii 
• în U. R, & S.

MOSCOVA 12 (Agerpres).
In seara zilei de 11 aprilie, Iuri 

Gagarin, Gherman Titov, Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici ău 
luat cuvîntul la postul de televi
ziune Moscova în cadrul unei Й- 
misiuni speciale, consacrate Zilfei 
cosmonauticii.

La Moscova, la Casa centrală a 
aviației și cosmonauticii s-a des
chis expoziția „Pămînt—Cosnfos— 
Pămînt". Standurile ei 
întreaga cale parcursă 
nautica sovietică de la

chete proiectate de 
Țîolkovski la puternicele 
„Vostok".

Ziua cosmonauticii este 
torită Я1 toate orașele și 
țăfîi prin adunări festive,

Konstantin
nave

Biroului Politic 
P. C. Francez

să se întărească
Co-

-=©=

oglirtdest 
de ccftmd- 
primele ra-

Avalanșe și furtuni 
în Elveția

GENEVA 12 (Agerpres).
Avalanșele de zăpadă și furtu

nile au stînjenit circulația pe șo
selele și căile ferate elvețiene și 
au avariat funicularele din Alpi. 
In ultimele 24 
Saint Gothard, 
leagă Italia de 
fost blocată de
Vînturi puternice smulg acoperișu
rile caselor și scot din rădăcină 
copacii, anunță agenția Reuter.

de ore, trecătoarea 
calea principală ce 
Europa de nord, a 

două ori de zăpadă.

In Argentina continuă arestările
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). 
In Argentina continuă arestările 

în rîndurile conducătorilor rebe
liunii armate care a eșuat săp- 
tămîna trecută. După cum trans
mite agenița France Presse, poliția 
militară a arestat pe contraamiralul 
în retragere Arturo Rial, conside
rat drept „unul dintre principalii 
conducători ai rebelilor", 
menea s-a 
neralului 
Elizoldo.

Potrivit
Buenos Aires s-a anunțat constitu-

De ase- 
anunțat arestarea ge- 

în retragere Fernando

aceleiași agenții la

irea tribunalului suprem al forțe
lor militare, care va judeca pe 
comandanții militari ai rebeliunii.

Intre timp, după cum relatează 
agenția Reuter, guvernul argenti- 
nean a dat publicității un decret 
prin care anunță interzicerea ori
căror contacte, în scopuri politice 
sau sindicale, între fostul preșe
dinte Juan Peron, aflat în exil la 
Madrid, și sprijinitorii săi din Ar- 
gantina. Decretul prevede pedepse 
cu închisoarea pentru orice per
soană care se face vinovată 
„propagandă peronistă".

de
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Un articol despre роШіса de teroare 
a guvernatorilor Columbiei

BOGOTA 12 (Agerpres).
Ziarul „La Voz de la Democracia", 

organul Partidului Comunist din 
Columbia^ a publicat un articol 
semnat de Gilberto Vieira, secre
tar general al C.C. al P.O. din Co
lumbia despre situația din țară.

Sub pretextul luptei împotriva

t
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comunismului, se spune în articol, 
se practică restricții - permanente 
în privința libertăților democratice 
deja ciuntite, se semnalează fapte 
ca execuții fără judecare, folosirea 
cîinilor polițiști împotriva partici- 
panților la demonstrații pașnice, se 
deschide focul împotriva greviș
tilor, se pun la cale 
așa-numitelor organe 
tere.

In articol se arată
sele conducătoare vor continua cu 
politica de teroare, aceasta va stîr- 
ni rezistența hotărîtă a poporului.

provocări ale 
de recunoaș-

că, dacă dă

sărbă- 
satele 
confe- 

rihțe și Convorbiri conscarate zbo
rurilor î® Cosmos ale eroilor so- 
viătftr, prin festivaluri ale filmu- 
Mft.

îfi tieea^tfe zi, sportivii din R.S.S. 
ЕЙивІІІЙЙЙ organizează un impor
tă ffiUffig de aviație, în cadrul 
cartiiă evoluează piloți și parașu- 
tiști.

