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Dîn experiența 
colectivelor fruntașe

SPRE NOI TREPTE
ALE HĂRNICIEI

ZIUA 
PIONIERILOR

In dimineața zilei de 4 iunie, trompetele pio
nierești vor vesti, pe tot cuprinsul patriei, că 
această primă duminică de iunie este sărbătoarea 
pionierilor, ziua lor. După tradiționalul ceremo
nial pionieresc, vor urma cîntece și jocuri, ser
bări și Întreceri sportive, carnavaluri, focuri de 
tabără, marșuri și excursii, retrageri CU torțe.

fie apoape două decenii, cravata roșie flutură 
la gltul celor mai merituoși școlari din patria 
noastră. Ne-am obișnuit să-i vedem și să-i avem 
alături de noi la fiecare mare sărbătoare a po
porului nostru, emoționlndu-ne mereu cu opti
mismul lor cuceritor, cu entuziasmul lor atit de 

* _ proaspăt. S-au adunat, de-a lungul anilor, nenu
mărate fapte grăitoare despre grija părintească 
de care se bucură copiii din patria noastră din 
partea partidului și statului, despre atenția ocro
titoare cu care sînt formali cetățenii de mîine — 
constructorii comunismului.

Aflată — din toamna trecută — sub directa în
drumare a Partidului Comunist Român, avînd în 
prezent organe proprii de conducere, organizația 
pionierilor aduce, alături de familie , și școală o 
contribuție tot mai măre la educarea patriotica 
a elevilor, la ridicarea nivelului de cunoștințe, 
întărirea disciplinei școlare și îmbogățirea acti
vității din afară scolii.

In această nobilă misiune își aduc contribuții 
pesjonate și competente aproximativ 88 000 de 
învățători și profesori, comandanți ai unităților 
și detașamentelor de pionieri.

Pentru a contribui Ia educația estetică și în 
r ȘOeptfl* stimulării talentului și aptttwdhrSor pio

nierilor și școlarilor din clasele I—Vllt, Consiliul 
național al Organizației pionierilor — înființat 
acum un an — a inițiat concursuri literare și 
de artă plastică. In colaborare cu Editura tine
retului s-a întocmit o culegere intitulată „Ce-ți 
doresc eu ție dulce Românie", cuprinzînd versuri 
închinate partidului, patriei, vieții contemporane, 
frumuseților naturii românești. Acestei colecții

De la începutul anului, la cabi
netul tehnic al E. M. Uneam s-au 
înregistrai 19 inovații. Din acestea.

Printre inovații]
ducție se numără „Comanda de lâ 
distantă, cu lampa de semnalizare, 
a două întrerupătoare AG-60 pen
tru actionarea transportoarelor 
TR-3", „Dispozitiv de închidere a 
inversorului de sens a întrerupă
torului AG-60", „Cuplaj pentru sta-

ția de acționare- și redactor la. 
•transportorul TP-1‘‘, „Sistem, de 
sepmalizare acușrig șt optiC’Ia dts- 

L ____ _
____tliw aplicate în pro- Jîut instalai fri hăcyifî de munci 

cu zgomot și cu vizibilitate redu-' 
să". Cei mai inspirați inovatori sînt 
maiștrii Paveloneșcu Vaier și Fă
gaș Gheorghe, electricianul AmO- 
răriței Ilie, lăcătușii Covacs Mihai 
și Sicora loan, telefonistul Dămlă 
Constantin.

Celor 4 400 tone ex
trase peste plan în pri
mele 4 luni din acest 
an, minerii sectorului I 
al minei Aninoasa le-au 
adăugat în cursul luhii 
mai încă 1 400 de tone. 
Bilanț rodnic, care re
flectă hărnicia și entu
ziasmul în muncă al 
unui colectiv hotărît 
să-și îndeplinească cu 
cinste angajamentele, lu
ate în întrecerea, socia
listă.

depășit 
în con- 
produe- 
în fie- 
fiecare 

. condu- 
a acor-

Pe primul pian 
_ ■■ — rrTmtciimm

v*-

MăsutUie luKte.de. con- • ” 
‘ ducere» sectorului pen
tru mobilizarea,- tanțeiot 
întregului colectiv La,în- 
depiinirea .cu. • succes a 
sarcinilor de plan au 
avut drept - scop prinej- x 

j pal asigurarea ritrnici- 
tății realizării planului.

' In primai» rfnd. s-a. utr 
mărit ca, în. funcție de 
planul de ’ producție și 
de- posibilitățile de de
pășire a acestuia,' să se 
asigure o linie de front 
corespunzătoare. Astfel, 
conform . prevederilor 
planului tehnic al ex
ploatării, in' stratul III 
a fost deschis încă, un 

. abatgj frontal care a 
fost Încredințat unei 

_ . c^., >ișăA.. to «ut .
•'tă ^aih mineri" harnici, 

destoinici, în frunte cp 
tov. Mart Nicolae, fost 
șef de schimb în aba
tajul frontal al lui Da
vid Ioan. Acum cele 
două abataje frontale

de . pe stratul III asigu
ră o producție zilnică 
de 500—600 tone de 
cărbune.

