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SPRE NOI

І
ІП viață nimic nu poa

te să-ți aducă satisfac
ții mai mari decît da
toria împlinită. Și minerii 
de la mina Lonea au ve
nit la marea demons
trație a oamenilor mun
cii din Valea Jiului cu 
inimile pline de această 
satisfacție și purtînd în 
( Fruntea coloanei graficul 
r ce oglindea realizarea in
tegrală a angajamentelor 
\ de întrecere luate în 

i cinstea marii sărbători.
-------- —----------------ЛХ

REALIZĂRI
☆ — 

întrecerea nu s-a oprit 
însă aici. Pășind în cel 
de-af 21-lea an de liber
tate, minerii loneni își 
îndreaptă privirea spre 
noi obiective mobiliza
toare. Cu ghidul la în
deplinirea integrală a 
angajamentelor de între
cere pe întregul an, ei 
au muncit 
chiar din 
muncă ce
reței sărbători.

cu hotărîre 
prima zi de 

a urmat mă-

întrecere entuziastă
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cinstea marii aniver- 
brigăzile conduse de 
Ioan, Bojte Adalbert, 

și Berei Dionisie. In-

mun- 
acest

ajungi 
suitor.

Liniștea ce dăinuise două 
zile s-a terminat. In aba
taje, perforatoarele și cio- 
сіЙеіё de abataj, acompa
niate de răbufniturile ex
ploziilor și zumzetul mo
noton al craterelor și-au 
început din nou cîntecul de 
fiecare zi. Prin cîntecul lor, 
împletit cu hărnicia și pri
ceperea minerilor, șuvoiul 
de cărbune a început să 
curgă din nou. Vagonete,

după vagonete, se înșiră în 
salbă. După două zile de 
muncă de la 759 tone cît 
arată graficul sectoru
lui III a săltat la 
peste 800. Cine sînt auto
rii acestui salt ? Fără în
doială că întregul colectiv. 
Merită însă a fi scoși în 
evidență minerii din bri
găzile conduse de Farkaș 
Ioan, Solovan loan și Bou- 
leanu loan.

Cărbunele a pornit la drum
Cu fața spre traducerea 

în viață a angajamentelor 
anuale de plan au început 
nțunca și minerii din sec
toarele 1. IV și V. In nu
mai două zile lucrătoare, 
colectivul sectorului 1 a a- 
dăugai la depășirile ante- 
rioare de plan alte 150 va
gonete de cărbune, 
minerii din sectorul 
n-au rămas- de căruță 
eele 413 tone extrase 
perioada 1—22 august 
ap mai adăugat încă vreo 
60 vagonete de cărbune. 
Un salt substanțial a în-

Nici
IV
La 
în 
ei

registrat și graficul secto
rului V, unde planul a fost 
depășit cu încă 60 vago
nete. Pe mină depășirea de 
plan se ridică la 372 vago
nete de cărbune, care se 
adaugă la cele 977 tone 
extrase în perioada 1—22 
august. O bună parte din 
acest cărbune a pornit la 
drum spre preparația din 

Petrila. De aici el va mer
ge spre 
patriei, 
hărnicie 
neni.

fabricile și uzinele 
ducînd mesajul 

al minerilor
de
lo-

Cercul de artă plastică a clubului muncitoresc din 
Lupeni este o adevărată școală a talentelor. Expozițiile 
deschise pînă în prezent de membrii cercului confirmă 
acest lucru. Clișeul nostru ilustrează un aspect de la 
acest cerc.

harnice ’

Energeticienii vulcăneni 
continua să obțină succese

Hotăriți să continue seria succeselor obținute în în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentului 
anual, energeticienii de la Centrala electrică Vulcan se 
străduiesc să asigure buna funcționare a agregatelor 

pentru a putea 
energie în sistemul 
re cit și cele de 
bufii de seamă

...Zilele trecute.
descărcări electrice au dat naștere la trei deranjamente 
care au provocat decuplări de linii și de instalații în ca
drul Centralei electrice Vulcan. Aflat la datorie, perso
nalul de exploatare din schimbul condus de maistrul 
Lauran Alexandru a intervenit la timp pențru remedie
rea deranjamentelor. S-au evidenți'ât mecanicii de - ex- 
ploatare-cazane Murgită 
Damian, Untaru Anton, 
cipdl Udrea Constantin, 
și Andrei Gheorghe.

...Colectivul secției de combustibil a Centralei electrice 
Vulcan se străduiește să asigure descărcarea combusti
bilului din vagoane la timp, ca nici un vagon să nu in
tre în locație. De la începutul lunii și pînă în prezent 
toate vagoanele cu combustibil sosite la centrală au 
fost descărcate în termen. Brigada

livra, peste plan, mii de kil&vați de 
național. Atît echipele de la exploata
ta întreținere și reparații aduc contro
la înfăptuirea acestui obiectiv, 
precipitațiile atmosferice însoțite de

loan, Vlaicii Gheorghe, Spînu 
Martin loan, mecanicul prin- 
precum și maiștrii Daj Vasile

al minei
de

Brigăzi
In aceste zile, la- mina 

Dricani, întrecerea dintre 
sectoare, brigăzi și schim
buri se desfășoară cu avînt. 
La sectorul II
toate brigăzile și-au 
pășit sarcinile de plan la zi. 
Brigada condusă de Hrițcan 
Vasile și-a depășit pla
nul cu 696 tone, a lui Ru- 
dic Constantin — cu 721 
tone, brigăzile conduse de 
Scorpie Gheorghe și Or
ban Balaj cu 120, respec
tiv, 157 tone de cărbune. 
Brigăzile conduse de Po
loboc Constantin,

Ioan, Pop GavrMă, 
zan Stelian. Pop F. Ghe
orghe și Uliu Gheorghe, 
care trimit rodul muncii 
lor la ziuă prin axul co
lector nr. 216, au realizat 
o depășire a sarcinilor de 
163 tone. Colectivul secto
rului II a depășit randa
mentul planificat în abata
je cu 0,620 tone/post iar 
pînă în dimineața Zilei de 
27 august a extras cu 
1 679 tone de cărbune mai 
mult decît era planificat, 
ocupînd locul de frunte în 
întrecerea pe exploatare.

