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Ritmicitate — productivitate înalta, 
depășiri de plan

Pe primul loc 
în întrecere

In perioada ce a trecut de la 
începutul acestui an în abatajele 
minei Uricani s-a desfășurat o en
tuziastă întrecere pentru înfăptui
rea obiectivelor pe care și le-ău 
stabilit minerii uricăneni în • cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Roadele muncii 
pline de elan a colectivului minei 
se reflectă cu prisosință în reali
zarea ritmică, zi de zi, și decadă 
cu decadă a sarcinilor de plan. 
Ritmicitatea producției la mina U- 
ricăni este un rezultat al măsu
rilor luate de conducerea minei 
pentru traducerea în viață a pre
vederilor planului M.T.O., îndeo
sebi în privința asigurării liniei de 
front necesare, a unor condiții de 
muncă optime brigăzilor de mi
neri. Pe această cale s-au redus 
la minimum —- sub 10 la sută — 
numărul brigăzilor sub plan și s-a 
asigurat ca brigăzile din abatajele 
minei să obțină randamente spo
rite. Pe exploatare productivitatea 
realizată in cursul acestei luni de
pășește pe cea planificată cu 160 
kg pe post. Pe seama sporirii 
productivității muncii, mina Uri
cani a realizat o depășire de plan 
de la începutul anului de 7614 
tone de cărbune. Brigăzile care au 
contribuit în mod deosebit la a- 
ceastă realizare sînt cele conduse 
de ci.ciiraaaru Victor, Rudic Con
stantin, Teodorescu Stancu, Pop 
(Savrilă, Stefan Nieolae și altele.

Rod al măsurilor 
tehnico - organizatorice
Preocupate de asigurarea condi

țiilor necesare realizării integrale 
a angajamentelor de întrecere co
lectivele sectoarelor miniere dove
desc o răspundere deosebită față 
de înfăptuirea prevederilor din 
planurile de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Printre sectoarele care 
au obținut cele mai bune realizări 
în îndeplinirea planului, în urma 
înfăptuirii din timp a prevederilor 
planului M.T.O. se numără III de 
la mina Lupeni, I de la mina Ani- 
noasa, I mina Lonea, III mina Pe- 
trila și altele. In aceste sectoare 
s-a acordat o deosebită atenție
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mai ales asigurării liniei de front 
necesare, dotării locurilor de mun- 
eă cu utilaje noi, îmbunătățirii a- 
provizionării cu materiale și a în
drumării tehnice a brigăzilor. Co
lectivele sectoarelor sus amintite 
și-au realizat lună de lună, de
cadă cu decadă, sarcinile de plan, 
obținînd randamente cu mult spo
rite față de sarcinile prevăzute și 
pe această linie și depășiri însem
nate, de cîte 1800—3400 tone de 
cărbune. La sectorul III al minei 
Lupeni, s-a urmării. îndeosebi, 
pregătirea din timp a fronturilor, 
•i abatajelor de rezervă, întreține
rea utilajelor, precum și. îmbună
tățirea asistenței tehnice la fiecare 
loc'de muncă, în fiecare schimb. 
In acest fel, sectorul și-a realizat 
ritmic, zi de zi sarcinile de plan; 
nici o brigadă de mineri de aici 
nu a rămas sub plan.

Respectând indicele 
de calitate

Realizarea ritmică a sarcinilor 
le plan și evitarea pe această cale 
a asaltului de la sfîrșitul lunii 
pentru recuperarea rămînerii în 
urmă din prima perioadă crează po
sibilități pentru aplicarea cu con
secvență a pușcării selective, pen
tru alegerea cu atenție a șistului 
vizibil, deci, pentru extragerea u- 
nei producții de bună calitate. E- 
dificator în această privință este 
exemplul minei Petrila. In cursul 
lunii trecute, prin realizarea ritmi
că, din prima decadă, a sarcini
lor de plan, mina Petrila a obți
nut un randament cu aproape 100 
kg cărbune pe post mai mare decît 
cel prevăzut și a obținut o depă
șire de plan de 1305 tone cărbune. 
Totodată dovedind o preocupare 
susținută pentru îmbunătățirea ca
lității producției, colectivul minei 
a trimis prepărației cărbune cu un 
conținut' de cenușă cu 0,1 la sută 
sub normă admisă. Astfel, prin 
respectarea indicilor de calitate 
atît la cenușă cît și la umiditate, 
minerii din Petrila au primit o 
bonificație de 351 tone cărbune, 
recuperînd astfel pierderea din lu
na ianuarie în urma penalizărilor 
pentru depășirea conținutului de 
cenușă. De relevat că și în luna 
martie mina Petrila își realizează 

ritmic sarcinile 
de plan, înca- 
drîndu-se tot
odată în norma 
de calitate pre
văzută.

Fotografia reprezintă trei purtători ai insignei „Fruntaș în între
cerea socialistă pe anul І963", de la sectorul I al minei Lonea : prim- 
artificierul Rech Iuliu (stingă), șeful de brigadă Policiuc Dionisie (mij
loc) și minerul Niculiță Florea.

FRUNTAȘII ȘANTIERULUI
Zilele trecute, după terminarea 

orelor de lucru, constructorii șan
tierului Lupeni s-au întrunit în 
consfătuiri de producție. După ex
punerea referatelor asupra realiză
rilor obținute pe luna februarie, 
a urmat înmînarea diplomelor și 
insignelor de fruntași în întrece
rea socialistă pe anul 1963 tovară
șilor Comșa Achim, șef de briga
dă, Hărăguș Ariton, Forgo loșif, 
șef șantier instalații, Olaru Elena, 
Vasiu Petre, Istodor Vlntilă, șef 
de brigadă, instalatori, Beloiu Ni-

colae, directorul grupului de șan
tiere, Alexandru Constantin, șef 
de brigadă fierar-betoniști, Șer- 
bănică Nicolae, șef de brigadă 
dulgheri, Sandu Tudor, Avram Ni
colae, Pop Alexandru, șefi de bri
găzi zidari, Berciu Gheorghe, zu
grav, Рога Constantin și Boștină 
loan tîmplari, Dumitru Aurel, par
chetat și altor muncitori care în 
anul trecut au depus eforturi 
pentru realizarea sarcinilor de plan.

VALENTIN CÎRSTOIU 
corespondent

\ Tînărul lăcătuș
! Cînd a venit în secția de re- 
t parații electrice Vulcan, un- 
t de-și făcuse practica de pro- 
î ducție, lăcătușul Stoic Nico- 
[ lae, absolvent al Scolii profe- 
t sionale de ucenici din Lupeni 
£ avea doar 17 ani. încă din
> primele . luni de . lucru lăcătu- 
[ șui Stoic NiColae a dovedit 0
> bună pregătire
> care o îmbina 
' practica muncii 
! Dar Stoic nu*
S numai cu cunoștințele acumu- 
î late în școala profesională. 
’ Dorind să-și completeze cu- 
>’ hoștințele de cultură generală 
? s-a înscris la cursurile medii 
? serale. Acum este elev în cla- 

sa a IX-a a Școlii medii din Lu-
< peni, unde obține rezultate
? frumoase la învățătură. Re-

zultate bune obține și în pro-
• cesul de producție unde con-
1 tribuie din plin la 

sarcinilor de plan.
< Pentru meritele sale 
r ducție, la cererea sa, 
$ lăcătuș Stoic Nicolae 
S primit de curînd în 
( candidatilor de partid.
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teoretică pe 
armonios cu 
de fiecare zi. 
s-a mulțumit

CONSTANTA MARIAN
bobinatoare

U.R.U.M.P. a fost 
muncitorii repar- 
înaltă productivi- 

(în fotografie),

De curînd, secția mecanică de Ia 
înzestrată cu o freză nouă. Printre 
tizați să lucreze la acest utilaj de 
tate este și ulemistul Konya Iosif

frezor cu o înalță calil'iure profesională.

Reeent, comitetul orășenesc 
U.T.M, Petrila a sărbătorit într-un 
cadru festiv pe tinerii care au pri
mit actele de identitate. înmîna
rea acestora a avut loc în sala 
de ședințe a Școlii medii din Lo
nea. La festivitate au fost invi
tați părinți ai copiilor sărbătoriți, 
deputați ai sfatului popular oră
șenesc. Luînd cuvîntul din partea 
comitetului de părinți, tov. Barto 
Iosif a vorbit despre copilăria fără 
adolescență a fiilor de mineri în 
trecut, despre bucuria pe care o

resimt acum vîrstnicii cind văd 
viața luminoasă a copiilor mine
rilor.

