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ILIE NICOLAE, 
șef de brigadă, 
mina Aninoasa

OLTEANU FLORENTIN, 
maistru mecanic, 

mina Vulcan

GAIER FRANC1SC, 
electrician, 
I.C.M.M.

MAIER IOAN, 
șef de tură,

I.C.T. Paroșeni

O demonstrație 
a talentelor din școli
- Duminică, la Petroșani, a avut loc 

fxza , orășenească (raională) a con- 
cursuiui cultural-artistic al pionieri
lor și școlarilor. Cu această ocazie, 
pe scena Teatrului de Stat din loca
litate s-au întrecut peste 1000 de ar
tiști școlari din Valea Jiului. Pentru 
juriu, desemnarea celor mai buni 
din cei mai buni, a constituit o ade
vărată problemă. Și într-adevăr, la 
această fază, s-au prezentat un nu
măr mare de formații artistice șco
lare și soliști, care mai de care mai 
bine pregătiți, mai talentați. Pînă la 
urmă însă juriul a trebuit să se pro
nunțe, și credem că a reușit, să a- 
leagă și să desemneze pe cei mai 
buni.

La baza clasificării au stat o se
rie de factori printre care cei mai 
importanți au fost: conținutul pro
gramelor, forma de prezentare, ținu
ta artistică pe scenă a concurenților, 
activitatea lor cultural-artistică an
terioară etc.

Actualul concurs a scos în eviden
ță faptul că, față de concursurile an
terioare. numărul formațiilor artisti
ce. a membrilor lor, a crescut mult, 
că programele prezentate au fost 
bogate în conținut, strîns legate de 
preocupările școlare, au fost adecvate 
vîrsfei elevilor. îmbucurător este și 
faptul că aceste programe au avut o 
formă artistică corespunzătoare de 
prezentare, lucru ce dovedește că atît 
instructorii de pionieri, cadrele di
dactice cît și conducerile școlilor, au 
privit cu mult simț de răspundere 
pregătirea acestui concurs, că s-au 
ocupat mai mult de instruirea mici
lor artiști amatori, că i-au ajutat și 
îndrumat îndeaproape. Mențiuni spe
ciale s-ar putea acorda în acest sens 
școlilor generale 
câni, nr. 4 
roșeni, nr.
Petrila și 
în concurs

pregătiți, într-o diversitate de genuri.
Concursul a scos însă în evidență

; DORINA VILCEANU 
secretară a Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

de 8 ani din Uri- 
3 Lupeni, nr. 3 Pa- 
3 Petroșani, nr. Г 
care au prezentat 

bine

și nr,
1

altora
formații și soliști

• Consiliul O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare și-a amînat lucră
rile la 24 august.

• Lovitură militară din Republica 
Dominicană a eșuat.

• întrevedere Ciu En-Iai — Ne 
Win.

in intim pinarea zilei de t Mai

Cărbune peste plan
Minerii Văii Jiului întîmpîiiă ma

rea sărbătoare a oamenilor muncii 
cu noi succese în întrecerea ce se 
desfășoară pe frontul cărbunelui.

Colectivul minei Urfcani, ocupă pe 
luna ’aprilie un loc de frunte în, a- 
ceastă întrecere; pînă ieri dimineață, 
minerii uricăneni au extras peste 
prevederi de la începutul anului 2 980 
tone de cărbune.

Cu depășirea din luna aprilie vred
nicul colectiv al minei Aninoasa, de
ținător al steagului de întreprindere 
fruntașă pe ramură, a ridicat plusul 
la producția extrasă la peste 9300

tone. De menționat că în luna apri
lie minerii aninoseni au trimis pre
paratorilor din Petrila cărbune de 
bună calitate, cu un conținut de ce
nușă mai mic decît cel admis cu 1,6 
puncte.

Dintre sectoarele miniere, realizări 
demne de laudă a obținut sectorul 
III de la mina Lupeni; în luna apri
lie, frontaliștii de aici au adăugat 
ia plusul din primul trimestru al a- 
nufui — 5 150 de tone — încă 2 851 
tone cărbune extrase peste sarcinile 
de pian.

NOI SUCCESE IN ÎNTRECERE
In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 

preparația Petrila obține sucflese re
marcabile în muncă. Folosind proce
dee avansate de muncă și sporind 
de la o zi la alta randamentele a- 
gregatelor din dotare, preparatorii din 
Petrila au reușit să producă de la 
începutul acestui an și ’pînă în pre
zent peste plan 2 000 de brichete

ovale și să prelucreze 16 000 tone 
de cărbune. De asemenea, prin redu
cerea procentului de cenușă, indi
cele de recuperare a crescut cu 1,2 
puncte, iar economiile la prețul de 
cost au depășit cu 92 000 de lei an
gajamentul luat în întrecere.

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent

Lucrări destinate sporirii 
capacității de producție a minei Petrila

partidului să execute un vo- 
sporit de lucrări miniere des- 
sporirii capacității de produc- 
minei. In cadrul exploatării se

unui puț 
adîncime

se 
de 
de

a

• Tensiunea politică din Cipru
continuă să se agraveze.

• Un nou cutremur de pămînt în 
Grecia.

• Descoperirea unui complot vlzînd 
asasinarea președintelui CasteHo 
Branco.

Minerii sectorului de investiții de 
la mina Petrila întîmpină ziua de 1 
Mai cu noi succese în muncă. Ei 
sînt hotărîți ca în cinstea ’ Congre
sului 
lum 
tinat 
ție a
execută în prezent importante -lucrări 
pentru extinderea cîmpului minier. 
Patru brigăzi specializate în lucrările 
de deschideri și pregătiri lucrează 
la săparea unei galerii cu o lun
gime de 2 000 m spre strătele de 
cărbune din blocul zero. Primele două 
abataje din acest cîmp minier au și 
intrat în producție. Capacitatea fi

nală a abatajelor din blocul zero va 
fi de aproximativ 800 tone cărbune 
pe zi.

Tot în zona acestui cîmp minier 
lucrează la săparea 
rnină care va avea o 
650 m.

Importanțe lucrări^, de mărire 
capacitățîî' de extracție se execută 
și la puțul principal al minei. Aici 
эе va
1 600 kilowați și ■ 
urări de adîncire 
100 metri. Toate 
și capacitatea de 
pe orizontul XIV.

instala încă un motor de 
vor fi executate lu- 
a puțului cu încă 
acestea Vor

: transport a
spori 

minei

CĂTRE O
Oamenii muncii din bazinul carbo

nifer al Văii Jiului acordă o mare 
atenție acțiunii de colectare a me
talelor vechi. De la începutul anu
lui și pînă în ziua de 25 aprilie din 
Valea Jiului s-a colectat și expe
diat spre cțelării prin intermediul

T E L А К
I.C.M. Petroșani cantitatea 
tone fier vechi, 158 tone 
62 tone metale neferoase.

