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Pentru ca orașul 
să devină fot mai frumos

In toate cartierele din Vulcan 
continuă acțiunea inițiată de sfa
tul popular pentru înfrumusețarea 
or. ilui. In cartierul Crividia s-au 
curățit șanțurile, curțile și grădi- 
nilefe'js-au văruit pomii și s-a a- 
menajat un solar pentru copii. In 
cartierele Cacașvar, Colonia de jos 
și în Paroșerii, în incinta blocuri- 

.lor din Vulcan, ca și în centrul 
' orașului s-au amenajat zone verzi 

și s-au plantat trandafiri. Depu
tății și comisiile de femei din car
tierele Vulcanului depun o muncă 
stăruitoare de mobilizare a cetă
țenilor la întrecerea „Pentru cea 
mai frumoasă și îngrijită circum
scripție".

Printre deputății care se situea
ză în fruntea acțiunilor menite să 
înfrumusețeze orașul se remarcă 
tovarășii Pisan Anghelina, Clej 
Maria, Măruță Teodor, Hanuș 
Florica, Borodi loan, Popa Ida, 
Mihai Carol.

E. ТОМА 
corespondentă

I
De la U.R.U.M.P. pornesc 
în fiecare zi spre exploată
rile miniere ale Văii Jiului 
diferite utilaje și piese de 
schimb.

Zilele trecute, muncitorii 
uzinei au executat o co
mandă urgentă — o pom
pă de mină pentru una din 
exploatările Văii Jiului.

> Fotoreporterul nostru l-a 
I surprins pe maistrul co

munist Hebedean Ioan I, 
discutînd cu un grup de 
muncitori care au lucrat, 
la confecționarea pompei.
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IN TIMP
La 4 mai a. c. în interiorul 

puțului .principal al minei 
Dîlja a început montarea unui 
pod mobil, confecționat de 
I.C.M.M. necesar continuării 
lucrărilor de săpare. Operațiu
nile de montare au fost încre
dințate echipei de montatorl 
conduse de tov. Oprișan Ispas.

Pe stîncile Baniței
Dimineață: Soarele se înalță 

strălucitor de după crestele mun
ților, trezind la viață înteaga na
tură. începe o nouă zi de mun
că. Către orizontul superior al ca
rierei Bănița urcă voios un grup 
de tineri. Printre ei, Ionel Adrian, 

Culda Remus, 
Culda

Tcaduc

1

mare jtul superior, o foreză de 
randament perf orează găuri adinei ♦ 
de 16 metri pentru pușcarea masi
vă a stîncii. In același timp, lo
comotive Diesel transportă din 
bunchere piatra la vagoane. De 
aici pleacă convoi după convoi.
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t Timofte Vasile, 
t Șchiopu Dumitru, 

Vlase Constantin,
• lvașcu Nicolae —
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Aurel,
Petru,

toți din brigada a 
lV-a- Cu ei urcă 
și Ciobanu Ioan, 
șef de schimb, în 
timp ce șeful bri
găzii, Gheletiuc 
Alexandru, care 
este și secretarul 
organizației de ti ■
neret, se îndreptă spre magazie, 
împreună cu minerul Bile Tănase 
aleg uneltele și utilajele necesare 
lucrului.

Peste puțin timp liniștea di
mineții este spartă de loviturile 
baroaselor în blocurile de piatră-, 
de zornăitul vagonetelor ce alear
gă pe șine către rol, de duduitul 
compresoarelor. Schimbul I a por
nit asaltul stîncii de calcar. Se 
pregătesc noi transporturi către 
Hunedoara, Călan, Reșița.

...In ultimul timp, eforturile 
pietrarilor de la Bănița au fost 
mult ușurate de noile utilaje puse 
în funcțiune. Astfel, la orizontul 
mijlociu, degajările de piatră mă
runtă se fac cu ajutorul unui pu
ternic excavator și ăl cîtorva au
tocamioane basculante. La orizon-
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Munca însuflețită depusă de J 

colectivul carierei din Bănița es- t 
te viu oglindită de cifrele de pe î 

grafice : 3349 to- î 
& ne piatră livrată J 

/ gu Pgste plan în lu- ♦ 
na aprilie, iar în î

V mai — 1727 to- J 
>• -**Т£*2 ne în plus în nu- J 
лпліса ma^ z^e' * rVn • V întreaga carieră j 

se lucrează cu un J 
randament me~ i 

diu de 4,42 tone de om față de * 
3,52 tone planificat. Pînă la 12 J 
mai, brigada lui Gheletiuc Ale
xandru a dat peste plan 104 tone 
piatră de calcar de bună calitate. 
Brigada lui Kiss loan 139 tone, 
a lui Tiutiu Pompiliu 89 tone. 
Cu succese însemnate se mândresc 
și brigăzile lui Blaj Constantin, J 
Boboacă Neagu și altele. Nume * 
în ziua de 11 mai, brigada lui Z 
Blaj a dat peste plan 84 tone pia~ J 
tră, brigada IV 32 tone, briga- • 
da lui Găitănaru Mihalache 25 * 
tone. •

Aceasta este contribuția pietra- • 
rilor de la Bănița la sprijinirea j 
luptei jurnaliștilor din Hunedoara, j 
Călan și Reșița pentru mai mult ♦ 
metal. ♦
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Sporesc realizările 
minerilor aninoseni

Minerii din Aninoasa au obți
nut în perioada cafe a trecut de 
la începutul anului rezultate fru
moase în sporirea producției de 
cărbune. Datorită extinderii me - 
todelor avansate de lucru, colecti
vul minei Aninoasa și-a întrecut 
cu mult sarcinile planificate. Din 
abatajele minei au fost extrase 
peste plan în primele patru luni 
din acest an 9.993 tone de căr
bune de bună calitate, iar în pri
ma jumătate a lunii mai, brigăzi
le de mineri au extras în plus încă 
500 tone de cărbune. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut pînă 
acum sectoarele IV și I care au 
extras în afara sarcinilor de plan 
1380 tone și, respectiv. 588 tone 
■le cărbune.

=©=

Meritele brigăzii 
fruntașe

Despre brigada minerului Țari
nă Valerian din sectorul II se spun 
numai lucruri bune la exploata
rea minieră Vulcan. Buna ots 
nizare a lucrului in abațaj, folo
sirea cu pricepere a mașinilor și 
utilajului cu care este dotat locul 
de muncă, fac ca brigada să ob
țină succese importante în înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere. In |. 
mă decadă a lunii mai, bunăoară, 
membrii acestei brigăzi au extras 
peste plan 151 tone de cărbune 
de bună calitate. Randamentul 
obținut în acest răstimp-de briga
dă întrece cu 1,5 tone de cărbu- 
ne/post pe cel planificat.