Ga- La înfrumusețarea 
cartierului

Cu cîteva zile în urmă, comisia 
de femei din circumscripția nr. 31 
Petroșani a organizat cu gospodinele 
din cartier o largă acțiune de muncă 
patriotică pentru curățirea străzilor 
și amenajarea terenului din fața ma
gazinului alimentar din strada K. Marx. 
S-au evidențiat prin munca depusă 
tovarășele Codau Maria, Rusu Re- 
ghina, Micțea Maria, Helciu Rozalia, 
Chirca Anastasia, Săndulescu Ioana; 
Colțatu Nicolina, Manoliu Olga, 
Cîmpu Elisabeta. Abrudean Maria și 
altele.

condusă de Mihă- 
iasă Ioan, pre
cum și mecanicii 
Croitoru Dumi
tru și Albescu 

loan, și-au făcut 
datoria cu cins
te.

у

у 
у 
у 
у
♦
♦

DAȘCALU ELENA
corespondență

lată o parte din membrii harnicei brigăzi conduse de Bulgaru Gheorghe din sectorul 111 
linei Aninoasa. Prin depășirile realizate brigada se află de mai multe luni în rîndul 

ceter evidențiate in întrecere.

Muncă rodnică in abataje
Intre brigăzile de la sectorul I 

al minei Aninoasa. s-a desfășurat 
o întrecere animată/La primul loc 
au aspirat în 
sări, pe rînd, 
minerii David 
Cristea Aurel
trecerea, lupta pentru realizarea an
gajamentului anual continuă. O vi
zită făcută ia cîteva locuri de 
că ale sectorului dovedește 
lucru.

La abatajul cameră nr. 8 
coborînd 18—20 de metri de
In ambele aripi ale abatajului e li
niște. Să nu fie oare nimeni aici ? 
Abia ajuns aproape de ort, descoperi 
oameni. Urmează să fie săltată grin
da pentru jug. Lung de patru metri 
și gros cît un om, lemnul pare o 
jucărie în mîinile acestor oameni 
mărunți dar cu mușchi vînjoși. Pîrvu 
și Fotea, vagonetari amîndoi, s-au 
urcat pe scară. Ianăș, șeful de schimb, 
bate scoabele în stîlpi. Cît ai bate 
din palme e gata și șorul de la 
stîlpi! jugului. Șeful brigăzii Cristea 
Aurel, e plecat în concediu. Dar 
ortacii lui rămași la lucru vor sa-și 
dovedească hărnicia și să nu fie mai 
prejos la rezultate în lipsa briga
dierului. La ora prînzului, Bădescu, 
vagonetarul de rol încărcase deja 36 
de vagonete cu cărbune curat. Schim
bul II a găsit locul de muncă armat 
și munca a putut continua cu ritm 
sporit. O confirmă de fapt cele 118 
vagonete încărcate în schimburile II 
și III.

In abatajul vecin, la frontalul con
dus de David Ioan se lucrează în 
mai multe locuri de muncă. La pre
abatajul de la culcuș, brigadierul dă 
indicații referitoare la operațiile care 
vor urma, 
mat ortul, 
cărbunele, 
mează 
Doi 
rea-i

Aici, după ce a fost ar- 
pușcat, a fost evacuat 
armat din nou și ur- 
puște a doua oară.

s-a
s-a

se
pe schimb deci. Lucra-
urgentă...

să
metri 
doar 
Mașina să duduie, să nu pier-
ciclul, se aude glasul lui Da-dem 

vid.
Apoi brigadierul face corp comun 

cu Cătălina la susțiherea perforato
rului. La alt perforator s-au plasat 
Bîrdea 
miner 
cocoțat 
vanul.
pe lingă front, Ivașcu, Ciulei, Deșpa, 
Bărnuțlu și Ghiiiescu șfnt preocupați 
de consolidarea stilpilor metalici.

îi
cel

Pe 
ta

Popa. Kiss, ajutorul de 
iute ca o sfîrlează, stă 
scară și bandajează ta- 

ortul frontalului, înșiruit!

După ce au fost perforate și pușcate 
63 de găuri, Bîrlădeanu și Hileagă, 
amindoi vagonetari de rol, au avut 
ce încărca... 120 de vagonete pînă 
la sfîrșitul schimbului. Lumina se 
stinge de trei ori. Este semnalul că 
va porni transportorul. După trei o- 
pintiri, 
ria spre ziuă... 
zilei de 25 august 
scris pe grafic o 
tone.

Despre abatajul 
Ilie Nicolae normatorul 
tovarășul Bolunduț, ne spune că „e 
model 
casă".
bleiase 
pus la 
ră, bandajare corectă, perforatoare șî 
ciocane de abataj așezate pe scoabă, 
rame și scocuri de transportor sti
vuite și legate cu sîrmă, lemnul tras 
spre ort și așezat lîngă stîlpi — așa 
te întîmpină locul de muncă con
dus de minerul Ilie Nicolae. Dar 
ortacii lui Ilie nu se mîndresc nu
mai cu ordinea ci și cu rezultatele 
frumoase, cu cîștig bun. Pînă ieri, 
depășirea brigăzii s-a ridicat la 172 
tone. Dar iată că acum au atacat 
ambele camere, front serios de 
4x4 metri. Deci vor lucra în plin, 
Dezbrăcate pînă la brîu, transpirate 
și mînjite cu praf de cărbune, se 
mișcă trupuri negre care nu se deo
sebesc decît prin statură. De dimi
neață și pînă la ora prînzului, Sta- 
mate Nedelcu, Silion loan și Holban 
loan au scos din abataj 40 tuburi 
de rambleu, au mutat trei motoare 
de transportor, au curățat rambleul 
din preabataj, au perforat găuri în 
ambele fronturi. Acum îndreaptă or
tul și urmează ca pînă la sfîrșitul 
șutului să armeze. Se aude răpăit de 
pikhamere. Deja se pregătește și lem
nul pentru armare. Și dovada că s-a 
lucrat cu spor în celelalte două 
schimburi sînt cele 90 de vagonete 
încărcate pînă la sfîrșitul 
III.

...Este ora 13 și 25 de 
transversala principală a

■ Vil își fac apariția puzderie de lu
mini. Vin minerii din schimbul II. 
Și munca a continuat cu spor. Toate 
brigăzile de la sectorul I și-au de
pășit sarcinile. Sectorul I ocupă loc 
de frunte în întrecerea dintre sec
toare cu 1 139 tone extrase peste 
planul lunar la zi.