Din partea celor 98 de tineri 
sărbătoriți au vorbit Iosivescu 
Marin, Sulare Mircea și Cojocarii 
Viorica. Pe fețele îmbujorate ale 
tinerilor se citea emoția și bucu
ria. In cinstea celor sărbătoriți 
formația artistică a școlii medii a 
prezentat tin program artistic.

VASILE BĂLÂUȚĂ 
corespondent

La răscrucea văilor

i

tten forestier ur- 
greu pe valea 
către izvoarele 
Fulguiește. Prin 

deschise, un vînt 
mătură platfor- 
șeful de tren

Gavrilă și frînarul 
Constantin supra-

Micul 
că din 
Cimpei, 
apelor, 
locurile 
rece 
mele , 
Baroș 
Savin
veghează cu atenție linia 
pentru evitarea eventua
lelor accidente.

De la Ci'mpc, linia fo
restieră o ia către dreap
ta, urcînd în pantă accen
tuată pe valea pîrîului 
Cimpșoara. Zeci de curbe 
fac din acest, traseu un 
sector greu de parcurs : 
mecanicul trebuie să-și 
concentreze toată atenția 
pentru evitarea deraieri
lor !

...La răscrucea 
unde se întîlnesc 
vina, Cimpșoara, 
se află depozitul
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văilor, 
Gîrbo- 
Arsuri, 
exploa- 
pe va

lea acestui pîrîu. Șub în
drumarea maist'rului de 
exploatare Pșhonțn Gheor-

ghe, aici lucrează o bri
gadă complexă. Printre 
cei mai harnici membri 
ai săi se numără Pahon- 
tu Pavel, șeful brigăzii, 
Diaconu Ioan, Stupireann 
loan, Pahonțu Constantin, 
Moldoveasnu Gheorghe, Iu
reș Bucur, Popov ici An
drei, Rohneanu Gheor
ghe. Acest grup de oa
meni entuziaști trimite 
zilnic, de pe crestele Ar
suri, Cimpșoara și altele 
jos, la depozit, însemnate 
cantități de bușteni de 
gater și de derula], lemn 
pentru celuloză și cons
trucții rurale, lobde in
dustriale, P.F.L., lemn de 
foc pe care apoi micul 
tren forestier le duce la 
gară.

Patru vagoane pline 
„ochi" cu bușteni și 

lemn de celuloză aștep
tau deja la Cimpșoara 
sosirea locomotivei. Ime
diat au început manevre
le. pe singurele două 
linii existente, pentru a

încordată
C.F.I.,

ti-
a 
a 

pî-
a

împinge sus la rampă 
vagoanele goale aduse și 
a scoate de acolo și or
ganiza în convoi platfor
mele pline cu lemn.

Aproape două ore a 
nut munca 
personalului
muncitorilor forestieri 
nă convoiul de pline 
fost alcătuit.

...Se înserează. Un pu
ternic fluierat și micuța 
lcaomotivă pornește la 
drum, frînînd convoiul 
care vreai s-o ia la vale 1 
Șeful de tren și frînarul 
— la posturi — string 
frînele manuale ale va
goanelor, veghind cu gri
jă la siguranța trenului. 
Și abia pe înserate, cînd 
garnitura ajunge cu bine 
la destinație, răsuflă toți 
ușurați.

...Era al doilea transport 
pe ziua respectivă. Și-au 
făcut pe deplin dat'oria 1

A doua zi, din nou 
]a muncă...

ST. MIHAI
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Un laborator 
neobișnuit

Printre numeroasele laboratoare 
existente în Palatul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor există unul cu un specific 
deosebit. Oamenii care fl deser
vesc sînt medici, psihologi, teh
nicieni. N-ai să găsești aici retor
tele, eprubetele alambicurile și al
te ustensile, a căror asociere îți 
sugerează noțiunea obișnuitelor 
laboratoare.

Se află aici amenajată într-una 
din încăperile laboratorului, o mar
chiză de locomotivă. Cu siguran
ță că fiecare dintre cititorii aces
tor rînduri au avut prilejul Să 
vadă — mai îndeaproape sau doar în 
trecere printr-o gară — o aseme
nea „marchiză" de pe care me
canicul locomotivei strunește caii- 
putere ai colosului de metal care 
pune în mișcare trenul. In mar
chiza din laborator nu lipsesc 
principalele aparate de comandă 
existente pe o locomotivă veri
tabilă. Ca și pe o locomotivă în 
mișcare, mecanicul vede perindîn- 
du-se prin fața sa — de astă 
dată proiectate pe un ecran — 
linii șerpuitoare de cale ferată, 
macaze, semnale de oprire sau de 
avertizare, diferite obstacole ce se 
pot ivi pe linie ziua sau noap
tea. Ca și cum s-ar afla „pe 
teren", el acționează comenzile co
respunzătoare care vor frîna „tre
nul", îi vor accelera viteza, îi vor 
schimba sensul de mers etc. O 
instalație specială indică cerce
tătorului psiholog prin semnale 
luminoase și prin înregistrări ан- 
tomate dacă mecanicul a acțio
nat corect în diferitele împrejurări 
asemănătoare cu terenul, create 
prin filmul proiectat pe ecran.

Intr-o altă încăpere, reprezen- 
tînd în mic instalațiile de centra
lizare elecțrodinamică dintr-o sta
ție, un impiegat de mișcare ma
nipulează butoanele tabloului de 
comandă, făcînd să „intre" sau 
să „iasă" un tren din stație, pe 
un altul să aștepte la semnalul de 
intrare, în timp ce semafoarele 
verde-galben-roșu sclipesc aidoma 
unor aștri pe care mîinl nevăzute 
îî aprind ori îi sting alternativ. Se 
întîmplă și erori în executarea 
unor comenzi. De data aceasta, ele 
nu sînt urmate de neplăceri, ci 
doar semnalate de sonerii și de 
înregistrări automate care arată

ST. BRATU
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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Orașul — mai frumos, 
mai bine gospodărit

In cea de-a XIII-а sesiune a Sfa
tului popular al orașului Petrila, 
ale cărei lucrări au avut loc re
cent, deputății au analizat activi
tatea desfășurată în domeniul gos
podăririi localității și au aprobat 
planul de acțiuni privind gospo
dărirea șl înfrumusețarea orașului 
pe anul 1964.

In lumina hotărîrii sesiunii, o 
grijă deosebită se va acorda în
treținerii fondului de locuințe. In 
această privință sectorul I.L.L. va 
trebui să folosească cu chibzuință 
fondurile puse la dispoziție pentru 
а ве putea efectua în acest scop 
un volum cît mai mare de lucrări. 
Din cele discutate în sesiune s-a 
desprins faptul că în acest an se 
vor putea repara și întreține mii 
de taetri patrați fațade, acoperișuri 
•tc.

In acest an in bugetul local, 
pentru întreținerea și gospodări
rea orașului s-a prevăzut suma de 
1 028 200 lei.

Și în acest an vor fi continuate 
lucrările de reparare a străzilor 
și drumurilor. In planul de lucrări
al sfatului popular s-a prevăzut 
repararea străzilor F. Sîrbu, K. 
Marx, P. Tcacenko, deschiderea 
drumului spre cartierul Evidenția- 
ților, construirea podului de legă
tură peste Jiu între strada Repu
blicii și cartierul Traian Vuia, 
construirea a 20 de podețe, lărgi
rea spațiului școlar cu cîte două 
săli de clasă in satele Cimpa și 
Jieț — lucrări a căror valoare se 
ridică la peste 1,3 milioane lei. 
Prin contribuția voluntară a cetă
țenilor, în aceste sate vor fi ame
najate cămine culturale. Suma vo
tată în acest scop se cifrează la a- 
proape 50 000 lei.

Populația satelor din raza sfa
tului popular al orașului Petrila 
в-a angajat să efectueze în cursul 
anului curent 1 680 zile de contri
buție în muncă cu brațele și 210 
zile cu atelajele pentru realizarea 
unor lucrări de interes gospodă
resc. In satele aparținătoare Pe- 
ttilei se vor executa prin contri
buția cetățenilor ridicări de ziduri 
de sprijin, amenajări de șanțuri 
extrageri de balast, realizarea unui 
Volum de 1 000 mc terasamente în 
cea mai mare parte pe drumul din 
Jieț. In scopul realizării acestor

De vorbă cu cetățenii despre problemele 
îmbunătățirii aprovizionării populației

Incepînd cu cele care au avut 
deja ioc la Lupeni și Aninoasa, în 
toate localitățile Văii Jiului au fost 
programate consfătuiri cu cetățenii 
privind problemele îmbunătățirii a- 
provizionării populației. Aceste 
consfătuiri, organizate de secția 
comercială a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani și sfaturile popu
lare din localități au drept scop 
cunoașterea cerințelor populației 
privind sortimentele de mărfuri 
solicitate, repartizarea în funcție 
da necesități a mărfurilor, modul 
de deservire a populației de către 
lucrătorii din comerț, introducerea 
de forme noi de deservire, repro
filarea unor unități etc. La aceste 
consfătuiri participă echipele de 
control obștesc ale sindicatelor, 
conducători ai organizațiilor co
merciale.