---------—=ae«

Conștienți de sarcina încre
dințată, și în același timp ho- 
tărîți să vină în sprijinul mi
nerilor care lucrează la adîn- 
cirea puțului, brigada lui Opri
șan ispas a efectuat lucrările 
de montare într-un timp re
cord. In prezent circa 90 la 
sută din totalul lucrărilor pre
văzute sînt terminate.

Alături de echipa de mon- 
tatori, la executarea acestei 
lucrări s-au evidențiat sudo
rul Belgun loan și lăcătușul 
Gali Iuîiu.

M. CALIN 
corespondent

LA MINA ANINOASA

№№i|iit le Iihiălă ire a tiiilllii ріошііеі 
trebiie folosi e din plin!

Calitatea producției — 
obiectiv principal 

ai întrecerii socialiste

Pentru minerii aninoseni, aa 
de altfel și pentru celelalte co
lective ale minelor Văii Jiului, 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui constituie un obiectiv 
principal al întrecerii socia
liste. In anul trecut ei au a- 
cumulat o experiență valoroa
să în această privință. Pentru 
calitatea bună a cărbunelui 
extras, mina Aninoasa a pri
mit în anul trecut bonificații 
de peste 1.000.000 lei.

Dezbătînd sar
cinile de plan pe 
1962, colectivul 
minei Aninoasa 
s-a angajat să 
lupte pe toate
căile pentru a extrage cărbu
ne de calitate. Acest lucru 
însă nu a fost confirmat de re
zultatele obținute în lunile ia 
nuarie, februarie și martie, 
cînd procentul de cenușă în 
cărbunele extras a depășit pe 
cel planificat în medie cu 2,2 
la sută, fapt pentru care ex
ploatarea a fost penalizată cu 
3455 tone de cărbune. Penali
zarea respectivă a adus pier
deri la prețul de cost în valoa
re de 418.000 lei. In această 
perioadă nici un sector nu,s-a 
încadrat în procentul admis 
de cenușă.

Sectorul I, de- pildă, з fost 
penalizat cu 1.124 tone de căr
bune. Din această cauză sec
torul a rămas sub plan pe pri
mul trimestru. In același timp 
multe brigăzi au rămas în ur
mă, din cauza producției șter
se pentru conținutul mare de 
cenușă.

Toate acestea dovedesc că 
minerii de la Aninoasa, pe 
lingă unele greutăți condițio
nate de zăcămînt, au neglijat 
problema calității, s-au ocupat 
mai mult numai de îndeplini
rea planului de producție 
Maiștri mineri, conducerile 
sectoarelor nu s-au străduit 
suficient pentru a îndruma și 
controla felul cum brigăzile 
de mineri aleg șistul la locul 
de muncă, nu au insistat asu
pra folosirii posibilităților de 
reducere a procentului de ste
ril din producția extrasă. A-

ceeași neglijență au manifes
tat-o față de calitate și sec
țiile sindicale ale sectoarelor. 
Ele nu au dus o muncă susți
nută de masă privind îmbu
nătățirea calității prod ucției, 
iar organizațiile de bază nu au 
îndrumat și controlat îndea
juns activitatea acestora. Așa 
s-a întîmplat că în multe a- 
bataje, concomitent cu cărbu
nele, au fost încărcate în va- 
gonete cantități mari de steril, 

că multe brigăzi, 
nu au dat 
atenție alegerii 

șistului vizibil 
la locul de mun
că. In același

timp, podirea unor abataje a 
fost făcută defectuos, fapt ce 
a favorizat amestecul cărbu
nelui cu sterilul. De asemenea, 
pușcarea selectivă nu s-a a- 
plicat peste tot unde se putea.

O altă deficiență a fost a- 
ceea că Ia banda de clâubaj 
unde șistul poate fi ales în bu
nă măsură, a fost plasat să 
lucreze numai un singur mun
citor care nu putea face față 
acestei sarcini. De acest lucru 
se face vinovată conducerea 
sectorului VI în a cărei răs 
pundere este banda respectivă 

Această stare de lucruri, deși 
cu intîrzîere, a dat de gîndi' 
conducerii minei, comitetului 
de partid. Intr-o consfătuire 
de producție s-au analizat de
ficiențele existente și s-au sta
bilit măsuri pentru remedierea 
lor, pentru îmbunătățirea ca
lității producției. Măsurile pro
puse nu sînt noi; majoritatea 
au fost aplicate cu succes în 
anul trecut, dar a fost negli
jată aplicarea lor în primul 
trimestru din 1962.
' In cadrul măsurilor luate, 

s-a insistat îndeosebi asupra 
întăririi preocupării maiștrilor 
mineri și celorlalte cadre teh
nice față de problema calitățiț.

C. DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

..............—-w .. ■■

(Continuare în pag. 3-a)

De curînd în incinta minei Uricani a apărut 
un nou grafic menit să reflecte rezultatele ob
ținute în întrecerea socialistă de harnicii mi
neri de aici Zilnic, prin fața graficului se pe
rindă zeci de mineri pentru a urmări rezulta
tele obținute 'de sectorul sau brigada din care 
fac parte.

IN CLIȘEU: Minerul Rudi Constantin, șeU 
de schimb din brigada lui Sorescu Constantin, 
împreună cu ortacul său, ajutorul miner Popa 
Teodor, urmărind cifrele de pe graficul între-* 
cerii socialiste de la E. M. Uricani.
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DIN FIER VECHI - OTEL NOU!
O sarcină de onoare 

în fafa tineretului
La întrebările unui redactor 

al ziarului nostru cu privire la 
aportul tineretului Văii Jiu
lui la acțiunea de colectare a 
fierului vechi, tovarășul Mun- 
teanu loan, șeful centrului 
I.C.M. din Petroșani, ne-a răs
puns următoarele :

— Fierul vechi este piinea 
cuptoarelor oțelăriilor. Acest 
lucru este înțeles și de tinerii 
din Valea Jiului. Dovadă — 
participarea lor entuziastă la 
colectarea fierului vechi. In 
cursul anului trecut tinerii au 
contribuit la realizarea planu
lui de colectare a fierului 
vechi cu aproape 3000 tone. In 
acest an, tinerii Văii Jiului au 
colectat și expediat, de ase
menea, peste 920 tone de fier 
vechi spre oițelăriile țării. Me
rită evidențiați îndeosebi ute- 
iniștli de la U.R.U.M.P., mina 
și preparația Lupeni, Uzina e 
lectrlcă Vulcan, termocentrala 
Paroșeni și preparația Petri la.