FRANCISC VETRO

cărbunele își începe călato- 
P'înă în dimineața 

frontaliștii au în- 
depășire de 783

nr. 14 condus de 
sectorului,

de curățenie; acolo-i ca în 
Cu două zile înainte se ram- 
aici, dar deja preabatajul e 
punct. Armături așezate sfoa-

schimbului

minute. Pe 
orizontului

Consfâtuire pe țară
Prin vizitarea expoziției școlare 

de la Grupul școlar minier din Pe
troșani, Stației de cercetări pentru se
curitate minieră. Uzinei de reparat 
utilaj minier, a Grupului școlar mi
nier din Lupeni și a Institutului de 
mine din Petroșani a început ieri o 
consfătuire pe țară a cadrelor didac
tice din învățămîntu) profesional și 
tehnic, minier și energetic, organi
zată la Petroșani de către Ministe
rul Minelor și Energiei Electrice.

Participă cadre didactice din învă- 
țămîntul profesional și tehnic, mi
nier șî energetic din toată țara, re
prezentanți ai M.M.E.E. Azi, în ziua 
a doua a consfătuirii, vor fi prezen
tate patru referate și un coreferat 
în care sînt tratate aspecte ale le
găturii întreprinderii cu școala, acti
vitatea instructiv-educativă a profe
sorilor, sarcinile școlilor profesionale 
pentru anul de învățămînt școlar 
1964—1965. Referatele vor fi urmate 
de discuții.

Inginerul nostru
Urmărește cu atenție 

procesul de prelucrare 
cărbunelui 
ceva în 
d intr-unui 
saloDetei. 
sează de 
ilor punînd întrebări mun
citorilor din sec. și își 
completează constatările 
sale cu aprecierile făcute 
de cei de care depinde 
soarta producției.

In ședințele cu maiștrii 
sectorului cît și în cons
fătuirile de producție nu 
lasă să-i scape nici o ț ro- 
'iinere menită să aducă 
îmbunătățiri în procesul de 
producție, sprijină aplica
rea lor și le urmărește efi
ciența cu perseverență.

Așa este inginerul nos
tru, Tudor Mihai, șeful 
sectorului de prelucrare al 
preparației Petrila. Toți 
muncitorii din sector îl ru- 
besc, pentru că se preocu
pă îndeaproape de munca 
fiecăruia 
mijlocul 
drumări 
producție 
de toate

a 
însemnînd cile 
carnețelul scos 
din buzunarele 

Apoi se intere- 
mersul instalați-

și este zilnic în 
lor. dîndu-le în- 
prețioase atît în 

cît și în viața 
zilele.

colectivului 
prelucrare, 

cinstea ani- 
sărbători s-a

Întrecerea 
sectorului de 
desfășurată în 
versării mării
soldat cu mai bine de 20 00(1 
tone brichete produse peste 
plan in acest an. Inginerul 
comunist Tudor Mihai .are 
contribuția sa la obține
rea acestui frumos rezul
tat. N-a fost zi ca 
■ i;, fie văzut pe 
de muncă cheie 
rului, iar acolo 
ivea o greutate
cu cunoștințele sale, ba și 
cit brațele.

Cu un deceniu 
mătate în urmă 
cerea preparației 
zentat un tînăr

— Vreau să
hotărîre în glas, 

mai tîrziu avea 
inginer și șeful 

de prelucrare.

el să 
la locurile 
ale secto- 
unde se 

intervenea

și ju- 
la condu
s-a pfe- 
muncitar 
muncesc.

a spus cu 
cei care 
să devină 
sectorului 
Dorința i s-a împlinit. Dînd 
dovadă de capacitate de 
muncă, 
tită de 
tînărul Tudor Mihai a foe! 
propus să urmeze cursurile 
Institutului de пипе.

Devenit ineiner. tova-

de voință neclin- 
a învăța mereu.

rasul Tudor a rămas pe 
mai departe în preparație. 
De altfel, el urrnînd cursu
rile fără frecvență ale ins
titutului nici nu i-a părăsit 
pe preparatori in timpul 
studiului. Anul trecut con
ducerea preparației i-a în
credințat funcția de șef al 
sectorului de prelucrare, 
iar comuniștii din sector 
l-au ales membru ir. bi
roul organizației de bază.

Inginerul nostru, ctrnu 
nistul Tudor Mihai, prin io 
treaga sa comportare я 
muncă și în viață se face 
iubit și stimat de tcțî acei 
cărei cunosc
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STEAGUL ROȘU

mast- 
largi 
greu 
frln-

iSIb эд

ajutorul

Ponorul 
demn de

ce face din 
punct turistic 
sini numai frumusețile

Hartă astronomică 
săpată în piatră

fn timpul dinastiei Kokuryp (de 
la Jumătatea sec. I î.e.n. pînă în se
colul VII e.n.) a fost gravată în pia
tră o hartă astronomică. Ulterior, 
în timpul unui război, harta a dis
părut și nu a mai rămas decît o co
pie a el pe hîrtîe. In 1395, la înce
putul dinastiei Ri, harta a fost re
copiată în piatră și s-a păstrat pină 
în zilele noastre Pe ea au fost în
semnate 282 de constelații și 1 467 
de aștrii.

Harta astronomică din timpul di
nastiei Kokuryo posedă toate ele
mentele necesare unei hărți astrono
mice moderne. Pe ea sînt marcate, 
între altele, polul Nord, ecuatorul 
ceresc, ecliptica, indici care arată 
corect echinoxul. de primăvară șl cel ■ 
de toamnă — punctele de întretăie
re a ecuatorului cu ecliptica.

Harta astronomică din epoca Ko
kuryo este un catalog de stele fixe, 
eel mai vechi catalog de acest fel 
din Coreea. Ea reprezintă nu numai 
un monument cultural de mare valoa
re pentru poporul coreean, dar șl un 
jalon important în dezvoltarea as
tronomiei mondiale.

t«M le 
pe ÎMI marii

In marea Caspică, 
„Jiloi", se instalează prima conduc
tă de gaze din Llniunea Sovietică 
al cărei traseu se află pe fundul 
mării. Pe mai se sudează tronsoane 
lungi de eîte un kilometru sau chiar 
de doi kilometri; care șînt transpor
tate apoi pe traseu cu ajutorul unor 
remorchere și a numeroase pontoa
ne speciale. Aici un capăt al tron
sonului este sudat de- capătul con
ductei deja instalate, după care, prin 
îndepărtarea pontoanelor, artera de 
oțel coboară pe fundul mării.