Cele maț mari cantități
colectate de muncitorii de la ex
ploatarea minieră Vulcan, preparația 
Lupeni și termocentrala Paroșeni.

I 1
2 580 

fontă și
de

au fost

DIN EXPERIENȚA COLECTIVELOR FRUNTAȘE

Prin masuri 
in producție

In primele două luni ale anului, 
sectorul II de la mina Lonea. a ră
mas sub plan cu 800 tone cărbune. 
Deci sectorul II, colectiv căruia i s-a 
decernat diploma de fruntaș în între
cerea socialistă pe anul 1964, se afla 
în situația de a nu-și îndeplini sar
cinile trimestriale și nici angajamen
tul de întrecere. Colectivul sectorului 
insă nu a rămas pasiv față de aceas
tă situație. îndrumată de organiza
ția de partid, conducerea sectorului 
a luat măsuri adecvate pentru re
dresarea producției. Iată cîteva e- 
xemple: După intrarea în funcțiune 
— în februarie — a funicularului 
șist care leagă mina Lonea li 
cota 840 transportul în subteran 
aprovizionarea locurilor de muncă 
materiale se desfășoară mai 
Lucrărilor de pregătiri li s-a 
maximă atenție. Dovadă sînt măsu
rile ce s-au luat ca înaintările 
steril și cărbune să fie plasate 
toate schimburile, brigăzile de 
aceste lucrări să aibă asigurate efec
tivul și materialele necesare. Drept 
urmare, preliminarul la pregătiri a fost 
realizat lună de lună, depășirea pe 
trimestrul I ridicîndu-se la 140 me
tri liniari. In aceasta își găsește ex
plicația faptul că în prezent secte-

chibzuite și disciplină

de front ne-

de
cu

cu 
bine, 

dat

în 
în 
la

rul are asigurată linia 
cesară.

O măsură chibzuită 
pentru îmbunătățirea 
transportului în subteran. Țiriîndu-se 
seama că sectorul . are căi 
transport și aeraj lungi, cu 
drumarea lucrărilor de întreținere 
a fost însărcinat 
un tehnician cu 
experiență, maistrul 
minier Cărcăleanu 
loan. Rezultatul: 
în prezent toate 
traseele de tran
sport și aeraj din 
sector se află in 
stare corespunză
toare.

O activitate 
demnă de laudă 
desfășoară partea 
electromecanică a 
sectorului, condusă 
de tehnicianul Zo- 
trok Alexandru. 
Montarea utilajelor 
se face cu opera
tivitate; țevile de 
energie pneumati-

sis-a luat 
coordonării

urmează în- 
front atît la 
abataje. Pen-

de 
în-

că, transportoarele 
deaproape linia de 
pregătiri cît și la 

asigurarea funcționării utilajelortru

FR. VETRO

STRUCTURA 
INTIMA

Ascuns sub „cămașa" groasă de 
beton, oțelul nu mai lasă să se 
cadă din el nici o urmă. Rețeaua 
aceasta nevăzută leagă elementele 
construcției de la fundații la aco
periș, le dă vigoare și stabilitate. 
Aici se ascunde munca fierarilor 
betoniști. Această muncă a intrai 
in structura intimă a construcției. 
Și, deși nu se vede, se face simțită.

Despre altă structură intimă, cu 
iotul diferită de a construcției, 
dar tegaiă nemijlocit de ea, vom 
vorbi în rindurile de față.

Echipa de fierari-betoniști pe ca
re o conduce Ciungulescu Marin 
lucrează la șantierul Petrila al 
T.R.C.H. chiar de la începuturile 
șantierului. Pe oamenii aceștia îi 
găsești oricînd și oriunde se ridică 
un bloc nou, la temelie sau la e- 
tajul nouă. Sînt numai treisprezece 
oameni, dar, acest mic colectiv a- 
coperă cu munca sa necesitățile 
șantierului Petrila.

Dacă-l întrebi pe șeful echipei 
cum reușește să facă față necesi
tăților șantierului, acesta vorbește 
despre „o organizare judicioasă a 
muncii, o bună calificare a mem
brilor echipei de fierari". Adevă
ruri de necontestat. Dar ghicești 
și un alt adevăr, din felul sfătos 
de a vorbi cu oamenii al „bătrî- 
nului" trecut cu ceva peste cinci-, 
zeci de ani. Poate că acestea sin. 
argumente tot atît de sigure ale 
succesului fierarilor cit și. cele. ,v 
ficiale" pe care le declară Ciungu
lescu Marin. In echipă sînt și, bă
ieți tineri, de 18—20 de ani. Oa
meni ca -Ciungulescu Marin' sau 
comunistul Oșvat Ioan își extind 
„tutela" asupra acestor tineri mai 
departe și peste orele de program. 
.Ținerii aceștia — spunea șeful 
de echipă — пи-și petrec timpul în
tre muncă și plimbări fără. rost. 
Timpul lor se împarte între mun
că, lectură, vizionări de spectacole".

Iată cîfiva din cei pe care șeful 
echipei a găsit cu cale să-i apre
cieze ca fiind membri de bază ai 
echipei: Toma Vasile, Boldoi loan, 
Timoftei Petru, Secrieru Mihai. A- 
ceasta e o simplă înșiruire de nu
me. S-ar putea enumera aici fieca
re din cei treisprezece. Pe merit. 
Sarcinile șantierului Petrila, acum 
și în viitor, sînt legate organic de 
munca acestor oameni. Pentru că 
echipa aceasta de fierari-betoniști are 
o structură intimă a ei, care-i unește 
pe oameni prin coordonatele mun
cii colective, prin preocupările co
mune de viață. Unul vine cu ini
țiativa de a merge duminica la 
munte, alții se asociază acestei 
idei și merg și ei. Unul a citit o 
carte bună: i-o recomandă și ce
luilalt de lingă el. Aceasta face 
parte din structura intimă a echi
pei fierarilor-betoniști. O structură 
ca a oțelului pus de ei în construc
ție. Și e foarte bine I

I. CIOCLEI(Continuare în pag. 3-a)

alături de cîțiva ortaci.Brigadierul Fatol Vasile (dreapta) fotografiat
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Felicitări cu prilejul zilei de 1 Mai

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.TM. și conduce
rea tehnico-administrativă felicită cu căldură întregul colectiv al minei și-i 
urează succese depline în întâmpinarea celui de-al lV-lea Congres al 
P.M.R,

UP 1 C AN.i

Organizațiile de partid și de "masă, 
conducerea întreprinderii adresează 
calde felicitări muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor de pe șantierele 
de construcții-montaj pentru rezulta
tele obținute și le urează realizări tot 
mai de seamă în darea la timp în 
funcțiune a noilor obiective.

