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valoarea. lor artis- 
alte monumente is.

aripa Bethlem 
valerilor s-au 
stejar și vitrouri cu 
de plumb. La turnul 
construiește încă un

în macheta veche

și altele, în sala ca- 
montat tîmplărie de 

ancadramente 
toboșarilor se 
etaj, așa cum

pot produce mai mult

cartiereși

Foto: N. MOLDOVEANU
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menite să 
acea con- 
; a unora 
mai slabă

La mina Lupeni, un nou schimb se pregătește să 
coboare în subteran. In privirile minerilor se citește 
hotărîrea de a smulge adîncurilor noi cantități de 
cărbune.

Cum sînt 
plasate 
abatajele ?

U cale sigură spre 
realizarea. unor randa
mente sporite la exploa
tări, deci spre obținerea 
unei eficiente sporite a 
întregii activități econo
mice în unitățile minie
re a bazinului, o consti
tuie creșterea producției 
pe abataje. In sprijinul 
acestui adevăr s-au adus 
argumente numeroase,' 
prin exemplificări con
crete — toate 
contracareze 
cepție greșită 
că, printr-o 
plasare a abatajelor se 
realizează o productivi
tate sporită. E clar: e 
vorba de o productivi-, 
tate „m^i'. mare" doar a- 
parentă. Producția fiind 
scăzută pe abataje din 

, sâUza plasării incomple
te, productivitatea pe 
sector, pe mină, este 
scăzută. Soluția': pentrtl 
obținerea unei producti-

vități spori pe sector 
și exploatare, este nece
sar să fie plasate din 
plin abatajele, să crească 
numărul muncitorilor di
rect productivi, care dau 
cărbune.

Cum se realizează a- 
cest deziderat ? Fără în
doială, nu putem trata 
această problemă fără a 
lua în Considerare situa
ția concretă în privința 
efectivelor. In primul 
rînd faptul că din cauza 
fluctuației, unitățile com
binatului au un minus 
la efectivul mediu scrip
tic planificat, de ccâ. 500 
oameni., Apoi intervine 
o diferență și mai mare 
la posturi prezente. Și 
iată cum : La activitatea 
de producție Se înregis
trează zilnic cite 700— 
800 absențe din diferite 
motive ț— nemativate în
că multe, mai ales la mi
nele Vulcan, Lonea, 
Dîlja, uh nuțnăr ridicat 
de foi de boală la Lu
peni, Petrila, Aninoasa, 
învoiri etc. Deci coefi-

(ContinUate în pag. a 2-a)

Cum putem înnobila 
personalitatea orașului*

Mai avem cîteva colonii vechi de 
locuințe în toate' localitățile mi
niere din Valea Jiului: Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, Petrila. Supuse 
unor reparații mai substanțiale și 
dotate cu instalații. sanitare etc., 
imobilele din' aceste cartiere „moș
tenite" pot îmbrăca un aspect plă
cut, pot asigura un grad de con
fort apropiat de cel al blocurilor. 
De altfel, mulți oameni preferă a-

Amârîtâ... veselie
Mal tntîi e veselie între 

soții Bejenaru Gheorghe și 
Ioana din str. Cuza Vodă 
21 din Petroșani, 
rriînddi de... sting, 
termină băutura 
bătaia. Programul 
Gheorghe împotriva 
te-si. Și tot el îl 
E pe post de solist. După ce 
o bate măr, o mai ia și de 
păr. Dar nu-i ajunge nevas- 
tă-sa. Are ca rezervă 
curte femeile de serviciu 
la spălătoria T.A.P.L. Pe 
cestea nu le bate pentru 
nu le prinde. Și atunci 
înjură. Dar tot se răzbună. 
Bate . cearșafurile puse la 
uscat. Cu pumnii le bate 
pînă le face... grămadă. Să
racele : numai nevastă-sa și 
cearșafurile îi cunosc vite
jia. Amărîtă... veselie.

nr.
a-
ce

Beau 
După 
urmează 

îl începe 
neves- 

termină.

in 
de 
a- 
că 
le

din Lonea să-ți procure de 
urgență bărci de salvare. 
Propunem această măsură 
pentru a preveni eventualele 
complicații ce s-ar putea ivi 
din depozitarea; gunoaielor, 
de către sectorul I.C.O. Pe
trila în apropierea pirîului 
ce curge pe lingă această 
colonie. Bărcile sînt nece
sare pentru a putea traversa 
aeurile rezultate în urma 

ploilor în acest lac. Pentru 
procurarea echipamentului 
acvatic vă puteți adresa sec
torului I.C.O Petrila căruia 
îi aparține... nepăsarea și în
călcarea regulilor de igienă.

unere
Le propunem locuitorilor 

din colonia Avram lancu

Romanța 
piculinei...