Nu: peste multă vreme din regiu
nea insulei „Jiloi", unde au și fost 
forate șapte sonde marine, gazele 
pînă la un milion de metri cubi pe 
zi — vor porni spre mal prin noua 
conductă submarină.

oaze 
[aspite 

lîngă insula

UNA DIN MARILE PEȘTERI 
LOCALE

La 300—400 de metri de sectorul 
I.F. din Cimpul lui Neag, Intr-un 
perete de calcar ce sflrșește brușc 
ia marginea drumului, se deschide 
intrarea spre una din cele mai vas-' 
te și mai ramificate peșteri ale Văii 
Jiului. Localnicii au denumit-o „Po
norul fără fund". Ani îndelungați 

drumul spre tainicele frumuseți ale 
acestei cetăți subpaminiene a fost 
inaccesibil oamenilor din cauza unui 
vijelios curs de apă care străbatea 
galeria de la intrare. Cu timpul de
punerea aluviunilor a silit torentul 
să-și găsească alte albii, Deși calea 
spre adincuri devenise liberă, bezna, 
lungimea galeriilor au oprit nu de
parte de gura peșterii pașii multor 
„îndrăzneți". Pe seama 
început să circule fel de 
genele. Una dintre ele, 
măiestrie de imaginație 
pentru a feri copiii de a cădea

locului au 
fel de le- 
țesută cu 

(probabil 
in 

vreo prăpastie) este și aceea a 
„somilțului", fiară cavernicolă uria
șă care, de citeva milenii, păzește 
fără întrerupere o comoară fabuloa
să. Legenda e una și realitatea e alta. 
Urmînd galeria principală ce a ser
vit tindea de albie torentului azi 
dispărut, pașii duc spre un tunel 
larg, cu gura blocată plnă la mijloc 
de un imens bolovan. De aici 60 m 
mai sus se deschid două căi: una 
spre lacul subteran, a cărui ampla

sare e de o rară frumusețe, a doua 
spre un haotic labirint de galerii fi 
prăpăstii, probabil nestrăbătute încă 
plnă la capăt. Bolțile înlăcrimate, 
orchestrația picăturilor de apă In 
veșnică cădere, transparența scurge
rilor colotdale, imensitatea golurilor 
ce iau forme dintre cele mal fantas
tice, frescele născute din crlncena 
încleștare a rocilor de calcar eu *• 
lementul lichid, reprezintă o price- 
lifte unică, nemaitntllnită.

In peșteră mai există fi un al trei
lea drum care duce spre un labirint 
situat in partea superioară â 
oului. Strîmtorlle și hornurile 
ce trebuie urcate U fac insă 
accesibil, chiar și cu 
ghiilor.

Ceea 
fund un 
eetat nu
interioare ci și unele fenomene 
cifice regiunilor carstice. Astfel, u- 
mezeala acoperă aici în fiecare an 
galeriile cu covoare pufoase de 
„lapte de piatră", curenții pătrunși 
din afară ajută ia deshidratarea 
scurgerilor coloidale mai vechi tă- 
cînd să dispară intrări și ieșiri, punți 
și contraforturi, pereți șl perdele de 
piatră iar rețeaua de ape de infil
trație modifică adesea topografia cu
noscută.

A. NICHIFOREL

„.Volumul Pămîntului este de 1 081’ 
de milisrde km3 ?

...Razele Soarelui nu încălzesc 
Pămîntul decît pînă la adincimea de 
10—20 m ? Dincolo de această li

mita, masa Pămîntului se încălzeș
te treptat din interior, atingînd în 
centrul Pămîntului o temperatură 
de 2 000—3 000° C.

...Pe baza informațiilor furnizate 
de sateliți 
calculat că 
proximativ 
cosmic ?

și rachetele cosmice s-a 
zilnic pe pămînt cad a- 
10 000 de tone de praf

Atmosferă sumbră
Robert Shunty, ceasorni

car din orașul britanic 
Hastings, a găsit uitr-un 
ceasornic vechi, care îi 
fusese adus pentru repa
rație, următoarea notiță; 
„Reparat în anul 1880. At
mosfera politică este sum 
brfi".

...Șiința contemporană explică e- 
xistența înaltei temperaturi din in- 

terloul Pămîntu- 
lui prin căldura 
produsă de deza
gregarea elemente-După ce a reparat cea

sul, Shunty a scris și el 
o notiță, pe care a Intro
dus-o în ceas și în care 
spune: Reparat din nou 
în anul 1964. Atmosfera 
politică continuă să fie 
sumbră".

Acest monstru a luat naștere in perioada cursei înar
mărilor. Pe la mijlocul secolului XX amenința întreaga 
omenire. El a dispărut în momentul dezghețului mon
dial, în epoca dezarmării generale și totale.

(„Novoe Vremea" — Moscova)

Urmașii doinltorilor de ieri clntâ azi realizările vremurilor not"-Pei
sajul înnoit, cu blocuri mari și luminoase, parcă îndeamnă să 1 se cîntc 
frumusețea. (foto N. Moldoveana)

lor radioactive și 
gravitațională, ,care: 
fluența greutății straturilor 
află deasupra ?

prin presiunța 
crește sub

ce.
in-
.w

...Grosimea scoarței terestre 
este egală în toate punctele globu
lui pămîntesc ? In genere!, această 
grosime este mai mare pe uscat în 
comparație cu aceea de pe fundul 
oceanelor. Scoarța cea mai subțire 
se află pe fundul Oceanului Pacific.

nu

...Dacă s-ar putea comprima în
treaga atmosferă pînă la o densitate 
egală cu cea a apei, s-ar obține un 
strat în Jurul Pămîntului cu o gro
sime de numai 10 m?

...Nu numai marea este supusă 
mareelor, ci și PMmîntul ? De doțiă 
ori pe zi, noi urcăm și coborim lin 
între 30—40 cm.

NOTE
Atitudine 

necivilizată
Unul din magazinele O.L.F. 

de la halele din Petroșani îșl 
desface, în sezonul de vară, 
mărfurile in aer liber. Apro
vizionat cu mărfuri din abun
dentă, el este mult căutat de 
gospodine. In această direc-, 
tie el se aseamănă cu maga
zinul din interiorul halelor 
Notă discordantă tace doar 
deservirea. In timp ce la ma
gazinul din interior cumpără
torii se bucură de o deservi
re civilizată, la cel din aer li
ber acest lucru se face eu 
nervi și epitete jignitoare la 
adresa gospodinelor. Redăm 
mai jos doar două exemple ;

Intr-una din serile trecute, 
vreo 10 gospodine își aștep
tau liniștite rîndui. Cum e și 
normal, cînd e rîndui afară, 
se mai adaugă la el cite un 
întîrziat. Deodată însă vînză- 
torul Ghiță Gheorghe se 
tește încruntat.

