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Cu planul anual îndeplinit 
înainte de termen

Se crează condiții optime |
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pentru îndeplînîrea planului
pe 1961

Primele frontale 
la mina Lonea

In vederea îndeplinirii în bune 
condițiunî a planului de producțiecorutițiuni a planului de producție j
pe 1961, conducerea minei Lonea î
și comitetul sindicatului au întoc- >

I
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Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romine

„Cea mai bună brigadă din abatajele frontale'1 — aceasta este 
brigada comunistului Eojte Pavel de la sectorul III Vulcan. Cei țațru 
ortaci ai lui Boite -. Diniș Avelf Todoruț Ilie, "Labaria Gheorghe, Во- 
descu Tudor sînt veseli. Se bucură împreună de succesul minei lot 
care a îndeplinit planul anual 
și muncii brigăzii lorI

Minerii sectorului I В 
Lupeni

In tot cursul anului colectivul de 
la sectorul I В al minei Lupeni s-a 
situat, prin importantele sale reali
zări, în rîndul sectoarelor fruntașe 
în întrecerea pe mină. Minerii din 
abatajele frontale și cameră ale sec
torului au muncit cu avînt, au dus 
o intensă luptă pentru a extrage 
cărbune de calitate și mereu mai 
ieftin. Economiile obținute prin re
ducerea consumurilor specifice și 
prin bonificații la calitate se ridi
că la peste 630.000 lei..

Succesele obținute în mod ritmic 
au dus harnicul colectiv de aici la 
îndeplinirea integrală a planului pe 
1960 în cursul schimbului I din 
ziua de azi, 23 decembrie, acest 
colectiv fiind al doilea de la mina 
Lupeni care dă producție în contul 
Inului 1961.

cu 11 zile înainte de termen datorită

Colectivul sectorului I 
Uricani

La brigăzile conduse de Hrițcan 
Vasile, Ștefan Nicolae, Cîrciumaru 
Victor și în general la toate brigă
zile din abatajele sectorului I Uri-

★

Record la locația 5281
în ultimele săp

tămîni metoda de 
lucru folosită de 
către brigada con
dusă de Popesau 
Dumitru care lu
crează la locația 
5281 Uricani atra-

mai mult interesul munci
și tehnicienilor de la între-

câni, anul acesta s-a muncit cu ran
damente de 5,500—7,200 tone căr
bune pe post. Prin creșterea randa
mentelor și extinderea susținerii cu 
armături moderne, colectivul aces
tui sector a obținut însemnate eco
nomii peste planul prețului de cost.

în ziua de azi, 23 decembrie, 
minerii acestui sector vor raporta 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
anuale de plan. Colectivul se pregă
tește acum pentru ca din prima zi 
de muncă a. noului an 1961 să 
muncească la deplina capacitate, să 
obțină 'rezultate mâi bune. ’

Minerii de la sectorul II 
Aninoasa

Tot astăzi raportează îndeplini
rea sarcinilor anuale de plan și mi
nerii sectorului II de la mina Ani
noasa. Odată cu acest succes harni
cii mineri de aici, în cea mai mare 
parte tineri, raportează rezultate de 
seamă în creșterea productivității 
muncii și în lupta pentru economii, 
în cursul acestui an, care s-a ter
minat pentru colectiv cu 8 zile îna
inte de termen, în abatajele secto
rului s-au obținut randamente de 
peste 4—4,5 tone pe post prin a- 
plicarea inițiativei de sporire a pro
ductivității pe fiecare post prestat. 
Prin scăderea consumului de lemn 
și de exploziv, prin îmbunătățirea 
calității cărbunelui, minerii secto
rului II au obținut peste plan eco
nomii în valoare de circa 400.000 
lei față de 130.000 lei cît a fost 
angajamentul anual. Printre cele 
mai bune brigăzi din sector se află 
cele conduse de Kibedi Francisc, 
Cosma Remus, Hemerik Matei și 
Hegediis Dănilă.

mit un cuprinzător plan de măsuri 
tehnico-organizatorice. încă în pri
mul trimestru al anului viitor, la 
mina Lonea, se vor introduce pri
mele abataje frontale cu armare 
metalică. Asemenea abataje vor 
lua ființă pe stratul IV, blocul IV 
din cadrul sectorului III precum 
și în blocurile l și II.

Un accent deosebit în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
s-a acordat extinderii încărcării 
mecanice la lucrările de înaintări-,
iar 5 abataje cameră vor fi înges- , 
trate cu mașini de încărcat GNL- ) 
30-M. j

în cadrul sectorului IV se va 
mecaniza transportul pe galerii j 
prin introducerea de locomotive > 
cu acumulatori, iar la orizontul Ș 
557 se va amenaja în primul tri- ■! 
mestru o stație de încărcare a <[ 
acumulatorilor. Mina Lonea va > 
mai primi o locomotivă electrică > 
cu troley, precum și 300 vagonete < 
de mină.

Extinderea 
mecanizării 

lucrărilor miniere j 
c Muncitorii, tehnicienii și ingine- î 
? rii minei Lupeni și-au propus ca ; 
S încă din primele zile ale anului; 
J viitor să extindă pe scară Cît mai | 
I largă mecanizarea lucrărilor mi- < 

niere. în acest scop, colectivul mi- 5 
nei a prevăzut în planul de mă- 5 
suri tehnico-organizatorice să me-1 
canizeze toate abatajele frontale | 
cît și 80 la sută din abatajele 
cameră. în vederea îndeplinirii a- > 

£ cestui .obiectiv s-au luat măsuri 
? din timp pentru aprovizionarea ■ 
î minei cu transportoarele necesare. J 
i în anul 1961 la mina Lupeni se j 
i va mări simțitor capacitatea de < 
ț recepție a cărbunelui prin monta- ț 

rea celui de-al treilea culbutor 
și a unui lanț elevator. De ase
menea, s-au luat măsuri în scopul 
măririi capacității de haldare a 
șistului, de introducere a locomo
tivelor electrice cu troley la ori
zontul 480 și de montare a pa
tru compresoare noi.
/V.