Sarcinile care ne stau în fa
ță sînt mari. In acest an pla
nul de colectare a metalelor 
pe I.C M. Petroșani s-a mărit 
cu cca. 30 !a sută. In prima 
perioadă a anului, din cauza 
intemperiilor, sarcinile noastre 
de plan nu au fost realizate 
în întregime. Urmează deci să 
recuperăm pierderile de pînă 
acum, să punem la dispoziția 
oțelăriilor cantitățile de fier 
vechi necesare. Dar unele or
ganizații U.T.M. din localită
țile bazinului nostru carboni
fer nu au acordat toată aten-

Tineri ininlaii 
io telettarea! erolai vechi

VlLCU VIRGIL 
sectorul ѴПІ mina Lupeni

ția acestei importante acțiuni 
patriotice, in primele patru 
luni din acest an organizațiile 
U.T.M. de la mina Lonea și 
din orașul Vulcan au predat 
abia 17, respectiv, 9 tone de 
fier vețhi. Nici la minele Ani- 
noasa, Uricani șl Petrila nu 
s-au obținut rezultate mulțu
mitoare. Ori, la aceste exploa
tări, ca dealtfel în toate uni
tățile Văii Jiului, există re
zerve importante de fier vechi.

— In ce direcție considerați 
necesar să fie îndreptată a- 
tenția tinerilor pentru a și 
spori realizările în colectarea 
fierului vechi.

— Consider că tinerii din 
întreprinderi, uzine și de pe 
șantierele de construcții ale 
Văii Jiului pot aduce o con
tribuție însemnată la colecta
rea fierului vechi prin desco
perirea și punerea în valoare 
a resurselor ce există la fle
care loc de muncă, a deșeuri
lor și a pieselor degradate, a 
tuturor metalelor neutilizabile. 
Ținînd cont de specificul Văii 
Jiului, resursa principală de 
fier vechi sînt galeriile din a- 
dîncurile minelor. Pe galerii 
se găsesc tuburi, șine, scocuri 
și alte materiale degradate. 
Prin valorificarea resurselor 
din subteran există toate po
sibilitățile pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin în colec
tarea fierului vechi. Există însă 
mari cantități de fier vechi 
neadunate și la suprafață» ca 
de pildă în ‘jurul puțului Piscu 
de la Aninoasa, în jurul puțu
rilor Victoria și Ileana din 
Lupeni. La Lonea și Uricani, 
pe lingă liniile ferate stau 
răsturnate vagonete degradate, 
iar de-a lungul funicularului 
Aninoasa—Petrila sînt arun
cate bucăți de cabluri meta
lice neutilizabile, cupe de fu
nicular etc. Transportarea a- 
restora la rampele de încăr
care sau la alte locuri accesi
bile — iată o acțiune pe care 
tinerii ar putea-o întreprinde. 
Tinerii din școli pot între
prinde și ei acțiuni pentru co
lectarea fierului vechi prin 

cartiere, Îndeosebi în Petroșani, 
Lupeni și Vulcan.

Să' facem ca' din bazinul nos
tru carbonifer să pornească cit 
mai multe trenuri cu fler vechi 
spre centrele siderurgice ale 
țării I

»♦♦♦♦♦♦♦«»•♦♦»♦»♦•♦♦♦»♦♦♦♦♦•»*•****♦*****«•••*•*••*••••

MORAR NICOLAE 
sectorul I mina Petrila

FABIAN IOSIF 
U.R.U.M.P.

0 acțiune rodnică
Comitetul U.TM. al minei Lu- 

pcn! a organizat in ziua de 13 mai 
o acțiune de colectare a fierului 
vechi din incinta exploatării.

Bucurîndu-se de participarea en
tuziastă a elevilor din anii I, II 
și III de la Ștoala profesională din 
Lupeni, în frunte cu maistrul Ora- 
vetz Petru și educatorii Ioana Be- 
noni și Drăgulescu Emil acțiunea 
s-a soldat cu strîngerea a peste 
25.000 kg. fier vechi din incinta 
exploatării.

Tinerii participant! la această 
acțiune patriotică au muncit cu 
entuziasm. Dintre ei s-au eviden
țiat în mod deosebit Mărcuș h 
sif, Luca Nicolae. Vîlceanu Du
mitru și Faur Teofil. elevi din n 
nul I., Anițescu Aristică din anul 
II, Fekete Francisc, Bodea loan, 
Spătaru Vasile și Toma Vasile din 
anul ПІ.

Două acfiuni — 10 tone
Mobilizați de organizația U.T.M., 

tinerii din sectorul de rambleu al 
minei Aninoasa au întreprins zi
lele trecute două acțiuni de colec
tare a fietului vechi. Cu acest 
prilej, ei au colectat și expediat 
spre oțelării peste 10.000 kg. de 
fier vechi. S-au evidențiat tinerii 
Prața Elena, Hoțea Maria, Ciulei
Fănică, Costache Vasile și alții.

Ppeocupape pepmanentă 
a tinepilop enepgeticieni

Alături de realizările de sea
mă pe care le obțin în proce
sul de producție, tinerii de la 
Termocentrala Paroșeni desfă
șoară o activitate rodnică pen
tru colectarea fierului vechi.

Pentru ca această însemnată 
acțiune patriotică să cuprindă 
întregul tineret, organizațiile 
U.T.M. din uzină desfășoară o 
muncă politică și organizato
rică permanentă.

încă din toamna anului tre
cut, colectivul uzinei noastre 
se numără printre cele frun
tașe pe regiune in colectarea 
fierului vechi. In perioada care 
a trecut din acest an, realiză
rile noastre în colectarea fie
rului vechi sînt de asemenea 
însemnate. Față de 20.000 kg. cît 
ne-am angajat să colectăm în 
trimestrul i al anului, tinerii din 
termocentrală au expediat o- 
țelăxâilor peste 50.000 kg. fier 
vechi. In cursul lunii aprilie 
tinerii energeticieni au parti
cipat cu și mai mult avint la 
acțiunea de colectare â fieru
lui vechi. Ei au trimis oțelă- 
riilor alte 24.370 kg. fier vechi.

Participarea activă a tine
rilor la colectarea fierului 
vechi este rezultatul muncit

I
ln luna aprilie tinerii de I 
la mina Vulcan au colec- ; 
tat însemnate cantități de 
fier vechi care a fost depo- < 
zitat la rampa de încărca- ;

re. După cît se vede însă, s 
tovarășii de la I.C.M. Pe- < 
troșani n-au luat nici pină ? 
acum măsuri pentru ca s 
fierul vechi să fie expediat < 
spre oțelării.

Iată, în clișeu, una din 5 
j grămezile de fier vechi a- s 
i dunate în incinta minei < 
с1 Vulcan care nu a luat încă > 
S drumul spre oțelării.
politico-educative desfășurată 
de organizațiile U.T.M.