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.T.M., conducerea 
tehnico-administrativă urează muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din ca
drul minei, tuturor oamenilor muncii din orașul Uricani, activitate rodnică 
tn cinstea Congresului al lV-lea al P.M.R.

Petroșani felicită cu toată căldura 
pe muncitorii și tehnicienii unității 
și le urează pentru viitor noi izbînzi în 
deservirea exemplară cu energie elec
trică a consumatorilor.

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.T.M., conducerea 
tehnico-administrativă adresează tuturor muncitorilor, Inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor din cadrul E. M. Vulcan felicitări călduroase și urări de 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor tra sate de partid.

Lucrătorii O.C.L. Produse Industriale felicită cumpărătorii din Valea 
Jiului și Ie urează noi succese în muncă și viață, în ridicarea continuă a 
nivelului lor de trai.

Colectivul I.P.P.F. Petroșani felicită cu ocazia zilei de 1 Mai pe toți 
oamenii muncii din Valea Jiului pentru succesele obținute și se angajează 
să-I deservească în condiții ireproșabile cu produse de panificație și făină.

Conducerea Oficiului de legume și fructe Petroșani adresează cu prilejul 
zilei de 1 Mai felicitări lucrătorilor din cooperația de desfacere, tuturor oa
menilor muncii din Valea Jiului în a căror slujbă este pus comerțul socMM.

COOPLQATIVA

Consiliul de conducere al coopera
tivei adresează, pe această cale, fe
licitări lucrătorilor cooperatori din 
Lupeni, Uricani, Vulcan și Aninoasa 
și calde mulțumiri publicului care 
este deservit de unitățile noastre.

Conducerea întreprinderii felicită 
călduros salariațll și le urează noi 
succese m muncă.

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.T M., conducerea 
tehnico-administrativă felicită din inimă colectivul minei și-și exprimă convin
gerea că printr-o muncă plină de abnegație, va asigura îndeplinirea pla
nului pe 1Ѳ6Б Ia toți Indicatorii.

Organizația de partid, organizațiile de masă, conducerea tehnico-adrtji 
nistrativă felicită întregul colectiv al unității pentru munca depusă s^ptru 
mecanizarea lucrărilor de pe șantierele de construcții social-culturale din 
Valea Jiului.

De 1 Mai, conducerea I.C.R.A., lucrătorii din comerțul cu ridicata de 
produse alimentare urează lucrătorilor din magazinele alimentare, oame
nilor muncii din Valea Jiului mult succes în activitatea lor.

Colectivul l.C.R.M. Petroșani felici
tă, cu ocazia zilei solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, pe 
toți oamenii muncii din Valea Jiului 
și le urează multă bunăstare.

De ziua internațională a celor ce muncesc, organizațiile de partid și do 
masă, conducerea întreprinderii felicită călduros pe toți salariații pentru 
manca lor depusă în slujba gospodăririi Văii Jiului.
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Г — Răspunde Enciu Gheorghe, șeful sectorulu forestier Roșia
Zilele acestea, colectivul sectorului 

forestier Roșia din cadrul I. F. Pe
troșani a trăit o bucurie mare: pri
mirea „Steagului roșu de sector evi
dențiat in producție", pentru rezulta
tele frumoase in muncă pe trimestrul 
I din acest an.

Intr-o convorbire avută cu un re
dactor al ziarului nostru, ' tov. Enciu 
Gheorghe, șeful sectorului Roșia, a 
relatat pe larg despre munca depu
să de colectivul de muncitori și teh
nicieni forestieri pentru cîștigarea 
drapelului purpuriu și strădania pen
tru. păstrarea lui In cadrul sectorului, 
un timp cit mai îndelungai, lată ce 
a relatat dinsul .■

— Munca în pădure, îndeosebi în 
perioada iernii, ridică multe proble
me în fața forestierilor. Una din ce
rințele principate este asigurarea căi
lor de acces în parchete, pentru ma
șini. tractoare și atelaje. Apoi, buna 
funcționare a funicula-relor pe timp 
friguros, organizarea lucrului după

,1 *'■*'

)
fotografia alăturată a fost execu

tată la suprafața minei Dilja, în a- 
propietea puțului auxiliar nr. !. De
spre ce este vorba ?

Abatajul cameră nr. 1 din stratul 
3, blocul 1, unde este plasată briga
da minerului Bartoș loan. — eviden
țiată in întrecerea socialistă — aflîn- 
du-se aproape de suprafață, este a- 
provizionaiă cu material lemnos de 
la ziuă, printr-un suitor. Pină în a-

O demonstrație a talentelor din școli
(Urmare din pag. l-a)

și unele lipsuri în ceea ce privește 
pregătirea formațiilor și soliștilor, a 
conținutului programelor. Bunăoară, 
în concurs s-au prezentat brigăzi ar
tistice de agitație, ca cea a școlii 
din Bănița, al cărei program a fost 
mai puțin axat pe problemele mun
cii educative din școală, pe activita
tea elevilor, pe rezultatele obținute 
de ei la învățătură, ocuptadu-se în 
schimb... de problemele gospodărești 
ale comunei, care constituie de fapt 
obiectivul programului unei brigăzi 
artistice de agitație a căminului cul
tural. Au fost cazuri cînd unele for
mații, în special cele de muzică u- 
șoară și într-o oarecare măsură cele 
de muzică populară, au interpretat 
cîntece care depășeau vîrsta școlară. 
Lipsuri s-au manifestat și în ce pri
vește ținuta artistică a soliștilor, mo
dul de prezentare etc.

Acest lucru denotă că în munca 
cultural-artiștică din școli mai dăi
nuie o serie de deficiențe, că nu 
peste tot s-a acordat aceeași aten
ție pregătirii concursului, că instruc- 

—torii de pionieri, cadrele didactice și 
conducerile unor școli au privit cu 
multă ușurință felul cum se vor pre
zenta pionierii și elevii lor în între
cere cu colegii de la alte școli.