î

s ș 7
ge tot 
torilor 
prinderea de explorări Lupeni. An
trenați în întrecerea pentru titlul 
de cea mai bună brigadă sondorii 
de la această locație au obținut în 
luna noiembrie a.c. cele mai fru
moase realizări pe întreprindere.

In prima jumătate a lunii decem
brie, reducînd timpii neproductivi, 
brigada de la locația 5281 a stabilit 
nn adevărat record la foraj, depă
șind planul fizic la zi cu 81 la 
sută. După calculele efectuate, bri
gada condusă de Popescu Dumi
tru a sporit timpul productiv de la 
78 la sută cît a fost prevăzut, la 
95 la sută. Urmînd acest exemplu 
brigada condusă de maistrul son
dor Dinulescu Florea de la loca
ția 5468 Dîlja a reușit să sporească 
și ea timpul productiv prevăzut cu 
10 la sută. Printre sondorii care 
se mai evidențiază,în lupta pentru 
reducerea timpilor de lucru nepro
ductivi se numără și tovarășii 
Stanciu loan, Fusu Constantin, Tu
dor Alexandru, Pop Vasile, Rață 
Constantin, Dinulescu Tudor și al
ții.
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O comandă
Cu cîteva săptămîni în urmă, 

alături de zecile de comenzi care 
sosesc zilnic la U.R.U.M. Petro
șani de la exploatările miniere 
Lupeni, Vulcan, Uricani, Aninoa- 
sa, Petrila și Lonea sau de la al
te zeci de întreprinderi din țară, 
a sosit o comandă cu totul ne
obișnuită.

Comanda prevedea confecționa
rea unor piese care nu au mai fost 
executate în uzină. Beneficiarul, 
Sfatul popular raional, cerea me- 
talurgiștilor de la Uzina de repa
rat utilaj minier Petroșani să 
confecționeze 30 bucăți de cor
puri pentru iluminarea fluores
centă a orașului Petroșani.

Odată cu primirea comenzii, în 
toate secțiile unde urmau să se 
facă anumite operații, au fost pur
tate largi discuții.

La propunerea organizației de

neobișnuită
partid, modelatorii, formatorii și 
topitorii din secția turnătorie s-au 
întrunit cu toții într-o consfătuire, 
pentru ca în colectiv să hotărască' 
măsurile care urmau să fie luate 
pentru ca piesele să fie de cali
tate și executate la timp. Comu
niștii din secții s-au frămîntai 
pentru găsirea unei căi. După 
multă chibzuială ei au dat soluția. 
Au hotărît să execute întreaga co
mandă prin muncă voluntară. 
Propunerea făcută de comuniștii 
Ionel Romulus, formator, Gurcă 
Francisc modelator, Popa Petru, 
topitor și alții a fost primită cu 
multă căldură. In aceeași zi, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
și a comitetului sindicatului a fost 
mobilizată întreaga masă de mun
citori pentru terminarea comenzii 
pe ziua le 20 decembrie a.c.

în orele de muncă voluntară 
modelatorii au muncit cu entu-

Joi 22 decembrie s-au deschis 
lucrările celei de-a 9-a sesiuni din 
actuala legislatură a Marii Adu
nări Naționale.

Deputății au primit cu puternice 
aplauze pe conducătorii partidului 
și statului.

în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii : Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea.

In loja din stingă incintei au luat 
loc tovarășii : Ion Gheorghe Mau
rer, Mihail Ralea, Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica și ceilalți membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

La deschiderea sesiunii au asistat 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București. Au fost de față, 
de asemenea conducători ai insti
tuțiilor centrale, ai organizațiilor 
obștești^ fruntași în muncă din în
treprinderile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști rotaini 
și corespondenți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a deschis lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul de lege pentru apro
barea Bugetului de Stat pe anul 
1961.

2. Proiectul de lege pentru îm
bunătățirea împărțirii administrati
ve a teritoriului Republicii Popu
lare Romine.

3. Proiectul de lege pentru mo
dificarea articolelor. 18, 19 și 39 
din Constituția Republicii Populare 
Romîne.

4. Proiectul de lege pentru rati
ficarea decretelor emise de Prezi
diul Marii Adunări Naționale.

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, tovară
șul Aurel Vijoli, ministrul Finan
țelor, a prezentat proiectul Buge
tului de Stat al R.P. Romîne pe 
anul 1961.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.M.R., a prezentat 
proiectul de lege pentru îmbunătă
țirea împărțirii administrative a 
teritoriului Republicii Populare 
Romîne.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a prezentat proiectul 
de lege pentru modificarea artico
lelor 18, 19 șî 39 din Constituția 
Republicii Populare Romîne.

După ședința sesiunii, comisiile 
economico-financiară, administrati
vă și juridică s-au întrunit pentru 
a etamina problemele 
nea de zi.

Lucrările sesiunii 
neri cînd vor avea 
asupra punctelor de pe ordinea de 
zi. (Agerpres)

de pe ordi-

continuă ,vi- 
ІОС discuții:
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De la Volkovstroi la Stalingrad
— 40 am de la adoptarea planului GOELRO —

Se împlinesc 40 de ani de cînd 
Congresul al VUI-lea al Sovietelor 
pe întreaga Rusie a adoptat pla
nul de electrificare elaborat de 
Comisia de Stat pentru electrifi
carea Rusiei, plan elaborat cu par
ticiparea directă a lui V. I. Lenin. 
Intrat în istorie sub numele comi
siei care l-a elaborat — GOELRO 
— planul prevedea construirea în 
decurs de 10—15 ani a 30 mari 
centrale electrice.

în condițiile grele în care se a- 
fla Uniunea Sovietică în acea pe
rioadă, este Pmpede că planul 
GOELRO era cutezător, grandios. 
Marele Lenin a crezut cu tărie în 
forțele și posibilitățile inepuizabile, 
în forța creatoare a poporului eli
berat de exploatare. Văzînd în e- 
nergia electrică o gigantică forță 
care poate transforma radical atit 
industria și agricultura, cît și însăși 
viața omului, V. I. Lenin a lansat 
istorica lozincă : „Comunismul în-

ziosm, Ei au reușit să termine 
modelele în timp- record. Astfel, 
numai după două zile de la lan
sarea comenzii formatorii și topi
torii au început și ei lucrul cu 
același elan. Cu două zile îna
inte de termenul fixat în consfă
tuire, comanda a fost executată.