Ținînd seama că pla
nul de producție poate 
fi îndeplinit și 
cu succes numai 
dițiile realizării 
ției planificate 
care abataj, la 
loc de muncă, 
cerea sectorului
dat o atenție sporită a- 
plicării în viață a in
dicației organizației de 
partid privind sprijini
rea efectivă a brigăzi
lor râmase - în urmă. 
Corespunzător acestei 
cerințe, conducerea teh
nică a sectorului. Urmă
rește -cu atenție evoluția 
realizărilor fiecărei bri
găzi și intervine opera
tiv acolo' unde se ivesc 
greutăți care pot cauza 

" rămîneri în urmă. In 
cursul lunii mai, de e- 

• • xemplu, brigăzile condu
se de- Gall Mihai, Berei 

.Dipnișie > și țCîrripeariu 
Gheorghe, care lucrează 
în .abataje cameră, au 
rămas sub plan din 
cauza lipsei de efective 
și a altor greutăți. Si
tuația acestor, brigăzi a 
fost analizată operativ, 
luîndu-se măsuri de re
distribuire a efectivelor 
sectorului, jrimind oa
meni. fiind, ajutate ope
rativ prim" 'gprbvfriohat- 
reâ cu materiale și 
vagonete goale, aces
te brigăzi au înche-

I. B.

(Continuare în pag. a 3-a)

i se vor adăuga în curînd o culegere de 'cîntece 
patriotice populare și pentru copii, o alta cu 
piese într-un act și scenete cu subiecte din viața 
pionierilor și școlarilor, precum și un ghid tu
ristic. Pentru cercurile tehnice din școli se vor 
tipări, încă în anul în curs, lucrări adecvate: 
„Invățați să fotografiați", „Construiți cel mai 
simplu radio-receptor", „Să îngrijim plantele de 
cameră", „Să plantăm pomi fructiferi".

Grija partidului nostru pentru tinerele gene
rații, viitorul fericit al patriei în care vor trăi și 
vor munci, găsește un profund ecou în inimile 
pionierilor. Sentimentele de recunoștință își au 
expresia cea mai bună în cuvintele solemnului 
legămînt pe care fiecare pionier îl rostește în 
clipa emoționantă a primirii în rîndurile organi
zației : „Voi învăța și voi munci pentru a deveni 
Î1U de nădejde al patriei mele — Republica So
cialistă România — voi fi credincios poporului 
și Partidului Comunist Român, voi respecta 
neabătut îndatoririle pionierești".

Tovarășul Nicolae Ceaușeacu 
a primit 

pe ambasadorul Marii Britanii
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului 
Centra] al Partidului 
Comunist Român, a pri- . 
mit sîmbătă,- 3 iunie, pe 
ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al

Marii Britanii în Repu
blică Socialists' Roma
nia, Sir John Chadwick, 
în audiență de prezen
tare. . ” ■ •

Cu această ocazie a 
ayut loc o convorbire 
cordială.

Numirea noului ambasador al Republicii 
Socialista România în Statele Unite ale Americti

Prin Decret al Consi
liului de Stat, tovarășul 
Corneliu Bogdan a fost 
numit în calitatea de am
basador extraordinar și 
plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România

in Statele Unite ale A- 
mericii, în lociil tovară
șului Petre Bâiăceanu, 
care a fost rechemat în 
Centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Centrul orașului „Gheorgbe-Gheorghiu-Dei" — unul dintre „tinetele" orașe ale patriei ”
Foto: N. Moldoveana

Pe marginea unui raid:

Psihologia pasivității
S-a discutat și se va discuta des

pre curățenia, localităților de pe Va
lea Jiului. Pentru că, trebuie să re
cunoaștem, comparindu-le pe aces- 
.tea cu sitele de aceeași întindere, 
’situate în zone geografice similare, 
ne dăm seama că în materie de 
„toaletă" urbană am ramas un e- 
xemplu negativ. Opinia majori
tății noastre confirmă această con
statare. De vină sînt bineînțeles 
gospodarii care nu-și, fac întot
deauna cinstit datoria. Dar atunci 
cînd gospodarii își fac datoria si 
străzile noastre, sînt totuși murdare, 
opinia aceasta se face simțită îri- 
tr-un fel oarecare ? Un raid fulger 
prin localitățile Văii Jiului. însoțiți 
de salariați ai I.C.O. ..dotați" "cu 
procese verbale de contravenție în 
alb. ne-a arătat o „opinie" care 
aduce o .explicație în plus faptului 
că orașele noastre sînt așa cum 
sînt. sub aspectul curățeniei.

Cartierul M. Em in eseu din L6- 
nea. ..Cei care mătură străzile sînt, 
ne spune deputata Moldovan Pa- 
raschiva, locatarii din cartier (!)".

In fața blocului E. cineva a tăiat 
lemne. Resturile au rămas în stra
dă. Ni se spune -ă e un bloc mo- 

. del de inițiativă dar nimeni f>u 
știe (sau nu vrea să spună) cine b 
sfidat munca altora deși jumătate 
din gospodinele de De scară s-au 
adOnat foarte indignate în jurul 
nostru.

Pe strada Muncii dîn același car
tier, în dreptul blocului 2,.un cetă
țean trece ne o „potecuță" de cu
rînd croită prin spațiul săpat și 
semănat cu iarbă.

— De ce treceti pe aici ? Aleea 
e la doi pași !?

— Potecuța au făcut-o copiii. 
Chiar copiii ? Pe aceeași stradă

I.L.L. menține o grămadă de moloz 
de astă-iamă.

Plecăm mai departe. In dreptul 
pieții din Lonea o tînără mănîncă 
cireșe. Sîmburii îi aruncă în stradă 
deși la 20 de centimetri (!) de ea 
se află coșul cu gunoi. Tînăra, lua
tă din scurt, ne spune că se numeș
te Buta Virginia și că e salariată 
ha cofetăria Lonea.

— De ce nu aruncați sîmburii în 
coș; e lingă dumneavoastră ?

__ ?

SI tînăra mănîncă mai de
parte cireșe. Nu se sinchisește că 
în jur s-a adunat lume care deza
probă gestul ei. Dar tot aici apare 
și, „binevoitorul", sub chipul unui 
tînăr .,dandy".

— Ce ai dom'le cu fata, ce te iei 
de ea ? Ce nu mai e voie să mă- 
nînci. cireșe pe stradă ?

E voie tinere, dar nu-i voie să 
sfidezi bunul simț !

Magazinul ..Metalochimica". tot 
de Aici, a primit marfă, a așezat-o 
în magazie, a început vînzarea. Pe 
trotuar au rămas resturi de talaș, 
hîrtii de ambalaj pe care le duce 
vîntul. Responsabila magazinului, 
Ac’nim Sofia, e tare iritată de ob
servațiile noastre. Și salariații 
I.C.O. ii aplică sancțiunea cuve
nită. conform deciziei 255 a Sfatu
lui popular al regiunii Hunedoara.

