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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Brigada își continuă tradiția
— însemnări de reporter —

dat ? Este I Dar faptele nu s-au 
oprit la hotarul anului trecut.

Prima lună de muncă din anul 
1961 a fost la fel de bogată în 
realizări pentru minerii din briga
da tov. Belu Sabin, lată cîteva 
cifre care atestă acest lucru: Mi
nerul Belu Sabin cu ortacii săi, 
printre care tov. Vătaf и Petru, 
Grigore Gbeorgbe, Stamate Nico
lae, Ciochină Nicolae și alții au

Cu cit se apropia sorocul ca să 
iasă la pensie bătrînului minier Ce
nușă Cornel i se strîngea inima. 
Brigada, abatajul din care a extras 
munți întregi de cărbune aveau 
să-i rămână doar amintiri. De a- 
ceea, atunci tind a predat con
ducerea brigăzi a ținut neapărat 
să-i dea un sfat părintesc noului 
brigadier care ti lua load I

— Bagă de seamă. Sabine I
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• Deschiderea
perația meșteșugărească a unei J 
secții de croitorie pentru băr- j 
bați și a unei secții de croita- * 
rie pentru femei (alegătorul Cre- j 
țu Traian). ’

♦

• înființarea de către indus- î 
tria locală a unei sifonării 
legătorul В lag Teofil).

de către coo-

(a-

gads pe care o conduce. Iată-1 în
Cinstea și onoarea brigăzii să le 
păstrați cu sfințenie și după pleca
rea mea. Așa să te socoți, că vei 
struni treburile brigăzii incit să 
fiți mereu fruntea.

— Nici o grijă, Cenușă baci. 
N-o să ne facem de rușine. Tra
diția brigăzii de a fi mereu frun
tașă nu va fi știrbită; o vom păs
tra ca lumina ochilor!...

— No, așa să fie! Să nu care 
cumva să vă lisați moale, că a- 
tunct va trebui să mă ocoliți cînd 
ne vom întîlni pe stradă.

Cuvintele rostite atunci, în loc 
de adio, de către experimentatul 
miner Cenușă Cornel de la mina 
Petrila s-au întipărit adine în me
moria ttnărului brigadier Belu Sa
bin. Și le amintea ori de âte ori 
se întîmpla ca ceva să „sebioape- 
te“- în brigadă. Le repeta în fața 
ortacilor săi ca pe un mesaj îm- 
bărbătător. Lună de lună producția 
abatajului 4 vest a fost cea mai 
mare din sectorul III al minei Pe
trila. Anul 1960, brigada candi
datului de partid Belu Sabin l-a 
încheiat cu un excepțional bilanț 
de realizări. Munca entuziastă des
fășurată de membrii brigăzii pen
tru sporirea producției, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumului de lemn și de explo
zivi, pentru ordine la locul de 
muncă., etc. în cadrul întrecerii so
cialiste pe profesii s-a concretizat 
în cîștigarea. drapelului de briga
dă minieră fruntașă pe C.C.V.J. 
Este aceasta cea mai elocventă do
vadă că brigada continuă tradiția 
de a fi mereu fruntașă, că noul 
brigadier își respectă cuvîntul

Azi la Buta

Brigadierul Belu Sabin se bucură de stimă, de prestigiu în bn- 
clîșeu împreună cu ortacii săi.
realizat sarcina de plan pe luna 
ianuarie în proporție de 125 la 
sută. Randamentul mediu ■ obținut 
se ridică la 6,9 tone pe post, de
pășind cu 2,3 tone/post sarcina 
planificată.

Folosind mai rațional explo
zivul, printrro plasate mai gîndi- 
tă a găurilor de pușcare în fron- 
tul de lucru, brigada a economi
sit în luna ianuarie o cantitate de 
87 kg- de exploziv.

...15 februarie. In cartea de pro
ducție a sectorului UI al minei 
Petrila figurează primele tone de 
cărbune extrase din abatajul ca

ll, nou atacat în sec- 
in

rneră nr.
tor, In dimineața acelei zile 
biroul sectorului se putea auzi var- 
bindu-se despre lucrarea de atacare 
— pretențioasă — făcut la timp 
și „ca la carte". Șeful brigăzii care 
ieșise din schimbul IU raporta la
pidar șefului de sector despre în
deplinirea acestei sarcini grele.

~ azi am trecut iară pe—De 
cărbune,

— ' Ea, atunci zor; .să salte și 
mai mult producția sectorului.

In îndemnul șefutui de sector 
se putea' citi bucurie și mîndrie. 
Brigada lui Belu Sabin îți va duce 
mai departe tradiția.

I. BĂLAN

Buta, vecheaButa, vechea așezare de mun
citori forestieri se pierde undeva 

împădurite aledupă crestele 
munților.

In anii de democrație populară 
s-au petrecut și aici transformări 
adînci. In locul bordeielor au fost 
înălțate cabane confortabile pen
tru muncitorii forestieri. Ele sînt 
dotate cu aparate de radio, bi
blioteci, sînt iluminate electric.

In apropierea cabanelor există 
un magazin alimentar ce asigură 
o bună aprovizionare a munci
torilor, iar în mijlocul cabanelor 
o școală nouă unde capiii orop
sirilor de altădată sorb din iz
voarele învățăturii.

Multe lucruri bune s-au făcut 
și pentru ușurarea muncii. Mași
nile și mica mecanizare se văd 
la tot pasul.

i TITU CORNEA
învățător — Valea de pești
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tre 1.С.О. a unui autobuz local 
Aninoasa—Vulcan (alegătoarele 
Mihelea Aurelia

• Deschiderea 
ă unei cofetării 
mo Iosif).

• Reglementarea vitezei 
circulație a autovehiculelor 
interiorul comunei la 20—30 
km. pe oră și rezolvarea defini-1 
tivă a îndiguirii văii (alegătorul | 
Cocota Dan).

• Punerea în circulație de că- t
♦ 
5

și Popa Ida). | 

de către TAPL J 
(alegătorul Si- ;

• 
A 
«

• înființarea urnii depozit de • 
lemne de focjare, pe baza cere-* 
rilor populației, să desfacă oda-* 
tă sau de două ori pe an com- * 
bustibil pentru uz casnic (ale-1 
gătorul Macavei Nicolae). ;

•
• Repararea drumului de âc-«

ces spre colonia Gheorghe Doja • 
; (alegătotrea Marfan Maria). • 
..............................................................