La realizarea acestei lucrări 
și-au adus contribuția 65 de co
muniști și uțemiști din secție. Ei 
au efectuat un număr de 450 ore 
de muncă voluntară evidențiin- 
du-se în mod deosebit Berindea 
Andrei, Trifu Nicolae. Severin

seamnă puterea sovietică plus elec
trificarea întregii țări".

Și în pofida tuturor acelora care 
socoteau că planul GOELRO este 
un vis de nerealizat, poporul sovie
tic nu numai că l-a îndeplinit, dar 
l-a depășit. în 1933, la 15 ani du
pă adoptarea sa, Uniunea Sovietică 
a produs de trei ori mai multă 
energie electrică decît prevedea pla
nul GOELRO. .

Ca un grăitor simbol al inepuiza
bilei forțe creatoare a oamenilor 
sovietici, hidroconstructorii au fă
cut țării un dar prețios cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la adop
tarea planului GOELRO : la 9 de
cembrie, hidrocentrala de la Sta
lingrad a intrat în funcțiune cu în
treaga sa putere — 2.415.000 kW. 
Numai această hidrocentrală, cea 
mai puternică din lume, va pro
duce, anual 14 miliarde kWh ener
gie electrică — de 8 ori mai mult 
decît produceau toate centralele e- 
lectrice din Rusia în 1931 ! .

în numai 40 de ani, poporul so
vietic a realizat aproximativ 30 
planuri GOELRO, iar în cursul! 
septenalului va înfăptui alte 30 
GOELRO-uri.
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•
Nicolae, Atitienei Nicolae, lutzăr • 
Adam, Negoi Traian și alții.

Prin munca voluntară depusă 
de colectivul de muncitori și teh
nicieni de la U.R.U.M. Petroșani 
în cinstea zilei de 30 Decembrie, 
s-au creat condiții pentru ca o 
parte din orașul nostru să fie ilu
minat fluorescent.

ing. IOSIF GUDASZ 
LUDOVIC KRISTALY
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Giganți ai construcției 
energetice

Primul vlăstar al planului GO
ELRO a fost Volkovstroi, lingă Le
ningrad. Au trecut anii și în dife
rite regiuni ale , Țării Socialismului 
victorios au intrat în funcțiune, ti
na după alta, noi termo și hidro
centrale. Mărețul drum de la Vol
kovstroi la Stalingrad, de la prima 
centrală electrică construită în 'U- 
niunea Sovietică pînă la ultima care 
a intrat în funcțiune, este jalonat' 
de astfel de realizări ca hidrocen
tralele Dneproghes, Ribinsk, U gliei 
și altele, ca termocentralele Stali- 
nogorsk, Sredne-Uralsk, Celea- 
binsk și altele. Pe șantierele pri
melor termo și hidrocentrale au 
crescut cadrele calificate de Cone-

Т. SIMION

(Continuare tn pag. 3-a)
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Repartizarea de sarcini concrete — latură importantă 
a muncii birourilor organizațiilor de bază

Repartizarea de sarcini concrete 
fiecărui membru de partid, fiecă
rui candidat, constituie una din 
principalele preocupări ale birouri
lor organizațiilor de bază.

La minele Lupeni, Petrila și la 
celelalte exploatări, la Uzina de 
reparat utilaj minier Petroșani, bi
rourile organizațiilor de bază au a- 
nalizat cu mult simț de răspun- 

' dere această problemă și în func
ție de capacitatea și pregătirea 
membrilor și candidaților de partid, 
le-au repartizat sarcini concrete. 
Trebuie remarcat faptul că majo
ritatea birourilor asigură prin re
partizarea de sarcini concrete, a- 
tragerea membrilor de partid la 
rezolvarea celor mai importante 
probleme ce stau în fața organiza
țiilor de bază. In organizațiile de 
bază din sectoarele II mina A- 
ninoasa, II mina Lupeni, de ia 
U.R.U.M.P. și altele, birourile au 
repartizat unui număr însemnat de 
comuniști sarcina de a se ocupa 
de educarea «a.ndidaților de partid, 
de sprijinirea muncitorilor de frun
te, care solicită primirea în par
tid. Așa de exemplu, membrul de 
partid Dănău loan din sectorul 
de transport al minei Petrila a fost 

-■»- repartizat să se ocupe de candidatul 
lucaliuc Nicolae ; tovarășul Kece- 
di Mihai din secția construcții me
talice de la U.R.U.M.P. — de can
didatul Lupu Dumitru.

Repartizînd sarcini, birourile în
dreaptă forțele organizațiilor de 
bază spre sarcini importante, asi- 
gurind astfel îmbunătățirea muncii 
politice. Biroul organizației de ba
ză din secția construcții metalice 
de la U.R.U.M.P. a repartizat mai

■ multor membri de partid sarcina 
de a îndruma organizația U.T.M. 
în direcția îmbunătățirii desfășură
rii învățământului politic U.T.M. și 
educarea comunistă a tinerilor mun
citori, de a ajuta comitetul secției 
sindicale în pregătirea consfătuiri
lor de producție, dezvoltarea între
cerii pe profesii. Sarcini pe. aceas
tă’ linie au primit tovarășii Toth 
Iuliu, Sosoi Petru, Chiș Nicolae și 
alții. Această organizație de bază, 
precum și multe altele, repartizează 
sarcini prin intermediul cărora a- 
trag membrii și candidații de par
tid la acțiuni pentru îmbunătățirea 
calității producției, înlăturarea unor 
cauzo care frînează procesul de 
producție, întărirea disciplinii, mă
rirea numărului de abonamente la 
presă etc. Deosebit de eficace este 
practica birourilor organizațiilor de 
bază din sectorul II Lupeni, secto
rul ІП Anînoasa și altele, de a re
partiza membrilor și candidaților 
de partid, în afară de sarcini pe o 
perioadă mat lungă, sau cu carac
ter permanent, unele sarcini ope
rative, anume de a studia proble
me legate de ridicarea produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca
lității producției, reducerea consu
mului specific și de a face propu-

De la Volkovstroi la Stalingrad
( Urmare din pag. l-a) 

tructori-energeticieni, care s-au. a- 
coperit de glorie în lupta pentru 
traducerea în viață a istoricii lo
zinci leniniste.