Și magazinul de chimicale din 
Petroșani a primit marfă. Și aici 
resturile de ambalaj au rămas pe 
trotuar.

— Imediat Ie măturăm — spunea 
responsabila magazinului. Și le-a 
măturat. De pe trotuar gunoiul a

L C
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Legamînt
Hrănesc in mlne-un vis sl n-oa să tas

Si-1 oxldeie acidul moliciunii 

Ori glodul renunțării slab fi laș 

Sâ-1 muște en pecețUe minciunii

Citi dacă astăzi printre sărbători 

Una-i a mea, ghicesc învestitura 

De-nCredere in mine, fi-n valori 

O voi restitui

Șl nu Voi obosi-mpitntnd măsura.

ION CJOCXEI

Moment festiv
In zori bat tobe șl trompete sună.

Sub limpezite zări e numai soare. 

Și ride primăvara-n orice floare. 

Șl roade șe-mplinesc în astă lună. 

A fost, deci, azi aleasă ziua care 

Va înflori șl-n calendar, fă spună 

Că pionierii, azi întii, Se-adună 

Spre a-și cinsti inttia sărbătoare.

MARIA DINCA

României
Ce-i doresc eu țării mele,

Stăpînă pe soarta sa.

Să trătască-n fericire.

Libertate fi mărire.

TURCU MARIANA
Școala generală nr. 6 Petroșani

ZIUA

f

Există un nod al cravatei 
purpurii pe care nu-1 poți 
dezlega niciodată, in nici o 
împrejurare. Acesta este le- 
gămlntui pionieresc. Este an
gajamentul pe care cîndva. 
sub drapelul tricolor al pa
triei și al unității, ți l-ai 
luat într-o zi de sărbătoare 
Ți-1 amintești: „Voi fi cre
dincios poporului și Parti
dului Comunist Român, voi 
respecta neabătut îndatoriri
le pionierești".

Cu însuflețire dar și cu 
vocea înecată de emoția o- 
bligațiilor pe care ți Ie asu

mai, te gîndeai atunci mai 
departe decît norii, mult 
deasupra vămilor zenitului, 
mai departe decît visele. Au
zeai parcă imperceptibil, din 
noianul de avînturi înălță
toare, o voce interioară ca- 
re-ți șoptea să te adîncești 
plin de încredere pe o cale 
luminoasă, să țintești desă- 
vîrșirea. Simțeai parcă și 
chemarea ariiintirilor eroice, 
Cunoșteai ceva din slava 
strămoșească și visai că, pe

măsura scurgerii timpului, 
vei confirma încrederea și 
vei îmbogăți chiar conținu
tul legămîntuiui.

Și ai pornit „TOT ÎNAIN
TE". Să atingi culmile știin
ței creatoare de progres. Mi
siunea încredințată nu-ți ce
re să descoperi infinitul u- 
riaș, dar nici să fii ca un 
fulg de păpădie capricios șt 
nestatornic. Iți cere să devii 
mai sensibil decît un seismo
graf la tot ce te înconjoară ; 
acum cînd trăiești încă pe 
tărîmul poeziei să înveți cit 
mai mult, să iei neapărat

Pe drumul presărat 
cu primăveri

poziție împotriva lipsurilor 
tale și ale semenilor tăi, să 
faci mereu să se simtă pre
zența ta de PIONIER, cu 
consecvență și tenacitate.

Pionieri — primăvară și 
schimb de mîine al patriei 

I — teama de necunoscut azi 
nu vi se mai împotrivește 
viselor. Țrăiți zile luminoa
se, asemănătoare unui zbor 
de porumbei albi. Bucurați- 
vă acum cu toții de aer, de 
soare și înțelepciunea cărți

lor. Dar, nu uitați, atunci 
cînd cu fruntea-n mină me
ditați spre viitorul fericit ce 
vă surîde, că toată viața vă 
va fi o muncă necurmată, 
plină de devotament, o dă
ruire de sine, o luptă înver
șunată cu greutățile profe
siunii. Trăiți acum conștiința 
bucuriilor unor gînduri cu
rate, dar mîine veți brăzda 
timpul cu ochii larg des
chiși asupra lumii. Și dacă 
pleoapa cuiva se îngreunea
ză și se moleșește, nu pre
getați să aveți o atitudine 
fermă, ajutați-1, fiți de fo
los acolo unde trebuie, așa 
cum vă reamintește ceas de 
ceas purpura cravatei.

învățătorii și profesorii ca
re vă conduc azi pașii, care 

•vă pun zilnic cîte un strop 
de lumină și înțelegere in 
suflet doresc ca toți să zbu- 
rați cît mai sus. Să degajați 
acel fior de mîndrie și în
credere în inimile părinților 
și ale tuturor care vă pri
vesc, Faceți în așa fel încît 
ori cine v-ar vedea, înainte 
de a vă desluși chipul, îna
inte de a vă vedea jarul 
cravatelor să știe că sînteți 
PIONIERI.

Astăzi, în prima duminică 
a lunii iunie, toți cei care 
aparțin de Organizația pio
nierilor din România, înăl- 
țîndu-și intr-un glas clhtă- 
rile voioase, mulțumesc din 
inimă partidului care le-a 
deșchis drum luminos în 
viață.

V. TEODORESCU

Se sfîrșise războiul. Urgiile lui 
se resimțeau încă. Voicu, rămas 
orfan și fără nici un sprijin Iși 
îndrepta pentru prima oară pașii 
spre școală. Mergînd se gîndea: 
„Oare cum vbi fi primit ?“ Era 
mărunțel, cu păryl bălai, creț, cu 
ochi întunecați. Tîra în picioare 
ciubotele fratelui mai mare. După 
un drum lung prin locuri puțin 
cunoscute, a ajuns la școală. Dar 
ce școală1 O căsuță joasă sub a- 
coperișul căreia se îngrămădeau 
patru odăițe mici și întunecoase. 
Bănci nu erau. Copiii stăteau pe 
niște lavițe, iar în mijlocul lor 
învățătorul.