Cu toate aceste lipsuri, așa cum 
remarcam Ia început, concursul cul
tural-artistic al pionierilor și școla
rilor, faza orășenească, a marcat un 
real progres față de anii trecuți, a 
demonstrat că dispunem ta școli de 

fluxul tehnologic de exploatare și ex
tinderea muncii în acord global pen
tru ' sporirea randamentului, asigura
rea de stocuri de masă lemnoasă in 
depozitele intermediare. Sînt cerințe 
de a căror asigurare colectivul 
torului nostru s-a preocupat 
rnanent.

Astfel, încă din toamnă, au 

sec- 
per-

fost

Interviul nostru
• »• • •

luate măsuri pentru crearea unui • 
stoc de masă lemnoasă de 4 500 m a 
rotund fag. Totodată, am făcut o re
vizie temeinică utilajelor din dotarea 
sectorului (25 ferăstraie mecanice, 2 
tractoare Ito’ObO și 5 funieulare, din 
9, cu funcționare permanentă în 
sector). In tot cursul Iernii, la gurile 
de exploatare am avut plasate echi
pe de muncitori care au asigurat 
deszăpezirea căilor de transport, iar 

propiere de gura suitorului, lemnul 
este adus cu camionul, de ăte două- 
trei ori pe săptămlnă.

In abatajul brigăzii lui Bartoș 
domnește o ordine desăvlrșită. Dar, 
după cum se poate vedea in clișeu, 
nu aceeași ordine o dovedește bri
gada la gospodărirea materialului. 
In jurul gurii suitorului stă împrăștiat 
lemn pe diverse categorii — scindări, 
margini, rotund. Ba se mai 

găsește aici și un 
ventilator „adă
postit" intr-un tu
fiș, tuburi de ae- 
raj și coturi bune 
de folosii. Ce pă
rere au minerii 
din brigada tova
rășului Bartoș 
Ioan despre acest 
dezacord dintre si
tuația din abataj 
și felul cum „gos
podăresc" mate
rialul lemnos 1 
Oare acest lemn 
n-ar putea fi sti
vuit 1 Dar tovară
șii maiștri minieri 
care trec pe aici 
zilnic, pentru a e- 
fectua controlul, 
nu au nimic de 
spus despre acea- 

dezordine, nu 
întreprinde ni- 
pentru curma- 
ei?

talente artistice autentice care, dacă 
sînt crescute cu grijă, pot obține în 
viitor succese de seamă pe scară ar
tistică.

N. R. Iată acum rezultatele obți
nute la concurs: Cor — clasele 
V-Vlfl: I. Școala generală de 8 aili 
nr. 4 Lupeni; II. Școala generală de 
8 ani nr. 2 Petrii a (Lonea); III. 
Școala medie Vulcan; Mențiune: 
Școala generală de 8 ani nr. 2 Pe
troșani. Cor — clasele I—1V: I. 
Școala generală de 8 ani nr. 3 Paro- 
șeni. Brigadă artistică de agitație 

clasele V—VIII: 1. Școala gene
rală de 8 ani Uricaili; II. Școala 
generală de 8 ani din Iscroni; III. 
Școala generală de 8 ani nr. 4. Vul
can; Mențiune: Școala generală de 
8 ani nr. 5 Petroșani. Brigadă ar
tistică de agitație — clasele I—IV : 
1. Școala medie Petrila; II. Școala 
generală de 8 ani nr. 4 Lupeni, 
Orchestre de muzica ușoară: l. 
Școala generală de 8. ani nr. I Pe
trila; II. Școala generală de 8 ani 
rar. 2 Lupeni. Acordeon: 1. Georgean 
Victor, Școala generală de 8 ani nr. 
1 Lupeni; II. KoVacs Vilmos, Școala 
generală de 8 ani Aninoasa și Fră- 
țilă Augustin, Școala generală de 8 
ani nr. 1 Petroșani; 111. Păun Va- 
sile, Școala medie Vulcan și Moglan 
Ilie, Școala generală de 8 ani Uri- 
cani; Mențiune: Poenar Vasile, Școa
la generală de 8 ani Bănița și Daju 
Silvia, Școala generală de 8 ani nr. 
4 Petroșani. Vioară: I. Delore an u 
I., Școala generală de 8 ani nr. 1 

in cazurile mai grele și brigăzile de 
forestieri au dat o rnînă de ajutor la 
asigurarea circulației mașinilor.

Rezultatele acestei munci sînt ur
mătoarele : In cele, trei luni de iarnă 
ale trimestrului I ani livrat econo
miei naționale 2 690 m c bușteni ga
ter fag, 401 m c bușteni de dertilaj, 
692 m c lemn de celuloză, 151 m e 
stîlpi de fag, 
foc, 522 m c 
ții rurale, 42 
51 m c doage 
nea produse, reușind ca pe sector să 
realizăm planul producției de marfă 
ta proporție de 103,41 la suta, iar a<I 
producției globale în proporție de 
100,64 la sută. In același timp, da
torită faptului că am reușit să extin
dem metoda lucrului în acord global 
la 91 la sută din brigăzi, 
tatea muncii pe sector a 
14 la sută, indicele de 
masei lemnoase a sporit 
sută.

Obținerea acestor succese care 
dus la cîștigarea drapelului purpuriu, 
se datorește muncii pline de abne
gație depuse de către brigăzile de 
forestieri conduse de Strungaru Ni- 

2 010 tn steri lemn de 
lemn pentru construc- 
rn c lobde industriale, 
de bere și alte aseme-

productivl- 
crescut cu 
utilizare a 
cu 9,87 la

au

Prin măsuri chibzuite
și disciplină în producfie

(Urmare din pag. îs)

bune condițiuni, se evidenția
ta mod deosebit lăcătușii 

Alexandru și Moldovan Sa- 
electricienii Marian Traian și

s-a axat cu pre- 
timp spre reali 
indicatori econo- 

pe îmbunătățirea

în 
zâ 
Costan 
bin,
Szocs Mihai.

Munca politică desfășurată de or 
ganizațiile de partid (secretar tov. 
Popovici Nicolae) 
cădere în ultimul 
zarea principalilor 
mici, precum și 
disciplinei in muncă și mai ales pe 
folosirea din plin a celor 8 ore de 
muncă de către cei care lucrează 
în regie, 
trimestrul 
trimestrul 
absențelor 
jumătate, 
redus cu 
scăzut și 
la lucru din motive de boală; sec
ția sindicală a organizat vizite la 
domiciliu, a ținut legătura cu dis
pensarul medical.