Anii din perioada postbelică se 
caracterizează prin ridicarea unor 
asemenea giganți ai construcției e- 
nergetice ca hidrocentrala „Lenin" 
de pe Volga cu o putere de 
2.300.000 kW., ca cea de la Irkuțk 
pe Angara. In 1961 urmează să in
tre în funcțiune hidrocentrala de la 
Bratsk, cea de-a doua treaptă a 
uriașului sistem de hidrocentrale 
dispuse in cascadă pe fluviul sibe
rian Angara, care va fi de peste 
două ori mai puternică decît cea 
mai mare hidrocentrală americană 
„Grand Coulee“.

In anii ce urmează, hidroconstruc- 
torii vor avea mult de lucru. Sara
tov și Astrahan pe Volga, Bratsk 
și Ust-Ilimsk pe Angara, Krasno- 
iarsk și Eniseisk pe Enisei, Nu- 
rekskoe pe Vahs — iată doar cî- 
teva gigantice șantiere ale septe
nalului în cursul căruia vor intra 
în funcțiune noi capacități energe
tice cu o putere totală de aproxi- 

neri concrete pentru rezolvarea a- 
ccstor probleme.

Alături de numeroase părți po
zitive de o experiență bogată do- 
bîndită în acest domeniu, se cons
tată însă că în activitatea unor bi
rouri de organizații de bază exis
tă manifestări de formalism . în ce 
privește repartizarea de sarcini con
crete. Una din cele mai frecvente 
manifestări de formalism-, constă in 
aceea că se repartizează sarcini în 
legătură cu îndeplinirea unor în
datoriri statutare. Așa de exemplu, 
biroul organizației de bază din sec
ția construcții metalice —• U.R.U.M. 
Petroșani, a repartizat tovarășului 
Burean Ludovic sarcina de a par
ticipa cu regularitate ia învățămîn- 
tul de partid.

Se întîlnesc de asemenea cazuri 
cind unor membri sau candidați de 
partid li te repartizează drept sar
cini de partid îndeplinirea unor în
datoriri de serviciu. Tovarășului Man 
Aron de la U.R.U.M.P., de exem
plu, i s-a repartizat drept sarcină 
de partid să folosească din plin 
cele 480 minute ale programului 
de lucru, ceea ce este o obligație 
elementară de serviciu. Tot o în
datorire de serviciu este și sarcina 
repartizată deseori maiștrilor mem
bri de partid de la U.R.U.M.P. de 
a se preocupa de îmbunătățirea 
calității producției. Membrilor și 
candidaților de partid trebuie să li 
se repartizeze sarcini concrete în 
legătură cu îndeplinirea planului, cu 
realizarea obiectivelor economice 
care stau în fața colectivului res
pectiv, dar aceste sarcini trebuie 
să se refere la mai mult decît obli
gațiile de serviciu. Studierea și 
punerea în evidență a resurselor 
interne de îmbunătățire a calității, 
de reducere a prețului de cost, apli
carea unor inițiative înaintate, an
trenarea celor cu care lucrează îm
preună spre realizarea de indici

- ------------- ---------------------»O —' ------------
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mativ 60 milioane kW. Aceasta 
depășește de aproape două ori pu
terea centralelor electrice din An
glia.

In anii septenalului se vor cons
trui în Uniunea Sovietică 40 ter
mocentrale puternice și se vor re
construi 60 mari termocentrale.

Și energia atomică va contribui 
la electrificarea Uniunii Sovietice, 
unde a fost construită prima cen
trală atomo-electrică din lume. în 
U.R.S.S. se construiesc în prezent 
două noi centrale atomo-electrice. 
La una dintre acestea, cu o putere 
de 600.000 kW., primul agregat 
de 100.000 kW. a dat în 1958 cu
rent industrial.

în cursul septenalului, producția 
anuală de energie electrică va creș
te de 2,2 ori, ajungînd la peste 
500 miliarde kWh.

Pe calea înfăptuirii 
lozincii leniniste

Comunismul înseamnă puterea 
sovietică plus electrificarea întregii 
țări, a spus marele Lenin. Dar ce 
înseamnă electrificarea întregii 
țări ? La această întrebare a răs- 

tehnico-economici ridicați, înlătura
rea unor lipsuri etc. — la asemenea 
obiective trebuie să se refere sarci
nile trasate de organizațiile de ba
ză privind îmbunătățirea desfășură
rii procesului de poducție.

Pot fi date de asemenea exem
ple de sarcini care au un caracter 
pur formal. La Filatura Lupeni, de 
exemplu, candidaților de partid 
Zoldi Elena, Dana Floarea, Po
pescu Nicolae, li s-a repartizat 
drept sarcină sâ-și completeze stu
diile elementare. Este bine că or
ganizațiile de bază îndrumă can
didații să-și completeze studiile, 
dar asta nu trebuie neapărat să 
constituie o sarcină de partid. Sar
cina de partid are drept principal 
scop să atragă membrii și candida
ții de partid la activitatea organi
zației de bază, la munca politică 
de masă.

Birourile organizațiilor de bază 
trebuie să revizuiască modul cum 
au muncit pentru repartizarea de 
sarcini concrete, să înlăture defi
ciențele. Aceasta este absolut ne
cesar deoarece sarcinile cu caracter 
formal nu duc la activizarea mem
brilor și candidaților de partid, la 
antrenarea lor la munca organiza
țiilor de bază.

Repartizarea de sarcini concrete 
exercitarea controlului asupra în
deplinirii lor contribuie nemijlocit 
la îndreptarea eforturilor comuniș
tilor spre acele obiective de care 
depinde ridicarea nivelului muncii 
de partid, îndeplinirea de către or
ganizația de bază a rolului de con
ducător politic activ al luptei pen
tru înfăptuirea programului de de- 
săvîrșire a construcției socialiste e- 
laborat de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. De aceea, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să 
acorde acestei laturi a activității lor 
o atenție sporită.

vorbă cu Ion Bănuță directorul 
E.S.P.L.A. și Eugen Frunză di
rectorul Editurii Tineretului des
pre proiectele editoriale' pentru 
anul viitor.