— Pînă la tovarășul de 
servesc. In rest gata, 
doar și eu orar.

Cînd au auzit cu eîtă auto,

răs-

aici 
Am

ы*.?.?.! Echipa Jiul pe un drum bun
Un afiș cit toate zilele și multe ai-. 

tele mici anunțau pe iubitorii spor
tului cu balonul rotund din Valea Jiu
lui că în ziua de 27 august,, pe stadio
nul din Petroșani se vă desfășura" 
întîlnlrea amicală de fotbal dintre 
Jiul Petrila și Știința Craiova. Cit 
tot caracterul ei anîical, întîlnirea a 
fost așteptată cu nerăbdare; deoare
ce suporterii! Jiufni țineau să vadă 
cum se va comporta echipa lor fa
vorită într-un meci cu o formație ca
re printr-un finiș de-a dreptul im
presionant a cîștlgat dreptul de a 
juca în prima categorie a țării. In 
plus, așteptau să-i vadă pe crafoveni 
luptînd cu ardoare spre a se revan
șa de Snfrîngerea cu 3—1 pe care 
au suferit-o recent pe teren 
din partea jiuliștilbr.'

In așteptarea meciului 
spectatorii au aplaudat din
voiuția piticilor de la Jiul care îm- 
părțiți în două echipe au dovedit că 
avem talente în domeniul fotbalului 
In mai puțin de 60 de minute au 
fost marcațe 11 goluri din care unele 
de mare spectacol fotbalistic. A în
vins prima garnitură cu scorul de 
8-3.

încă înainte de apariția primelor 
garnituri pe teren, ‘ în tribune cir
cula zvonul cum că formația din 
Craiova este compusă din jucători

propriu

vedetă, 
nou e-

ȘI COMENTARII
ritate s-a pronunțat verdictul, 
cei ce n-au intrat în rîndui 
privilegiaților au plecat. Du
pă vreo 2—3 minute, vînzăto- 
rul a avut o discuție violentă 
cu o gospodină pe tema res
tului. Apoi cu alta pentru niște 
castraveți pe care VÎnzătorul 
refuza să-i servească. Supă
rat nevoie mare vtnzătorul 
pune mina pe varza care toc
mai se afla pe cintar 
runcă cu taler cu tot 
madă.

— Nu mai 
meni azi.

— Nici pe 
ficați ? — se 
midă.

— Pe nimeni I Absolut pe 
nimeni, se aude ?

Oametiii au auzit și au ple
cat thîhfiiți de atitudinea vân
zătorului. Dacă ar fi fost ca
zul izolat, treacă, meargă dar 
el s-a repetat și a doua zi și 
continuă potrivit cu toartele 
vînzătoruiul. Ar fi cazul să 
nu le mai albă, iar în ceea ce 
privește atitudinea sa necivi
lizată să se debaraseze de ea 
cît mai curînd fiindcă aseme
nea articol nu se cumpără de 
nimeni.

și o fi
la grâ-

servesc pe ni-

noi. ăștia plani- 
auzi o vece Ii

Scoase din circuit
La puțuJ de extracție de la 

mina Ginipa II e un dute- 
vlno necontenit de vagonete 
La sentitalul cuplătorului una 
din ciăltvii coboară îh adine 
cu vagonetele goale In timp 
ее cealaltă urcă la ziuă cu 
altele pline de cărbune. Oda
tă ajunse la suprafață, vago
netele își golesc conținutul 
în siloz și o pornesc din nou 
grăbite prin circuitul puțului 
spre a fi încărcate dirt nou 
eu cărbune. Răsturnate pe o 
rină. vreo 5 vagonete stau 
parcă și se uită cu jind ia 
hărnicia de furnicat a surate
lor lor. Ar dbri și ele să țiu 
aibă toiul de trîntori într-un 
stup de albine, dar Unele de
fecțiuni le-nu scos din ut. Se 
vede treaba eâ n-are cine să 
le repare de stau de atîta 
vreme teoase din circuit, 
bacă „bsala" lor e vlrtdeeă- 
bilâ să vină „doctorii" să le 
lecuiască, iar daeă ea este 
incurabilă măcar să fie date 
la fier vechi că și acolo pot 
fi folositoare. De e una, de 
e alta, ce-o fi să fie, dar să 
fie ceva 1

de rezervă și cîțiva juniori.. Intr-ade
văr acest lucru s-a confirmat. Să-și 
menajeze probabil formația de bază 
pentru meciul de campionat de du
minică, conducerea de la Știința ne-a 
cam... păcălit. Avînd în iată un ad
versar mult mai slab, echipa Jiul a 
jucat vorba aceea ca ia antrena
ment. Meciul n-a ,avut Istoric. Ei 
s-a desfășurat aproape tot timpul 
sub semnul unei presiuni accentuate 
a atacului nostru asupra apărării 
adverse. In asemenea condiții nici 
scorul categoric de 5 O cu care ș-a 
încheiat partida n-a uimit pe nimeni.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
filmul meciului. Luat de la bun în
ceput pe cont propriu de .jiultști, jo
cul se desfășoară în jumăteCș de 

In minutul 3, 
cu portarul tri- 
peste poartă. 11

cul se desfășoară 
teren a oaspeților. 
Martinovicl singur 
mite mingea mult 
imită aproape imediat ЕіЬагф și Pe- 
ronescu. La un contraatac în minu
tul 8. Gram iese inoportun din poar
tă. Centrul atacant craiovean se în
dreaptă spre poartă, dar Frank sal
vează un gol ca și făcut. Gu toată 
dominarea categories a Jiului, pri
mul gol este înscris abia în minutul 
30 de Crăciun printr-o lovitură de 
la 11 metri. Șase minute mal tir- - 
zlu, Farkaș pasează în urmă la Li-- 
bardi care prlnțr-ип șut sec în colț 
înscrie al doilea gol. După alte două 
minute Farkaș majorează scorul la 
3—0.