In luna martie, colectivul sectoru-

Urmarea ? Comparativ cu 
IV din anul trecut. în 
I al acestui an numărul 
nemotivate a scăzut la 
iar cel al învoirilor s-a 
57 la sută. Cu 200 a 
numărul zilelor lipsă de

Petroșani. Echipe de fluierași: I. 
Școala generală de 8 ani Ci-mpa. 
Solo fluier: I. Vîlcică Eugen, Școala 
generală de 8 ani Uricani; II. Solo
mon Emil, Școala generală de 8 ani 
rar. 3 Lupeni; III; Butaru Aurel, 
Școala generală de 8 ani Iscroni. 
Solo voce — clasele. V—V11I; 
1. Căldăraru Elena, Școala generală 
dc 8 ani nr. 4 Lupeni; II. Bozero 
Stela, Școala generală de 8 ani nr. 
4 Petroșani; III. Lungu Elena, Școa
la generală de 8 ani nr. 1 Vulcan. 
Solo voce — clasele I—IV: I. Pre- 
doi Elena, Școala generală de 8 ani 
nr. 3 Paroșeni; II. Varză Stanca, 
Școala generală de 8 ani nr, 1 Pe
troșani; III. Nedelcu Maria, Școala 
generală de 8 ani Iscroni; Dansuri 
- clasele V—VIII: I. Școala gene
rală de 8 ani Uricani; II. Școlile 
generale de 8 ani nr. 2 și 4 Vulcan; 
III. Școala generală de 8 ani nr, 2 
Petroșani. Dansuri — clasele /—IV : 
I. Școala generală de 8 ani nr. 3 
Petroșani; II. Școala generală de 8 
ani Ișcrotli; Mențiune: Școala ge
nerală de 8 ani nr.. 2 Lupeni; Reci
tăriclasete V—VIII: I. Cătuț 
Ana, Școala generală de 8 ani nr. 1 
Petrila și Gagy Adriana, Școala ge
nerală de 8 ani nr. 4 Petroșani; II. 
Drăgulănescu Adriana, Școala gene
rală de 8 ani nr, 3 Lupeni; III. Va- 
sîliurea Silvia, Școala generală de 
8 ani nr. 3 Lupeni. Recitări — cla
sele I—IV: I. Hieș Camelia, Școala 
generală de 8 ani nr. 1 Petroșani. 
Prezentatori: I. Birsan Lidia, Școala 
generală de 8 ani nr. 1 Petroșani. 

colac — exploatarea Polatiște, Arde- 
leanu Nicolae —- exploatarea Stolo- 
joaia, Szilagyi foan și Rădoi Ioan — 
exploatarea Jigoreasa. Brigăzile au 
fost îndrumate competent de maiștrii 
Captiva Ludovic — Polatiște și Ni- 
cutescu Stelian — Jigoreasa. Au mun
cit stăruitor ,și funicuilariștii Stelescu 
Nicolae și Vflae Iile — Polatiște, 
tractoristul Angliei In a Constantin — 
Stolojoaia. mecanicii de ferăstraie 
Ivașcu Dumitru — Polatiște, Păiș 
Gheorghe — Jigoreasa, Grijac Fedor 
și Dobre loan — Stolojoaia. De ase
menea, autobaza I.R.T.A. Petroșani 
ne-a ajutat cu mașini suplimentare, 
putînd transporta astfel 500 tone 
material lemnos peste plan.

Trimestrul 11 a găsit colectivul 
sectorului nostru în plină luptă pen
tru obținerea de noi succese în în
trecere. Putem arăta că în cinstea 
zilei de 1 Mai. sarcinile de p'lan pe 
luna aprilie au fost deja îndeplinite. 
Conducerea sectorului a luat măsu
rile tehnfco-prganizatortee necesare 
ca și pe lunile următoare activita
tea să se desfășoare în cît mai bune 
condițiuni pentru ca muncitorii sec
torului forestier Roșia să obțină pînă 
la Congresul al IV-lea al partidului 
rezultate și mai bune pe baza cărora 
să păstreze în continuare, un timp 
cît mai îndelungat, prețiosul drapel 
purpuriu ctștigat în întrecerea so
cialistă.

lui a muncit cu spor depășind sar
cina de plan cu aproape 2 500 tone 
de cărbune (pe această bază a fost 
depășit și planul trimestrial la prin 
cipalii indicatori). La acest succes 
și-au adus aportul mai ales brigă
zile conduse de minerii Molnar Tra
ian, Fatol Vasile, Baciu Ioan, artifi
cierii lonuț Virgil și Crețu Gheor- 
ghe, maiștrii minieri Preduț Nicolae 
și Lungu Vasile. Pentru realizările 
frumoase obținute în primul trimes
tru, sectorului II de la mina Lonea 
i s-a decernat, în urmă cu cîteva 
zile, „Steagul roșu de colectiv evi
dențiat în întrecerea socialistă". Dar 
colectivul sectorului nu s-a oprit aici 
cu succesele obținute în muncă și a 
hotărît să adauge la cele 1 000 tone 
cărbune — angajament anual — alte 
1 000 de tone în etapa următoare a 
întrecerii socialiste.

Și acum cîteva măsuri preconizate 
recent pentru traducerea în fapt a 
obiectivelor 
propunerea 
cepînd de 
brigăzii de 
blocul X — loc de muncă dificil — 
a fost preluată de un brigadier des
toinic, minerul Fatol Vasile. Pentru 
buna aprovizionare cu vagonete goa

de întrecere reînnoite. La 
organizației de partid» in
ia 1 aprilie, conducerea 
Ia abatajul nr. 0 104 din

le a celor două abataje din blocul 
X, între orizonturile 655 și 690 a 
început săparea unui suitor colector. 
Capacitatea de producție a sectoru
lui a crescut simțitor din a doua ju
mătate a lunii aprilie, prin intrarea 
în producție a abatajelor cameră nr. 
801 și 803.

Organizîndu-și pe mai departe mun
ca la un nivel superior, prin mo
bilizarea forțelor întregului colectiv, 
în lunile iurmătoare sectorul II de la 
mina Lonea va obține cu siguranță 
realizări și mai frumoase în pro
ducție.

Preqătiri intense
CONSTANȚA (Coresp. Agerpres).
A mai rămas puțin timp pînă cînd 

stațiunea Mamaia își va redeschide 
porțile pentru cei peste 100 000 de tu
riști din (ară și de peste hotare, aș
teptați să’ sosească în acest an. Peste 
tot, pregătirile pentru sezonul estival 
sînt în toi.