— Alexandru Sabia în Sărindar — 
amintiri de 1. Peltz.
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•— Cunoașteți cum este folosită hip

noza în medicină ? Citiți re
portajul „Hipnoza." de la Cen
trul dermato-venerologic al Mi
nisterului Sănătății și Prevede
rilor Sociale.

— Doriți să știți cum poate fi rea
lizată primăvara veșnică ?

— Citiți în paginile revistei arti
colul despre proiectul lui Ce
renkov „Inelul oglindă".

— La 25 decembrie: întilnire cu 
planeta Marte.

puns N. S. Hrușciov în noiembrie 
1959 la Consfătuirea unională pen
tru problemele construcției ener
getice.

Aceasta este temelia temeliilor 
dezvoltării economiei naționale, a 
spus N. S. Hrușciov care a arătat 
in continuare că V. I. Lenin ne în
vață că pentru victoria comunismu
lui este necesar să se asigure cea 
mai înaltă productivitate a muncii. 
Fără aceasta nu poate exista o îna
intare cu succes spre comunism. în 
societatea socialistă o înaltă pro
ductivitate a muncii se obține da
torită folosirii mai depline și mai 
raționale a realizărilor științei și 
tehnicii moderne, datorită aplică
rii energiei furnizate de puternicele 
stațiuni electrice care pun în miș
care mașinile, strungurile, automa
tele moderne. Electrificarea asigu
ră mecanizarea și automatizarea pe 
scară largă a producției.

Față de 300 miliarde kWh cît a 
fost prevăzută producția pe anul 
1960, peste 10—12 ani, în Uniunea 
Sovietică se vor produce 920 mi
liarde kWh energie electrică pe an. 
Aceasta reprezintă peste jumătate 
din întreaga producție realizată de

Printre inovațiile aplicate în acest an la mina Petrila se numiri 
ți mașina verticală de țorolit lemn de mină. Datorită acestei inovații 
productivitatea la șoroUtul lemnului de mină a sporit cu peste 4& 
la sută. 1N CLIȘEU: Printr-o simplă apăsa'e а rîrgbiei. muncitorul 
Buday Eugen de la Petrila șorolește rapid ți firi efort lemnul cu 
ajutorul acestei mașini, rod al muncii inovatorilor minai.

Миш (ounif pi 1151 — иминіиіе 
a eforturilor реши o riali fol mai M

De dteva zile, la mina Uricaoi, 
a fost afișat proiectul noului con
tract colectiv pe 1961. Minerii și 
tehnicienii de la această exploatare, 
studiază cu atenție proiectul con
tractului și vin cu diferite propuneri 
de îmbunătățire. După definitiva
re. noul contract colectiv va fi sem
nat de către conducerea exploatării 
și comitetul sindicatului devenind 
documentul care va înmănunchea 
sarcinile colectivului pentru reali
zarea planului pe 1961 și ale con
ducerii minei pentru crearea unor 
condiții de muncă tot mai bune.

...Planul de producție pe 1961, 
pune sarcini mari în fața colecti
vului acestei exploatări. Va spori 
simțitor extracția de cărbune coc- 
sificabil necesar siderurgiștilor, tre
buie realizat un volum de pregă
tiri de peste 50.000 m.c., să se re
ducă prețul de cost cu 0,30 lei pe 
tona de cărbune, să crească randa
mentul pe post. Toate aceste pre
vederi sînt cuprinse în noul contract 
colectiv.

Cum vor fi ele realizate, tradu
se în viață ? Conducerea tehnică a 
exploatării a alcătuit un larg, plan 
de ■ măsuri pe care le va lua 
în acest scop, plan tare face parte 
integrantă din noul contract. Ast
fel, în proiectul afișat, este prevăzut 
Ca în noul an de muncă, 1961, se 
va mecaniza tăierea cărbunelui în 
abatajele frontale din stratele 8—9 
prin folosirea de haveze, se va in
troduce perforajul rotativ la toate 
locurile de muncă, vor fi introduse 
armarea metalică în abataje și ga
lerii, mecanizarea încărcării la îna
intări cu benzi reîncărcătoare și 
mașini cu cupe. Pentru asigurarea 
fronturilor de lucru și a capacită
ților necesare, la sectorul I se vor 
executa lucrări de deschideri și pre- 

toate centralele electrice din lume 
în 1958. Socotită pe cap de locui
tor această cifră înseamnă de fapt 
belșugul de bunuri materiale, satis
facerea necesităților multilaterale 
ale omului sovietic. Cu ajutorul a 
4000 kWh de energie electrică se 
pot extrage două vagoane de căr
bune, se pot produce 10.000 me
tri de țesături, se pot confecționa 
2000 perechi de ghete și 5000 be
curi electrice.

Pentru a ajunge la acest rezul
tat se dezvoltă larg construcția de 
rețele electrice pentru a cuprinde 
în sistemul energetic unic întrea
ga parte europeană a U.R.S.S., in
clusiv Uralul, pentru a se crea un 
sistem energetic al Siberiei centra
le, Caucazului, Asiei Centrale. în 
1965 lungimea liniilor de înaltă 
tensiune va depăși de opt ori lun
gimea Ecuatorului.

Strălucitele realizări de pînă a- 
cum îndreptățesc năzuințele oame
nilor sovietici. Așa cum a fost de
pășit planul GOELRO, așa cum 
au fost îndeplinite toate planurile 
elaborate sub conducerea eroicului 
partid comunist va fi cu siguranță 
înfăptuită și istorica lozincă leni
nistă cu privire la electrificarea în
tregii Uniuni Sovietice. 

gâtiri In blocurile И ți V nord ; la 
sectorul ÎI se vor urgenta lucrările 
de pregătire de la orizontul 610 ; 
sectorul de investiții va termina 
amenajarea circuitelor de la ori
zontul 580 și alte asemenea mă
suri.