Consfătuirile organizate la Lu
peni și AninOasa, la care au parti
cipat sute de cetățeni, și-au dove
dit pe deplin utilitatea; ele au con
stituit pentru secția comercială, 
pentru conducerile organizațiilor 
comerciale un prilej de cunoaștere 
mai adincă a cerințelor populației 
privind aprovizionarea prin re
țeaua unităților comerciale.

Legat de aprovizionarea magazi
nelor. atît la consfătuirea din Lu
peni, la care a participat tov. Sco- 
roșan Constantin, șeful secției co
merciale, cît și la cea din Aninoa

obiective s-a Întocmit un plan de 
acțiune concret, defalcat pe lucrări 
și deputați,

In anul 1964 locuitorii orașului 
Petrila, mobilizați de deputați, vor 
participa la numeroase lucrări de 
întreținere a cartierelor, la ame
najarea parcurilor. In primăvara 
acestui an în circumscripțiile elec
torale se vor amenaja Încă 2 000 
mp zone verzi, 6 polare in afara 
cvartalelor de blocuri pentru a nu 
se călca iarba și distruge florile 
de pe zonele verzi. In cartierele 
noilor blocuri din Petrila și Lonea 
vor fi plantate peste 140 000 flori 
și arbuști ornamentali. In planul 
de măsuri aprobat de sesiune se 
prevede să se efectueze în acest 
an 270 144 ore de muncă patrioti
că prin participarea unui număr 
de 67 536 cetățeni. Economiile rea
lizate pină la sfîrșitul anului se 
prevăd să depășească suma de 
675 000 lei.

In cuvîntul lor, deputății care 
s-au înscris la discuții pe margi
nea materialelor prezentate în se
siune s-au angajat să depună toa
tă străduința pentru traducerea în 
viață a obiectivelor prevăzute în 
planul comitetului executiv pri
vind mai buna gospodărire și în
frumusețare a orașului.

Fotoreporterul nostru a surprins în obiectiv un grup de muncitori 
din sera Sfatului popular al orașului Petrila în plină activitate.

sa, care a avut loc în prezența 
tov. Fodor Carol, vicepreședinte 
al Sfatului popular orășenesc Pe
troșani, s-a arătat că trebuie pus 
un mai mare accent pe ritmicita
tea aprovizionării unităților cu 
toate sortimentele. Sînt zile cînd 
în anumite magazine lipsesc unele 
sortimente, în timp că în alte ma
gazine, sau in depozite aceste sor
timente se găsesc în cantități su
ficiente.

In ce privește confecțiile, de
seori se întîmplă să lipsească fie 
confecțiile de talie mai mare, fie 
cele de talie mai mică.

O problemă ridicată de mai 
mulți cetățeni se referă la aprovi
zionarea cu ape minerale. O.C.L. 
Alimentara, pe cum se vede, n-a 
înțeles încă faptul că apele mine
rale au și un scop curativ. Nu
mai așa se explică de ce aprovi
zionarea magazinelor cu ape mi
nerale se face după un sistem 
de-a dreptul curios : o data cu Bu- 
ziaș, altă dată cu Bazna, altă dată 
cu Borsec și așa mal departe. Ce
tățeanul căruia medicul i-a reco
mandat să folosească o anumită 
apă minerală, n-o poate face, deși 
în depozitele I.C.R.A. »e găsesc 
toate aceste ape minerale.

Îmbunătățirea deservirii, comba
terea atitudinii necuviincioase față 
de cumpărători — iată o sarcină 
căreia, de asemenea, trebuie să i

In aceaslă primăvară

Zece mii puieți
Dealurile Văii Jiului oferă con

diții prielnice pentru creșterea po
milor fructiferi. Pentru dezvoltarea 
pomicuhurii, consiliul agricol a luat 
măsuri ca în această primăvară 
să fie aduși spre a fi plantați 
pe terenurile întovărășirilor, pe 
Celelalte terenuri potrivite aces
tui scop, un număr de 10 000 pu- 
ieți. Puieții vor fi dtstribuiți sfa
turilor populare care ii vor repar
tiza spre plantare întovărășirilor $1 
țăranilor cu gospodării individuale.

Pentru reușita acestei acțiuni, 
sfaturile populare trebuie să acor
de o atenție deosebită organizării 
operației de plantare. Alegerea 
terenurilor cele mal potrivite si 
pregătirea acestora, săparea gro
pilor, respectarea timpului optim 
de plantare, îngrijirea puietilor 
după sădire, ferirea lor de dis
trugere trebuie să stea în atenția 
organelor de resort ale sfaturilor 
populare. E necesar să' existe o 
evidență clară a plantării acestor 
pomi, spre a se putea urmări efi
ciența acestei acțiuni.

Paralel cu aceasta, sfaturile 
populare trebuie să manifeste o 
preocupare sporită pentru efectua
rea stropirii pomilor, pentru dis
trugerea dăunătorilor.

se acorde mai multă atenție. Tov. 
Kocsik Mihai, miner pensionar din 
Lupeni arăta că a mers într-o zi 
In magazinul unde lucrează vînză- 
toarea Lazăr Susana și a cerut un 
pachet de ,,Alba". Această vînză- 
toare fiind „ocupată" cu discuții, 
n-a vrut să-l servească pe cumpă
rător, deși pachetele cu „Alba" 
erau în raft. Cînd tov. Kocsik l-a 
atras atenția, ea l-a bruscat. Ase
menea atitudini nu mai pot fi în
găduite și față de ele trebuie luate 
măsuri corespunzătoare.

S-a criticat, de asemenea, faptul 
că la unitățile O.L.F. există numai 
un clntar cu care se cîntăresc atît 
cartofii, morcovii și alte produse 
pe care se găsește pămînt, cît și 
marmeladă, mere și alte produse 
care ar trebui cîntărite în cîntare 
curate. S-a propus — și aceasta 
este pe deplin posibil — ca unită
țile O.L.F. să fie dotate cu cîte 
două cîntare, spre a se evita a- 
semenea neajunsuri.

In ce privește deservirea prin 
unitățile T.A.P.L. s-a criticat în
deosebi faptul că în majoritatea 
cazurilor băuturile cerute în can
tități mici se vînd după ochi, la 
pahar, fără să fie măsurate, lucru 
care trebuie combătut.

Cîteva probleme s-au ridicat pri
vind aprovizionarea cu anumit» 
sortimente a comunei . Aninoasa.

Munea de autoritate tutelară — 
e înaltă îndatorire cetățenească

In țara noastră, copiii sa bucură 
de multă grijă. Prevederile Codu 
lui familiei sînt străbătute ca un 
fir roșu de grija ca exercitarea 
drepturilor și îndatoririlor părin
tești să se facă numai în intere
sul copiilor, indiferent dacă aceștia 
au rezultat din căsătorie seu din 
afara căsătoriei, dacă sînt înfiați 
sau se află sub tutelă. Traducerea 
în viată a prevederilor înscrise In 
Codul familiei eete încredințată 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale și orășenești 
care, potrivit articolului 158 din 
Codul familiei, exercită atribuțiile 
de autoritate tutelară.

Autoritățile tutelare, adică wmi- 
tetele executive ale sfaturilor 
populare răspund de supravegherea 
și îndrumarea creșterii și educării 
fiecărui minor, de avizele date cu 
privire la încuviințarea înfierilor, 
plasarea copiilor în cazul divotțu 
țului părinților, intr-un cuvînt de 
felul în care părinții sau acei 
cărora le sînt încredințați copii își 
îndeplinesc îndatoririle privitoare 
la persoana și bunurile copilului. 
In cazul cînd se constată încăl
cări ale dispozițiilor din Codul 
familiei plivind creșterea și edu
carea minorilor, autoritatea tute
lară este datoare să ia măsuri co
respunzătoare pentru remedierea 
situației.