Sfios, Voicu a intrat într-o cla
să. învățătorul, un bătrîn uscățiv 
și cu ochelari, l-a luat în primire 
încă de la ușă: „Caută-ți sărănto- 
cule un loc, ce te-ai pro- 

IERI ȘI AZI

țăpit aci Toate gîndurile fru
moase ale lui Voicu despre școală 
s-au spulberat.

Au trecut muiți ani de atunci.
Prima zi de școală. Veselie, 

flori 1
Porțile școlilor sînt acurn larg 

deschise pentru toți copiii. Imbră- 
cați în frumoasele uniforme șco
lare, cu ochii senini, cu fețele 
zîmbitoare, Cei mari se reîntîlnesc 
după o vacanță plăcută, iar bo
bocii, ce pășesc pentru prima oară 
pragul școlii, sînt emoționați și 
încîntați de tot ceea ce văd.

Alături de ceilalți micuți, Nicu 
se Îndreaptă spre clasa în care 
va învăța. Manualele îl așteaptă 
înșirate pe bănci, Li se vorbește 
despre viața fericită de astăzi, 
despre condițiile care le sînt crea
te pentru a învăța, despre posi
bilitățile pe care ie au de a-și pe
trece vacanțele în tabere la mun
te sau la mare, despre grija pe 
care le-o poartă partidul.

Nicu ascultă cu atenție. Se gîn- 
dește la tatăl lui. Atunci nu era 
așa..

MORAR ILEANA
clasa Vil-a B, Școala generală nr. 2 

Lupeni
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• CONSEMNAM
• AVIZAM
• DEZAPROBAM

I s-a schimbai 
macazul

Oprișor Alexandru a stră
bătut cale lungă, drum da 
fier pînă ce a ajuns angajat 
la C.F.R. Petroșani serviciul 
reparații. Pînă aici însă a 
mai făcut cițeva halte lă pe
nitenciar pentru unele „con
troale* prin lucrurile altora. 
Și cum năravul din fire n-are 
lecuire, Oprișor n-a învățat 
nimic în clipele de „repaus" 
din haltele respective. Trimis 
să execute unele reparații la 
locuința colegului său, tot ce
ferist, Găman Mihai, Oprișor 
n-a rezistat tentației de a-și 
exercita și vechea „profesiu
ne". El a împrumutat, neram
bursabil, din casa acestuia un 

"postum de haine și un aparat 
de fotografiat. A fost însă 
prins cu mîța-n sac, fapt pen
tru care i-a fost schimbat ma
cazul. Deci, din nou spre hal
ta unde mai poposise.

Răcoarea banilor
Sânii aduc căldură cînd 

sînt ai tăi. Cînd ii însușești 
prin mijloace necinstite aduc 
răcoare. Martor poate fi Ful- 
teanu Nicolae, fost muncitor 
la Șantierul de construcții Pe
troșani. Pripășit pentru cîieva 
zile în raionul Buzău, a șter
pelit de la un cetățean un car
net de C.E.C. avînd pe el su
ma de 4 500 lei. Revenit în 
Petroșani, a falsificat C.E.C.-ul 
și s-a prezentat pentru a ri
dica de la agenția C.E.C. a 
poștei din localitate 3 500 lei. 
Falsul a fost descoperit ime- 

' diat. Falsificatorul a fugit. A 
fost insă prins. La 6 zile după 
ce a împlinit 18 ani, lui Ful- 
teanu i s-a acordat un conce
diu mai îndelungat. In umbra 
zidurilor. Să simtă răcoarea 
banilor nemunciți.

TELEVIZIUNE
4 iunie

9,00 Ora exactă. Cum va fi vremea. Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar de Ziua 
pionierilor. Transmisiune de la stadionul 
Dinamo.

10.45 Emisiune pentru sate.
12.15 Concert simfonic.
15.45 Fotbal: Rapid — Politehnica Timișoara, 

Steaua — Petrolul. Transmisiune de la 
Stadionul 23 August. Magazin 111.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Film: Stan și Bran studenți la Oxford.
20.15 Duminică la ora... Scenariu de varietăți 

de Dotei Dorian.
21.30 Filmul artistic: Yo — Yo. O comedie a 

studiourilor franceze, cu Pierre Etaix.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 Telesvort,
23.30 închiderea emisiunii.

Spre noi trepte ale hărniciei
(Urmare din pag. 1) 

iat luna mai, la fel ca și 
celelalte brigăzi ale sectorului, cu 
planul îndeplinit și depășit.

Valoarea unei initiative
De mare eficacitate pentru asi

gurarea continuității șl ritmicității 
producției abatajelor cameră ș-a do
vedit o inițiativă care a luat naș
tere în sectorul I. Este știut faptul 
că pe stratele groase, după termi
narea exploatării unei camere, in
tervin o serie de lucrări cum sînt 
podirea, prăbușirea și supraînălța- 
rea preabatajului (dacă acesta a 
intrat în presiune), timp în care nu 
se extrage cărbune. Pentru înlă
turarea întreruperii în extracția 
cărbunelui s-a stabilit ca după ter
minarea unei camere, o parte din 
membrii brigăzii să continue lu
crările de podire și prăbușire, iar o 
parte din mineri să atace camera 
următoare și să dea din plin căr
bune. Prin aceasta s-a obținut nu 
numai ritmicizarea producției aba
tajelor cameră, ci și o mai bună u- 
tilizare a forței de muncă din aces
te abataje. Experiența brigăzilor 
conduse de Roman Petru și Ilie Ni
colae, primele care au trecut la a- 
plicarea acestei inițiative obținînd 
rezultate superioare celor prece
dente. demonstrează valoarea a- 
cestei inițiative.