La Leningrad se emite o me
dalie comemorativă în cinstea pri
mului zbor 
Pe medalie 
în relief al

Cunoscuți
în multe orașe ale țării conferințe 
despre explorarea spațiului cos
mic.

Declarația 
а С. C. al

PARIS 12 (Agerpres).
Biroul Politic al Partidului

munist Francez a dat publicității 
la 11 aprilie, o declarație în care 
își exprimă satisfacția față de re
zultatele grevei generale a mine
rilor și față de mișcarea de so
lidaritate fără precedent cu gre
viștii.

Relevînd că „lupta curajoasă 
a minerilor contribuie la intensi
ficarea lupteî" celorlalte, categorii 
de oameni ai muncii, în special a 
feroviarilor, muncitorilor 
dustria electro-tehnică,
de gaze, a salariaților de la tran
sporturile în comun din Paris, care 
au obținut un mare succes. Biroul 
Politic al P.C. Francez subliniază 
că „regimul gaullist a ieșit slăbit 
din această încercare în timp ce 
unitatea oamenilor muncii s-a în
tărit. Această unitate este necesa
ră mai mult ca oricînd: ea trebuie

subliniază nece- 
zădărnici toate

din in- 
industria

al omului în Cosmos, 
este gravat un portret 
lui Iuri Gagarin.
oameni de știință țin

să se extindă și 
în întreaga țară".

In declarație se 
sitatea de a se
încercările oligarhiei financiara și 
ale guvernului care exprimă in
teresele ei, urmărind să priveze 
pe oamenii muncii de roadele lup
tei lor, în special, pe calea ma
jorării prețurilor, taxelor și im
pozitelor.

Biroul Politic al P.C. Francez 
cheamă pe oamenii muncii să-și 
intensifice și mai mult lupta pen
tru satisfacerea revendicărilor lor 
juste, pentru „a spori și mai mult 
succesele

Expoziție 
cuceririi

Succesele minepilop 
din D. P. D. Coreeană

PHtNIAN 12 (Agerpres).
Minerii din R. P. D. Coreeană des

fășoară pe larg întrecerea socialis
tă și Obțin succese remarcabile în 
producție. 
Sincihan 
industriei 
planul de

Astfel, minele de la 
ca și alte unități ale 
carbonifere și-au depășit 
producție trimestrial.

Potrivit datelor Ministerului 
cărbunelui și energeticii, în primele 
două luni ale acestui an minerii 
republicii au extras cu 130 000 to
ne de cărbune mai mult decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
1962.

SASSSAЖ

obținute".

filatelică consacrată 
cosmosului ia Tokio

12 (Agerpres).TOKIO
Cu prilejul celei de-a doua ani

versări a primului zbor al ormiluî 
în Cosmos, la 12 aprilie la Tokio 
s-a deschis o expoziție filatelică 
consacrată : cuceririi Cosmosului.

La această expoziție, organizată 
de Societatea filatelică japoneză, 
sînt prezentate 280 de mărci „cos
mice" din 27 țări ale lumii. Stf 
nesc un mare interes în rîndurilfe 
vizitatorilor mărcile sovietice care 
ilustrează succesele U.R.S.S. în ex
plorarea spațiului Cosmic.

Amănunte în legătură cu scufundarea submarinului 
nuclear american „Thresher"

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
In timp ce toate speranțele de 
regăsi în viață cele 129 de per-a

soane aflate Ia bordul submarinu
lui atomic american „Thresher", 
eare s-a pierdut în apele Oceanu
lui Atlantic, s-au spulberat, aten
ția opiniei publice, după cum a- 
nunță agenția France Presse, este 
atrasă de batiscaful „Trieste" care 
va încerca să ajungă în apropie
rea submarinului. Potrivit agenției 
France Presse, este foarte probabil 
ca submarinul „Thresher" să fi 
fost avariat de o presiune mai 
mică decît cea pe care o poate 
suporta batiscaful, 
va putea coborî în 
te o săptămînă.