In scopul îndeplinirii atribuțiilor 
sale de organ de ocrotite și su
praveghere a creșterii minorilor, 
comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Uricani a cons
tituit îri acest sens un larg colectiv 
de sprijin în cere a atras depu
tați, cadre didactice și sanitare 
delegate ale comisiilor de femei 
și gospodine cu o înaltă conștiin
ță cetățenească ți cu simț de răs
pundere față de îndatoririle socia
le. In mod deosebit merită a fi 
subliniat aportul adus de deputății 
Popa Teodora, Cocheci Vasile, Rin- . 
dițeanu Elena și biții, care ajută 
comitetul executiv în îndeplinirea 
sarcinii de coordonare a creșterii 
și educării minorilor. Prin munca 
colectivului de sprijin s-a reușit 
să fie rezolvate circa 30 de cazuri 
de competența autorității tutelare. 
Copiii orfani puși sub tutelă, co
piii înfiați de anumite familii sînt 
vizitați periodic de membri ai co
lectivului de sprijin la domiciliu. 
O astfel de vizită a fost nu de 
mult făcută și la domiciliul mino
rului Golat Gigei dat sub tutelă 
tovarășului Rugină Marin, munci-

S-a cerut ca O.C.L. Produse Indus
triale să aducă în această locali
tate cantități suficiente de humă, 
var, necesare zugrăvirii locuințe
lor, precum și o serie de articole 
mărunte care lipsesc din magazi
ne. Conducerea T.A.P.L., trebuie să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea de
servirii la cantina din această lo
calitate, a cărei activitate Iasă da 
dorit.

★

Pină la 31 martie asemenea con
sfătuiri cu cetățenii vor avaa loa 
în toate localitățile Văii Jiului, 
Pentru ca aceste consfătuiri să-și 
atingă scopul, ele trebuie organi
zate cu toată grija. Nu arte Îngă
duit să se mai repete cașuri ca 
cel de la Uricani. unde din negli
jența comitetului exeeutiv al sfa
tului popular, această consfătuire 
uu s-a putut ține.

Consfătuirile cu cetățenii pri
vind aprovizionarea care urmează 
să aibă loc la Petrila, Lonea, Vul
can, Bănită și in celelalte locali
tăți trebuie să se bucure da o 
participare mai largă șl in acest 
scop ele trebuie aaunțate din timp.

Si, ceea ce este mai important, 
sfaturile populare, conducerile or
ganizațiilor comercial» trebuie să 
la măsuri operativa de aplicare a 
propunerilor făcute In cadrul con
sfătuirilor de înlăturare a lipsuri
lor semnalate, spre a folosi astfel 
din plin sprijinul dat de cetățeni 
in organizarea bunei aprovizionări 
a populației.

toi la mina Uricani. Părinții adop
tivi ai minorului fac tot ce le stă 
în putință pentru ca micuțul Gigei, 
ie vlrstă de numai 3 ani, să se 
simtă bine, să se bucure de o co
pilărie fericită. De multă grijă 
se bucură și minora Iustina Maria 
înfiată de funcționarul Drlu Au
rel, precum și cei doi minori or
fani de ambii părinți dați sub 
tutelă surorii lor mai mari Onlsie 
Aurica.

Preocupat in permanență de 
crearea și menținerea unor condi
ții favorabile de creștere și edu
care a minorilor, autoritatea tute
lară urmărește prin mijloace varia
te să îndrepte starea nesatisfăcă
toare din unele familii. O cerere 
de divorț fără motive bine deter
minate s-a ivit' și în familia P3- 
trungan Anghel și Minerva. Auto
ritate» tutelară a căutat să împa
ce soții și în prezent cei trei mi
nori sînt' alături de părinții /Cor.

In urma unei vizite făcute de 
colectivul de sprijin muncitorului 
Munteanu Petru s-a constatat că 
acesta nu se ocupă c« un adevărat 
părinte de creșterea și educarea 
fiului său Petru. Nefiind îndrumat 
și supraveghiat, minorul Munteanu 
a abandonat școla, umblînd bram
bura. Minorul Petru în vîrstă d« 
15 ani a fost pus sub supraveghe
rea organului de autoritate tute
lară. De asemenea, felul în care 
Toaso Iudita, Moroșan Eugenia ți 
Dinea Rozalia înțeleg să-și îngri
jească copiii a stîrnif indignarea 
colectivului de sprijin. Aceste ma
me au fost invitate în fața autori
tății tutelare unde li s-a cerut si 
pună mai mult suflet în crește
rea și educarea copiilor lor.

Creșterea și educarea minorilor, 
apărarea intereselor lor va consti
tui și în viitor o. preocupate de 
seamă a comitetului executiv al 
Sfatului popular din Uricani. 4

Realizări în munca 
de contractare

In aceste zile în satele Văii 
Jiului se desfășoară acțiunea de 
contractare la principalele produse 
animaliere. în satele aparținătoare 
Sfatului popular al orașului Vulcan 
s-a contractat pînă In prezent 
14 435 litri lapte de vacă, cu 4 935 
litri mai mult față de sarcina pre
văzută în planul de contractare 
al sfatului popular din localitate. 
Din cantitatea totală de lapte, 8 500 
litri s-au contractat de la gospo
dăriile țărănești din Dealul Babii.

In perioada trecută din acest an 
s-au mai contractat 2 700 kg. car
ne bovine, 174 miei, 2 500 kg 
Mnă precum și alte produse.

Ійі s-ar putea da 
o contradispoziție ?

Iu «entrala termică Paroșeni și 
la grupul generator nr. IV sintem 
o seamă de muncitori, tehnicieni 
și ingineri care locuim la Vulcan 
și facem zilnic deplasările la ser
viciu și acasă cu autobuzele locale 
ce deservesc ruta Vulean—So- 
4»dol.

Deplasării» le efectuăm pe baza 
abonamentelor lunare emise de 
І.С.Ѳ. Petroșani, sectorul Vulcan.

Nu odată ni s-a Intîmplat ca au
tobuzul care trebuia să ne ducă 
la serviciu ori acasă, să se defec
teze și să fie scos din cursă. A- 
pelînd la bunăvoința conducători
lor de autobuze care fac ruta Pe
troșani—Uricani și retur am intîm- 
pinat refuzul lor pe motivul că... 
o dispoziție emisă de conducerea 
I.C.O. Petroșani ar interzice trans
portul pasagerilor abonați de pe 
ruta Vulcan—Paroșeni cu autobu
zele de rută lungă, respectiv cu 
cele de Petroșani—Utlcani.

Intru cit sint cazuri clnd «intern 
puși In situația de a tnttrzia de 
la serviciu pentru desele defectări 
ale autobuzelor ne întrebăm: „Nu 
s-ar putea da o contradispoziție 
ca în asemenea cazuri să nn fim 
lășați in drum de către autobuzele 
d» cursă lungă ?

Un grup de muncitori



STEAeUL ROȘU

Pe șantierul Livezeni UN LABORATOR NEOBIȘNUIT
Masori pentru asiguram 

îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan
Pentru anul acesta colectivului 

de constructori de la șantierul Li 
vezeni îi revine sarciha să constru
iască și ea predea 640 de apartamen
te, iar alte cca. 300 de apartamente 
să le pregătească drept front de 
lucru pentru anul 1965. = La acest 
total de aproape 1000 apartamente, 
șantierul Livezeni a primit deja pro 
iectele pentru un număr de 380 a- 
partamente pe care le și are în lu
cru, iar la începutul lunii martie au 
sosit proiectele pentru încă 320 a- 
parlamente; ultimele proiecte vor 
sosi în cursul lunii mai.

Pentru asigurarea executării a* 
cestui volum de lucrări, conducerea 
șantierului Livezeni a întocmit un 
proiect de organizare și un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
pe care pînă acum le-a realizat a- 
proape in întregime. Astfel s-au 
instalat două macarale pentru a 
deservi un număr de 200 aparta
mente, trei macarale „Catarg" pen
tru asigurarea transportului ma
terialelor pentru un număr de 100 
apartamente, iar pentru restul de 
80 apartamente din etapa a I-a se 
vor\ monta in cursul acestei luni 
alte macarale de tipul acestora. 
In același timp, pentru mărirea 
productivității muncii, la lucrările 
de terasamente de la drumuri ș> 
sistematizări precum și la evacua
rea pămîntului provenit din să
parea fundațiilor de la blocuri se 
folosește un escavator de 0,300 
mc în ajutorul căruia în această 
săptămînă va veni și un buldozer.