Pentru a organiza cit mai 
temeinic acțiunile de colecta - 
re a fierului vechi, comitetul 
U.T.M. din uzină întocmește 
lunar planuri de acțiune în 
care sînt prevăzute sarcini con
crete pe organizații de bază.

Participînd săptămînal la 
acțiunile de colectare a fieru
lui vechi, tinerii din brigăzile 
de muncă patriotică conduse 
de tov. Farcău loan, Deoancă 
Ioan și ispas Constantin au 
predat în cursul lunii trecute 
16.000 kg, 2160 kg. și, respec
tiv, 6.215 kg. fier vechi.

Comitetul U.T.M. din termo
centrală se va strădui să-și 
îmbunătățească continuu mun
ca în rîndul tinerilor asigurînd 
mobilizarea lor la realizarea 
sarcinilor ce stau în fața uzi
nei.

M. BĂDIȚĂ 
secretarul comitetului U.T.M. 

termocentrala Paroșeni
.....- =

І NTR-0 DUPĂ-AMIAZĂ
După ce stabiliră cind vor 

întreprinde acțiunea de colec - 
tare a fierului vechi, cei doi 
tineri, Cutucă Vasile, secreta 
rul organizației de bază U.T.M. 
din secția exploatare a uzinei 
electrice Vulcan și Rîmboi Ni
colae, responsabil cu munca 
patriotică in cadrul secției, se 
îndreptară spre casă. La des 
părțire Cutucă ținu să-i re
amintească încă odată lui N1 
colae :

— Să mobilizați toți tinerii 
din secție l

— Nici o grijă — îi răspunse 
acesta.

...Un sunet prelung anunță 
sfîrșitul lucrului in schimbul 
înțîi. După ce făcură ordine ia 
locurile unde lucraseră, tinerii 
se îndreptară gălăgioși spre 
curtea uzinei. Aici ei erau aș
teptați de tovarășul Rîmboi 
Nicolae. Nu peste mult timp 
veni șl Cutucă Vasile cu încă 
cîțiva tineri.

— Au venit toți băieții ? - 
Întrebă el pe Rîmboi Nicolae.

— Da I Sîntem 32.
Tinerii se avîntară la lucru. 

Care mai de care, să strîngă 
cît mai mult fier. Bucăți mari

Ce se poate produce 
dintr-o toaă de fier 

veehi
Pentru a ne da mai bine seama 

de ceea ce se poate obține din 
fierul vechi pus la dispoziția uzi
nelor siderurgice, sint suficiente ur
mătoarele exemple. Din fiecare 
tonă de fier vechi, cu adausul de 
fontă de furnal, se pot obține :

2 tone de oțel de calitate, din 
care se poate produce 1,5 допе de 
laminate diferite.

Din două tone de oțel ali- 
tate se pot produce de asenjjftnea :

20 stâlpi de mină hiătăulici 
pentru susținerea abatajelor, sau

62 ciocane de abataj, sau
46 grinzi spedale pentru arma

re. sau
4 trolii de 5,5 kW, sau
4 cărucioare de mină, sau

51 bucăți scaune de transportor, 
sau

68 bucăți tuburi de aerai de 2 
metri, sau

40 aragaze cu butelii.
_=©=_

DEȚINĂTORII DRAPELULUI 
DE FRUNTAȘI

Tinerii de la preparația Lupeni 
dețin, de aproape un an, drapelul 
roșu de organizație U.T.M. frun
tașă în colectarea fierului vechi. 
In acest an ei s-au angajat să ex
pedieze spre oțelării le hunedorene 
300 tone de fier vechi. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M. ei au co
lectat 130.000 kg. fier vechi, 
realizând astfel aproape . ju
mătate din angajamentul loț ma
nual. O contribuție deosebită ăi 
această realizare au adus-o tinerii 
din secția transport, în frunte cu 
tov. Stanciu Constantin, secretarul 
organizației U.T.M.

FLOREA FLORIAN i 
corespondent I

și mici făceau să crească rol 
mai mult grămada de fler 
vechi.

După cîteva ore, munca s -a 
încheiat. Tinerii au lucrat cu 
însuflețire. In după-amlaza a- 
celei zile ei ău colectat 10.000 
kg. de fier vechi. Printre cei 
evidențiați se numără tinerii 
Florea Cornel, Evese Tranda 
fir, Nicula loan, Rotaru Nico
lae și mulți alții.

Tinerii de la uzina electrică 
Vulcan s-au angajat ca în a- 
eest an să trimită oțelăriilor 
30 de tone fier vechi. Mobili
zați de organizațiile U.T.M. de 
secții ei și-au realizat și de
pășit cu mult angajamentul. 
De la începutul anului, tinerii 
au expediat oțelăriilor aproa
pe 80.000 kg. de metale vechi, 
din care cea mai mare canti
tate a fost colectată de tinerii 
din secția exploatare s; din 
secția AC.R.E.V.

Fierul vechi e piinea <.țelă- 
riilor. Din el se obține oțel, la
minate.

Comitetul U.T.M. pe uzină 
șl-a propus în acest scop să 
intensifice și mai mult aceas
tă acțiune.



Cetatea studențească 
a Petroșanîului

Noua și eleganta clădire a laboratoarelor Institutului

Căminul studențesc dat în folosință nu de m»lt

< , ’ s Sala de sport

Corpul de învățămînt al Institutului de mine.

Sînt puțini ani de cînd vaca- \ 
bularul petroșănenilor s-a îmbo- S 
gățit cu o nouă expresie: Insti- 4 
tutui de mine. S

Cuvînt cu o semnificație ad'tn- ) 
iă. El arată că orașul nostru a ? 
devenit un centru universitar, un- e 
de se pregătesc cadre cu studii / 
superioare pentru întreaga indus- ? 
trie minieră din țară.

Pentru pregătirea viitorilor in- S 
gineri ai industriei noastre minie- ' 
re, pe dealul ce domină orașul ) 
s-a construit o adevărată cetate f 
studențească. Aici au fost create ■? 
t/oate condițiile de învățătură și i 
de trai necesare celor cca. 1000 \ 
de studenți care frecventează ') 
cursurile. Anul trecut a mai fost s 
dat aici în folosință un cămin ,j 
studențesc cu 330 locuri, iar anul ) 
acesta se va da în folosință noul ? 
grup de laboratoare, noul arnfi- ț 
teatru- Paralel cu construirea a- 
cestor obiective se pavează strada \ 
Institutului, se amenajează trotua
re.