Problemele privind ușurarea efor
tului muncitorilor prin extinderea 
mecanizării, asigurării acrajului, 
protecției muncii, cuprind un capi
tol important în prevederile noului 
contract colectiv. Astfel, vor fi 
instalate noii stații de transforma
re și grupuri electrogene, compre- 
soare de 45 m.c., ventilatoare e- 
lectrice de mare capacitate și tu
buri de aeraj cu diametrul de 500 
mm. la abatajele din straturile 
8—9, se va extinde iluminatul elec
tro-pneumatic și captarea prafului 
cu diferite aparate, se vor pune în 
funcțiune stații de ventilatoare, cir
cuite de transport, întreg comple
xul mecanizat de la puțul auxiliar 
etc.

Dar condițiile de trai ? Nu au 
fost uitate nici ele. Prevederile 
referitoare la condițiile de viață ale 
muncitorilor sînt cuprinse în capi
tolele respective ale proiectului 
noului contract colectiv. Pentru îm
bunătățirea mesei la cantina mi
nieră și valorificarea rămășițelor, 
va fi înființată o crescătorie de 
porci, se va asigura buna întreți
nere și încălzitul localului cantinei, 
repararea silozului de zarzavaturi, 
va fi reorganizat comitetul de can
tină, muncitorii vor primi ediipa* 
ment de protecție și uzură conform 
normativelor. In domeniul activi
tății cultural-sportive, se va de>- 
chide un club nou în cartierul de 
blocuri, se va înființa o brigadă 
de agitație, o echipă de dansuri, 
un cor, cercuri de foto, artă plas
tică, științificei bibliotecă, săli de 
lectură etc.

...Sînt numai cîteva din preve
derile proiectului noului contract 
colectiv de la mina Uricani.

Mobilizați de deputați
Zilele trecute, răspunzând la che

marea deputaților, numeroși cetă
țeni din orașul Lupeni au partici
pat la mai multe acțiuni de muncă 
patriotică. Astfel, pentru a pre
veni revărsarea pîrîului Sohodol, 
la inițiativa deputaților Mihăiasa 
Gheorghe, Stoica loan, Bilahorca 
Ana și alții, cetățenii din cartierul 
Sohodol au construit, săpat ți ame
najat diguri de protecție și șanțuri 
de siguranță pentru scurgerea apei 
pe o lungime de 1230 metri. La Л- 
ceste lucrări s-au prestat 6.420 ore 
de muncă voluntară.

De asemenea, în cartierul Braia 
cetățenii mobilizați de deputați au 
executat lucrări de canalizare pe 
o porțiune de citea 1.700 metri.

In perioada cuprinsă între 1 și 
20 decembrie a.c. locuitorii din 
orașul Lupeni au reparat podețele 
de trecere peste pîtaielc Roșia, 
Braia, Sohodol și Ștefan, Întrebuin
țând materiale recuperate. Valoa
rea totală a lucrărilor efectuate de
pășește suma de 30.000 leL
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SoviclBlfli suprem 
al 8.

MOSCOVA 22 (Agerpres) — 
jFASS transmite:

în prima jumătate a zilei de 22 
decembrie la sesiunea Sovietului 
duprem al U.R.S.S. s-a încheiat 
discutarea proiectelor planului de 

, stat de dezvoltare a economiei Na
ționale a U.R.S.S. și bugetului de 
stat pe 1961. La discuțiile care au 
durat trei zile atît în Sovietul U- 
niunii cît și în Sovietul Naționali- 

1 taților, au participat 64 de persoa
ne.

în ședința din după-amiaza de 
22 decembrie a celor două Camere 
ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a luat cuvîntul în încheierea dez
baterilor Vladimir Novikov, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri și președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

Apoi Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat în unanimitate legea cu 
privire la planul de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S.

După cuvîntul de închidere al 
ministrului de Finanțe al U.R.S.S., 
Vasili Garbuzov; Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat legea cu pri-

R.S.S
vire la bugetul de stat al Uniunii 
Sovietice pe anul 1961. A fost a- 
doptată de asemenea hotărîrea pri
vitoare la aprobarea raportului cu 
privire la executarea bugetului de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1959.

Deputății Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. i-au ales apoi în funcția 
de vicepreședinți ai Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. pe Iad- 
gar Nasriddinova (președintele Pre
zidiului Sovietului • Suprem al Uz- 
bekistanului) și Gheorghi Dzoțe- 
nidze (președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Gruziei).

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat de asemenea legile și ho- 
tărîrile cu privire la ratificarea de
cretelor emise de Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. după ultima 
(cea de-a 5-a) sesiune.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat hotărîrea cu privire la nu
mirea pe cea de-a doua perioadă 
constituțională a lui Roman Ruden
ko în funcția de procuror general 
gl UJR..S.S.

La 23 decembrie cea de-a 6-a se
siune a Sovietului Suprem 
U.R.S.S. își va continua lucrările.

O--------------

Calea ferată
♦ Murmansk-Peeenga
ț MOSCOVA 22 Coresponden- j
♦ tul Agerpres transmite : *,
v A fost dată în exploatare calea J

Î ferată Murmansk-Peeenga cea mai » 
nordică cale ferată din lume. în- •

♦ tinzîndu-se de-a lungul a 167 ț 
î km., noul drum de fier ă deschis * 
ț accesul la bogatele minereuri de ♦ 
î nichel din apropierea Mării Ba- r 
Irenț și a creat posibilități sporite * 

de construire a marelui combinat J 
de înnobilare de la Jdanovsk. ♦ 

. Construirea liniei ferate Mur-« 
f mansk—Pecenga a fost deosebit J 
ț de grea. Ea trece peste 340 de f 
! poduri. Ea a fost construită de т

tinerii din Leningrad, Briansk și ] 
$ din alte regiuni care iau parte ac-J 
f tivă la descoperirea și utilizarea 1 
♦ grabnică a marilor bogății ale < 
І subsolului peninsulei Cola.

Conferința de presă organizată 
de V. A. Zorin

al

Plenara С, C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 22 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

M.T.L la 21 decembrie a avut loc 
Plenara Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar. în cadrul Plenarei Janos Ka- 
dar, prim-secretar al Comitetului 
Central a prezentat raportul dele
gației ungare care a participat la 
Consfătuirea de la Moscova a par-

tidelor comuniste și muncitorești 
din luna noiembrie.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a a- 
probat în unanimitate activitatea 
delegației ungare la Consfătuire; 
manifestîndu-și întreaga adeziune 
față de Declarația adoptată 
Consfătuirea de la Moscova și 
Apelul către popoarele lumii.