Una din problemele care preo
cupă constructorii de pe acest 
șantier o constituie asigurarea 
bunei aprovizionări cu materiale. 
Betoanele se prepară la stația din 
Livezeni, amplasată la locul unde 
se primesc agregatele și cimentul 
prin C.F.R., iar mortarul se pre
pară la stația de mortare ampla
sată la marginea șantierului. Trans
portul mortarelor și betoanelor de 
La stațiile de preparare în șantier 
se face cu autocamioane bascu
lante, iar controlul calității betoa- 
nelor și mortarelor se face de că
tre laboratorul central al T.R.C.H. 
din Livezeni.

Pentru executarea scărilor in
terioare, conducerea șantierului a 
luat măsuri ca în lunile de iarnă 
să se execute trepte din beton 
mozaicat prefabricat, urmînd ca 
In faza de finisaj interior a blo
curilor aceste trepte să fie mon
tate la fața locului. S-au și făcut

„PAS ARH CALATOARE"
Zi luminoasă de sfîrșit de iar

nă, Incinta minei Lupeni e domi
nata de o atmosferă vie, trepi
dantă, caracteristică fiecărei amiezi, 
înaintea schimbului. Sute de oa
meni îmbrăcați de mină umplu 
sala de apel, culoarele și curtea 
minei, stau în grupuri; discută și 
fumează. Apoi masa de oameni se 
pune în mișcare într-o singură di
secție — spre mină, spre adîncuri 
—- la datorie. E o adevărată re
vărsare de oameni. Chipuri și sta
turi deosebite. Vîrste diferite. Ii 
aseamănă doar îmbrăcămintea — 
pufoaica îmbibată cu praf de căr
bune, casca de miner precum și 
lampa care îi întovărășește pe dru
murile lor subpămîntene. Dar nu 
numai atît. Ii aseamănă mai ales 
sentimentul datoriei, activitatea 
lor comună, dorința de a fi pre- 
Zenți zi de zi pe frontul bătăliilor 
subpămîntene, de unde să se re
întoarcă apoi la ziuă victorioși — 
cu zeci de tone de cărbune smul
se în plus adîncurilor.

Cu aceste sentimente pornesc 
toți acești oameni spre mină for- 
mînd zi de zi un șir nesfîrșit, o 
revărsare de forță, de entuziasm 
Pe toți îi caracterizează discipli
na conștientă, răspunderea perso
nală, cinstea tovărășească. Dar pe 
fondul moral sănătos al întregii 
colectivități apar și... pete negre. 
(MiftSfi și ăpucăluri străine — oa- 
ймеиі ehke prin cerSportarea lor 
ЙМіИйі ItrtYegul colectiv. Sînt 

cîteva probe și s-a dovedit că 
măsura luată este bună și practi
că. Pe șantier mai există, de ase
menea, un mic atelier de prefa
bricate unde se produc piese u- 
șoare din beton armat ca: boian- 
drugi, trafoare, plăcuțe de canal, 
gheremele pentru tîmplărie și al
lele.

Pentru mărirea productivității 
muncii, toate lucrările de zidării, 
montări de planșee, turnări de 
betoane la centuri, grinzi și stîlpi 
90 execută pe bază de acord glo
bal, iar lucrările de terasamente 
și betoane la fundații și elevații, 
lucrări de tencuieli interioare, fa
sonări și montări de armătură și 
altele se execută pe bază de nor
me compuse. Se urmărește, de a- 
semenea, ca lucrările de tencuieli 
interioare, ziduri despărțitoare, 
montări de tîmplării. pardoseli din 
mozaic și altele să se execute tot 
pe bază de acord global.

în scopul reducerii termenelor 
de execuție pentru lucrările din 
etapa a t-a care vor cuprinde 380 
de apartamente, s-au întocmit lu
crări de prenormare și s-a ajuns 
la un număr de 2800 ore pe apar
tament. Pentru etapa a П-a care 
cuprinde un număr de 320 de a- 
partamenie, de asemenea se lu
crează ia întocmirea lucrărilor de 
prenormare și se urmărește ca 
numărul de ore pe apartament să 
fie redus prin introducerea anu
mitor sisteme deosebite de lucru 
care încă sînt în studiu.

Brigăzile de constructori care 
execută lucrări pe bază de acord 
global sînt cele conduse de zida
rii Rădulescu Marin, Arșoi An- 
ghel, Pap Francisc, Sandu Marin, 
Postolache Dumitru, Cioarcă Fie
rea, Nagy Deziderlu, Pîrvu Victor 
și Gallgher Ștefan, iar brigăzile 
conduse de betoniștii Manea Va- 
sile, Goia Lazăr, Dalha Ioan, Cos- 
tin Ioan, Horvath Ludovic precum 
și brigăzile de dulgheri ale lui 
Popescu Gheorghe, Geamănu Mi
hai și Kiss Alexandru execută lu
crări pe bază de norme compuse.

Pentru asigurarea realizării de
pline și la toți indicii a planului 
pe 1964, constructorii de pe șan
tierul Livezeni sînt hotărîți să 
muncească cu elan, să se achite 
cu cinste de sarcinile ce le au da 
realizat.

S. NICOLAE
tehnician — șantierul Livezeni 

printre aceștia unii care, deși nu 
prin fapte demne de un munci
tor de tip nou, conștient de obli
gațiile lui, au ieșit de mult din 
anonimat. Personalitatea lor iese 
din comun într-un mod aparte, de 
loc onorabil, în contrast cu ati
tudinea înaintate fată de muncă a 
întregului colectiv, prin absențe 
de la datorie.

Iată un astfel de exemplu : Ba
tă lan Dumitru. Vîrsta 30 de ani. Pro
fesia — greu de definit. Prin „acti
vitatea" sa în cîmpul muncii, i se 
poate atribui totuși o ocupație, 
aceea de „pasăre călătoare". Și a- 
ceastă ocupație o are de un timp 
îndelungat. De 12 ani e angajat 
ia mină. In acest timp, de șapte 
ori i s-a desfăcut contractul de 
muncă. Tot în acest timp s-a plim
bat prin 5 sectoare ale minei : ІІ, 
VII С, IV А, IV В și VIII. Anul 
trecut, timp de 6 luni s-a aciuit 
în cuibul părintesc — fiind între
ținut, el, om în puterea vîrstei de 
mama sa, o femeie bătrînă. Din fe
bruarie a fost reangajat ia sec
torul transport.

Konicska Ștefan e un alt exem
plar, Are aceeași vîrstă ca și Be
lgian 30 de ani. In cei cîțiva 
ani de cind lucrează la mina Lu
peni a parcurs și el un itinerar 
lung ; a lucrat la sectoarele III. 
X, IV В, IV A, depozitul de lem
ne. In acest timp și-a schimbai ne
numărate locuri de muncă, și-a 
încercat „norocul” în ttiai multe

(Urmare din pag. l-a)

dacă Impiegatul de mișcare a lu
crat bine sau necorespunzător, in 
timpul oportun sau cu întîrziere.

★
Curiozitatea ne-a îndemnat spre 

alte secții ale laboratorului, înzes
trate cu aparate de înaltă precizie 
realizate în țară, după proiecte 
întocmite de colectivul laborato
rului. Ghidul nostru în această ine
dită călătorie în lumea psihologiei, 
Mircea Bolos, psiholog șef din 
direcția medicală a ministerului, 
ne-a informat și despre diversele 
probleme în acest domeniu. Am 
înțeles cu acest prilej necesitatea 
examinării în laborator a perso
nalului de exploatare. Am văzut 
la lucru impiegați de mișcare și 
mecanici de locomotivă în fața 
unor aparate complicate care de
termină precizia în lucru, capacita
tea de concentrare a atenției în 
diferite împrejurări. In fata unei 
instalații denumită „șase linii" —

HOTĂ

SUPĂRĂCIOSUL
Vagonetarul Zăgan Vaslle lu

crează de peste patru ani la sec
torul V al minei Lonea, timp su
ficient Ca să se obișnuiască cu 
disciplina muncii. Vasile este băiat 
tînăr, cu putere de muncă. Dar 
cine crede că-1 află printre mun
citorii harnici se înșeală. Să ve
deți, spre exemplificare, un caz.

In urmă cu cîteva Zile artificie
rul Maxim Dumitru, care în acel 
schimb ținea loc de maistru mi
ner, i-a dat dispoziție lui Zăgan - 
pentru că nu avea altă ocupație 
— să ajute la transportul lemnu
lui. Dar ți-ai găsit 1... Supărăcios 
nevoie mare cum este, Zăgan i-a 
retezat-o artificierului:

— Ce te privește că stau î Și 
mă rog, cine ești tu să-mi co
manzi mie ?