Pe lotul de construcții de la 
Institut condus de ing. Barmes 
Helmut lucrează mulți muncitori 
harnici: zidarii din brigăzile con
duse de tov. Froșt Ștefan, dulghe
rul Grener Matei, fierar-betonis- 
tul Ciungulescu Marin, instalato
rul Vas iu loan. Pînă acum, cons
tructorii lotului au ridicat cons
trucția și executat finisajele la 
grupul de laboratoare, dar întâr
zie nejustificat predarea în folo
sință a clădirii.

La noul grup al amfiteatrului, 
lucrările de construcții sînt încă 
rămase în urmă față de graficul 
de execuție. Mai sînt de betonat 
două planșee, stâlpi de rezistență, 
nu s-a trecut încă la construcția 
părții de legătură cu corpul de 
învățămînt.

Cum se poate lichida rămînerea 
în urmă la acest obiectiv, pentru 
respectarea termenelor de predare? 
Numai prin organizarea lucrului 
brigăzilor de dulgheri, fierari-be- 
tonițti, instalatori, săpători și be~ 
tomști pe trei schimburi. Montarea 
a circa 10 reflectoare puternice 
pentru crearea iluminației necesare 
lucrului în timpul nopții, buna a- 
provrzionare a șantierului cu ma
teriale sînt de asemenea măsuri 
de primă necesitate pentru avan
sarea lucrărilor.

Conducerea trustului de cons
trucții din Deva, care pînă acum 
a manifestat puțin interes față, de 
acest șantier, are obligația să ia 
măsuri hotărîte pentru ca acest 
obiectiv important — amfiteatrul 
Institutului — să fie terminat pînă 
la începerea anului de învățămînt.

ȘT. МШАІ
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R E F E
Ușa era întredeschisă și din aală 

se auzea o Melodie bine cunoscută, 
îndrăgită pretutindeni. Se cînta 
„Valurile Amurului".
, In fața a aproape 80 de per
soane, femei și bărbați, dirijorul 
urmărea notele pe partitură. Din 
cînd în cînd se adresa coriștilor : 

— Vă rog încă odată de la 
capo...

Aceeași melodie, reluată din nou. 
Și de fiecare dată ceva nou, fer
mecător...

Se auzi din nou bătaia baghe
tei.

— Bașii puțin mai încet, mai 
mult în murmur.

Privirea dirijorului se opri asu
pra unuia dintre tenori. I se păru 
că vrea să spună ceva. Văzînd că 
nu îndrăznește, dirijorul interveni :

— Bad Vaier n-am dreptate ?
— Ai, nici sopranele să nu nc 

acopere...
Toți își îndreptară privirile 

spre cel care vorbea și tl aprobată. 
De altlfel, tenorul despre care es
te vorba e și veteranul corului.

In pauză, ca de obicei, se încing 
discuții. De data aceasta pensio
narul Bistrian Vaier, cel mai vechi 
corist le povestea :

...Corul minerilor din Lupeni — 
după cîte îmi amintesc — a luat 
ființă prin 1924. La toate serbă
rile muncitorești noi eram prezenți 
și cîntam pentru mineri. De multe

CĂRȚI NOI
Note h іш tio Japoaia

de K. Simonov
Colecția „in jurul lumii"

Rod al cercetării atente șl 
pasionate a tradițiilor și noi
lor tendințe ce se desprind din 
arta populară japoneză, asu
pra căreia scriitorul s-a aple
cat cu multă sensibilitate in 
timpul șederii sale in această 
țară, cartea „Note de drum din 
Japonia" ne dezvăluie geniul 
poporului, саге a știut să ri
dice simplitatea la treapta de 
ideal al frumuseții.

Relevlnd tocmai această tră
sătură caracteristică creației 
populare de orice gen: arhi
tectură, sculptură in lemn și 
tn os, pictură pe porțelan, K. 
Simonov ne conduce pașii 
printr-o lume de comori ne
pieritoare, al cărei făuritor 
este omul simplu, omul din 
popor.

„Note de drum din Japo
nia" este o valoroasă lucrare 
a talentatului scriitor sovietic, 
din care se 'degajă farmecul 
noutății șl un colorit specific 
țării de la poalele muntelui 
Fuji.

ЙІІН u tM
de C. Nisipeanu

Tinerii cititori se vor intllni 
în paginile cărții cu poezii 
profund legate de problemele 
actualității.

Modest, delicat și sensibil, 
poetul militează pentru idea - 
lurlle epocii noastre, a con
struirii socialismului și comu 
nismulul.

Ciclul „OGLINDA ZILELOR 
DE NEUITAT” cuprinde ecouri 
ale primilor ani de putere 
populară (1944—1949); „O-
GLINDA UNUI ÎNCEPUT DE 
ORA" vorbește tinerilor citi
tori despre începuturile con
strucției socialiste; „OGLINDA 
NOPȚILOR OU STELE" ne a- 
rată un visător și Îndrăgostit 
in versuri tandre, pline de că! - 
dură umană: „OGLINDA VII
TOARELOR IZBÎNZI" este un 
ciclu închinat luptei pentru 
pace șl celei antlimperialiste, 
inmănunchind poeme cu re
zonanță gravă, patetică: ,.O- 
GLINDA VISELOR CE SE-M- 
PLINESC" slăvește primele 
zboruri in Cosmos, al căror 
martor entuziast este poetul.

„CARTEA CU OGLINZI" 
este mărturia Încrederii unui 
poet măi virstnic in om și in 
epoca minunată pe care o 
trăim.

T I Ț I
ori, nemîncați, obosiți de trudă, ne 
prezentam pe scenă și făceam ca; 
frunțile minerilor să se mai des-f; 
arețească, să mai uite de necazuri^ 
sau îi îndemnam la luptă. Aveam 
și satisfacții. Și acum le am. Deși i 
sînt pensionar, îmi pare că vocea 
mi-e tinără. Pînă mai pot, nu mă 
las I

Cei prezenți își ocupară fiecare 
locurile și repetiția fu reluată.

Da data aceasta se simțea par
că mai multă siguranță în inter
pretare. Vocea cristalină a sopra~: 
nei Pop Maria, susținută de Suciu 
Maria, Ghizela Olivia și Tifrea 
Ilia, de tenorii Bistrian Vaier, Ar
delean Liviu și Colda Dumitru, te 
purtau parcă pe valurile marelui 
fluviu се-și mînă apele spre Pa
cific...

Bogdan Gheorghe, muncitor la 
atelierul mecanic al minei părea 
oarecum mai timid. De fapt e cel 
mai tînăr corist. Dirijorul Mircea 
Vasilc îi făcea semne încurajatoare 
și vocea lui devenea mai sigură.

Deși era doar o repetiție, aveai 
impresia că corul minerilor din 
l upeni prezintă un spectacol în fața 
publicului. Aceasta o dovedea se
riozitatea și siguranța cu care co
rul interpreta eîntec după cân
tec.