4
In pas cu cerinfela 
organizării științific** 
a producției

In planul de măsuri al exploa
tării, elaborat în scopul folosirii 
eficiente a timpului de lucru se pre

Se sortează și se secționează buștenii în exploatarea forestieră Răscoala

vede trecerea la organizarea mun
cii pe bază de grafic ciclic în u- 
nele abataje. In sectorul I s-a tre
cut cu seriozitate la aplicarea a- 
cestei prevederi, în scopul organi
zării superioare a procesului de pro
ducție și folosirii cu eficiență spo
rită a timpului programului de lu
cru. Un colectiv de cadre tehnice a 
întocmit planogramele lucrărilor și 
graficele de plasare pentru orga
nizarea după graficul ciclic a pro
cesului de extracție în abatajele 
frontale conduse de David loan și 
Man Nicolae, precum și în abata
jul cameră al brigăzii conduse de 
Crlstea Aurel.

Potrivit ciclogramelor întocmite, 
în cele două abataje frontale ur
mează să se obțină o creștere a 
randamentelor de la 6,4 la 7,2 tone 
pe post, iar a vitezei de avansare 
de la 32-34 m pe lună la 40 m pe 
lună. Pentru abatajul cameră al 
brigăzii lui Cristea Aurel, cielo- 
grarna prevede un randament de 
8.3 tone pe post, iar viteza de a- 
vansare va trece de 200 m lună-

Tot pe bază de grafic ciclic ur
mează să fie organizată și munca 
brigăzii lui Dediu Pavel care lu
crează la pregătirea orizontului IX 
mediu. Dotarea brigăzii cu o ma
șină pneumatică de încărcat, puș- 
carea frontului - de lucru ou găuri 
lungi, organizarea minuțioasă a tu
turor operațiilor vor asigura ob
ținerea, unei viteze de avansare de 
cel puțin 100 m pe lună-

*
Cele 5 800 tone de cărbune ex

trase peste plan de la începutul a- 
nului vorbesc cu prisosință despre 
hărnicia și priceperea cu care co
lectivul sectorului 1 muncește pen
tru sporirea producției de cărbune.

PROGRAM DE RADIO
5 iunie

PROGRAMUL I : 6,00 Sport; 7,00 
RADIOJURNAL; 7,45 Sumarul zia
rului „Scinteia"; 8,00 Tot Înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,25 Sfatul 
medicului; 9,30 Program muzical; 
10,10 Limba noastră; 10,20 Muzică 
populară; 10,50 Formația Alexan
dru Avramovici; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronică economică; 
11,18 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00 Mu
zică ușoară de Temistocle Popa și 
Richard Bartzer; 12,15 Biblioteci și 
bibliotecari; 12,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare; 13,00 RA
DIOJURNAL; 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13,30 Intilnire cu me
lodia populară ți interpretul pre
ferat; 14,00 Concert de estradă; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
Afiș radiofonic; 15,20 Cînță Lili Bu- 
laesi, Vali Manolache și Peppino di 
Capri; 15,40 Radio-pjjblicitate; 15,50 
Jocuri populare; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16,15 Opera „Capcana" 
de Wilhelm Demian; 16,45 Din co

ortBiî pe stcutiii
Preparați cărbunelui Coroepl 
(orașul Vulcan) angajeaza imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

moara folclorului nostru; 17,00 Trei 
melodii cu Lizeta Kirculescu;- 17,10 
ANTENA TINERETULUI; 17,30 
Gheorghe Dumitrescu în arta co
rală românească; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18.05 ORIZONT ȘTI
INȚIFIC; 18.20 Variațiuni pe ace
eași temă — muzică ușoară; 18.40 
INCURSIUNE IN COTIDIAN : MA
TERIALUL RULANT, BUN AL ÎN
TREGII ECONOMII NAȚIONALE; 
19,00 Concert de melodii-românești; 
19,30 Sport; 19,40 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,20 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,45 Mic concert 
folcloric; 21,05 Teatru radiofonic 
serial : TĂNASE SCATIU de Dui- 
Ilu. Zamfirescu; 21,23 La braț cu 
muzica ușoară; 21,45 Cîntă Luigi 
Ionescu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,15 
Program de muzică ușoară; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Evantai’ 
sonor; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,

PSIHOLOGIA PASIVITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

fost măturat pe partea carosabilă 
a străzii, care fusese măturată de 
dimineață. Strada însă, nu revine 
spre întreținere lucrătoarelor din 
magazin. Asta revine oamenilor 
I.C.O. Ce dacă au măturat cu cî- 
teva ore mai înainte ? Important 
e ca responsabila să nu fie pasi
bilă de amendă.

In cartierul Livezeni cetățeanul 
Rusesc Ioan Călină din str. Lunca 
X48 a găsit cel mai ideal loc de pă- 
șunat pentru oi, printre blocuri. Ni
meni nu l-a deranjat cu o vorbă 
deși oile pășteau sub ferestrele a 
două blocuri. In dreptul scării a 
doua din blocul 13 de pe strada In
dependenței ne-a atras atenția o 
placă pe care scria citeț : Aleea 
„Deștepților". Era afișată Ia capă
tul unei potecuțe deschisă prin iar
ba abia răsărită. Și, după cîte se 
vedea, nici un „deștept" n-a mai 
trecut pe acolo. Iarba a început să 
răsară și pe potecuță. E și aceasta 
o formă de protest împotriva ne
păsării. Dar cu o singură floare...

In fața blocului 25 de pe strada 
Republicii din Vulcan a fost cîndvă 
o fîntînă arteziană șj un panou. 
Fîntîna a ajuns într-o stare jalnică, 
oanoul. de asemenea, Trif Nicolae 
te cel care a avut inițiativa con
struirii fîntînii. Ne spune cu mîh- 
nire în glas: „lată ce s-? ales de 
munca mea și a altora. Au distrus 

copiii tot. Dar nu ei sînt vinovați. 
De cîte ori am atras atenția părin
ților să învețe pe copii să nu strice 
ceea ce au făcut alții bun, am fost 
pur și simplu înjurat". L-am rugat 
să ne spună numele cîtorva din cei 
care sfidează în felul acesta bunul 
simț. „Nu pot. Nu vreau să mă pun 
rău cu oamenii". Dacă altul ți-a 
călcat munca în picioare de ce nu 
vrei să-I arăți cu degetul, omule 
bun ?