Cu o Jumătate de oră înainte de 

Exploatarea minieră Vulcan 
Organizează pe data de 25 martie 1964, 

la sediul exploatării, un concurs pentru ocu
parea unor posturi vacante de:

— maiștri mineri principali
— maiștri mineri
—• maiștri electromecanici
Informații suplimentare se pnmesc de la 

serviciul muncă șl salarii al exploatării.

echipe și brigăzi încurcînd munca 
ortacilor lui. Apoi, cind n-a mai 
avut incotro, oamenii cerindu-i 
să-și facă datoria, și-a luat zbo
rul. Așa a ajuns, după multe ab
sențe nemotivate și abateri de la 
disciplină, la depozitul de lemne. 
Ca și Bățălan, nici Konicska nu 
are nici o calificare, doar renu- 
mele de... pasăre călătoare.

Și ca ei sînt și alții. Pintea N1- 
colae, un om de 40 de ani duce 
recordul în numărul de călătorii 
dintr-un sector în altul, de la un 
loc de muncă la altul. Are plnă în 
prezent 12 desfaceri de contracte 
și aproape tot atitea plimbări prin 
sectoarele minei. A lucrat in sec
toarele II, III, I A, IV В, IV A, iar 
acum se află în evidența sectoru
lui VIII, Pe unde-și va continua 
peregrinările ? Secret. Cert e că 
se numără printre „păsările" care 
duc recordul în călătorii. Și fiind 
călător li stă bine cu drumul. Dar 
pînă eînd?

La mina Lupeni mai sînt păsări 
cîlătoare. SS mai amintim doar 
încă clțiva. Brăneț Gherasim, Ohar 
Petru, Bora Iosif, Fedak Mlhal, 
Ohar Iosif, Matei Grigore, Datcu 
Constantin. Toți îs cunoscuți ca 
recordmeni ai absentelor nemoti
vate, oameni cărora le plac plim
bările, discuțiile și mai puțin mun
ca. Se stabilesa la eîte un sector, 
fac absente nemotivate apoi cînd 
oamenii se „leagă de soarta lor" 
cer transferul, uneori dezertează, 

pe care trebuia să dirijeze va
goane circulînd în sensuri și cu 
vitbze diferite — un acar era su
pus unei probe de verificare a 
capacității de deplasare și de dis
tribuire a atenției. La un aparat 
realizat de psihologii laboratoru
lui, care redă diferite împrejurări 
ce se pot ivi în conducerea • unui 
autovehicul și Care se produc cu 
mare repeziciune, un tînăr elev 
dintr-o școală de conducători auto 
dovedea reale calități de sponta
neitate, reflexe foarte bine dez
voltate, în ifîrșit demonstra că va 
putea deveni un bun șofer, că me
seria aleasă corespunde însușirilor 
lui.

★

Pentru vizitatorul neinițlat, a- 
ceste „manevre” par un joc de 
copil. Dar „jocul" urmărește sco
puri bine definite ce determină 
posibilități de selecție și îndru
mare judicioasă în producție a 
personalului din transporturi și, în 
ultima instanță; creează condiții 

sfîrșitul șutului Zăgan a fost gă
sit la rampa puțului. Și-a făcut 
un obicei in a părăsi locul de 
muncă înainte de terminarea schim
bului. Acum iar vroia să plece 
undeva foarte urgent.

Pe bună dreptate, pentru aceste 
abateri Zăgan a fost sancționat. 
Cînd i s-a adus la cunoștință fap
tul că a fost sancționat a sărit ca 
mușcat de viespi, a înjurat și a 
amenințat:

— Lasă că stăm noi de vorbă 
în altă parte !...

Si au stat de vorbă. Cu șeful 
sectorului. S-a luat hotărîrea. ca 
Zăgan să fie sancționat cu retro
gradarea din funcție pe timp de o 
lună. Să sperăm că îi va ajunge 
acest timp pentru ca să hotărască 
o schimbare în comportarea lui.

F. CRISTIAN

alteori sînt mutați și fără voia lor. 
Oamenii sînt bucuroși să se scape 
de ei. Astfel, ei călătoresc, zboa
ră, fără țintă, fără sens, la mici 
înălțimi, căutînd muncă ușoară, 
cîte un loc cu puține răspunderi. 
Dar reușesc tot mai puțin.

...La mina Lupeni se înregistrea
ză lună de lună zeci de absente 
nemotivate, care înseamnă zeci de 
posturi neocupate la locurile de 
muncă, zeci de oameni absenți de 
la datorie. In acest timp colecti
vul, harnicul și entuziastul eolec- 
tiv al minei Lupeni Iși face cu 
prisosință datoria repurtfnd zi de 
zi noi succese pe frontul cărbune
lui. Dar cițiva oameni fără mîndrie 
profesională, fără conștiința datoriei, 
dezonorează prestigiul bine meritat 
a mii de oameni: absentează, că
lătoresc... Pînă cînd ? Ar fi 
timpul să li șe reteze aripile — 
chiulul, fuga de răspundere, su
perficialitatea în îndeplinirea o- 
bligațiilor profesionale — calități 
deloc onorabile care-i poartă dln- 
tr-un loc în altul spre a găsi un 
popas care să ofere tihnă, un lo- 
cușor călduț pentru o viață cit 
mai ușoară.

Cu cit are însă colectivul sar
cini mereu mai mari, locuri pen
tru asemenea popasuri, pentru pă
sări călătoare sînt tot mai puține. 
E timpul deei ca oamenii care-i 
înconjoară, colectivul să-și spună 
cuviniul răspicat, cu exigență.

I. DUBEK 

pentru sporirea productivității 
muncii și îmbunătățirea ''oatiauă 
a siguranței în circulație. $

Acesta este scopul pentru care 
colectivul de psihologie a muncii 
din transporturi, între care se re
marcă psihologi ca Elena Iorgu- 
lescu, Maria Kissiewicz, Constan
tin Blaj și alții, și-a propus să 
găsească cele mai potrivite căi de 
selecție și orientare a personalului 
de care depinde siguranța circu
lației, de formare a noilor ca
dre, de îmbunătățire continuă a 
condițiilor de muncă. Pe teren, în 
condițiile normale de lucru sau în 
laborator, specialiștii serviciului a- 
nalizează particularitățile fiecărei 
profesiuni și cauzele care pot duce 
la acțiuni greșite în muncă, stabi
lesc posibilitățile de adaptare a 
muncitorului la specificul activită
ții. Aprofundarea lucrărilor unor 
cunoScuți fiziologi Și psihologi ro- 
mîni și străini, precum și cola
borarea strînsă cu diferite institute 
de specialitate au permis să se 
ajungă la unele procedee de diag
nosticare și principii de organi
zare a activității care au stîrhlt 
interes și peste hotare. O serie de 
cercetări urmate de sugestii pre
țioase, făcute de colectivul servi
ciului, se referă la cauzele care 
pot duce le defecțiuni ,în muncă, 
la combaterea zgomotului, la condi
țiile de lucru pe locomotivele 
Diesel-electrice, în stațiile prevă
zute cu instalații de centralizare 
electrodinamică și în alte locuri 
în care tehnica modernă își face 
tot mai mult loc, Conferințe și 
diafilme potrivit specificului fiecărei 
munci completează cunoștinței* 
personalului feroviar în acest do
meniu.

20 martie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,30 Scene din opere, 8,00 
Muzică populară, 10,03 Formații 
vocale și instrumentale de muzică 
ușoară, 11,00 Melodii de estradă. 
12,32 Concert de muzică ușoară, 
13,10 Arii și duete din opere,
14.30 Emisiune de basme, 15,32 
Muzică din operete, 16,30 Din fol
clorul muzical al popoarelor, 17,00 
Soliști romîni de muzică ușoară,
17.30 In slujba patriei, 18,05 Pro
gram muzical pentru fruntași și 
evidențiat! în întrecerea socialiștă, 
18,40 Muzică ușoară, 19,30 Univer
sitatea tehnică radio, 20,10 CIntece 
din folclorul nou cerute de ascul
tători, 20,40 Lecția de limba en
gleză. Ciclul II, 21,00 Moment* 
din istoria literaturii romîne (XI) 
Costache Negruzjtl. Autorul pre
zentării, conf. univ. Alexandru Bis- 
trițeanu, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL ІІ. 8,30 Sumarul presei 
centrale, 8,40 Cîntece și jocuri 
populare, 9,30 Radioracheta pio
nierilor (reluarea emisiunii din 17 
martie), 10,15 Seleețiuni din opere,
12.30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 19 
martie), 13,08 Melodii populare,
13.30 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur, despre: „Expresii 
frazeologice" (reluare), 13,40 Piesa 
de estradă, 15,05 Soliști și orches
tre de muzică populară, 15,30 Ac
tualitatea în țările socialiste, 16,00 
Fragmente din opera „FrelschOtz" 
de Weber, 17,15 Spartachiada re
publicană —- 1964, 18,40 Lecturile 
dumneavoastră preferate, 19,05 
Muzică populară romînească șl a 
minorităților naționale, 19,30 Tea
tru la microfon : ,,Hamlet". Adap
tare radiofonică după piesa lui 
William Shakespeare, 21,40 Inter- 
preți de muzică ușoară (reluare).
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7 CiiremțitoT)
20 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ei cuceresc cerul; REPUBLICA: 
Privește înapoi cu mînie; LONEA s 
Medicamentul care ucide; LIVE
ZENI : Moara diavolului; ANI- 
NOASA: Gangsteri și filantropi; 
VULCAN: Vaporul- lui Emil; CRI- 
VIDIA : Lăsarea nopții; LUPENI : 
Harachiri; URICANI: Maxile spe
ranțe.