La sfîrșitul repetiției dirijorul 
Mircea Vasile, care de fapt este și 
muncitor miner ne-a spus :

— In repertoriul actual am in
trodus mai multe cîntece, între 
care „Te iubesc țara mea" de Kir-: 
culescu, „Aria lui Adam" din o- 
pera Vinzătorul de păsări de Tze- 
ler, „Cîte fete sînt în sat" de- 
м. N. Spiroiu și „Valurile Amu- 
murului". Vrem să îmbogățim re
pertoriul și să prezentăm în fața mi. 
nerilor un program cît mai bogat...

Corul minerilor din Lupeni a« 
o veche tradiție. Alături de pen
sionari, printre artiștii amatori mai 
pot fi găsiți muncitori, muncitoare 
și intelectuali care împreună se 
străduiesc să ducă mai departe 
tradiția care s-a încetățenit cu a- 
proape 40 de ani în urmă la Lu
peni.

Și reușesc în bună măsură. Do
vadă sint zecile de spectacole care 
le prezintă in fața minerilor din 
Lupeni și din celelalte localități 
ale Văii Jiului. Acum artiștii a- 
matori lupeneni pregătesc un nou 
repertoriu pe саге-l vor prezenta 
în curînd pe scena clubului din 
Lupeni. Cu siguranță câ și de da
ta aceasta vor culege aplauzele mi
nerilor și muncitorilor în fața că
rora se pregătesc să prezinte un 
nou program.

F. GRIGORȚSANU

fcrQ.TT- ■

Posibilitățile 
de îmbunătățire 

a calității producției 
trebuie folosite din plin !

(Urmare din pag. l-a)

Munca mai susținută depu
să in acest sens in ultima vre
me nu a intîrziat să-și arate 
roadele. în luna aprilie calita
tea cărbunelui extras s-a Îm
bunătățit, procentul de cenuș# 
a fost mai mic decit cel pla
nificat cu 0,2 la sută, exploa
tarea primind bonificații fizi
ce de 582 tone de cărbune, 
cantitate ore a sporit și mai 
mult producția extrasă peste 
plan. In prima decadă a lunii 
mai, procentul de eenușă in 
cărbune este corespunzător. 
Totuși, colectivul minei Ani- 
noasa trebuie să se străduias
că și mai mult pentru a îm
bunătăți continuu calitatea 
producției, pentru a se ridica 
la nivelul anului trecut cind 
a fost fruntaș in această pri
vință. s-a dovedit că posibi
lități sint. Este deci necesar cal 
aceste posibilități să fie folo
site cit mai intens.
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Interviul acordat de G. Titov 
T.A.S.S.agenjiei

MOSCOVA 16 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al agenției TASS, 
după înapoierea din S.U.A. un
de a participat la sesiunea Comi
tetului internațional pentru cerce
tarea spațiului cosmic, cosmonautul 
sovietic G'erman Titov a declarat 
că. colaborarea internațională în 
Cosmos poate fi efectuată în pre
zent în domeniul legăturilor pri 
radio. Legătura prin radio cu pă- 
nlîntul nu a fost stabilită în toate 
sectoarele zborului astronautului 
american Glenn. In acest caz, sta
țiile sovietice puteau fi de folos, 
a spus Titov.

După părerea lui Gherman Ti
tov, mai există multe probleme de 
perspectivă pentru colaborarea in
ternațională în Cosmos. Știința so 
vietică se ocupă cu studierea lor. 
Programul științific al celor 
sateliți sovietici „Cosmos", 
sați in ultimul timp, prevede 
dîetea centurilor de radiații, 
menii de știință din diferite
ar putea face un schimb de păreri 
și să accelereze totodată descope
rirea tainelor acestor centuri.

Titov a spus că stabilirea unei

trei 
lan- 
stu- 
Oa- 
țări

icgături generale prin radio la 
distanțe foarte mari, pronosticurile 
asupra stării timpului, constituie 
de asemenea probleme de perspec
tivă.

Titov a subliniat că în timpul 
convorbirilor cu Glenn, ei au vor
bit despre ceea ce ar putea oferi 
științei eforturile unite ale U.R.S.S. 
și S.U.A. în domeniul studierii 
Cosmosului.

Titov a fost întrebat dacă re
centa lansare a celor trei sateliți 
sovietici poate fi considerată drept 
preludiu la noi zboruri cosmice. 
Gherman Titov a răspuns „Știința 
nu stă pe loc. Intr-o anumită mă
sură totul este un preludiu la ceva 
mai important. Consider că sate
liții au fost de mare folos în stu
dierea Cosmosului".

Referindu-se la impresiile din 
că'ătoria în S.U.A., Titov a subli
niat că poporul american aprecia
ză la înaltă valoare realizările 
științei sovietice în explorarea 
spațiului cosmic. „Cuvintele calde, 
salutările, telegramele și scrisorile 
cordiale, darurile pe care le-am 
primit, sînt o dovadă grăitoare”.

LENINGRAD. — La 15 mai 
a sosit la Leningrad Pierre Salin
ger, secretarul pentru problems 
presei al președintelui S.U.A.

In cursul zilei P. Salinger a vi
zitat orașul. El a fost, în special, 
la uzina de construcții metalice, 
unde, s-a interesat de procesul de 
producție.

In cinstea lui Pierre Salinger a 
fost oferit un dejun.

Miercuri dimineață oaspetele a- 
merican pleacă la Kiev.

D. Rusk, secretarul 
S.U.A.

Cu acest prilej a fost discutată 
problema laoțiană.

WASHINGTON. — La 15 mai 
la Washington a avut loc întreve
derea între A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., și

=©

NEW YORK. — Influentul 
ziar american „Christian Science 
Monitor", care apare la Boston, 
referindu-se la situația din Laos, 
scrie că „Statele Unite ar trebui 
să învețe de pe urma evenimen
telor din Laps, că nu este de aș
teptat ca asiaticii să lupte cu efi
ciență pentru un guvern nepopu
lar. Statele Unite au făcut greșeala 
de a acorda un ajutor deplin unei 
dictaturi care se teme de popor și 
care tinde să reprime opoziția 
politică printr-un sistem poliție
nesc rigid".

Іигі Gagarin 
s-a înapoiat la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite i

La 15 mai primul cosmonaut 
Iuri Gagarin s-a înapoiat la Mos
cova, venind din Austria.

Pînă în prezent cosmonautul a- 
proape că a înconjurat planeta de 
două ori. Dacă s-ar aduna toate 
călătoriile de prietenie pe care le-a 
întreprins în curs de un an în 
numeroase țări s-ar obține o dis
tanță aproximativ egală cu drumul 
parcurs în Cosmos de nava „Vos- 
tok-l“.