Вице и s-а Ш ii
...La cuvînt s-au înscris 19 ale

gători : mineri de frunte ai Vul
canului, muncitori și tehnicieni de 
la UJ3.V. și termocentrala Paro
șeni, medici, profesori, gospodi
ne. Numărul mare al vorbitorilor, 
problemele ridicate, au oglindit: 
importanța deosebită pe care ale
gătorii din Vulcan au dat-o îu- 
tîlnirii cu candidații de deputați 
îu alegerile de la 5 martie : mi
nerul Cristea Aurel, candidat de 
deputat pentru Marea Adunare 
Națională, Sirbu loan, candidat 
de deputat pentru Sfatul popular 
regional, Cotoț Iosif și Dumitra- 
che Eleonora, candidați de depu
tați pentru Sfatul popular orășe
nesc Petroșani.

Adunarea populară, ținută la 
clubul muncitoresc din Vulcan în 
după-amiaza zilei de 14 februa
rie, a avut cu adevărat un carac
ter de lucru. Vorbind cu căldură 
despre realizările obținute în ora
șul lor, cetățenii care au luat cu
vîntul s-au oprit îndeosebi asupra 
a ceea ce mai trebuie făcut și au 
venit cu numeroase propuneri.

— In orașul nostru s-au cons- 
truit în anii puterii populare" ter
mocentrala Paroșeni, un .centru 
nou cu sute de apartamente, car
tierul Sohodol, iar în viitorul a- 
propiat se va construi marea prr 
uarT-ție de la Coroiești —‘ a spus 
printre altele economistul Pardos 
Gheorghe de la uzina electrică. 
Aceste construcții au transformat 
vechiul Vulcan, așezare a pensio
narilor și a mizeriei, într-un pu
ternic centru industrial în plină 
dezvoltare și înflorire.

Marea dezvoltare pe care a cu
noscut-o orașul, profundele trans
formări din viața oamenilor, au

să

Inițiative ale
Timpul frumos din ulttatele 

zile a îndemnat locuitorii cartie
rului Carolina din Lupeni
inițieze în cinstea apropiatelor 
alegeri mai multe acțiuni de 
muncă patriotică. Astfel, alegă
torii Cfiiurcan loan, Mazăre Gri- 
gore, Radu Ioan, Romlek Iosif, 
au mobilizat numeroși cetățeni 
din cartier la repararea drumu
lui și la construirea unor djguri 
de sprijin. S-a reparat și ame-

alegătorilor 
najăt drumul pe o porțiune de 
400 metri și s-au construit din 
piatră de rîu mai multe ziduri 
trainice care totodată înfrumu
sețează cartierul. Recent, cu pri
lejul unei adunări populare, ce
tățenii din cartierul Carolina 
ș-au angajat să întreprindă 
acțiuni de acest fel.

RADU AUREL 
tehnician, mina Lupeni

regiunii noaatre INIMA DE OTEL

un 
aici 

obiec-

»
putea lamina un cablu telefonic 
de 3 mm. care ar stabili legătu
ra între pămînt și lună. Dacă 
s-ar calcula de asemenea canti
tatea de pămînt transportată 
prilejul efectuării diferitelor 
crări, s-ar ridica o piramidă 
6 ori mai mare decît cea a 
Keops (cca. 7.500.000 m.c.).

Ca să ilustrăm creșterea popu
lației în anii de democrație popu 
Iară, se poate arăta că doar nu
mărul elevilor cuprinși în școlile 
de cultură generală îl depășește 
pe cel al întregii populații din 
anul 1936.

Intre obiectivele industriale 
cele mai importante ridicate aici 
— înafară de lamlnoarele 650, 
800 și 1000 de mm. sau de com
plexul cocsochimic — un loc ifn- 
portant îl ocupă cuptorul Si- 
mens. Martin de 400 tone de la 
oțet aria nouă, cel mai mare din 
tară, intrat în funcțiune la 4 oc
tombrie 1960. sub denumirea de 
„Cuptorul păcii". De la primele 
șarje, realizate sUb conducerea 
ing. Kraft Nathan, a maistrului 
oțelar Ștefan Tripșa, cel mâi tî-

A PATRIEI

cu 
lu
de 
lui

Hunedoara, pe drept cuvînt 
este denumită inima de oțel a pa
triei. In acest important centru 
siderurgic se realizează peste 60 
la sută din producția de metal a 
țării. In ultimii ani, acest oraș 
s-a dezvoltat într-un ritm de-a 
dreptul uimitor, arătând ca 
permanent uriaș șantier, 
construindu-se importante
five economice și social-culturale. 
Pentru a-ți crea o imagine cît de 
cît obiectivă a saltului înregis
trat în diferite domenii de acti
vitate de acest oraș, în anii re
gimului de democrație populară, 
nu trebuie să iei ca etalon decît 
cîteva cifre, care vorbesc însă de 
la sine. Astfel, dacă în anul 1950 • 
nu exista nici o stradă pavată 
sau asfaltată, în prezent se poate 
vorbi de 18 km. drumuri asfal
tate și 9 km. pavate. Reiferindu- 
ne la construcțiile industriale și 
social-culturale înălțate aici, se 
poate arăta, că din cimentul fo
losit pentru acestea în ultimii 10 
ani s ar putea construi locuințe 
ce ar acoperi necesitățile unui 
oraș cu-130’,000 locuitori, iar din 
fierul beton, pus. în operă s«ar, năr Erou al muncii socialiste din ■

ui iretaie lăut
la creșterea cerințelor cuku-

El 
dus 
ral-educative. Deci propun ca să 
se construiască în orașul nostru 
un complex cultural corespunză
tor.

Alegatorii din Vulcan, printre 
care minerii Iovi Traian și Mora- 
ru, Nicolae, medicul Isacu Fulviu, 
pensionarul Ionașcu loan, profe
sorul Antoci Gheorgție, gospodi
nele Nagy Lenke și Glej. Maria, 
au făcut zeci de, propuneri în ca
drul acestei adunări, S-a propus 
construirea unui aomplex sportiv, 
a unei băi. populare, urgentarea 
construcției băii minei și a școlii 
cu 16 clase, introducerea trans
portului în comun pe traseele 
oraș — mină și Paroșeni — Vul
can, asigurarea unei legături priu 
autobuzele I.G.O între trenurile 
accelerate și Vulcan, lărgirea spi
talului și completarea aparaturii 
medicale, repararea unor străzi și 
altele. O problemă ridicată de mai 
mulți - alegători este aceea, a cap
tării fumului de la uzina electri
că Vulcan, problemă căreia trebuie 
să i se acorde toată atenția.