Potrivit agenției
specialiștii s-au oprit Ia două ipo
teze în legătură cu starea actuală 
a submarinului. Este posibil ca apa 
să fi pătruns brusc în submarin 
în urma ruperii unui element 
portant al carcasei și în acest 
submarinul este grav avariat, 
de altă parte, dacă în carcasă

dar batiscaful 
ocean abia pes-

France Presse,

14 aprilie
I. 8,00 Sumarul pre- 

8,10 Școala și viața, 
la microfon pentru 
Ansambluri artistice 

din Valea Jiului.

putea ca nava să nu fi suferit 
decît avarii limitate. In acest caz 
s-ar fi putut stabili un echilibru 
treptat între presiunea din inte
riorul submarinului și' cea a ape
lor înconjurătoare.

Intre timp cercetările continuă. 
După cum anunță agenția France 
Presse, submarinul „Seawolf" ca
re participă la cercetările pentru 
regăsirea epavei, a comunicat că 
ar fi înregistrat prin aparatele 
sale de ascultare sunete metalice 
venind aproximativ din locul unde 
s-a scufundat submarinul „Thre
sher" pe lungimea de undă a e- 
mițătorului de alarmă al acestuia. 
Potrivit comunicațiilor submarinu
lui „Seawolf" este vorba de su
netele metalice care 
în serii de cite trei, 
al acestor zgomote 
mai la sud-est de

găsite 
urmei 

indica- 
într-a-

au fost auzite 
Punctul exact 
se află puțin 
ultima poziție

comunicată de submarinul „Thre
sher". Cu toate acestea, comand 
dantul marinei a afirmat că nu 
poate să fie vorba despre supra
viețuitori la bordul submarinuluț 
Dealtfel, anterior au fost 
piese detașate în mijlocul 
de ulei, care a dat prima 
ție că nava s-a scufundat
devăr. Un torpilor a raportat că' a 
găsit la suprafața oceanului mă
nuși galbene și roșii identice cu 
cele purtate de membrii echipaju
lui submarinului „Thresher", eare 
lucrau în sala mașinilor, precum 
și bucăți de material plastic pro
venind din anvelopa reactoruluL 

Potrivit agenției Reuter, oficia
litățile marinei sînt de părere că 
submarinul „Thresher” a putut fi 
distrus de presiunea uriașă a a- 
pelor la punctul maxim de adîh- 
cime pe care l-a atins.

im. 
eaz
Pe 
s-a

©

PROGRAMUL 
sei centrale,
9.30 Teatru 
copii, 10,30 
ale minerilor
Cîntă corul minerilor din Lonea,
11.30 Vorbește Moscova! 12,20 In
terpret de muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Melo
dii populare cerute de ascultători,
16.30 Muzică din opere de com
pozitori italieni, 17,30 Transmisiune 
sportivă, 19,35 „Melodii melodii" 
— emisiune 
Teatru la 
„Cuibul de 
lijoki, 21,20
GRAMUL II. 8,00 Melodii distrac
tive, 9,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 10,00 Cîntă Zenaida 
Pally, 11,00 Transmisiune din sala 
Ateneului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de 
„George Enescu", 14,05 Cîntă Flo
rin • Dorian, 14,30 La microfon : 
tira și umorul, 17,15 Amintiri des
pre scriitori: I. Peltz, despre G.. 
Ibrăileanu, 17,25 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 20,30 Cîntă 
Emil Gavriș, 22,00 Muzică de dans.

19,35
de muzică ușoară, 20,00 

microfon.»
piatră" de
Muzică de

Premiera : 
Hella Vuo- 
dans. PRO-

stat

Sa-

produs numai o fisură mică s-ar

Consecinf
WASHINGTON 12 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că B, 

Ketchum, director adjunct al In
stitutului Oceanografie de la Cape 
Cod, a declarat că i se pare sigur 
că o mare cantitate de radioacti-

e ri e f a s t e
se va adăuga apelor ocea- 

în regiunea în care s-a seu-
vitate 
nului 
fundat submarinul „Thresher", 
ceasta se va dispersa în apele de 
adîncime înainte de 
prafața".

a atinge su-

DAR ES SALAM. — La 11 apri
lie, Joshua Nkomo, liderul parti
dului Uniunea Poporului african 
Zimbabwe din Rhodesia de sud, 
condamnat recent de autoritățile 
rasiste la șase luni muncă silnică, 
a trecut frontiera, refugiindu-se 
în Tanganica, După cum anunță 
agenția France Presse, Nkomo a 
făcut o declarație, în care și-a 
exprimat hotărîrea de a conduce 
pe mai departe lupta poporului său 
pentru cucerirea independenței și 
a chemat populația Rhodesiei 
sud
Să 
în 
tei".