In repriza a doua, Libardi maj 
înscrie de două ori majorîad scorul 
la 5— q. Ș[ în această parte a lntU- 
nlrii jiuliștii au avut ocazii de a în
scrie pe care le-au ratat însă copi
lărește.

La Jiul a 
nuă mișcare, 
mare putere

plăcut jocul în Con ti- 
pasele din viteză și o 
de lupt#.

& c.

Din cauza cutremurului 
sau a dansului?

Intr-un oraș din Columbia a avut 
loe un cutremur de pămînt. Cu
prinși de panică, locatarii imebile- 
lor s-au grăbit să iasă în stradă. 
Intr-o casă. Ia etajul căreia fufie- 
ționa o școală de dans, toți cei 
prezenți și-au păstrat singele rece. 
La întrebarea de ce în tlrtipul eu- 
ttemurului nimeni nu a părăsit ca
sa, portarul a răspăns :

— Firește dl și casa
clătinat, dar pentru rtbi asta nu este 
ceva neobișnuit. Am pua-o pe seama 
dansurilor moderne și nicidecum pe 
seama cutremurului. De aceea, ni
meni nu s-a speriat și toți au con
tinuat să danseze.

neaetrt a-a

A.
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Brad; Flotatia centrală de mi

nereu din Baia Mare. In rtndid

„23 August" din Capitală, In

In toate colturile tării f>eu 

construit numeroase obiective in

dustriale fi social-culturale. Udă 
citeva: In rindul de sus: Casa

Sclnteii; Stella sculări* de tu

■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■•■«■■■■ Cilii 
fotocronica iha
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rindul al doilea: Fabrica de ulei 
din Iași; Noua hală a uzinei 

„Independenta" Sibiu, In rindul 

al treilea: Secția de montaj a 

uzinelor „Timpuri noi" din Capi

tală ; Hidrocentrala de la Pin- 

gărați; Locuințe noi in orașul

de jos: Fabrica de ciment din 

Turda; Secția prelucrări meca

nice de la „Tractorul" Brașov; 

Secția cazangerie de la „Qrivi- 

(a Roșie" din București.
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Conferința UNESCO de la Grenoble
PARIS 28 (Agerpres).
In cadrul conferinței UNESCO de 

la Grenoble pentru tineret au înce
put ședințele de lucru, în cadrul ce
lor 4 comisii ale conferinței.

Prof. dr. Jean Livescu, adjunct ai 
ministrului învățămîntului, președin
tele Comisiei nr. 4, a prezentat o 
expunere preliminară asupra proble
melor incluse pe ordinea de zi pri
vind „Pregătirea tineretului pentru o 
înțelegere și colaborare internațio
nală". In cadrul discuțiilor ce au 
avut loc cu această ocazie, delegații 
Uniunii Sovietice, Afganistanului și 
Republicii Arabe Unite, referindu-se

Funeraliile lui
recentei consfă- 
problemele edu- 
la București, au
Declarației țării

pe larg la lucrările 
tuiri a experților în 
cației tineretului de 
aîbiiniai JKortanța 

noastre la O.N.U. privind „Promova
rea în rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare".

Valentin Lipatti, membru al dele
gației romîne, în intervențiile sale 
s-a referit la necesitatea pregătirii 
tineretului în spiritul înțelegerii și 
colaborării internaționale, precum și 
asupra importanței educației extrașco- 
lare a acestyia.

Copenhaga: Lucrările conferinței 
Uniunii interparlamentare

NEW YORK 28 (Agerpres).
La 27 august la Walhalla, suburbie 

a New Yorkului, au avut loc fune
raliile lui Benjamin Davis, secre
tar național al Partidului Comunist 
din S.U.A., unul din încercații con
ducători ai partidului și ai populației 
de culoare din Statele Unite.

Cu o seară înainte în cartierul 
populației de culoare din New York, 
Harlem, în fața sicriului lui Benja
min Davis, a avut loc un miting de 
doliu, unde Paul Robeson a rostit 
o emoționantă cuvîntare de adio, 
subliniind rolul pe care l-a avut 
Benjamin Davis in lupta pentru drep
turile poporului negru, pentru drep
turile tuturor americanilor, pentru 
libertate și pace.

In numele Partidului Comunist din 
S.U.A. a luat cuvîntul la mitingul 
de doliu Gus Hall, care a spus în-

„Benjamin Davis a fost 
adevărat luptător al poporului 
un luptător împotriva a tot ce 
nedrept. De-a lungul întregii 
vieți, Benjamin Dpvis a nă- 

spre idealul nepieritor al lumii 
războaie, al lumii în care să

Benjamin Davis
tre altele :
un 
său, 
este 
sale 
zuit 
fără
fie folosite plugurile nu săbiile, al 
lumii fără foamete și sărăcie... al 
lumii în care frăția oamenilor să nu 
fie o vorbă numai, ci o realitate".

La mitingul de doliu au mai luat 
cuvîntul reprezentanți ai comunității 
populației de culoare din Harlem.

William Patterson, unul din con
ducătorii Partidului Comunist din 
S.U.A., care a prezidat mitingul de 
doliu, a făcut cunoscut că s-au pri
mit telegrame de condoleanțe din 
toate țările socialiste din Europa, din 
Italia, Franța, Marea Britanie si alte 
țări.

MOSCOVA

COPENHAGA 28 (Agerpresi.
La Copenhaga continuă lucrările 

celei de-a 53-a conferință a Uniunii 
interparlamentare.

Ședința de miercuri a fost prezi
dată de reprezentantul R.P. Romîne. 
Barbu Solomon.

La dezbaterile pe marginea temei 
„Educația și lupta împotriva analfa
betismului" a luat cuvîntul și prof, 
univ. Stanciu Stoian.

In aceeași zi, consiliul conferinței 
a adoptat un proiect de rezoluție.

state 
poli- 
regi-

prezentat de un grup de 13 
africane, în care se condamnă 
tica de apartheid practicată de 
mul rasist din Republica Sud-Afri- 
cană.

Supus aprobării conferinței plenare 
de joi a Uniunii interparlamentare, 
proiectul de rezoluție cu privire la 
condamnarea politicii de apartheid a 
întrunit un număr de 476. de voturi, 
184 contra și 72 de abțineri. Proiec
tul nu a întrunit însă majoritatea 
necesară de două treimi.