Propunând diferite măsuri oa
menii muncii din Vulcan și-au ex
primat hotărîrea de a munci pen
tru înfăptuirea lor, pentru ca a- 
Ceastă importantă localitate a Văii 
Jiului — cetate a cărbunelui și a 
energiei electrice — să devină tot 
mai înfloritoare.
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țara noastră și a primtopltorilor 
Axente Marian, Paul Ovelt și 
Avram Opriș s-a văzut că acest 
cuptor poate atinge indici supe
riori, producția sa întrecînd pe 
cea a tuturor celor 5 cuptoare 
ale ofelăriel vechi, într-un ăn 
trec'nd o ne cea a întregii 
mînii burghezo-moșierești din 
1938. încă din prima lună 
funcționare; la acest cuptor

în-
Ro-

8
8
8

RAICU FLOREAN, muncitor 
subteran, a fost propus t. 
minerii lupeneni să candide
ze în Circumscripția electo
rală nr. 192 a orașului regio

nal Petroșani.

de 
s-a 

realizat o depășire a producției 
de 3.000 tone oțel, aceasta ©res
cind lună de lună. In prezent, 
maistrul Ștefan Tripșa, cu aju
torul topitorilor de la acest cup
tor, se străduiește să îmbunătă
țească tot mai mult Indicii de 
utilizare a cuptoarelor, contri
buind la realizarea angajamentu
lui oțel arilor hunedorenl de a da 
patriei în acest an cu 300.000 
tone mai mult .oțel decît anul tre
cut. .Aceasta se urmărește prin 
reducerea duratei de elaborare a 
șarjelor, unmărindu-se să se a- 8 
jungă la indici de peste 12 tone 8 
pe metru pătrat de vatră utilă, g 
ceea ce ar însemna un nou re
cord de: valoare mondială.

i. STRAUȚ

8

Muncitoarea TOMUȚA OL
GA, candidează în circumscrip

ția electorală nr. 42 din 
Aninoasa

8
8
8
88

8
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în îniîmpinarea 
Zilei ceferiștilor

Cu sarcinile îndeplinite
Stația C.F.R. Vulcan, la care 

sarcinile de plan au sporit prin 
darea in exploatare a liniei de ga
raj Coroiești, a obținut rezultate 
importante în întrecerea oe se 
desfășoară în cinstea Zilei cefe
riștilor. Pînă în ziua de 14 fe
bruarie inclusiv, din stația Vulcau 
s-a expediat peste sarcina planifi
cată aproape 2000 tone de măr
furi. în urma organizării mai bu
ne a muncii de încărcare și descăr
care, timpul de staționare a fost 
xedus cu peste 12 la sută, iar sar
cina statică planificată a fost de
pășită cu 2 la sută, regularitatea 
de circulație fiind respectată în
tocmai. Prin interesul dovedit fa
ță de sarcinile de plan s-au evi
dențiat impiegații de mișcare Hu- 
șanu Simion, Brumă Artcnie și 
Pogonatu Vasile, împreună cu în
treg personalul stației.

Schimburi de onoare

! în zilele de 14 și 15 februarie 
la Depoul C.F.R. Petroșani au 
avut loc schimburi de onoare în 
cinstea zilei ceferiștilor. In zilele 
respective, personalul’ de pe lo- 
comotive și din atelier a muncit 
cu deosebită însuflețire. Mecanicii 
și fochiștii depoului au redus sim
țitor consumul specific de combus
tibil și nu au înregistrat tadrzieri. 
Personalul din atelier a executat 
reparațiile într-un timp mai scurt 
și de bună calitate. S-au eviden
țiat în mod deosebit muncitorii 
Aioji Ștefan, Dragomir Grigore, 
Potiaseu Petru, Lugoj an loan și 
Castan Nicolae.

Muncă ritmica, roade bogate

Sectorul R.C.M. Petroșani își în
deplinește sarcinile de plan în 
mod ritmic. In prima jumătate a 
lunii februarie s-a transportat în 
plus de plan aproape 18.000 tone 
de mărfuri, timpul de staționare 
la încărcare și descărcare a fost 
redus cu 10 minute/vagon. Dc 
asemenea, viteza comercială de 
circulație a trenurilor de marfă, 
datorită reducerii la minim a în
tinderilor, a fost depășită cu 0,61 
km/oră.

ȘT. EKART

PUBLICITATE

în ziarul nostru din 23 ianua
rie se critica în articolul „La sec
torul ll Uricani, activitatea cor
pului tebnico-ingjneresa trebuie 
îmbunătățită" faptul că acest co
lectiv rămăsese serios în urmă 
cu îndeplinirea sarcinilor sale de 
plan.

De atunci a trecut mai puțin 
de o lună. Situația acestui sector 
se prezintă acum cu totul alta. 
Colectivul și-a recuperat rămîne- 
rea în urmă și și-a depășit cu 125 
tone de cărbune planul pe ianua
rie și cu 633 tone de cărbune pla
nul în perioada 1—15 februarie, 
fiind acum sectorul de frunte al 
minei Uricani. Cotitura făcută in 
activitatea tehnico-organizatorică 
a sectorului II Uricani se datoreș- 
te în primul rind muncii active 
a membrilor și candidaților de 
partid, traducerii în fapt a măsu
rilor tehnice ți organizatorice din 
planul de acțiune, îmbunătățirii 
muncii tehnicienilor, maiștrilor și 
inginerilor sectorului.

Situația creată în sector în pri
ma jumătate a lunii ianuarie (un 
minus de 316 tone de cărbune) 
a dat serios de gîudit întregului 
colectiv. în consfătuiri pe brigăzi 
s-au analizat cauzele rămînerii în 
urmă, s-a constatat că există po
sibilități de a se extrage și chiar 
depăși cantitatea de cărbune 
cerută prin plan, dar că mi
nerii nu sînt ajutați concret de 
corpul tehnic. Pentru a da putință 
sectorului să-și organizeze mai 
bine activitatea, conducerea minei 
a făcut o aouă delimitare a sec
toarelor de producție, sectorului 
II revenindu-i partea de sud a 
exploatării, respectiv numai aba
tajele din stratul 3.