O-----------------

la 
cu

„Este nevoie
PARIS 22 (Agerpres)
Comentînd cuvîntarea rostită de 

președintele De Gaulle la posturile 
franceze de radio și televiziune, 
Edouard Depreux, secretar general 
al Partidului Socialist Unificat a 
subliniat caracterul utopic a*l poli
ticii’ președintelui care proclamă 
crearea „Algeriei algeriene" în loc 
să recunoască caracterul reprezen
tativ al Frontului Național de Eli
berare din Algeria și să înceapă 
tratative cu acesta. „Cuvîntarea sa, 
a declarat Depreux; a confirmat 
inutilitatea absolută a referendumu
lui. Este nevoie numai de tratati-

Acfiuni împotriva 
dictatorului Stroessner
ASUNCION 22 (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

anunță intensificarea acțiunilor răs- 
culaților paraguaieni împotriva dic
tatorului Stroessner. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse; la 
21 decembrie un grup de 60 de 
răsculați au ocupat orașul Firedo; 
situat la 7 km. de capitala țării; 
Asuncion. Guvernul a trimis ime
diat puternice forțe de poliție și 
jandarmerie care, după o luptă de 
mai multe ore, au silit pe răsculați 
să se retragă.

Agenția U.P.I. transmite că o- 
dată cu răsculații au părăsit orașul 
și membrii garnizoanei locale.

Incendiu în insulele Kiusiu
TOKIO 22 (Agerpres)
La 21 decembrie, în centrul co

mercial al orașului Kumamoto (in
sulele Kiusiu) a izbucnit un mare 
incendiu care a distrus 17 imobile. 
Corespondentul din Tokio al agen
ției France Presse, anunță că au 
murit opt persoane, alte 22 au ar
suri grave, iar 150 de persoane au 
rămas fără adăpost.

de tratative”
ve, iar referendumul nici nu pune 
problema tratativelor ca atare".

în încheiere, Depreux a afirmat 
că Partidul Socialist Unificat este 
de părere că în cadrul referendu
mului trebuie să se răspundă ;,NU-‘.

Poziția partidului a fost stabili
tă la 18 decembrie lâ ședința extra
ordinară a Consiliului Național ca
re a luat această hotărîre cu 541 de 
voturi contra 188.

Prezențe romînești 
peste hotare

EREVAN 22 (Agerpres) — 
La 21 decembrie, s-a încheiat la 

Erevan turneul lui Garbis Zobian, 
solist al Teatrului de operă și ba
let din București. In seara de 21 
decembrie el a interpretat rolul lui 
Don Jose din opera „Carmen".

Toate spectacolele la care și-a 
dat concursul Garbis Zobian au a- 
vut un deosebit succes.

----- O------

Aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea P. C. Francez

PARIS 22 (Agerpres)
Oamenii muncii și opinia publică 

democrată din Franța au sărbăto
rit 40 de ani de la înființarea Par
tidului Comunist Francez. în seara 
zilei de 21 decembrie în sala Mu- 
tualite din Paris a avut loc o a- 
dunare festivă închinată 
date. Raportul a fost prezentat de 
Maurice Thorez, secretar general 
al G.C. al Partidului Comunist 
Francez.

NEW YORK 22 (Agerpres) — 
TASS transmite : ,

La 21 decembrie V. A. Zorin, 
reprezentant permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a organizat o conferin
ță de presă la care a făcut bilan
țul primei părți a sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

în declarația pe care a făcut-o 
la conferința de presă V. A. Zorin 
a arătat că actuala sesiune a Adu
nării Generale este una din cele 
mai importante sesiuni din întrea
ga istorie, atît din punct de ve
dere al amplasării și al caracteru
lui problemelor, cît și din punct 
de vedere al importanței hotărîrilor 
adoptate. El a amintit că, din ini
țiativa lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., numeroase delegații au 
fost conduse de șefii de state și 
guverne, ceea ce a ridicat nivelul 
politic al discuțiilor care au avut 
loc cu privire la problemele fun
damentale ale vremurilor noastre.

O

acestei

CARACAS 22 (Agerpres) 
Agențiile de presă au transmis 
știre din Caracas în care se spu-

Problemele dezarmării generale 
și totale, lichidării sistemului colo
nial, precum și alte probleme ridi
cate de delegația sovietică condusă ' 
de N. S. Hrușciov, au fost în cen
trul lucrărilor primei părți a celei 
de-a 15-a sesiunii a Adunării Ge
nerale.

Puterile occidentale în frunte cu 
Statele Unite, a arătat V. A. Zo
rin, nu au ridicat nici o problemă 
a cărei discutare ar fi putut aduce 
o contribuție pozitivă la întărirea 
păcii și asigurarea libertății popoa
relor. V. A. Zorin a analizat în 
mod amănunțit desfășurarea discu
țiilor din Adunarea Generală cu 
privire la problemele importante 
ca dezarmarea, lichidarea sistemu
lui colonial, situația din Congo și 
problema reprezentării în O.N.U. 
a Republicii Populare Chineze.

V. A .Zorin a răspuns apoi la 
numeroase întrebări puse de cores
pondenți.

Comunicatul comun chino-cambodgian
PEKIN 22 (Agerpres)
Agenția China Nouă a transmis 

textul declarației comune a preșe
dintelui Republicii Populare Chine
ze, Liu Șao-ți, și șefului statului 
Cambodgia, prințul Norodon Sia
nuk în care se arată că cele două 
părți au avut un schimb de păreri 
în problemele care prezintă interes 
comun pentru ambele țări, precum 
și în legătură cu situația interna
țională.

Cele două părți subliniază că 
crearea unei atmosfere internațio
nale pașnice constituie o necesitate 
pentru desfășurarea construcției na
ționale în cele două țări — China , 
și Cambodgia.

Pentru a ajuta regatul Cambod- ■ 
giei să-și dezvolte și mai rapid 
economia sa națională independen
tă; între guvernele Chinei și Cam- 
bodgiei au fost încheiate noi acor-

duri de ajutor tehnic și economic 
în special pentru dezvoltarea agri 
culturii și industriei prelucrătoare 
precum șî pentru acordarea de aju
tor în construirea căii ferate dintre 
orașele Pnom-Penh și Sianuk.