In prezent, se lucrează la transfor
marea fostului cazinou într-un mare 
restaurant dispus într-un cadru arhi
tectonic reprezentînd Delta Dunării. 
Aici se vor servi în exclusivitate pre
parate pescărești, consumatorii pu- 
tîndu-și alege speciile preferate din- 
tr-un bazin special amenajat ta a- 
cest scop. Un interesant punct de 
atracție П va constitui insula Ovidiu 
de pe lacul Siutghioi, unde se vor 
organiza petreceri de noapte cu fo
curi de tabără, croaziere de agre-

Penlru operativitatea cu care exe
cută lucrările ce i se încredințează, 
Sudorul Popiți Ioan de la secția me
canică a minei Petrila, se numără 
printre evidențiații sectorului.

Concurs pe tema 
filmelor românești

întreprinderea cinematografică regio
nală de stat H’unedoara-Deva orga
nizează la cinernatogi'ălul „7 No
iembrie" din Petroșani un concurs (cu 
buletine de participare) pe tema 
„Să cunoaștem noile realizări cine
matografice romînești". întrebările 
pentru concurs sînt luate din filmele 
„Pădurea spînzuraților" (seria I-ll)‘‘, 
,,La patru pași de infinit", „Gau- 
diamus-igitur" și „Neamul Șoimă- 
reștilor" — filme care vor rula la 
cinematograful 7 Noiembrie din lo
calitate în perioada 28 IV — 6 VI 
a.c. Înscrierile, se fac pînă la data 
de 10 iunie 1965.

flnoajampnîs reînnoite
ln cinstea celui de-al IV-lea Con

gres al P.M.R., colectivul Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" Lupeni 
s-a întrunit ieri după-amiază într-o 
ședință de producție pentru a-și 
înnoi angajamentele anuale. Față de 
vechiul angajament, s-a stabilit să 
fie date peste sarcinile planului anual 
7.5 tone fire de mătase, 4 tone sul
fura de carbon și să se realizeze 
la prețul de cost economii în va
loare de 130 000 lei.

In excursie
Mîine la ora 10, un grup de pro

fesori și elevi de la Școala medie din 
Petroșani vor pleca prin filiala O.N.T. 
din Petroșani într-o excursie la Ti
mișoara. Tot prin filiala O.N.T. Pe
troșani alte grupuri de excursioniști 
de la E. M. Petrila. l.M.P. și din 
orașul Petroșani vor pleca în excursie 
Ia București.

la Mamaia
ment cu vaporașe prevăzute cu ba
ruri la bord.

In apropierea hotelului „Interna
țional" se amenajează o berărie cu 
popic arie, fostul restaurant „Histria" 
se profilează într-o modernă cafenea, 
iar numărul barurilor de zi de pe 
lîngă hoteluri se mărește în vara a- 
ceasta cu încă 7. amenajate pe tera
sele hotelurillor „Parc" și „Victoria", 
precum și în holurile hotelurillor „Au
rora", „Doina", „Flora, „Select" și 
„Sirena". In multe hoteluri se vor 
amenaja camere speciale unde tu
riștii își vor putea lăsa copiii în lipsa 
lor, sub îngrijire, precum și oficii 
pentru servirea turiștilor în cameră 
cu gustări și răcoritoare.

De asemenea, se amenajează noi 
terenuri de tenis, volei, baschet, cen
tre cu jocuri distractive pentru copii.
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(Agerpres). 
pentru comerț și 
desfășoară lucră-

NEW YORK 28 
Consiliul O.N.U.

dezvoltare, care își 
rile la New York, a hotărît marți să 
țină cea de-a t doua sesiune între 24 
august și 14 ’septembrie la Geneva. 
In același timp, s-a căzut de acord 
ca, prin consultații cafe vor avea loc 
în luna iunie, să se stabilească com
ponența grupului de lucru privind 
prețurile și cotele de cafea care ur
mează să fie puse pe piață. Acest

»Т1Ш|

comitet urmează să examineze și 
posibilitatea convocării unei noi con
ferințe a O.N.U. în problemele cafe
lei. Consiliul O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare a adoptat, totodată. O 
propunere prezentată de 31 ^e țărț 
membre privind crearea unuj grup 
ad-hoc pentru organizarea pe plan 
internațional a comerțului cu materii 
prime. Membrii acestui grup urmea
ză să fie numiți de secretarii/ gfflf- 
ral al conferinței, Râul Prebișch.

Tensiunea politică din Cipru 
continuă să se agraveze

NICOSIA 28 (Agerpres).
Agențiile de presă informează că 

tensiunea politică din Cipru continuă 
să se agraveze. Cauza înrăutățirii 
Situației, în special la Nicosia, o 
constituie, după părerea agenției 
France Presse, ordinul primit de că-

Un nou cutremur 
de pămînt în Grecia

ATENA 28 (Agerpres).
Marți a fost înregistrat în Grecia 

ttn puternic cutremur de pămînt a 
cărui intensitate a fost apreciată la 
ч,3А pe scara Richter. Epicentrul cu
tremurului s-a situat la aproximativ 
250 km sud de Atena, între insulele 
Kithira și Creta. El a fost resimțit 
mai puternic în nordul insulei Creta. 
Se relatează că nu s-au înregistrat 
victime și nici pagube materiale.

tre contingentul turc staționat în a- 
propierea cartierului 
din Nicosia de a se 
pierea zonei „liniei 
fost încălcat recent 
cetare a focului.

Ziarul „Philelefiheros", apreciind 
voluția evenimentelor, subliniază 
„săptămînile care urmează 
cele mai 
priotă, o 
lănțui".

ciprioților turci 
deplasa în apro- 
verzi", unde a 
acordul de în-

vor 
periculoase pentru criza 

furtună putîndu-se

e- 
că 
fi

ei-
dez-
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întrevedere
Cin En-lai-Ne Win

RANGOON 28 (Agerpres).
La 27 aprilie, Ciu En-lai, premie

rei Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, care face o vizită în Uniunea 
Bifmană, a avut o convorbire prie
tenească cu generalul Ne Win, pre- 
ș₽dințel,e Consiliului revoluționar al 
Ущиі pirmane. In seara aceleiași 
ІИЙ, generalul Ne Win a oferit un 
dineu în cinstea premierului Ciu En- 
lai și a persoanelor care îl însoțesc.

Descoperirea 
unui complot vizînd 
asasinarea președintelui 
Castello Branco

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres).
Referindu-se la importantul coti

dian guvernamental „Jornal do Bra
sil", agenția France Presse anunță 
descoperirea unui complot vizînd a- 
sasinarea președintelui Castello Bran
co și a altor personalități ale gu
vernului brazilian. Ziarul citează ca 
sursă a informațiilor sale cercurile 
militare din Brasilia. Cu toate că: nu 
menționează nici o arestare „Jornal 
do Brasil" precizează că. potrivit 
acelorași surse, complotul descoperit 
a foșt complet neutralizat.