La Lupeni în fața complexului și 
cinematografului din cartierul Bra- 
îa, salariații I.C.O. au trebuit sg în
tocmească țrei procese verbale de 
contravenție : pentru Dragnea Doi
na, vînzătoare la magazinul nr. 72, 
pentru Popa Margareta, responsa
bila magazinului 71 și pentru Simon 
Magdalena, vînzătoare de loz în 
plic. Vă prezentăm trei schițe de 
portret ale acestei „opinii" despre 
care vorbeam. Dragnea Doina : „Nu 
mătur gunoaiele altora. Și apoi nu 
pot să și vînd, să si mătur în fata 
magazinului". Popa Margareta ; „Vă 
rog sg nu mă amendați. Numai as
tăzi n-am măturat". Si nu era mă
turat de cel puțin 3 zile. Simon 
Magdalena: ..Nu sînt servitoarea 
altora. Să măture astea de la ma
gazin". Pe jos, în jurul ei, pe spa
țiu) verde vîntul purta bilete de lo
zuri necîștigătoare. In schimb vîn- 
zătoarea a tras un loz cîștiggtor... 
de amendă.

Toți, fără excepție, blamăm cu o 

unanimă indignare lipsa de curățe
nie. Din blamul acesta public arun
cat asupra unor gospodari fără 
simțul datoriei, a rezultat, acesta e 
adevărul, o mișcare înainte pe li
nia salubrizării si înfrumusețării o- 
rașelor noastre. E dreptul și dato
ria ta, omule de pe stradă, să a- 
rnnei oprobriul asupra celui pasiv 
Ia răul din jurul lui, asupra celui 
ce acasă calcă pe covor în virful 
picioarelor, iar pe stradă aruncă 
punga de hîrtie sau ambalajul de la 
ciocolată în mijlocul străzii.

O. O. V. L. F.
angajează urgent

Sff SEIVKIO 
n»#ll£IH—(MHIILIint 
ii salarizare de 1 725 lei 

CONOiȚII.- Studii medii 
și o vechime de 11 ani 
în funcții economice

Informații la telefon 1554.

Doritorii se vor adresa la biroul 
personal al unității menționate.

Sini acceptați și pensionarii

NU UITAȚI ? REFUZ Ați
LĂMPILE DEFECTE . ÎNTRO 
DUCEREA LOR 
ÎN hInă POATE 
AVEA URMĂRI

GRAVE.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in Japonia

OSAKA 3. — Trimisul special 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Ministrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu, a sosit sîmbătă 
în orașul Osaka, al doilea oraș 
industrial din Japonia. Cu acest 
prilej, Gisen Șato, guvernatorul 
prefecturii Osaka, a oferit un prînz 
în cinstea oaspetelui român. Au 
ltiat parte ambasadorul României, 
Iâh Datcu. membri ai ambasadei 
și ai agenției economice române. 
Bin partea japoneză au participat 
K. Chuma, primarul orașului, alte 
personalități ale adminsitrației lo-

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care condamnă bom-

Incidenie rasiale 
la Boston

. BOSTON 3 (Agerpres). — Inci
dente între populația de culoare 
și. poliție s-au produs vineri in o- 
rașul Boston în cursul unei demon
strații de protest a negrilor împo
triva legislației rasiale în dome
niul securității sociale. In urma 
ciocnirilor, 39 de persoane au fost 
rănite, iar alte 34 au fost arestate.

Divergente între „cei șase" 
afro-malgașeși cele 18 țări

. VENEȚIA 3 (Agerpres). — Intre 
29 mai și 2 iunie a avut loc la Vene
ția o întîlnire a' reprezentanților 
parlamentari din țările membre ale 
Pieței comune și ai celor 18 țări 
afro-malgașe asociate la acest or
ganism economic vest-european. Au 
fost dezbătute diverse posibilități 
de îmbunătățire a comercializării 
produselor tropicale. Senatorul 
francez Andre Armengaud a pre
zentat un raport privitor la impor
tul produselor tropicale pe piața 
„celor șase" la prețuri stabilite. 
Agenția France Presse informează 
că în timpul dezbaterilor au apărut 
serioase divergențe în legătură cu 
mijloacele propuse de „cei șase" 
pentru atingerea obiectivelor fixate 
prin convenția de asociere a „celor 
13" la Piața comună. Reprezentanții 
țărilor afro-malgașe au insistat ă- 
șupra necesității de a se interpreta 
într-o „manieră dinamică" con
venția de asociere. Ei s-au referit, 
de asemenea, la necesitatea dez-

Muls (omiliei mixte 
poionofranteze

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc prima ședință a Comi
siei mixte oolono-franceze pentru 
colaborare economică. Cu acest pri
lej, au fost discutate problemele 
cooperării pe termen lung intr-o 
serie de domenii esențiale pentru 
economiile ambelor țări, și au fost 
stabilite direcțiile dezvoltării cola
borării în anii următori. A fost 
semnat un protocol care stabilește, 
printre altele, formele colaborării 
bilaterale în realizarea producției 
destinate unor piețe terțe. Protoco
lul subliniază oportunitatea și ne
cesitatea continuării cu regulari
tate a schimburilor de păreri și 
preconizează constituirea unor gru
pe speciale de lucru pentru elabo
rarea unor teme care interesează 
în mod deosebit cele două părți. 

cale și oameni de afaceri. A par
ticipai, de asemenea, A. Shighe- 
mitsu, ambasadorul japonez la Bu
curești.

In timpul prînzuiui, guvernato
rul prefecturii și ministrul de ex
terne român au rostit toasturi.