Declarația președintelui Makarios
ZURICH 28 (Agerpres).
Intr-un interviu abordat trimisului 

special la Nicosia al săptămînalului 
elvețian „Die Weltwoche", președin
tele Ciprului, Makarios a declarat că 
guvernul cipriot „este oricînd gata 
să discute căile și mijloacele pentru 
garantarea drepturilor minorită
ții turce din Cipru". „Voi discuta 
cu șeful comunității turce, a adăugat

el, drepturile acestei minorități, dar 
nu forma sau principiile de bază 
ale noii constituții cipriote". „Aceas
tă nouă constituție — 
karios — nu poate fi 
negocieri. Poporul este 
trebui să decidă".

Președintele cipriot a declarat în 
continuare că va accepta instituirea 
unui control al O.N.U.

Sea r ă de muzică 
romînească

MOSCOVA 28. Corespondentul 
Agerpres, A. Munteanu, transmi
te :

La „Casa prieteniei" din Mosco
va a avut loc o seară de muzică 
romînească organizată de Uniu
nea compozitorilor din U.R.S.S. și 
Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mină. .

T. Hrenikou, prim-secretar al 
Wniunii compozitorilor din CT.R.S.S. 
a vorbit despre însemnătatea zi
lei de 23 August și despre eultura 
muzicală romînească. A urmat un 
concert susținut de G. Zaharova, 
artistă emerită a R.S.F.S.R., 
Emelianova, artistă emerită 
R.S.F.SiR., A. Marenici, artist 
poporului din R.S.F.S.R., care 
interpretat lucrări de George 
nescu. Ion Dumitrescu, Sigismund 
Toduță, Pascal Bentoiu, Gherase 
Dendrino, precum și cîntece popu
lare romînești.

T.
a 

al 
au 
E-

S.U.A Inchiderea lucrărilor 
Convenjiei partidului democrat

NEW YORK 28 (Agerpres).
In ședința de închidere a celei de-a 

34-a Convenții a partidului democrat, 
președintele Johnson și senatorul 
Humphrey au rostit cuvîntări în care 
au anunțat oficial că acceptă să 

: candideze în alegerile din 3 noiem- 
.bfie. Președintele Johnson a decla
rat, printre altele, că „în actuala eră 
nucleară adevăratul curaj constă în 
căutarea păcii". El s-a referit în a- 
celași timp, la prevederile înscrise 
în programul Partidului democrat pri
vitoare la creșterea potențialului mi
litar al S.U.A.

Candidatul Partidului democrat la 
vicepreședinție, senatorul Humphrey a 
declarat că politica preconizată de 
Goldwater în numele Partidului re
publican „scindează națiunea". El 
și-a exprimat nemulțumirea pentru 
faptul că această atitudine a can
didatului republican la președinție 
înseamnă „sfîrșitul politicii biparti- 
zane". Humphrev a condamnat pozi
ția lui Goldwater față de tratatul

privitor la interzicerea parțială 
experiențelor cu armele nucleare 
[ață de legea drepturilor civile, 
s-a pronunțat pentru „o conducere

■ prudentă, calmă și responsabilă".
Tot joi a luat cuvîntul la Con

venția de la Atlantic City, ministrul 
justiției, Robert Kennedy, care ur
mează să-și pună candidatura: pentru 
a deveni senator de New York.

a
Și 
El

SAIGON 28 (Agerpres).
„In capitala sud-vietnameză dom

nește anarhia", transmite agenția 
Reuter. Demonstrațiile antiguverna
mentale și incidentele au continuat 
în tot cursul zilei de vineri, cu o 
violență deosebită. Au fost înregis
trați numeroși morți și răniți.

Apelul la calm, lansat vineri dimi
neață de triumviratul care a preluat 
joi puterea, nu a fost ascultat. A- 
genția France Presse relevă că to
nul acestui apel demonstrează gra
vitatea situației. Generalii prezenți 
la Saigon au discutat în cursul di-

ÎN CÎTEVA RÎNPURI

a spus Ma- 
obiectul unor 
acela care va

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

GLAS LUCID
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Pagubele provocate 
de uraganul „Cfeo"

NEW YORK 28 (Agerpres) .
Potrivit cifrelor oficiale, uraganul 

„Gleo“ a provocat în Haiti moartea 
a 124 de persoane, Dr. Berraud, di
rectorul spitalului din portul Les 
Cayes. unicul spital din sud-vestul 
insulei a declarat însă că „sint multi, 
foarte mulți morii, poate sute".

Pe teritoriul Carolinei de sud, la 
Miami pagubele sint evaluate la cî- 
teva milioane de dolari. Nu s-au în
registrat victime omenești.

La baza de lansare a rachetelor 
Cap Kennedy au fost luate măsuri 
speciale pentru problemele istalațiilor.

BAMAKO. „Statele învecinate cu 
Republica Mali nu trebuie să accepte 
ca teritoriile lor șă fie folosite ca 
bază pentru activitatea subversivă 
împotriva noastră", a declarat preșe
dintele Republicii Mali, Modibo Keita, 
la un miting care a avut loc joi 
seara la Bamako. Referindu-se la 
evenimentele care au loc în Congdt 
(Leopoldville), Modibo Keita con
sideră că „încetarea focului intre 
trupele guvernamentale congoleze și 
detașamentele 
unui guvern 
nizarea unor 
buie să stea
problemei congoleze".

scădere a cunoștinței.

Greva de zece zile a

pre-

do- 
luat

agravat. Buletinul menționeză că au 
apărut tulburări gastro-intestinale, 

o ridicare a procentului de uree, 
cum și o

LAGOS,
cherilor din Lagos (Nigeria) a 
sfîrșit cu victoria greviștilor. Admi
nistrația portuară și-a asumat obli
gația de a achita salariile restante 
ale docherilor.

mineții asupra măsurilor în vederea 
restabilirii ordinei și asupra înlo
cuirii unor miniștri care au demi
sionat. Toate școlile publice și par
ticulare, liceele și facultățile din Sai
gon au fost închise din ordinul gu
vernului.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă semnalează apariția unor seri
oase disensiuni între diversele gru
pări de generali. Există semne ale 
unei profunde sciziuni în sînul trium
viratului de generali care a fost 
desemnat să conducă țara, transmi
te agenția Reuter. O conferință 
de presă anunțată de cei trei gene
rali a fost ulterior anulată, generalul 
Khanh a făcut el singur o declarație 
presei, în care a dezvăluit o întreagă 
rețea de intrigi și dușmănii persona
le între conducătorii de la Saigon.