Incepînd din a doua jumătate 
a luna ianuarie sectorul II Uri
cani a înaeput să extragă zilnic 
cărbune peste plan. La abatajele 
conduse de Șiklodi Beniamin, Nă- 
sălcanu- Miron, Poloboc Constan
tin, Uliu Gheorghe, Hrițcan Var 
sile munca se desfășoară acum în 
condiții bune de aprovizionare și 
asistență tehnică. Brigăzile obțin 
zilnic randamente de 5—5,800 to
ne pe post. Maiștrii și tehnicienii 
mineri Matei Vasile, Lepădatu

Condiții de muncă tot mai bune
Dacă răsfoim ziare din trecut, 

în multe 
o notiță înserată în vreun colț 
cît mai 
mici, în

din acestea găsim cite

puțin vizibil, cu litere 
care se consemnează 

faptul că muncitorii cutârei fa
brici sau uzine au întrerupt lu 
crul sau au protestat pe lingă 
conducerea acestor întreprinderi 
pentru condițiile inumane de 
muncă, pentru lipsa oricărui in
teres față de protecția muncii. 
Dar si fără a răsfoi presa lumii 
apuse, muncitorii mai vîrstnlcl, 
minerii își aduc aminte de con
dițiile mizere în care au muncit 
ei înșiși.

Așa a fost pe atunci. Azi parti
dul și statul nostru democrat 
popular se preocupă de om. de 
muncitor, de condițiile în care a- 
cesta muncește.

In acest scop anual se chel
tuiesc din fondurile statului mi
lioane de lei. Această grijă deo
sebită a statului nostru pentru 
securitatea muncii au simțit-o 
din plin și minerii și muncitorii 
întreprinderilor din Valea Jiului. 
Să luăm, de exemplu, pe munci
torii de la U.R.U.M.P.

Măsuri de protecție s-au luat 
$1 la secția mecanică, reparîndu- 
se acoperișul și altele.

Afară de acestea, s-au luat și 
alte măsuri cuirn sînt: amenaja
rea drumurilor pe lingă liniile 
ferate uzinale, au fost confecțio
nate mai multe grătare de lemn 
pentru muncitorii de la mașinile 
unelte, s-a pardosit secția meca
nică cu calupuri de lemn (acolo 
unde a fost necesar), a fost vă
ruită secția mecanică, s-au con
fecționat podețe de lemn la toate 
transformatoarele. De asemenea, 
au fost procurate sticle colorate 
uentru sudori și măști de sudură 
electrică, în atelierul de forjă a 
fost îmbunătățit sistemul de ilu
minat. In uzină a fost verificată 
întreaga instalație electrică de 
forță

Gheorghe, Enache Dumitru, Gaf- 
tiniuc Petru, Murdare Eftimie, 
Kinder Constantin și-au îmbunătă
țit substanțial munca de coordona
re a brigăzilor de mineri.

Un merit deosebit în redresarea 
sectorului și în situația sa bună 
de azi îl are brigada complexă de 
pregătiri condusă de aomunistul 
Sorescu Constantin. Brigada și-a 
depășit în februarie cu peste 150 
m.c. steril sarcina sa de plan. Lu- 
crind la mai multe locuri de mun
că, membrii acestei brigăzi au asi
gurat îndeplinirea și depășirea pla
nului de pregătiri pe întregul sec
tar.

încurajat de rezultatele muncii 
sale de pînă acum, colectivul sec
torului II Uricani a hotărit să în- 
tîmpine alegerile de la 5 martie 
cu cel puțin 1000—1200 tone de 
cărbune peste plan. In prima ju
mătate a lunii februarie colectivul 
avea deja 763 tone de cărbune 
peste planul la zi. Condițiile teh
nice de care dispune azi sectorul 
pot asigura îndeplinirea și depă
șirea angajamentului asumat.

ing. GH. DUMITRESCU

Inovațiile, o preocupare 
a întregului colectiv
La uzina de preparare a cărbu

nelui din Petrila, stimularea și 
dezvoltarea mișcării de inovații a 
devenit o preocupare a întregului 
colectiv. Acest lucru este deosebit 
și de faptul că la concursul de 
inovații lansat de M.I.G. în cola
borare cu C.C. al Uniunii sindica
telor din industria grea, colecti
vul preparației Petrila s-a clasat 
pe locul III pe regiune. Indicii 
principali care au constituit crite
riul de premiere au fost econo
miile rezultate din inovații și a- 
plicarea cît mai multor inovații în 
producție.

Economiile post calculate reali
zate în 1960 la preparația Petrila 
prin inovații se ridică la 142.823 
lei, din care 83.000 se datoresc 
inovatorului Rădescu loan, tehni
cian care a aplicat o raționalizare 
la cablurile fără fine pentru ma
nevrarea vagoanelor, precum și al
tor inovatori care au introdus mul
te perfecționări tehnice care au 
contribuit la mecanizarea unor ope
rațiuni tehnologice și deci la spori
rea productivității în uzină. Rea
lizările obținute au însuflețit și 
mai 
ții. 
de 
na 
vul 
duiește să depășească angajamen
tele luate și să sporească numărul 
inovatorilor cu 20 la sută față 
de anul trecut.

ENCULESCU SILVIA 
preparația Petrila

mult mișcarea
Răspunzînd la

întrecere lansată 
chimică din Orăștie, colecti- 
preparației Petrila se stră

șl iluminat.

Ce se va face în 1961
acest an vor fi terminate 

muncii

de inova- 
chemarea 
de uzi-

I
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întreprinderea Filatura Lupeni
Organizează în ziua de 27 februarie 1961, 1ц sediul între

prinderii, un CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICĂ.

Candidați! trebuie să aibă la bază școala medie tehnică de 
maiștri ori • școală echivalentă sau o practică de 12 ani în func
ția de maistru in specialitatea respectivă.

Candldațil vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității următoarele acte:

— certiHcatul de naștere tip R.P.R.
— diploma sau certificatul de studii
— actul de vechime în funcția de maistru 
—■ autobiografia
Lămuriri suplimentare se dau la serviciul de organizare a 

muncii al Întreprinderii.

T. D. E. D. M. N.
întreprinderea

vram lancu пг. 1
de explorări

ANGAJEAZĂ 
sondori 
șefi gi mc

— maiștri
— sondori

- — economiști
— contabili

»■■«■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■ванна

cu sediul în Lupeni str.

IMEDIAT :
— tehnicieni mecanici

— inginer foraj

— maiștri mecanici

A-

T.A.P.L. Petroșani va organiza 
în seara zilei de 18 februarie 1961 

tradiționalul bal al vînatorilor 
în următoarele localuri și localități: 

Restaurantul „Minerul" Petroșani.
Restaurantul „Straja" Vulcan.