PARIS. — Corespondentul agen
ției France Presse transmite din 
Kuala Lumpur că Malaya s-a de
clarat „dispusă să furnizeze Viet
namului de sud arme și echipament 
militar". Potrivit relatărilor cores
pondentului, un purtător de cu- 
vînt al guvernului malaiez a de
clarat la 15 mai că un grup de 
ofițeri sud-vietnamezi 
instruiți în Malaya în 
boiului în junglă.

au și 
tactica

A.N.P.HAGA. 
latează că 
lația Olandei s-a cifrat 
11.756.898 de locuitori.

fost 
răz-

re— Agenția 
la 1 aprilie 1962 popu-

Olandei ia

Vizita delegafiei de partid și guvernamentale 
sovietice în R. P. Bulgaria

și guvernamentale sovietice primit 
cu ovații furtunoase de partici- 
panții la miting.

După miting oaspeții sovietici 
au vizitat nava petrolieră „Nebit 
Dag“ cu un deplasament de 4.000 
de tone care se construiește la co
manda Uniunii Sovietice precum 
și una din secțiile uzinei. N. S. 
Hrușciov s-a întreținut cu mun
citorii, inginerii s-a interesat de 
producție.

Au fost vizitate apoi stațiunile 
balneare de pe litoralul Mării 
gre.

din

VARNA 16. De la trimisul spe
cial al Agerpres :

In cea de-a treia zi a vizitei în 
Bulgaria, delegația de partid și 
guvernamentală sovietică, în frun
te cu N. S. Hrușciov a vizitat 
Uzina de construcții și reparații 
navale „Gheorghi Dimitrov"
Varna. In curtea uzinei a avut loc 
un miting. Oaspeții sovietici au 
fost întîmpinați cu căldură de mii 
de muncitori și funcționari. A luat 
cuvintul, T. Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar.

A vorbit apoi N. S. Hrușciov, 
conducătorul delegației de partid

----------------- Q

Ne-

In Algeria situația continuă 
să rămmă

ALGER 16 (Agerpres).
Activitatea criminală a bande

lor fasciste ale O.A.S. continuă 
să facă noi victime în rîndul popu
lației pașnice algeriene. Potrivit 
relatărilor corespondentului din Al
ger al agenției France Presse, te
roriștii din O.A.S. în cursul zilei 
de 15 mai au căutat să marcheze 
ziua începerii procesului căpeteniei 
fasciste a O.A.S., Salan, prin noi 
crime. Ziua de marți arată cores
pondentul, a fost una din cele mai 
sîngeroase zile după încetarea fo
cului în Algeria.

Bilanțul ei s-a ridicat la 61 de 
morți și 26 de răniți din rîndurile 
populației musulmane.

Ca și în zilele precedente orașul 
Alger a fost ținta celor mai pu
ternice atacuri ale ultracolonialiș- 
tilor. In plină zi în centrul Al
gerului bande de fasciști ai O.A.S., 
îmbrăcați în uniforme ale parașu- 
tiștilor francezi au deschis focul 
asupra tuturor trecătorilor.

Crimele sîngeroase ale bandelor 
O.A.S. provoacă o vie mînie în 
rîndul celor mai largi cercuri de
mocratice din Franța. Pe adresa 
președintelui Franței, de Gaulle,

încordată
sosesc zilnic sute de petiții care 
să se pună capăt activității tero
riste a O.A.S. La 14 mai 3.000 de 
consilieri municipali, primari și a- 
jutori de primari au trimis guver
nului francez o petiție în care cer 
„lichidarea imediată a O.A.S. și 
epurarea armatei și a aparatului 
administrativ de elementele anti- 
republicane".

cer

©

Mișcarea grevistă 
în Anglia

16 (Agerpres).
300 de macaragii, e-

LONDRA 
La 14 mai 

lectricieni și alți muncitori din por
tul Southampton au declarat gre
vă în semn de protest împotriva 
încercărilor administrației • de a în
răutăți condițiile de muncă.

De asemenea, a fost declarată 
o grevă la docul londonez „Re
gent Canal". Un număr de 400 de 
docheri au refuzat să reia lucru’ 
atîta timp cît nu vor fi reprimiți 
tovarășii lor concediați de aAi- 
nistrație.

Peste 100 de șoferi de la uzina 
din Swinton de lîngă Manchester, ' 
aparținînd societății „British Oxy- 
gen“, au încetat lucrul, cerînd re
ducerea zilei de muncă. Greviști
lor li s-au alăturat 500 de mun
citori ai întreprinderilor din Traf- 
ford-Park (Manchester) ale acele
ași societăți.

Continuă greva a 400 de mun
citori de pe șantierul de construc
ție al uzinei petrochimice din Bag- 
lan-Bee în apropiere de Port- 
Tălbot (Glamorganshire), aparținînd 
societății „Petrochemical".

Opinia publică braziliană condamnă, 
acțiunile agresive

RIO DE JANEIRO 16 (Ager
pres).

Opinia publică braziliană con
damnă acțiunile agresive ale Sta
telor Unite în Laos. Mai multe 
ziare braziliene critică aspru ac
țiunile Statelor Unite care, fără să 
țină seama de voința altor po
poare, caută să provoace un nou 
război în Asia de sud-est.

Situația din Asia de .sud-est, 
scrie Eduard Baibli, comentatorul 
ziarului „Gazeta 
„care s-a creat ca 
națiunilor S.U.A.,

ale S.U.A. în LacV
/ .

Iul serios de recrudescență a unui 
război general în această parte a 
lumii". „Politica de pe poziții de 
forță și folosirea infanteriei ma
rine sînt perimate, subliniază Bai- 
bli. Astăzi nu se mai pot repeta 
încercările de invazie, asemănătoa
re celor întreprinse de Statele U- 
nite în Cuba și în alte țări lati
no-americane".

de Noticias", 
urmare a mași- 
implică perico-
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ч„Alianța pentru progres 
de ministrul de finanțe al

NEW YORK 16 (Agerpres).
Sub titlul „Ce nu merge cu pro

gramul ajutorului american", re
vista „U.S. News and World Re
port" reproduce o declarație a lui 
Jorge Mejia Palacio, ministrul de 
Finanțe al Columbiei, în legătură 
cu planul american „Alianța pen
tru progres". Declarația lui Me
jia Palacio este semnificativă în 
primul rînd pentru faptul că Co
lumbia se bucură de simpatia cer
curilor conducătoare de la Wa
shington și este una din „benefi
ciarele" planului „Alianța pentru 
progres".

jtLa sfîrșitul primului an de la

Cum a fost ridicata imunitatea parlamentara 
a lui Antoine Gizenga

(Ager 
TASS,

criticată 
Columbiei
a spus Palado 
realizărilor

LEOPOLDVILLE 16 
pres). — Corespondentul 
G. Lfedeașin, transmite:

După cum s-a mai anunțat, Ca
mera reprezentanților parlamentului», putaților apăreau șovăieli absolut 
congolez a adoptat cu voturile i ■ 
putaților de dreapta o rezoluție 
rușinoasă care prevede retragerea 
imunității parlamentare lifi Antoi
ne Gizenga, liderul forțelor patrio
tice congoleze.