STEAGUL r©șu

№ nou proces intentat unor criminali 
de război naziști

FRANKFURT PE MAIN 18 (A 
gerpres).

După cum transmite agenția 
Reuter, oficialități judiciare din o- 
rașul vest-german Frankfurt pe 
Main au anuntat că la 27 aprilie 
va începe în acest oraș un nou 
proces intentat unor criminali de 
război naziști.

In fața instanței vor compărea 
Otto Hunsche și Hermann Krumey, 
foști subordonați ai lui Adolf 
Eichmann, acuzați de a fi ucis un 
mare număr de evrei din Ungaria.

Cei doi au organizat deportarea 
a 400 000 de evrei din Ungaria în 
anul 1944 trimițîndu-i în lagărul

Impas în rezolvarea conflictului 
dintre S. U. A. și Panama

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
Eforturile de mediere între Pa

nama și Statele Unite depuse de 
Comisia speeială a Organizației 
statelor americane au luat sfîr-șit. 
Membrii Comisiei au hotărît să 
prezinte un raport asupra activi
tății lor „Comisiei generale" a or
ganismului consultativ provizoriu.

După cum relatează agențiile de 
presă. întrucît străduințele Comi
siei speciale s-au soldat cu un e- 
șec, revine „Comisiei generale" 
sarcina de a adopta o hotărîre cu 
privire la întreprinderea unei noi 
acțiuni. „Este evident — relatea
ză agenția France Presse — că în 
ciuda prezenței cuvîntului „a ne
gocia" în formula acordului, ac
ceptată de cele două părți, Sta
tele Unite nu sînt dispuse să se 
angajeze la o „negociere" asupra

de exterminare de la Auschwitz 
unde au fost gazați.

In același timp se relatează că 
autoritățile judiciare din Frankfurt 
pe Main continuă cercetările îm
potriva unui alt grup de suspecțl 
care se bănuiește că au participat 
la aceste acțiuni.

Tot la Frankfurt pe Main se va 
deschide la 25 mai procesul a doi 
membri ai comandamentului lagă
rului de la Auschwitz vinovați de 
a fi participat la masacrele din a- 
cest lagăr. Se știe că în prezent 
în acest oraș se desfășoară proce
sul a 22 de foști medici și membri 
ai gărzii de la Auschwitz.

■Э—--------------

se găsește in prezent la același 
punct ca atunci cînd la 30 ianua
rie, „Comisia interamericană a 
păcii" a abandonat misiunea sa de 
mediere și cînd guvernul panamez 
a invocat tratatul interatnerican 
de asistentă mutuală acuzînd Sta
tele Unite de agresiune armată".

Raportul care va fi prezentat 
„Comisiei generale" se va referi 
atît la ancheta privind incidentele 
din zilele de 9 și 10 ianuarie, cît 
și la încercările de mediere. In 
lumina acestei documentații cele 
17 țări membre ale O.S.A. vor tre
bui să hotărască ce cale nouă 
poate fi urmată pentru a ieși din 
impasul actual. Este posibil, re
marcă agenția France Presse, să 
fie adoptată procedura propusă în 
ianuarie de ambasadorul venezue-

In jurul problemei cipriote
NEW YORK 18 (Agerpres).
Intr-un raport adresat Consiliu

lui de Securitate, secretarul gene
rai al Q.N.U. U Thant, anunță că 
forța O.N.U. pentru Cipru este pe 
cale de constituire. El arată că va 
informa din nou consiliul în mo
mentul cînd respectiva forță va fi 
în stadiul operațional, adică va 
dispune de efective suficiente pen
tru îndeplinirea misiunii.

Un purtător de cuvînt al O.N.U 
a declarat că secretarul generdl 
nu intenționează să ducă negocieri 
asupra instrucțiunilor ce urmează 
să fie date Comandamentului mili
tar al forței O.N.U. pentru Cipru. 
U Thant a precizat că în curînd 
va fi încheiat un acord cu guver
nul englez în legătură cu transfe
rarea unităților engleze din Cipru 
în rîndurile forței O.N.U.

Din Nicosia ș-a anunțat eă pînă 
marți au sosit în Cipru 364 de mi
litari canadieni. Se așteaptă sosi
rea primelor unități suedeze și 
irlandeze.

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

Raportul prezentat de U Thant 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 18 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat marți un raport 
Consiliului de Securitate în care 
informează că, potrivit unor in
formații primite din surse sigure, 
fostul președinte al provinciei 
congoleze Katanga, Moise Chombe. 
recrutează și piegătește o nouă 
armată pe teritoriul colcniei por
tugheze Angola. In raport se arată 
că la începutul acestei luni, apro
ximativ 400 de foști membri ai 
jandarmeriei katangheze și-au pă
răsit posturile lor Ia minele din 
regiunile Kolwezi și Jadotville ple- 
cînd în Angola. Ei au fost „mobi
lizați" de două persoane cunoscu
te ca foarte active în rîndurile

Intr-o scrisoare de protest adre
sată președintelui Consiliului de 
Securitate, Rossides, reprezentantul 
permanent al Ciprului la O.N.U. 
a atras atenția asupra declarației 
făcute la 16 martie de Ismet Inonu, 
primul ministru al Turciei, care a 
afirmat că „oricare ar fi urmările, 
vom face uz de dreptul nostru la 
intervenție, în cazul cînd s-ar ivi 
necesitatea".

Pe de altă parte, vicepreședin
tele Kuciuk a adresat Consiliului 
de Securitate o scrisoare în care 
își exprimă nemulțumirea față de 
declarațiile făcute de Rossides în 
ședința Consiliului de Securitate 
din săptămîna trecută.

Din Atena s-a anunțat că gu
vernul grec și-a dat consimțămîn- 
tul pentru începerea de negocieri 
cu Turcia în legătură cu un viitor 
tratat de comerț, navigație și a- 
cordarea de drepturi speciale pen
tru cetățenii unei țări care locuiesc 
în cealaltă țară, pe bază de re
ciprocitate.

orașul Teixeira do Sousa, de la 
frontiera Angolei cu Congo-ul 
unde sînt instruiți de 20 de mer
cenari. Aceleași surse au indicat 
că recent în Europa occidentală 
au fost recrutați alți mercenari 
în solda lui Chombe.

In raportul secretarului general 
se arată că el a adus aceste in
formații la cunoștința reprezentan
tei Portugaliei la O.N.U. care a 
dezmințit însă prezența acestor oa-

■ tneni pe teritoriul Angolei.

IWiii адййібі peigvine Ib junglă імввівіаіі 
ie „un noi de săgeți”

Vizita delegației 
Universității București 

la Paris
PARIS 18. Corespondentul Ager

pres Georges Dascal, transmite:
Marți seara a sosit la Paris de

legația Universității București 
condusă de acad. Gh. Mihoc, rec
torul universității, care în cadru 
programului de' schimburi cultural- 
științifice și tehnice între cele don.' 
țări va vizita instituții de învăță- 
mînt superior din Franța.

Pe aeroportul Bourget delegația 
a fost întîmpinată de Jean Roche 
rectorul Universității din Paris, 
Pierre Bartoli, secretarul genera! 
al Sorbonei, profesori universitari.

A fost de față ambasadorul R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor DI- 
mitriu.