— Sala sindicatului 
trema din Lonea.

Se vor servi meniuri
Muzică și dans pînă 
Intrarea pe , bază de

Filiala A.G.V.P.S. din orașul Petroșani.

minei din Lupeni și fosta sală de cl-

mimai din vînat — mistreț și iepure, 
in zori.
invitații care se vor procura de la

O. C. L Produse Industriale Petroșani, anunță clientela 
că a pus In vîrțzare prin toate raioanele specializate, tradițio
nalele

IM Â R T I S O A R E
Vizitați magazinele noastre bine aprovizionate!

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI' , 
prezintă: 

„DOMNUL PUNTILA ȘI SLUGA SA MATTI" 
de Bertolt Brecht

vineri 17 februarie 1961 la clubul Paroșeni 
sîmbătă 18 și duminică 19 februarie 1961, orele 19,30 

în sala Teatrului de stat Petroșani.

J ÎN BDfWRA TEHNICĂ AU APĂRUT

■
a
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Ce s-e făcut în 1960
Pentru măsurile de protecție a 

muncii în 1960 a fost cheltuită 
surna de aproape 320.000 lei.

Care sînt măsurile luate ? Să 
vă prezentăm doar cîteva din ele. 
La secția turnătorie, gazele e- 
manate din cele 4 cuptoare elec
trice- prezentau pericol pentru să
nătatea muncitorilor de aici. Mă
suri : au fost confecționate hote 
pentru captarea gazelor de la 
cele 4 cuptoare.

La secția forjă s-au confec
ționat uși de lemn și s-au recon
struit zidurile de la cuptoarele cu 
motorină.

in 
lucrările de protecție a 
începute în anul trecut, printre 
care confecționarea de grătare la 
mașinile unelte, iluminatul sec
țiilor cil neon, afișarea la locul 
de muncă a unor desene suges
tive privind respectarea normelor 
de tehnica securității, ținerea cu 
regularitate a instructajelor, în
zestrarea în continuare a munci
torilor de la locurile grele de 
muncă cu echipament de lucru și 
protecție etc.

Se prevede de asemenea refa- • 
cerea întregului sistem de încăl
zire la curățitorie, a acoperișu
lui de la secția 
studia cea mai 
îmbunătățire a 
ții. Se vor lua 
asigura distribuirea apei carbo- 
gazoase la locurile de muncă cu 
temperatură ridicată precum șl 
alte măsuri menite să ducă la o 
deplină protecție a muncii.

C. COTOȘPAN

turnătorie. Se va 
bună metodă de 
aerajului în sec- 
măsurl pentru a

І
 AUREL VLAIGU
CONSTANTIN C. GHEORGHIU 

Un precursor al aviației 
romînești

Nivel mediu, 272 pag., 
broșat, 12,50 lei

Aurel Vlaicu a fost figura 
proeminentă în epoca de plone- 
rat a aviației noastre. El a con
ceput și a construit avioane ori

ginale, unele avîrtd calități su
perioare celor ale avioanelor 
străine ciin acel timp. Aceste 
realizări se datoresc pregătirii 

sale tehnice, intuiției sale excep
ționale și entuziasmului său, ca
lități саге-l situează pe Aurel 
Vlaicu printre cele mai mari fi
guri ale tehnicii’ romînești.

In prima parte a lucrării, se 
prezintă viața și activitate» lui 
/ Aurel Vlaicu.

!
• A doua parte cuprinde des

crierea detailată a tipurilor de , 
avioane construite de el.

Cartea cu un cuvînt introduc 
tiv de dr. Petru Groza și pre- , 
iațată de acad. Elie Carafoli a 
fost elaborată pe baza unei bo- i 
gate documentații și a unui mi-

nuțios studiu al tuturor surse
lor de informare. Numeroase 
schițe și fotografii completează 
expunerea interesantă și instruc
tivă.

Lucrarea șe
cerc larg de cititori, interesați 
în problemele istoriei și dezvol
tării tehnicii aviației din țara 

. noastră.

adresează unui

ceilalți indici tehnico-economici 
ai acesteia.

Pe lingă o importantă parte 
teoretică, lucrarea cuprinde și o 
serie de date și indicații de va
loare practică imediată.

Se adresează arhitecților, in
ginerilor și 
structori din 
tare.

tehnicienilor con- 
execuție și proiec-

l
l / 
iI>

L. RQȘIANU, D. VERNESCU,
M. DR1MER. GH. GHEORGHE,

M. WEINTRAUB

Probleme tehnico- 
economice în 

construcția de locuințe 
Proiectare șî execuție 

390 pag., 15 lei
Lucrarea cuprinde analiza cri

tică a căilor și metodelor de îm
bunătățire a indicilor tehnico- 
economici în construcția de lo
cuințe.

In lucrare se analizează influ
ența factorilor dependenți de 
proiectare și de execuție, expu- 
nîndu-se principalii factori care 
influențează costul locuinței și

I. BANCILAFLORIN
Rigla de calcul, ed. lli-a

Nivel mediu, 50 pag., 
broșat, 2,85 lei

Lucrarea cuprinde cunoștințele 
necesare tehnicienilor, muncitori
lor și elevilor, care au nevoie 
să folosească rigla de calcul 
pentru efectuarea operațiilor ma
tematice de bază.

După o scurtă introducere a 
principiului de construcție și 
descriere a riglei de calcul, au
torul expune, într-un limbaj clar, 
metodele practice de întrebuin
țare pentru diferite operații ma
tematice, cît și metodele de a 
obține ordinul de mărime al re
zultatului cu ajutorul unor for
mule simple.
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$tâln|o Consiliului âc Securitate consacrata 
examinării situației din Congo

— Propunerile reprezentantului Uniunii Sovietice —
NEW YORK 16 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat la 

15 februarie a avut loc ședința 
Consiliului de Securitate consacra 
tă examinării situației din Congo.

La începutul ședinței a luat cu- 
vîntul reprezentantul Liberiei, Ped- 
more, care a informat pe membrii 
Consiliului de Securitate despre 
reprimarea bestială de către au
toritățile coloniale portugheze a 
poporului din Angola. Din însăr
cinarea guvernului său el a cerut 
Consiliului de Securitate să ia în 
considerație aceste evenimente și 
să acorde ajutor poporului ango
lez în lupta sa împotriva colonia
liștilor portughezi.