După-amiază a fost vizitat șan
tierul naval al firmei „Hitachi 
Zosen" din Sakai, iar seara, am
basadorul Takeo Ozawa, șeful O- 
ficiului din Osaka al Ministerului 
Afacerilor Externe al Japoniei, a 
oferit în cinstea oaspeților un di
neu.

bardarea de către avioanele ame
ricane a cargoului sovietic „Tur
kestan" aflat la 2 iunie în rada 
portului Kampha din provincia 
nord-vietnameză Quang Ninh. Du
pă cum se știe, atacul s-a soldat 
cu omorîrea electromecanicului na
vei și rănirea mai multor mari
nari din echipajul acesteia.

Amintind că aviația S.U.A. a 
atacat și în alte rînduri nave stră
ine ancorate în porturile R. D. 
Vietnam, declarația califică bom
bardarea cargoului sovietic drept 
o violare a suveranității R. D. 
Vietnam, o încălcare a libertății 
comerțului și navigației, precum 
și o provocare serioasă la adresa 
U.R.S.S.

voltării industriale a țărilor lor. Se 
știe că produsele tropicale sînt pu
ternic concurate chiar pe piața „ce
lor șase" de produsele sud-americane. 
Ceea ce nemulțumește profund pe 
africanii asociați la C.E.E. este fap
tul că partenerii lor vest-europeni 
importă, uneori, mai mult din ță
rile Americii Latine, produse care 
pot fi furnizate și de țările africane. 
Este vorba, în primul rînd, de ba
nane și cafea. Nemulțumirile afri
canilor vor fi dezbătute mai deta
liat marți la Bruxelles, cînd se va 
întruni Consiliul ministerial anual, 
la care participă, atît reprezentanți 
ai C.E.E., cît și ai țărilor afro-mal
gașe.

REVOLTA IN INSULA ANGUILLA
O revoltă s-a dezlăn

țuit în mica insulă An
guilla din Marea Ca
raibilor : șase mii de 
locuitori au reușit să 
dezarmeze poliția și să 
pună mina pe depozi- 
lele de armament, po
trivit unor știri parve
nite la Georgetown. 
Insula Anguilla, avînd 
o suprafață de 90 km

patrați, este situată la 
est- de Porto Rico. Fos
tă colonie britanică, 
Anguilla a devenit a- 
cum patru luni stat a- 
sociat al Marii Britanii 
și membră a Common-
wealthului, ceea ce, se 
pare, majoritatea popu
lației insulei nu aprobă.

Primii miniștri ai sta
telor Jamaica, Trinidad,

Dezmințirea ministrului Justiției al S.U.A.
Ministrul Justiției al S.U.A. a 

dezmințit că Biroul federal de in
vestigații (F.B.I.) a anchetat vreo
dată pe omul de afaceri Clay Shaw 
din New Orleans, în legătură cu a- 
sasinarea președintelui Kennedy. 
Această dezmințire a fost făcută 
după ce procurorul general al 
S.U.A., Ramsei Clark, a declarat în 
luna martie că Shaw a fost anche
tat de F.B.I., dar a fost absolvit 
de orice amestec în asasinatul de 
Ia Dallas.

Clay Shaw a fost arestat la 1 
martie de procurorul districtului

Evoluția crizei politice din Orientul
CAIRO. Președintele Nasser a 

prezidat vineri o conferință mili
tară, la care au luat parte mare
șalul Amer, comandantul suprem 
adjunct al forțelor armate ale 
R.A.U., și mai mulți șefi de state 
majore ai armatei egiptene, anun
ță ziarul „Al Ahram". Potrivit 
A.F.P., aceasta este cea de-a treia 
reuniune militară desfășurată sub 
conducerea șefului statului, de la 
începutul actualei crize din Orien
tul Apropiat.

★

Arabia Saudită a anunțat vineri 
că va opri livrările de petrol că
tre orice țară străină care ar spri
jini Izraelul împotriva țărilor a- 
rabe. Majoritatea resurselor de ți
ței din Arabia Saudită sînt ex- 
ploâtate în prezent de companii 
petroliere americane.

★

DAMASC. Primul ministru si
rian. Youssef Zeayyen, a primit 
o delegație sudaneză, care se află 
într-o vizită oficială în Siria. De
legația este condusă de Kadîr Ha
mad, membru al Consiliului su
prem de stat al Sudanului. Mem
brii delegației sudaneze au ex
primat deplinul sprijin față de

Președintele S.U.A. a avut o întrevedere
cu premierul Angliei

WASHINGTON 3 (A- 
gerpres). — Primul mi
nistru al Marii Brita
nii, Harold Wilson, ca
re a sosit vineri la 
Washington, a avut în 
aceeași zi o întrevede
re de peste patru ore 
cu președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson. Du
pă încheierea convor
birilor, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe 
a declarat că au fost 
examinate criza din 
Orientul Mijlociu, si
tuația din Vietnam și 
Asia de sud-est și pro
blema reducerii forțe
lor britanice în regiu
nea cunoscută sub de
numirea de „la est de 
Suez".

In cadrul unei con

ferințe de presă, Ha
rold Wilson și-a expri
mat părerea că situa
ția este îngrijorătoare 
în Orientul Mijlociu 
El s-a pronunțat pen
tru o reglementare 
pașnică prin interme
diul O.N.U., lăsînd tot
odată să se înțeleagă 
că S.U.A. și Marea Bri- 
tanie nu exclud posi
bilitatea folosirii for
ței pentru garantarea 
liberului acces în gol
ful Akaba, în cazul 
în care Consiliu] de 
Securitate nu va reuși, 
să obțină vreun rezul
tat. El a spus că în 
prezent au loc consul
tări între diferite pu
teri maritime în vede
rea publicării unei de

Guyana și Barbados 
s-au consultat pentru a 
trimite trupe în An
guilla pentru a reprima 
mișcarea populară. Se 
pare însă că ei ezită 
să intervină în aface- 
rile interne ale unei 
țări membre a Com- 
monwealthului, a cărui 
apărare și politică ex
ternă sînt controlate 
de Marea Britanie.

mat că împreună cu defuncții Da
vid Ferrie și Lee Harvey Oswald 
a complotat pentru a-1 asasina pe 
președintele Kennedy. 