Ședința Camerei, după părerea 
unanimă a ziariștilor p'rezenți în 
sală, s-a desfășurat sub semnul ce
lei mai grosolane încălcări a nor
melor elementare ale regulamen
tului de funcționare. Raportul 
așa-zisei „Comisii a celor șase" în 
„eazul" Gizenga a fost înmînat de
putățiile în momentul cînd au 
intrat în sala de ședințe. De aceea 
ei nu au avut posibilitatea să cu
noască conținutul lui și să*l apro
fundeze. Președintele Camerei, 
Kimpiobi — adversar înveterat ăl

lui Gizenga — nu a admis nici ut 
fel de discuții pe marginea rapor
tului și nici un fel de dezbateri. 
De. fiecare dată cînd în 'rîndul de-

justificate în legătură cu interpre 
tarea legii fundamentale, Kimpio
bi a luat el însuși cuvintul sau î. 
acorda samavolnic adepților săi. 
care îl ponegreau pe fiul credin
cios al Congoului neținînd seama 
nici de fapte, nici de principiile 
stabilite în legea de ba^ă.

Era absolut clar că /facă Gizen
ga ar fi 
ment din 
surde la 
mas nici
astăzi s-ar fi găsit în situația 
acuzați.

Mașina de vot a fost pusă 
funcțiune. Sub presiunea grosolană 
a reacțiunii, Camera a adoptat ho- 
tărîrea care constituie p pată ru-

șinoasă pentru organul suprem al 
republicii.

Omul care și-a consacrat toate 
forțele luptei pentru libertatea și 
independența țării sale, poporului 
său, pentru eliberarea Congo-ului 
de sub dominația colonialiștilor 
belgieni, va trebui să compară în 
fața unui tribunal care se compune 
din trei consilieri ai... Curții de 
Casație a Belgiei.

aplicarea sa, 
cînd bilanțul 
plan în America Latină, Alianța 
nu a fost în stare să contracareze 
tendințele de regres din economiile 
noastre care au motivat crearea 
sa“.

Subliniind că majoritatea țări
lor latino-americane au depus e- 
forturi pentru a-și diversifica pro
ducția în vederea favorizării ex
portului. Palacio arată însă că 
concomitent „au apărut pe piețele 
mondiale o serie de restricții, pro
hibiții, sisteme preferențiale, ba
riere vamale care seamănă mai 
mult cu niște fortărețe menite să 
ducă la o izolare totală și nu la 
schimburi internaționale. Nu poa
te exista vreun viitor economic 
pentru noi dacă nu putem vedea 
nimic dincolo de frontierele și 
coastele noastre decît bariere ri
dicate împotriva produselor noas
tre".

Palacio a avertizat că „dacă cei 
care conduc și dirijează activitățile 
planului „Alianța pentru progres" 
nu vor corija deficiențele sale... 
ne vom găsi la sfîrșitul programu
lui nostru de zece ani numai pen
tru a constata că aceleași popoare 
(latino-americane — n.r.)
venit și mai sărace decît sînt as
tăzi și — mai rău încă — lipsite 
de orice speranță pentru viitor".

— - --------=-------

fă- 
acestui

au de-

78 mai
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal, Sumarul presei centrale, 
7,15 Mici piese de estradă, 8,30 
Cântece revoluționare din Cuba, 
8,45 Concert simfonic, 9,30 Selec- 
țiuni din operete, 10,08 Melodii 
populare romînești, 11,03 *Noi în
registrări primite din partea Ra
dioteleviziunii sovietice, 11,33 Mu
zică populară din Oltenia, 12,10 
Călătorie muzicală, 13,05 Concert 
de prînz, 14,00 Muzică popt& 
romînească și a minorităților na
ționale, 14,30 Din melodiile de 
estradă ale compozitorilor sovie
tici, 15,53 Tineri soliști romîni de 
muzică ușoară, 
Moscova 1, 
romînească, 
18,40 Noi 
ale corului 
„Noi oîntece în cinstea încheierii 
colectivizării agriculturii", 21,20 
Scrisori către artiștii amatori, 21,35 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare romînești. PROGRAMUL 
II. 12,15 Soliști și orchestre de 
muzică populară romînească, 13,15 
Reportaj, 14,03 Arii și duete din 
operete, 15,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 16,30 Cîntă 
Ilona Hallos și Vamoși Ianoș, in- 
terpreți de muzică ușoară din R.P. 
Ungară, 17,00 Concert popular, 
18,05 Muzică populară romînească, 
19,00 Din cele mai cunoscute lu
crări de muzică de cameră, 19,30 
Teatru la microfon : „D-ale carna
valului", comedie de Ion Luca 
Caragiale, 20,44 Muzică populară 
romînească, 21,45 Piese corale de 
Gheorghe Dima, 22,35 Prelucrări 
și aranjamente de muzică populară 
romînească.

16,15 Vorbește
17,15 Muzică populară
18,30 Tribuna Radio, 
înregistrări de cîntece 
Radioteleviziunii, 20,20

luat cuvintul în parla- 
toate aceste acuzații ab- 
adresa lui nu ar fi ră~ 
urmă, iar acuzatorii ti

de

in

NEW YORK 16 (Agerpres).
Relatînd despre dezbaterile din 

cadrul unei adunări recente a Aso
ciației naționale a economiștilor din 
S.U.A., ziarul ;,The Wall Street 
Journal" menționează că „econo
miștii, reprezentând numeroase ra
muri industriale, și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu înceti
neala „actualei desfășurări a acti-

vității de afaceri în S.U.A.".
Printre problemele care îngrijo

rează cercurile economice ameri
cane, „The Wall Streea Journal" 
citează perspectivele relațiilor 
S.U.A. cu țările Pieței comune 
vest-europene, precum și „defici
tul cronic al balanței de plăți a- 
mericane — alt nor care întunecă 
activitatea economică a S.U.A.".
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie3. 

Rosita; Al. Sabia: Valea Mîp- 
dră ; PETRILA : Acoperișul; LO- ? 
NEA : La capătul drumului ; IS- 
CRONI : Darclee ; ANINOASA s 
Săritură în zori; URICANI: Du
pă doi iepuri.
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