Președintele Consiliului de Se
curitate, reprezentantul Marii Bri
tanii, Patrick Dean, referindu-se 
la regulile de procedură, a refuzat 
să includă pe ordinea de zi pro
punerea reprezentantului Liberiei.

. V. A. Zorin, reprezentantul U- 
uiunii Sovietice, care a luat cu- 
vîntul în această problemă, a de
clarat că evenimentele din Angola 
îngrijorează întreaga opinie publi
că mondială și oglindesc procesul 
luptei popoarelor coloniale pentru 
libertatea lor; pe care O.N.U. es
te chemată s-o sprijine. V. A. Zo- 
r*n. a. ProPus <-a problema situa
ției din Angola să înceapă să fie 
discutată imediat după terminarea 
examinării problemei congoleze.

Reprezentantul R.A.U., Lutfi, a 
sprijinit propunerea reprezentan
tului Liberiei în ceea ce privește 
necesitatea examinării situației ca
re s-a creat în Angola.

Apoi președintele a invitat la 
masa Consiliului pe reprezentanții 
a. 13 țări — Mali, India, Iugosla
via, Indonezia, Guineea, Maroc, 
Polonia, Libia, Nigeria, Came
run și altele. Cînd președintele a 
pronunțat numele reprezentantu
lui Belgiei și numele așa-numitu- 
lui reprezentant al Republicii Con
go, delegatul Uniunii Sovietice, V. 
A. Zorin, a luat cuvîntul pentru 
a face o scurtă declarație. Belgia, 
a subliniat V, A. Zorin, este prin
cipalul vinovat de evenimentele 
tragice din Congo. în ceea ce pri
vește pe așa-numitul reprezentant 
al Congoului, delegația sovietică 
nu-1 consideră ca reprezentantul 
poporului congolez. El este un om 
trimis de clica criminalilor.

Primul la discuțiile asupra fondu
lui chestiunii a luat cuvîntul re
prezentantul S.U.A., Adlai Steven
son. El a declarat că situația din 
Congo s-a înrăutățit simțitor și a 
cerut să se manifeste răbdare și 
calm în cursul lucrărilor pentru e- 
laborarea unei soluții constructive 
a problemei congoleze.

Șeful delegației americane s-a 
pronunțat în favoarea continuării 
așa-numitei „operații O.N.U. în 
Congo", aprobînd pe deplin ac
țiunile lui Hammarskjoeld și a 
perseverat în a insista asupra ne
cesității menținerii trupelor și per
sonalului O.N.U. în Congo.

Continuîndu-și discursul repre
zentantul american a propus ca la 
baza rezolvării problemei congo
leze să stea trei principii genera
le. în primul rînd, a spus el, tre
buie menținută integritatea terito
rială și independența politică a 
Congoului. în al doilea rînd Con- 
goul nu trebuie să fie o arenă a 
războiului rece sau a unui război 
cald al marilor puteri. Ca cel 
de-al treilea principiu reprezentan
tul american a proclamat sprijini
rea „acțiunilor O.N.U. în Congo".

Vorbind despre măsurile de or
din practic, el a pus în primul loc 
„încetarea amestecului străin în 
afara cadrului O.N.U.". Toate 
forțele militare care se amestecă 
în mod unilateral în treburile Con
goului, a spus el trebuie să fie 
evacuate.

Stevenson a sprijinit așa-numita 
propunere a secretarului general 
„de a unifica, reorganiza și reins- 
trui toate forțele armate congo
leze". El a declarat din nou că 
Statele Unite sprijină pe Ham
marskjoeld și s-a pronunțat pentru 
ca el să fie însărcinat cu ancheta
rea împrejurărilor asasinării lui

a colaborato-Patrice Lumumba și 
rilor săi.

Apoi a urmat la 
Zorin reprezentantul 
vietice. La începutul 
le V. A. Zorin a făcut o serie de 
remarci în legătură cu discursul 
delegatului american, rezervîndu-și 
dreptul de a face o analiză măi 
amănunțită ulterior. Reprezentan
tul sovietic și-a exprimat regre
tul că expunerea poziției noului 
guvern al Statelor Unite, Steven
son a început-o cu unele atacuri 
vechi împotriva politicii Uniunii 
Sovietice care sînt absolut nefon
date și nu reflectă cîtuși de puțin 
noua atitudine despre care a vor
bit Stevenson.

Pe de altă parte, a spus în con
tinuare V. A. Zorin, în problema 
Congoului delegația sovietică n-a 
văzut ca guvernul Statelor Unite 
să manifeste o nouă atitudine și 
constată cu regret o serie de prin
cipii vechi care au dus la urmări 
regretabile. Stevenson a spus că 
este necesară o abordare construc
tivă, însă el nu are propuneri 
constructive care ar putea schimba 
în bine situația din Congo. In 
discursul delegatului american, a 
subliniat V. A. Zorin, nu există 
concluziile care trebuie trase 
evenimentele din Congo la 
sîntem martori.

Asasinarea reprezentanților 
seamă ai poporului congolez — a 
spus în continuare V. A. Zorin — 
este o crimă internațională pentru 
care întreaga răspundere o poartă 
colonialiștii sub dominația cărora 
șe află -provincia congoleză Ka
tanga unde au fost transportați în 
mod special și uciși bestial în vă
zul întregii lumi conducătorii le
gali ai poporului congolez.

în ciuda repetatelor rezoluții ale 
Consiliului de Securitate cu privire 
la evacuarea trupelor belgiene din 
Congo, a sptis în continuare re
prezentantul sovietic, pînă în pre
zent guvernul Belgiei continuă a- 
gresiunea împotriva acestei tinere 
republici africane și a ajuns pînă 
acolo incit a recurs la asasinarea 
fățișă a eroului poporului congo
lez. Răspunderea pentru această 
crimă revine în întregime guver
nului belgian și acest guvern tre
buie să fie condamnat cu asprime. " 
Este straniu, a declarat V. A. Zo
rin, că șeful delegației americane, 
apărînd principiul neamestecului 
în treburile interne ale Congoului 
a trecut cu totul sub tăcere fap
tul că în această republică se află 
personal militar și civil belgian.

Colonialiștii belgieni săvîrșesc 
crimele lor cu sprijinul deplin al 
aliaților lor care au blocat toate 
hotărîrile în legătură cu problema 
congoleză și au aprobat de fapt 
răfuiala împotriva eroilor națio
nali ai poporului congolez.