Tulburările
amploare și 
în provincia 
de sud.

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Cyrus R. Vance, ministru adjunct 

al apărării al S.U.A., a declarat joi 
că a califica armele nucleare tacti
ce drept arme „convenționale" — 
denumire folosită de senatorul Barry 
Goldwater, candidatul republican la 
președinția S.U.A., este
adecvat și prezintă pericolul de 
induce 
a fost 
sat de 
lor de

„total ne- 
a 

în eroare". Această afirmație
cuprinsă într-un mesaj adre- 
Vance, Congresului veterani- 

război.

îau o tot mai mare 
în provincie, îndeosebi 
centrală a Vietnamului

Greve în Anglia
LONDRA 28 (Agerpres).
La 27 august au intrat în grevă 

muncitorii de la Uzina constructoa
re de motoare din apropiere '-^Je 
Oxford, aparținînd firmei „Morris". 
Muncitorii revendică majorarea sala
riilor.

In aceeași zi muncitorii de la Uzi
na „Siddeley" din Bristol aut des
fășurat o grevă de două ore în semn 
de protest împotriva condițiilor ne
satisfăcătoare de muncă.

de răsculați, crearea 
de tranziție și orga- 
alegeri generale tre
ia baza reglementării

BRAZZAVILLE. La Brazzaville 
continuă să sosească cetățeni ai Re
publicii Congo (Brazzaville) și Re
publicii Mali, expulzați din Congo 
(Leopoldville), conform instrucțiuni
lor guvernului Chombe. Pînă în pre
zent la Brazzaville au sosit aproxi
mativ 8 000 de expulzați.

SINGAPORE. Singapore a fost de
clarat din nou zonă infectată de ho
leră. Această măsură intervine după 
ce numai cu două luni în urmă a 
fost stinsă o altă epidemie.

ROMA. Potrivit buletinului medi
cal publicat joi seara la Roma sta
rea sănătății președintelui Segni s-a

ACCRA. Presa ghaneză critică ac
țiunile antidemocratice întreprinse de 
guvernul Ian Smith împotriva per
soanelor și organizațiilor din Rho
desia de sud, care militează pentru 
emanciparea populației africane. „In
terzicerea Uniunii naționale africane 
Zimbabwe și a Consiliului popular 
provizoriu, scrie „Ghanian Times", 
este un act ilegal care nu urmărește 
decît să sugrume mișcarea de eli
berare națională a populației băști
nașe din Rhodesia de sud".

LONDRA. Lira sterlină a atins 
joi cursul cel mai scăzut din ulti
mii ani în raport cu alte valute. în
cercările lăcute de Banca Angliei 
de a arunca pe piață din, rezerva 
valutară și de a achiziționa lire ster
line pentru a micșora stocul dispo
nibil au frinat — potrivit agenției 
France Presse —tendința de scăde
re a cursului dar nu au izbutit să de
termine o redresare.

Comunicatul forțelor patriotice angoleze
ALGER 28’ (Agerpres).
„Sîntem mai hotărîți ca oricînd să 

continuăm lupta pînă la eliberarea 
definitivă de sub jugul colonialist", 
se spune în comunicatul forțelor pa
triotice angoleze dat publicității la 
Alger. Respingînd știrile false răs- 
pîndite de autoritățile portugheze po
trivit cărora luptele din Angola ai 
fi încetat, comunicatul arată că în

realitate, guvernul portughez conti
nuă să trimită în Angola trupe și 
mari cantități de arme pentru ope
rațiuni militare de mare amploare 
împotriva poporului angolez. Po
porul angolez, se spune în comu
nicat, nu se lasă descurajat și inti
midat de propaganda autorităților 
portugheze. El va continua lupta 
pină la victoria definitivă.

NICOSIA. Corespondentul din Ni
cosia al agenției France Presse, a- 
nunță că joi seara președintele Ma
karios a primit pe Galo Plaza Lasso, 
trimisul special în Cipru al secre
tarului general al O.N.U., U Thant 
și pe generalul Thymaia, comandan
tul forței O.N.U. în Cipru cu care 
a discutat probleme referitoare la 
deplasarea unităților din forța O.N.U. 
în Cipru.
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SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres).
Intr-un comunicat oficial dat pu

blicității la Leopoldville, s-a anunțat 
că la Albertville continuă luptele în
tre trupele guvernamentale și deta
șamentele de răsculați care opun o 
puternică rezistență. Trupele de răs
culați conduse 
încă controlul 
din Albertville, 
și-a concentrat

de Soumialot dețin 
asupra aeroportului 

Armata națională 
puternice forțe în a-

cest 
fără

însemnat punct strategic dar 
succes pînă în prezent.

Primul ministru, Moise Chombe, a 
anunțat că într-o telegramă Diallo 
Telli, secretarul general al O.U.A. 
i-a cerut să accepte în Congo o mi
siune specială de anchetă a O.U.A. 
El a precizat că cererea secretarului 
general al O.U.A. se află încă în 
studiu la Ministerul Afacerilor Ex
terne congolez.

30 august
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru Ia mi
crofon pentru copii : „Prietenul din 
fața casei", scenariu radiofonic de 
Alexandru Adrian, 9,30 Muzică popu
lară, 10,50 Cîntece pentru cei mici. 
11.30 Cîntece și jocuri de pe plaiurile 
patriei. 12,00 Program muzical ce
rut de ascultătorii care au dezlegat 
rebusul muzical. 14,00 Melodii popu 
lare cerute de ascultători. 15.30 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor de 
pe ogoare, 16,00 Interpreți de muzică 
ușoară, 17,00 Din muzica corală a 
compozitorilor noștri, 17,30 Transmi
siune sportivă, 18,45 Muzică din ope
rete cerută cfiS ascultători, 19,30 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de

muzică ușoară romînească, 20,05 Tea
tru la microfon : „Familia antica
rului", Adaptare radiofonică după co
media lui Carlo Goldoni, 21,30 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 7.35 
Cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare. 8,00 Clubul voioșiei, 9,45 
Muzică instrumentală, 10,33 Melodii 
distractive. 12,00 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Nicolae Ni- 
țescu, 14,15 La microfon: Satira și 
umorul, 15.30 Muzică ușoară. 16.30 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare, 18,15 Muzică populară, 
19,30 Duete de dragoste din operete, 
20,00 „Carnavalul tinereții" — emi
siune muzical-distractivă, 22,00 Mu
zică de dans. ,
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