- = ©=----

Mari incendii 
la Los Angeles

L©S ANGELES 18 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că trei mari incendii, favo
rizate de vîntul puternic și de 
vremea secetoasă au pustiit cartie
rul Foothills din nordul orașului 
Los Angeles. Un nor uriaș de 
fum a învăluit tot orașul și împre
jurimile sale? Cel puțin 32 de lo
cuințe au ars pînă la pămînt. Pen
tru zonele direct amenințate a fost 
dat ordin de evacuare. Circa 500 
de pompieri luptă să stingă in
cendiile. Un elicopter, avînd pe 
bord doi pompieri, a fost prins 
într-un vîrtej de fum și seîntei șl 
a aterizat forțat pe... un camion. 
Ocupanții elicopterului au scăpat 
totuși cu viață. In decurs de șase 
ore a fost pustiită de incendiu o 
suprafață cultivată de circa 2 200 
de acri.

tratatului canalului Panama. In a- 
ceste condiții nici Panama nu. va 
accepta restabilirea relațiilor cu 
Washingtonul, care fusese deja 
anunțată de președintele comisiei 
de mediere, Juan Plate. Situația

In eiteva
BERLIN. După cum transmite 

agenția ADN, la 16 martie a so
sit la Berlin o delegație a Co
misiei de stat a planificării din 
R. S. Cehoslovacă, condusă de 
Oidrich Cernik vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri și preșe
dintele Comisiei de stat a pla
nificării, pentru a duce tratative 
cu privire la dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele 
două țări.

WASHINGTON. Casa Albă a 
anunțat că primul ministru al 
Izraelului, Levi Eșkol, va face o 
vizită neoficială în S.U.A. în 
primele zile ale lunii iunie.

LIMA. Ziarul Peruvian „Co- 
mercio" scrie într-un articol re
dacțional că grupul țărilor Ia- 
tino-americane va pune la Con
ferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva proble
ma comerțului cu țările socia
liste.

LONDRA. Potrivit datelor pre
liminare, deficitul comerțului ex
terior al Angliei a fost în luna 
februarie de 68 milioane lire 
sterline. După cum a anunțat 
marți ministrul comerțului al An
gliei, importul s-a cifrat în fe
bruarie la 449 milioane lire ster
line, iar exportul la 381 milioane.

NEW YORK. Joan Merriam^ 
o americană de 27 de ani, a ple
cat la 17 martie din Oakland,

lian Enrique Tejera Paris, preșe
dintele Comisiei interamericane 
pentru pace, prevăzînd constitui
rea mai multor subcomisii însăr
cinate cu studierea diferitelor as
pecte ale anchetei și medierii.

rinduri
California, pentru a face singu 
ră ocolul lumii pe bordul unui 
mic avion. In caz de reușită, ea 
va fi prima femeie care să fi e- 
fectuat vreodată o asemenea că
lătorie.

Joan Merriam urmează să 
străbată 34 500 km în 30 de zile.

LEOPOLDVILLE. De la baza 
militară din Katanga a plecat 
un alt batalion de soldați ai ar
matei guvernamentale congoleze 
pentru a participa la acțiunile 
de reprimare a partizanilor din 
provincia Kwilu. In această pro
vincie lupta de partizani a luat 
o amploare deosebită în ulti
mele săptămini. Ea s-a extins și 
în provinciile învecinate.

SALISBURY. La închisoarea 
Khami din Bulawayo, rezervată 
africanilor, au fost uciși doi de
ținuți, iar alți 15 au fost răniți 
de către gardienii închisorii, 
care au deschis focul asupra 
unui grup de aproximativ 500 
de deținuți. Protestînd împotri
va condițiilor din închisoare, de- 
ținuții au forțat o poartă și au 
reușit să pătrundă într-o altă 
clădire a închisorii unde se 
aflau gardienii.

Potrivit agenției France Presse, 
gardienii au făcut față situației, 
deținuții fiind readuși in celu
lele lor.

BEIRUT. Presa libaneză rela
tează că autoritățile au pus în 
vedere liderilor baasiști sirieni 

mercenarilor aflați în solda lui 
Chombe. Din informațiile primite 
— a adăugat U Thant — rezultă 
eă în momentul de față aproxi
mativ 1 800 de foști membri ai jan- 

I darmeriei katangheze se află în 

și irakieni, refugiați în Liban, 
că vor trebui să renunțe la ac
tivitatea lor politică dacă do
resc să rămînă In această țară. 
Acești lideri s-au stabilit în Li
ban ca urmare a disensiunilor 
care s-au ivit în partidul Baas 
din Siria șl Irak și a înlăturării 
regimului baasist in Irak. Potri
vit presei libaneze, baasiștii au 
refuzat să înceteze activitatea 
politică și au hotărit să pără
sească Libanul.

NEW YORK. Agenția United 
Press International anunță că 
William Mrazek, care a colabo
rat în Germania nazistă la rea
lizarea rachetelor „V-2", a de
venit inginer șef al proiectului 
spațial american „Saturn", care 
prevede atingerea Lunei. Mrazek 
a fost numit în acest post de 
Wernher von Braun, care în 
prezent conduce Centrul de cer
cetări spațiale din Huntsville, 
Alabama.

WASHINGTON. Ministrul afa
cerilor externe al Norvegiei, 
Halvard Lange, care a sosit la 
Washington pentru a duce tra

tative cu oficialitățile americane, 
s-a întîlnit miercuri cu secreta
rul Departamentului de Stat, 
Dean Rușk și cu ministrul co
merțului S.U.A., Luther Hodges. 
El a avut o întrevedere și cu 
președintele Lyndon Johnson. 
După întrevedere, ministrul nor
vegian a declarat reprezentanți
lor presei că a trecut în revistă 
cu președintele Johnson situația 
din cadrul N.A.T.O.

LIMA 18 (Agerpres).
Arme, medicamente, alimente și 

un nou post de radio-emisie au 
putut fi în sfîrșit parașutate în 
luminișul junglei, situat la 1 050 
km nord est de Lima, unde 33 de 
membri ai unei expediții peruvie- 
ne continuă să fie încercuiți de 
indieni sălbatici, conduși de oa
meni albi. împrejurimile lumini
șului au fost mitraliate și bom
bardate în speranța de a izgoni 
pe asediatori. Pe de altă parte de
tașamentul militar trimis în ajutor, 
care caută să-și croiască drum 
prin desișul „infernului verde", a 
reușit să treacă fluviul Galvez și 
să ajungă în zona unde se găsesc 
exploratorii, o zonă din cele mai 
puțin cercetate din lume.

Nu este exclus ca ataeanții să 
posede aparate de radio, căci se 
pare că ei au interceptat un mesaj 
al asediaților prin care aceștia a- 
nunțau că vor lansa semnale cu

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

La Dallas după sentința împotriva 
lui Ruby

DALLAS 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

familia lui Jack Ruby s-a adre
sat mai multor avocați din Dallas 
soliciiîndu-i să-l apere pe asasinul 
lui Lee Oswald în fața Curții de 
apel. Pentru moment Melvin Belli 
continuă să fie principalul avocat 
al apărării, dar metodele sale de 
apărare, cît și injuriile adresate 
locuitorilor din Dallas îl descali
fică în mod practic în cazul cînd 
procesul ar urma să se rejudece 
în acest oraș.

Colaboratorul lui Belli, Phil Bur
leson, va prezenta săptămîna vi
itoare cererea de rejudecare a pro

ajutorul fumului pentru a înlesni 
sarcina avioanelor, ©r, la puțin 
timp după aceasta, coloane de fuîn 
s-au ridicat în diferite puncte ale 
regiunii, pentru a zădărnici acțiu
nea aeriană de identificare.

Deși ploile torențiale continuă 
să constituie un serios handieap, 
piloții avioanelor, profitînd de un 
scurt timp de bună vizibilitate, au 
putut observa în împrejurimile lu
minișului flori de mac, ceea ce lasă 
să se presupună că macul este cul
tivat în vederea prelucrării și fa
bricării opiului. Această ipoteză, 
în cazul cînd se va dovedi exaetă, 
ar explica atacurile sîngeroase 
ale asediatorilor, care se tem că 
ar putea fi descoperit secretul ac
tivității lor.

Ultimul mesaj primit prin radio 
din partea membrilor expediție! 
vorbește de „un nor de săgeți, 
însoțit de țipete stridente", care 
se abat asupra lor.

cesului. Este vorba de o chestiune 
de procedură, pe motiv că „ver
dictul nu ține seama nici de lege, 
nici de dovezile prezentate". Ju
decătorul Brown, după toate pro
babilitățile, va respinge această* 
cerere, iar avocații vor trebui a- 
lunci să se adreseze Curții de a- 
pel criminale din Austin, capitala 
statului Texas. Curtea nu se va 
pronunța însă înainte de un an 
cel puțin. In acest timp. Ruby va 
rămîne în închisoarea din Dallas.
Dar el nu va mai fi singur în ce
lula sa, ci o va împărți cu deținuți 
aleși în mod spSeîălf
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