Vorbind despre rolul murdar al 
lui Hammarskjoeld în evenimen
tele Congoului; reprezentantul U- 
niunii Sovietice a spus că ascun- 
zîndu-se în spatele așa zisei teorii, 
a „neamestecului-*, secretarul gene
ral s-a abătut de la îndeplinirea 
sarcinii ce i s-a încredințat și a* 
pășit pe calea sabotării hetărîri- 
lor Consiliului de Securitate.

Chiar de la începutul operației- 
O.N.U. în Congo guvernul legali 
al acestei țări a fost nevoit să a- 
tragă atenția Consiliului de Secu
ritate asupra faptului că secreta
rul general nu ține seamă de pă
rerea guvernului și nu îndeplineș
te una din principalele condiții ca
re a fost consemnată de Consiliul 
de Securitate și anume : să acțio
neze, consultindu-se cu guvernul 
Congoului.

în continuare, V. A. Zorin a ci
tat fragmente din declarația gu
vernului sovietic în legătură cu 
asasinarea lui Patrice Lumumba. 
El a subliniat din nou că guvernul 
sovietic nu va întreține nici un 
fel de relații cu Hammarskjoeld 
și; nu-1 va recunoaște ca persoană 
oficială a O.N.U.

în Consiliul de Securitate, a 
continuat Zorin, se aud acum gla
suri în favoarea continuări discu
tării problemei Congoului în direc-

cuvînt V. A. 
Uniunii So- 
cuvîntăriî sa-

din 
care

de

ția urmată cu puțin timp înainte 
de acestea pe baza existentă îna
inte de asasinarea lui Lumumba.

Unul din principiile fundamen
tale ale acestei baze, a spus el, 
a fost eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici, și. în primul rînd a 
lui Patrice Lumumba, primul mi
nistru al 
ducătorul 
congolez 
nale din 
tru că această cerere s-a bucurat 
de o recunoaștere și un sprijin tot 
mai puternic, colonialiștii au pus 
ia cale asasinarea sălbatecă a lui 
Patrice Lumumba, 
lumea va 
fața unui 
aceasta se 
gefea lor, 
tru ei o 
cest lucru 
vechea bază 
problemei Congoului.

Recentele ; evenimente, a decla
rat în continuare Zorin, nu lasă 
nici o îndoială în ce privește fap
tul că Kasavubu și-a trădat defini
tiv poporul și s-a alăturat cu to
tul unor persoane de tipul lui 
Chombe și Mobutu și, participînd 
de fapt la asasinarea lui Lumum
ba, și-a tăiat craca de sub picioa
re. Acum există toate temeiurile 
să se vorbească de existența în 
Congo a clicii vîndute a lui Kasa
vubu—Chombe, Mobutu care a în
călcat toate legile țării, s-a pus 
cu totul. în slujba colonialiștilor 
și și-a asumat rolul de executor 
direct al măsurilor de zdrobire a 
mișcării de eliberare națională din 
Congo.

Toate cele, ce se petrec în Con
go, a subliniat V. A. Zorin, de
monstrează cît se poate de clar 
că acum în desfășurarea < enL 
montelor din această țară, nu se 
poate înfăptui o cotitură decît pe 
baza aplicării imediate a unei 
serii de măsuri hotărite. Aceste 
măsuri trebuie să fie în primul 
rînd CURMAREA ACȚIUNILOR 
AGRESIVE ALE BELGIEI, fo- 
losfndU’Se toate mijloacele de în- 
rîurire, prevăzute de Carta 
O.N.U., asupra țării agresoare.

In afară de aceasta TREBUIE 
INNABUȘITĂ IN MOD NEIN-

Republicii Congo, con- 
recunoscut al poporului 

și liderul forțelor națio- 
Congo. Dar tocmai pen

socotind că 
fi pusă încă o ilată în 
fapt împlinit și că prin 
va lichida după convin- 
ceea ce constituia pen- 

groaznică primejdie. A- 
a distrus prin el însuși 

pentru discutarea

clar pentru 
APROPIE 

FI NECE- 
IN GENE-

sovietic a pre- 
examînare Con
de rezoluție cu

TIRZIAT ACTIVITATEA TERO
RISTĂ A CĂPETENIILOR BAN
DELOR ÎNARMATE ALE LUI 
CHOMBE—MOBUTU, a căror 
activitate criminală constituie o 
provocare la adresa Organizației 
Națiunilor Unite și pune în pri
mejdie pacea internațională și în 
primul rînd pacea în Africa.

In afară de aceasta DE LA 
CONDUCEREA TRADUCERII 
IN PRACTICĂ A HOTARIRILOR 
CONSILIULUI DE SECURITA
TE TREBUIE SA FIE ÎNLĂTU
RATA PERSOANA CARE DE 
MULTA VREME TORPILEAZĂ 
IN MOD SISTEMATIC ÎNDE
PLINIREA ACESTOR HOTA 
RIRI.

Insfîrșit, acum ește 
toată lumea că SE 
TIMPUL CIND VA 
SAR SĂ ÎNCETEZE
RAL AȘA-ZISA „OPERAȚIUNE 
A O.N.U." IN CONGO, OFE
RIND POPORULUI CONGO
LEZ POSIBILITATEA DE A-ȘI 
REZOLVA SINGUR PROBLE
MELE VITALE.

Reprezentantul 
zentat aipoi spre 
silfului proiectul 
privire la Congo.

Tuturor celor cărora le sînt 
scumpe libertatea și independen
ța popoarelor coloniale, a decla
rat el, trebuie să le fie clar că în 
fața O.N.U. se află următoarea 
dilemă: fie că O.N.U. va fi în 
stare să apere interesele naționa
le ale poporului congolez care i-a 
cerut ajutor și va lichida în mod 
hotărît focarele colonialismului 
în Congo, alungind definitiv de 
pe teritoriul acestei țări pe colo
nialiștii belgieni și pe alți colo
nialiști, precum și agentura lor, 
fie că se va abate de la princi
piile înscrise în Carta ei șl. de la 
declarația cu privire la acordarea 
independenței țărilor șl popoare
lor coloniale, adoptată recent de 
adunare.

In încheiere V. A. Zorin a sub
liniat că adoptarea proiectului de 
rezoluție propus, deschide calea 
spre rezolvarea radicală a proble
mei Congoului în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. și inte
resele păcii internaționale.