Val neobișnuit de căldură în India
In regiunea centrală a statului indian Pradesh s-au înregistrat. în Ul

timele zile temperaturi foare ridicate, care au provocat moartea a 32 
de persoane.

In regiunea Taya, termometrul a înregistrat deseori la umbră peste 
50 de grade. Din cauza temperaturii, după orele 10, străzile orașelor 
și localităților sînt pustii, încetează practic orice activitate. Populația 
suferă’ din lipsă de apă potabilă. Puțurile și izvoarele au secat. Tempe
raturile înregistrate sînt cele mai ridicate din cîte au fost semnalate în 
această regiune în ultimii 50 de ani.

poziția Siriei în actuala situație 
din Orientul Mijlociu și Apropiat.

★

TEL AVIV. In mai multe orașe 
izraeliene au avut loc adunări pu
blice în cadrul cărora miniștrii și 
alte persoane oficiale au expus po
ziția și măsurile guvernului în le
gătură cu actuala criză din Orien
tul Apropiat și Mijlociu. Ministrul 
izraelian al muncii, Yigal Allon, 
care a luat cuvîntul la reuniunea 
de la Tel Aviv a spus că din punc
tul de vedere izraelian, pentru a- 
sigurarea păcii în această regiune 
trebuie asigurată libertatea totală 
a navigației prin strîmtoarea Tiran 
și retragerea trupelor masate de 
o parte și de alta a frontierelor 
Izraelul ui.

★

LONDRA. Filozoful englez Ber
trand Russel a adresat sîmbătă

KABUL 3 (Agerpres). — In ca
pitala Afganistanului a fost dat 
publicității comunicatul comun re
feritor la vizita oficială făcută de 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 

clarații care să reafir
me dreptul de acces 
în golful Akaba. In 
ce privește Canalul de 
Suez, premierul englez 
a declarat că, întrucît 
acesta este o cale ma
ritimă internațională 
protejată printr-o con
venție, orice încercare 
unilaterală de modifi
care a acestei conven
ții „va comporta ris
curi foarte serioase". 
In cercurile ziaristice 
din Washington se 
consideră că la pre
siunile S.U.A., Austra
liei și Noii Zeelande, 
guvernul englez va a- 
mîna reducerea forțe
lor britanice din regiu
nea „la est de Suez".

Vîcforia greviștilor belgieni
*

Greva de 12 săptămini a celor 1 200 de muncitori belgieni de Ia 
compania „Arbed" din orașul Gând s-a Încheiat cu victoria greviștilott 
Aceștia au obținut satisfacerea revendicărilor lor cu privire ia îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și majorarea salariilor.

Demonsfrafie reprimată la Belo Horizonte 7
Trei mii de polițiști au inter

venit la Belo Horizonte împotriva 
unei demonstrații studențești. Po
lițiștii au folosit gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe demon
stranți, care protestau împotriva 
acordului recent încheiat între 
guvernul brazilian și Agenția de 
dezvoltare internațională a S.U.A. 
în legătură cu „reorganizarea" în- 
vățămîntului superior din Brazilia. 
30 de studenți au fost arestați.

Mijlociu
premierului izraelian Levi Eshkol 
și președintelui Nasser mesaje în 
care cere celor doi oameni de stat 
„să dea dovadă de cea mai mare 
moderație" și „să evite declanșa
rea unui război". El cere, de a- 
semenea, președintelui Nasser „să 
se arate dispus să înceapă nego
cieri privind libera trecere prin 
strîmtoarea Tiran, dacă Izraelul 
este gata să-și reconsidere atitu- , 
dinea sa față de arabii palesti
nieni".

★

Mii de egipteni au manifestat 
sîmbătă pe cheiurile Port Saidu4- 
lui împotriva prezenței distrugă
torului american „Dyess". care ve
nea dinspre Mediterană, îndrep- 
tîndu-se spre sud, prin Canalul 
de Suez. Zeci de mici ambarda- 
țiuni încărcate cu manifestartți, 
care ieșiseră în largul mării, au 
împiedicat nava americană să a- 
costeze în port.
--------------------------------- țj ■

Comunicat soviefo-afgan
U.R.S.S. In comunicat se . subli
niază că în cursul convorbirilor 
cu oamenii de stat afgani a fost 
făcut un schimb de păreri referi
tor la relațiile sovieto-afgane j și 
la unele probleme internaționale 
importante. Cu acest prilej, s-a 
exprimat hotărîrea de a se întări 
relațiile de prietenie dintre cele 
două țări.

Regele Mohammed Zahir Shah 
și primul ministru al Afganista
nului, Maîwandwdl, au acceptat 
invitația dă ă face 6 vizită în U- 
niunea Sovietică. -

Demersuri pentru reconcilierea 
părților antagoniste 
din Nigeria

KINSHASA 3 (Agerpres). — Jo
seph Mobutu, președintele CoJgo- 
ylui (Kinshasa), a făcut demer
suri în vederea reconcilierii păr
ților antagoniste din Nigeria, a- 
nunță un comunicat publicat vi-- 
neri la Kinshasa, după o ședință 
a consiliului de miniștri.

Consiliu) a cerut președintelui 
să depună noi eforturi pentru a 
contribui la menținerea unității 
Nigeriei, adaugă comunicatul. ' j

Poliția a comunicat că ei vor C 
deferiți justiției • în baza „legii se-
carității naționale", care interzice 
demonstrațiile publice de protest.

„Lunar 0rbiter-4“ . 
și-a încheiat misiunea
Camera lunară americană 

„Lunar Orbiter-4“ și-a înche
iat misiunea, fotograjiind 99 
la sută din suprafața vizibilă 
a satelitului natural al Pă- 
mîntului. Au fost realizate și 
fotografii ale părții divizibile 
a Lunii. Imaginile realizate 
de „Lunar Orbiter-4“ și de 
celelalte trei camere de acest 
tip lansate anterior acoperă 
75 la sută din partea „ascun
să" a Lunii.
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