PARIS. — Guvernul 
tenționează să acorde 
Franco un credit de 1 
dolari (/50 milioane 
cezi). Acest credit, 
„Liberation" din 12 
servi la ameliorarea 
nanciare a regimului

de 
„să fie gata în orice moment 
treacă la acțiuni 
vederea cuceririi

DJAKARTA. — La invitația pre
ședintelui Sukarno, la 12 aprilie, 
Liu Șao-ți. președintele R. P. Chi
neze, și persoanele care îl înso
țesc au sosit la Djakarta. Liu Șao-ti 
va rămîne în Indonezia opt zile.

CAIRO. — La Alexandria s-a 
deschis o sesiunea, a Consiliului 
Comitetului consultativ pentru pro
blemele colaborării 
tre țările Asiei și 
crările sesiunii iau 
ile din zece țări —

R. P. Chineză, Bir- 
Japonia, Pakistan

economice în- 
Africii. La lu- 
parte delegați- 
Irak, Mali, Ma-

hotărîtoare 
indapenden-

. francez in- 
i dictatorului 
150 milioane 
franci fran- ■ 
scrie ziarul 
aprilie, va 
situației fi- 
franchist.

I

După cum anunță
50 000

roc, Indonezia, 
mania. India, 
și R.A.U.

CARACI. —
agenția Associated Press, 
de muncitori de • la căile ferate 
din Pakistanul răsăritean continuă 
greva, cetînd majorarea salariilor. 
La 10 aprilie feroviarii pakista
nezi au zădărnicit plecarea trenu
rilor de la stația terminus Chit
tagong.
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TOKIO 12 (Agerpres).
Știrea despre submarinul ame

rican „Thresher", care a dispărut 
în apele Oceanului Atlantia, s-a 
răspîndit cu iuțeală în întreaga 
Japonie, stîrnind neliniște în rîn- 
durile păturilor largi ale populației.

Ziare, posturile de radio și te
leviziune, care în ultimele zile a- 
cordă o mare atenție tratativelor 
japono-americane cu privire la an
corarea în porturile japoneze a 
unor submarine atomice ale S.U.A.. 
avertizează asupra consecințelor 
nefaste ale adoptării unor aseme
nea ■ hotărîri. In edițiile lor de joi 
seara, ziarele au acordat un loc 
considerabil acestei

„Deși submarinul 
s-a pierdut nu este 
mică, rămînerea lui
oceanului nu poate în cele din ur
mă, ' să nu implice un pericol se
rios. O dată cu distrugerea cor
pului submarinului, reactoarele a-

sursă de con- 
a apei" ' —

probleme, 
atomic care 

o bombă ato- 
in adîncurile

r *
tomice vor deveni o 
taminare radioactivă 
declară Itaru Nonaka, profesor la
Universitatea din Tokio, director 
al Institutului de fizică nucleară. 
In ziarul „Asahi" părerea acestui 
savant japonez este împărtășită și 
de alți savanti.

In legătură cu dispariția subma
rinului atomic american, membrii 
Comisiei pentru energia atomică a 
Japoniei, 
tative în 
marinelor 
porturile 
declarații 
faptul că 
avut loc 
lucidate.
păstra tăcerea.
Kiodo Țușin, se explică prin fap
tul că cercurile guvernamentale se 
tem de lărgirea continuă în Даре- 
nia a mișcării populare împotriva 
ancorării submarinelor amcrieane 
în porturile țării".

care duce cu S.U.A. 
chestiunea ancorării 
atomice americane 

japoneze, refuză să 
oficiale, referindu-șe 
împrejurările în care 

catastrofa nu au fost 
„Această tendință de 

declară

in 
facă 

la 
a 

e- 
a

agenția
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