-----  —------------ o-------------
Amănunte în legătură cu asasinarea 

lui Lumumba și tovarășilor săi
LEOPOLDVILLE 

pres).
Corespondentul din Leopoldvil

le al agenției Taniug 
primul ministru al Congoului, Pa
trice Lumumba, și cei doi 
răși ai săi de luptă au fost 
nați de un căpitan belgian 
jandarmeria lui 
cum se anunță, 
ucis mai întii pe

„I izblodâ iliioliliia 
ІШМІГ

WASHINGTON 16 (Agerpres)
Ziarul „Washington Post and 

Times Herajd" a consacrat în nu
mărul său din 15 februarie un ar
ticol de fond noului succes remar
cabil al științei și tehnicii sovie
tice.

„Zborul stațiunii interplanetare 
sovietice în direcția planetei Ve
nus, scrie ziarul, este o izbîndă 
științifică impresionantă care de
pășește cu mult cadrul posibili
tăților actuale ale tehnicii cosmice 
americane".

Ziarul relevă metodele lansării 
— sistemul foarte complex de ghi
dare — precum și amploarea și 
țelurile programelor sovietice de 
cercetare a spațiului cosmic.

„După părerea oamenilor de 
știință englezi și a altor oameni 
de știință europeni, scrie în înche
iere ziarul, în curînd urmează să 
se obțină noi izbînzi în domeniul 
„spațiului cosmic, și U.R.S.S. va 
fi din nou prima".

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

In urmă 
cu cel puțin 5 ani
WASHINGTON 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, Hugh 
Dryden, director adjunct al Ad
ministrației Naționale pentru cer
cetarea spațiului cosmic, a subli
niat în cadrul unei declarații că 
„Statele Unite au nevoie de cei 
puțin 5 ani pentru a putea ajunge 
la nivelul la care au ajuns roșii, 
adică pentru a lansa un satelit 
greu în spațiu".

„Uniunea Sovietică, a spus el, 
este acum în măsură să lanseze 
un om în spațiu" în timp ce Sta
tele Unite „vor trebui să mai 
transpire mult pentru a ajunge în 
posesia unei rachete de mare pu
tere".

16 (Ager-

relatează că

tova- 
asasi- 

din 
DupăChombe.

acest călău l-a 
Mpolo, iar cînd

Okito s-a aplecat asupra lui ca să 
vadă dacă e viu sau mort, căpita
nul l-a împușcat cu revolverul în 
ceafă. După dtva timp în același 
loc a fost adus și Patrice Lumum
ba și împușcat.

Acest asasinat mișelesc despre 
care se află treptat tot mai multe 
lucruri, a fost săvîrșit imediat du
pă aducerea lui Lumumba, Mpolo 
și Okito din Leopoldville în Ka- 
taoga.

o------------------

Guvernele Ghairei și біііпееі au recunoscut 
guvernul legal congolez de la Stanleyville 
ACCRA 16 (Agerpres)
Guvernul Ghanei a recunoscut 

la 15 februarie guvernul congolez 
din Stanleyville condus de An
toine Gizenga drept „singura pu
tere care este în drept să exercite 
funcțiile guvernului pe întreg teri
toriul Republicii Congo".

După cum anunță coresponden
tul Agenției Reuter, în mesajul a- 
dresat lui Antoine Gizenga la 15 
februarie; guvernul Ghanei a dat

asigurări că va acorda acestui gu
vern tot ajutorul posibil. 

CONAKRY 16 (Agerpres) 
Guvernul Republicii Guineea 

a dat publicității la 15 februarie 
o declarație în care se spune să 
Guineea recunoaște guvernul cen
tral al Republicii Congo, condus 
de Antoine Gizenga, drept 
rul guvern legal al țării și 
ccrda acestui guvern ajutor 
lateral.

•O---------------------

Procesul clicii Bayar-Menderes
și depozițiile martorilor demons
trează in mod evident vinovăția 
foștilor conducători ai Turciei și 
a colaboratorilor lor pentru în
călcarea constituiției, organizarea 
de pogromuri, împușcarea studen
ților demonstranți și nesocotirea 
celor mai elementare drepturi ți 
libertăți ale omului. în trei proce
se ale hiî Menderes și două ale 
lui Bayar; procurorul general a 
cerut pedeapsa capitală.

ISTANBUL 16 (Agerpres)
De patru luni are loc pe insula 

Îassî Ada procesul clicii Bayar— 
Menderes, răsturnată în luna mar 
anul trecut. Ședințele tribunalului 
se desfășoară totdeauna cu sala 
arhiplină. La cele 81 de ședințe au 
asistat în total peste 50.000 de 
reprezentanți ai diferitelor pături 
ale populației din Turcia. Pînă 
în prezent s-a încheiat judecarea 
a 12 procese. Actele de acuzare

singu- 
va a- 
multi-

PR08RAM OE ЯАІИ0
18 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
imediculni, 8,00 Din presa de as- 
ftazi, 9,00 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 „Salutul cravate
lor roșii" — program de cînteee 
pionierești. 10,30 Muzică din 
filme. 12,01 De la fluier la ma
rile orchestre, 12,30 Ansambluri 
corale din țări prietene, 13,05 
Muzică de estradă. 14,00 Muzică 
(populară romînească, 15,45 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre, 16,00 ©fritece de 
alegeri și jocuri populare, 16,15 
Vorbește Moscova! 17.30 Roza
vînturilor (reluare), 18,15 Știin
ța în slujba păcii, 19,15 Program 
muzical dedicat corespondenților 
voluntari fruntași, 20,00 Trans
misie din Studioul de concerte, a 
concertului orchestrei de studio 
a Radioteleviziunii. PROGRA
MUL II. 14,08 Muzică ușoara, 
15,00 Eliberarea patriei și con
struirea socialismului, oglindite 
în creația compozitorilor noștri,
16.30 Concert de muzică ușoară,
17.30 Cronică electorală, 18,05 
Vreau să știu (reluare), 18,25 
Pagini alese din operete, 19,30 
Pe teme internaționale, 20,30 
Muzică ușoară sovietică, 21,30 
Moment poetic: Victor Tulbure, 
21,35 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
18 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:' 
Tizok ; Al. Sabia : Ilze ; PETRI- 
LA : N-am ucis ; LONEA : In 
pragul vieții; LIVEZENI: Omul 
cu pantaloni scurți; ANINOA- 
SA : Andreicaf VULCAN : Din
colo de orizont ; LUPENI : De la 
Apenini la Anizi; BARBATENI: 
Valurile Dunării.
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