Cele două părți au declarat din, 
nou solemn că guvernele și popoa
rele ambelor țări vor urma și pe 
viitor cele cinci principii ale co
existenței pașnice ca principii călău
zitoare în relați’le dintre ele.

Prințul Norodom Sianuk a in
vitat pe președintele Republicii 
Populare Chineze, Liu Șao-ți să 
facă o vizită oficială în Cambod- 
gia. Președintele Liu Șao-ți a accep
tat invitația.

vitură de stat. în știre se anunță că 
au fost luați prizonieri conducăto
rul rebelilor locotenentul Lisardo 
Marques Perez și alți cîțiva ofițeri, 
legați în trecut de dictatura lui 
Jimenez.

o
ne că armata a reușit să înăbușe 
încercarea de a răsturna guvernul 
președintelui Betancourt printr-o lo-
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ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAJIA DIN CONGO
Blocada instituită de Mobutu

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță că 

bandele lui Mobutu au instituit o 
blocadă parțială asupra provinciei 
răsăritene care este reazimul gu
vernului legal Patrice Lumumba 
' Începînd de la 20 decembrie, 
mobutiștii au interzis plecarea a-

vioanelor din Leopoldville spre 
Stanleyville și au barat drumurile 
care duc spre provincia răsăriteană.

Mobutu care primește pentru 
bandiții săi o mare cantitate de 
armament din partea S.U.A. și 
Belgiei, a dat de înțeles 
plotiștii intenționează să 
provincia răsăriteană prin
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că com- 
înnăbușe 
blocadă.

Dedarafia generalului Lundula
suri în vederea organizării apără
rii provinciei răsăritene împotriva 
unui atac al bandelor lui Mobutu, 
în această acțiune, a declarat co
respondentului generalul Lundula, 
s-a încadrat întreaga provincie.

STANLEYVILLE 22 (Agerpres)
După cum anunță corespondentul 

din Stanleyville al ziarului „Bor- 
ba“, generalul Lundula comandan
tul armatei naționale congoleze, 
care sprijină guvernul legal, ia mă-

„Sifuafia din Congo trezește o serioasa 
neliniște"

LAGOS 22 (Agerpres)
Luind cuvîntul la o conferință 

de presă • la Lagos, Abubakar Ta- 
faewa Balewa, primul ministru al 
Federației Nigeriei a declarat că 
situația din Republica Congo tre
zește o serioasă neliniște. După cum

transmite corespondentul agenției 
United Press International, Balewa 
a declarat că trupele O.N.U. din 
Congo trebuie să folosească forța 
în scopul de „a stabili controlul" 
asupra trupelor lui Mobutu.

să fie eliberat ;
DELHI 22 (Agerpres) TASS \ 
La 21 decembrie la Consiliul 

Statelor -— Camera superioară a 
parlamentului indian — s-au în- (» 
cheiat dezbaterile în problemele ) 
de politică externă care au durat (J 
două zile. Consiliul Statelor a 1, 
aprobat în unanimitate politica l 
externă a guvernului Indiei, și în- \ 
deosebi, poziția Indiei față de ) 
principalele probleme discutate la j1 
cea de-a 15-a sesiune a Adună- ( 
rii Generale a O.N.U. <

în încheiere a luat cuvîntul <
primul ministru al Indiei Nehru ' 
care a consacrat o mare parte din У 
cuvîntare situației din Con- ' 
go și Laos. Nehru a declarat din ( 
nou că pentru rezolvarea proble- ( 
mei congoleze este necesară în ( 
primul rînd convocarea parlamen- J 
tului Congo și eliberarea primului 
ministru al Congo-ului Patrice < 
Lumumba și a celorlalți deținuți' 
politici. Datoria O.N.U. este să j 
asigure condiții favorabile activi- / 
tații normale a parlamentului con- < 
golez, și în caz de necesitate să \ 
recurgă la forță împotriva acelora i 
care împiedică convocarea paria- ! 
mentului. )

PR06RAM DE RADIO
23 decembrie

PROGRAMUL I. 6,10 Melodii 
populare romînești, 7,00 Radio jut 
nai și sumarul presei centralei 
7,15 Cântece, 7,45 Jocuri populare 
romînești și ale minorităților națio
nale, 8,30 Lucrări simfonice de 
compozitori romîni, 9,00 Muzică u- 
șoară, 9,50 Opera „Gianni Schi- 
chi" de Puccini, 10,45 Cîntece pio
nierești, 11,03 Muzică de estradă, 
12,00 Limba noastră. Vorbește a- 
cad. prof. Al. Graur, 12,35 Muzică 
instrumentală, 13,35 Ce vor produce 
întreprinderile din industria ușoară 
în anul viitor ? 14,00 Muzică sim
fonică, 14,35 „Sub steagul păcii și 
prieteniei", 15,20 Muzică populară 
rominească, 15,45 Cîntă Gabi Pascu 
și Dorel Liveanu, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Muzică distractivă 
interpretată de fanfară, 18,00 Pro
gram interpretat de clarinetistul 
Iliuță Rudăreanu, 19,00 Jurnalul 
satelor, 20,20 Noapte bună copii,
20.30 Din viața de concert a Ca
pitalei, 21,10 Balade și jocuri popu
lare romînești, 21,45 Tangouri;
22.30 Muzică de estradă. PRO
GRAMUL II. 14,30 Concert de 
prînz, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,30 Soliști și formații 
artistice de amatori, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,50 Cronica econo
mică, 18,21 Program muzical pen
tru fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,30 Teatru la 
microfon : „Parada" scenariu radio
fonic de V. Eftimiu, 12,40 Muzică 
de estradă, 22,00 Cîntă corul Radio- 
televiziunii, 22,30 Din lirica bulga
ră contemporană.
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CINEMATOGRAFE
23 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembriet 
Cocoșatul ; Al. Sahia : Ivanna ; 
PETRILA : Război și pace (seria 
II); LIVEZENI : O întîmplare ex
traordinară (seria II); ANINOA- 
SA : Ivanna ; VULCAN : Intrigă și 
iubire ; LUPENI : Bîtă ieși din sac.
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