Gaulle și miturile"
28 (Agerpres).
articol intitulat „de Gaulle

ziarul francez „LesȘi
Echos'* se referă la încercările Fran
ței de a-și restabili pozițiile deținute 
în trecut pe plan internațional. In a- 
cest sens, scrie ziarul, generalul de 
Gaulle a spulberat numeroase mi
turi printre care acela al N.A.T.O.,

organizație pe care ziarul o califică 
drept „inutilă și inutilizabilă". Mi
tul apartenenței europene a englezi
lor a fost spulberat, după cum se 
știe, de președintele francez în ia
nuarie 1963, la Consiliul ministerial 
de la Bruxelles, prin veto-ul ridicat 
în calea aderării Marii Britanii la 
Piața comună. Ziarul se referă, de 
asemenea, la mitul mult discutat
unității politice vest-europene preci- 
zînd că adepților acestui mit, 
sînt în special reprezentanții 
germani, generalul de Gaulle 
opus teoria „Europei patriilor".

se referă ziarul vi- 
necesitate a unei 

americane, consi-

al

лÎN CÎTEVA RÎNDURI
VIENTIANE. Din surse de la 

Vientiane se anunță că, la 27 a- 
prilie, trupe rămase fidele fostului 
vicepremier Fumi Nosavan, au a- 
iacat o poziție a armatei guverna
mentale, situată la 15 mile est de 
orașul Paksane. 
mentale au 
tacul și au 
beli.

Forțele guverna- 
respins cu ușurință a- 
capturat mai mulți re-

re nazist de Ia Sachsenhausen, 
procurorul a rostit marți rechizi
toriul. El a cerut condamnarea la 
muncă silnică pe viață a principa
lului acuzat Otto Kaiser, învinuit 
de asasinarea unui mare număr 
de deținuți.

care 
vest- 

le-a 
Uiți-

Intr-un comunicat pu-BERNA.
blicat de Consiliul Federal (guver
nul) al Elveției se arată că crimi
nalii de război nu vor putea să se 
refugieze în Elveția pentru a scăpa 
de urmăririle întreprinse împotriva 
lor în propriile lor țări.

NICOSIA. Comandantul forțelor 
O.N.U. din Cipru, generalul Thi- 
maya, a inspectat marți o serie de 
regiuni din sudul și vestul insulei, 
unde sînt in curs lucrări pentru 
deblocarea șoselelor și desființarea 
posturilor militare, in conformitate 
cu „planul de pacificare", anunțai 
săptămîna trecută de 
Makarios.

președiniele

Lovitura militară

din Republica
de 

a armatei conduse de un 
tineri ofițeri, a eșuat. După 
de lupte între organizatorii 
și cealaltă parte a armatei 
la care ulterior s-au afiliat

din Republica Dominicană a eșuat
SANTO DOMINGO 28 (Agerpres).
Lovitura militară

Dominicană, efectuată duminică 
o parte 
grup de 
trei zile 
loviturii 
(aviația,
și forțele marinei militare), genera
lul Elias Wessin a reușit să intre 
marți noaptea în capitala republicii, 
Santo Domingo, ocupînd palatul pre
zidențial. In momentul ocupării pa
latului, relatează agențiile de presă, 
în el se aflau numai telefonista de 
serviciu și o gardă a palatului. Pre
ședintele provizoriu, Rafael Molina 
Urena, instalat de către insurgenți, 
s-a refugiat la ambasada Columbiei, 
împreună cu alți 15 membri princi
pali ai 
vi tur a.
ra, pe 
plecînd

azil politic. Fostul președinte al Re
publicii Dominicane, Juan Bosch, 
răsturnat prinir-o lovitură militară 
organizată de generalul Elias Wessin, 
în 1963, a contramandat, bineînțeles, 
planurile de a se întoarce în țară 
pentru a prelua funcția de președin
te. In prezent, relatează agențiile de 
presă, forțele militare aeriene și na
vale, care au zădărnicit lovitura în
treprinsă, desfășoară mici acțiuni în 
diferite cartiere ale capîthlei pentru 
a înlătura ultimele rezistențe ale in
surgenților.

In luptele în cursul cărora au pie
rit, potrivit unor estimări prealabile, 
sute de persoane, iar numeroase al
tele
fost înfrînți, deoarece în sînul miș. 
carii lor au apărut două fracțiuni. 
Unii erau în favoarea reîntoar^/Jă 
fostului președinte Bosch, iar alții 
se opuneau acestei soluții. 
________________ . Ț

In legătură cu agresiunea S. U. A. în Indochina

au fost rănite, insurgenții au

grupului care a organizat lo- 
Alți insurgenți au părăsit ța- 
mare sau pe calea aerului, 
în Porto Rico unde au cerut

Declarația de protest a unor activiști 
americani pe tărîm obștesc
WASHINGTON 28 (Agerpres).
4 500 de cunoscuți activiști pe tă- 

rîm obștesc din Statele Unite (sa- 
vanți, scriitori, conducători ai sindi
catelor, și ai mișcării pentru dreptu
rile civile ale negrilor) au trimis la 
Casa Albă o declarație în care pro
testează împotriva războiului pe care 
îl duc Statele Unite în Indochina. 
S.U.A., se arată în declarație, folo
sesc mijloace militare în
și în alte regiuni din Asia de

Rezoluția adoptată 
unuia din cele mai 
sindicate britanice

Vietnam
sud-

de

a înăbuși năzuința spre 
independență politică a

est, pentru 
libertate și 
popoarelor din această parte a lumii. 
Printre semnatarii declarației se află 
Linus Pauling, laureat al Premiului 
Nobel, Philip Randolph, vicepreședin
te al Uniunii sindicatelor americane 
(A.F.L.C.I.O.). Baiard Rustin, con
ducător al mișcării negrilor pentru 
drepturile civile, scriitorul Kayboil, 
poetul Ferlinghetti etc.

ConFerinfa
importante

mul mit la care 
zează așa-zisa 
protecții militare 
derată de „Les Echos" „mai curînd 
periculoasă decît utilă".

LONDRA 28 (Agerpres).
La Margate au avut loc lucrările 

Conferinței anuale a Sindicatului na
țional al lucrătorilor din comerț și 
rețeaua de desfacere din Anglia, 
unul din cele mai importante sindi
cate britanice. Cu acest prilej, par-

ticipanții au votat o rezoluție prîn 
care cer guvernului să nu sprijine 
politica S.U.A. în Vietnam. In-o/re- 
zoluție se cere, de asemenea, g er
oului să folosească întreaga sa :n- 
fluență pentru a se pune capăt fap
telor și de a se retrage toate supele 
străine din Vietnam.

LAGOS. Agenția Associated Press 
relatează că primul ministru al 
Nigeriei, Abubakar Tafawa Bale- 
wa, a cerut convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului Mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane.

l
forțelor a-
Germania

BONN. Un tanc al 
mericane staționate în 
occidentală a explodat pe o rampă 
a gării din Hassloch, landul Pa
latinat. Șase soldați americani au 
fost grav răniți.

7,00 RADIOJUR- 
estradă; 7,30

*
TOKIO. Federația generală a 

sindicatelor muncitorilor de la căile 
ferate particulare din Japonia, ca
re reunește în rîndurile sale 220 000 
membri, a declarat o grevă de 24 
de ofe. Greviștii revendică majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

WASHINGTON. La Washington 
s-a anunțai că autoritățile ameri
cane au suspendat in mod provi
zoriu folosirea aparatului denumit 
„detectorul de minciuni". încă în 
luna martie, intr-un raport al unui 
subcomitet al Camerei reprezentan
ților se arată că acest aparat nu 
funcționează satisfăcător.

10 000 de 
Uruguay 

grevă, ce-

MONTEVIDEO. Cei 
funcționari bancari din 
se află in continuare în 
rind adoptarea de. măsuri urgente
împotriva concedierilor și un con
trol guvernamental mai strict asu
pra activității băncilor particulare.

BONN. In cadrul’ procesului in
tentat unui număr de zece foști 
paznici ai lagărului de concentra-

t

LONDRA. Hotărîrea guvernului 
Marii Britanii de a reduce de la 
15 la 10 la sută suprataxa insti

tuită asupra importului de mărfuri 
a intrat în vigoare începînd de la 
27 aprilie. După cum se știe, în 
noiembrie 1964 guvernul laburist, 
îritîmpinînd o serie de greutăți în 
balanța de plăți, a botărît să spo
rească cu 15 la sută taxele la im-, 
port.

PROGRAM DE RADIO
30 aprilie .

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 6,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 6,30 Recoman
dări din program; 6,35 Muzică ușoa
ră interpretată la xilofon; 6,45 Salut 
voios de pionier;
NAL; 7.15 Piese de
Sfatul medicului; 7,35 Anunțuri, mu
zică; 7,45 „Un cîntec drag" — mu
zică ușoară; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,30 Două schițe simfonice de 
Doru Popovici; Concertino pentru 
vioară și orchestră de Carmen Petra- 
Basacopol; 9,00 „Sîntem a țării pri
măvară" — emisiune de cîntece și 
versuri; 9,15 Muzică ușoară interpre
tată la diferite instrumente; 9,30 Trei 
piese de concert de Jean Philippe 
Rameau; 9,45 Jocuri populare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 TEATRU 
LA MICROFON — „Ferestre deschi
se"; 11,31 Muzică de estradă) 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,32 Muzică 
populară; 13,00 Soliști ai teatrelor 
muzicale din. țară; 13,40 Suita nr. 4 
în Re major de Johann Sebastian 
Bach; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,05 Recomandări din program; 14,10 
Melodii și interpreți — muzică ușoa
ră; 15,00 Muzică populară cerută de 
ascultători; 15,30 Pagini orchestrale 
din muzica ușoară; 16,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 16,15 
Ansambluri artistice muncitorești; 
.16,30 EMISIUNE DE BASME: „Gră-

untele fermecat"; 17,00 Muzică ușoa
ră; 17,15 Pagini din literatura pia
nului; 17,30 In slujba patriei; 18,00 
Universitatea tehnică radio — Ciclul 
chimie industrială; 18,15 Tineri inter- 
preți de muzică populară; 18,35 Mu
zică ușoară; 18,50 Tribuna radio; 19,00 
Caleidoscop muzical; 19,40 Muzică 
ușoară interpretată de Yves Mon
tand; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Melodii de pretutin
deni; 21,15 „Partidului", emisiune de 
versuri; 21,45 Canțonete interpretate 
de Nicolae Herlea; 22,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Dansul notelor; 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 „Muzica sferelor"; 
de Iosef Strauss;
vesel" —■ muzică ușoară; 8,30 Reco
mandări din program; 8,35 Muzică 
populară romînească și a minorități
lor naționale; 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,30 Radioracheta pionierilor 
(reluarea emisiunii din 27 aprilie); 
10,00 Uverturi la opere; 10,30 Buchet 
de melodii — muzică
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
iubită" — emisiune de cîntece; 12,00 
Cîntece și jocuri populare; 12,30 
Cvartetul cu pian nr. 2 opus 30 în re 
minor, de George Enescu; 13,00. BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,30 LIMBA 
NOASTRA : „Din nou despre, sino
nime". Vorbește acad. prof.
Graur (reluare); 13,40 Concert 
prînz; 14,30 Recomandări din

8,00 „Portativul

ușoară; 11,00 
,Pa trie

Al. 
de 

pro-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tei. interurban 322, automat 269.

gram; 14,35 Soliști și formații ar
tistice de amatori de la orașe și sate; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
Muzică de balet din opere; 15,30 Din 
țările socialiste; 15,55 Muzică; 16,00 
Mari orchestre de muzică populară; 
16,20 Sport; 17,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 17,15 Interpreți 
ai teatrului de operetă din București: 
Gabriel Gheorghiu, Cleopatra Melido- 
neanu, Mircea Nemens, Valeria Ră- 
dulescu; 17,30 ȚARA IN AJUN DE 
1 MAI; 17,40 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18,00 Varietăți muzicale; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 Pagini 
alese din operete; 19,30 Școala și 
viața; 19,50 Cîntece de 1 Mai; 20,00 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării; 
20,30 Noapte bună, copii: „O poveste 
cu veverițe"; 20,40 Program inter
pretat de artiștii poporului Arta Flo- 
rescu și Ion Voicu; 21,00 RADIO
JURNAL. Sport; 21,20 Cîntă, dansea
ză — tinerețe; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,05 Interpreți ai muzicii 
de operă; 23,35 Muzică de dans; 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinem a iojyraf e
SG aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pădurea spînzuraților (seria I și îl); 
REPUBLICA: A treia rachetă; LO- 
NEA Micul pescar; VULCAN : Ko- 
zara;
vasul Columb; 
spre lună.

ANINOASA: Tînărul de pe
BĂRBATENI : Pași

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