...se (Antă din august 1965. 
A început la Școala elemen
tară de muzică și arte plas
tice din Petroșani. De fapt 
aici își avea piculina domi
ciliul. De atei: a-, „fluierat-o" 
Danciu Ștefan șir.Ji pasat-o 
centra Sumei de 109 lei mu-

I

zicantului MunteAu Dezide- 
riu, de; la restaurantul „Mi
nerul". Inventiv, cunoscător 
în materie, Muntednu a va
lorificat-o după un an de 
zile, plasînd-o fostului res
ponsabil al magazinului 
„Moto-sport“, Alb Ladtslau. 
La afacerea aceasta Muu- 
teanu a băgat în buzunar 
1 500 lei. Responsabilul ma
gazinului de atunci nu a scos 
banii din buzunar, ci din ca
sieria unității, cu ajutorul 
vînzătoarei Bulbucau Victo
ria, Bineînțeles că aveau și 
ei planul lor. De a o vinde 
cu 2 000 lei. Și au expus-0 
în vitrină (cap de comer
ciant !).. Aici s-a sfîrșit , ro
manța piculinei. Alb Ladis- 
lau și Bulbucau Victoria 
n-au apucat să-și împartă 
suma. Piculina s-a întors la 
adevăratul ei domiciliu, iar 
pe cei care i-a ademenit eu 
melodioasele ei acorduri îi 
așteaptă, probabil, schimba
rea... domiciliului.

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
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Delegația de istorici iugoslavi 
condusă de Milka Minic, membru 
al C.C. al U.C.I., directorul Insti
tutului de istorie a mișcării mun
citorești din Belgrad, care ne-a vi
zitat țara, a plecat spre patrie.

In timpul vizitei, delegația a avut 
întîlniri la Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., dare au prilejuit un

rodnic schimb de experiență. De 
asemenea, oaspeții au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, obiective 
istorice și turistice din orașul fiu- 
curești, regiunile Dobrogea, Bra
șov și de pe Valea Prahovei.

Ce noutăți interesante oferă 
castelul

Castelul Corvinilor din Hunedoara 
oferă vizitatorilor din țară și de 
peste hotare multe lucruri originale 
interesante, mai puțin cunoscute 
pînă acum. Ele au fost puse în e- 
vidență de specialiștii Direcției mo
numentelor istorice cu prilejul lu
crărilor de restaurare făcute aici 
de curînd. La loja Matei, recon
struită complet, scările și bolta au 

’ fost refăcute potrivit formei gotice 
origihale, iar ferestrele au fost în
locuite cu arcade în stilul renaș
terii. (S-au reconstituit bolta .gale
riei; HuniaZilor, pardoseala cu dale 
de piatră la sala dietei, turnul Ca- 
pistranul și turnul porții, interio
rul și ’ exteriorul parterului* de la

este prevăzut 
a castelului.

Se aduc la 
tică inițială și
torice hunedorene. Astfel, a înțe- 
put restaurarea clădirii muzeului 
regional din Deva, care datează 
din 1621 și se fac pregătiri pentru 
consolidarea - și reamenajarea sălii 
Unirii din incinta ' cetății Alba 
Iu 1 ia.

’ ceste locuințe. Aici au pe lîngă casă 
'dependințe, grădină etc. Pen
tru mulți oameni au devenit o a- 
devărată pasiune preocupările gos
podărești de pe lîngă casă, după 
orele de serviciu. Ideea pe care am 
vrut s-o argumentez e aceea că ve- 
Chile cartiere ocupă încă un loc 
important în urbanistica , așezărilor 
noastre miniere și deci nici înfă
țișarea lor nu este de neglijat.

Socotesc, demnă de remarcat gri
ja sfaturilor populare și a sectoa
relor I.L.L. din Petrila și Vulcan 
pentru zugrăvirea în culori plăcute 
ă locuințelor vechilor cartiere. In 
Petrila multe garduri vechi de lîn
gă șosea au fost schimbate în locuri 
retrase, âu fost vopsite într-un

Ernest LUPȘA
Petroșani

(Continuare în pag. ■ a 3-a)

AVEȚI
Dacă la un colț de stradă 

dai de Un grup de copii ju- 
cînd rișca, îți vine să-i iei 
de urechi și să-i întrebi: Bi
ne măi băieți, altceva mai bun 
n-aveți de făcut ? Cărțile, te
renurile' de sport, excursiile 
nu vă atrag ?

Iată insă că cei care a- 
runcă pe rînd banul în aer 
sînt oameni maturi, în salo
pete. Pe bună dreptate, în- 
tr-Un asemenea caz urechile 

-trebuie neapărat smulse! Iar 
dacă te gîndești că miracu
loasa operațiune de lansare 

_ a monedei în văzduh, urpa- 
* ■ tă,- de tderea pe , sol. și co- 
| mentariile de rigoare, se pe-

Cu ani îh urmă, doar peisajul natural înfrumuseța 
| meleagurile Uricaniului. Acum el este întregit de 
1 noile blocuri construite in cel mai tînăr oraș tni- 
■ nieresc din Valea Jiului.

CUVÎ N

putea fi 
iunie în
tingă pu- 
Aninoasa-

cu 
de 

peste măsură

trec chiar în timpul progra
mului de lucru, ruperea ure
chilor nu mai este suficientă.

Acest spectacol 
văzut în ziua de 1 
tre orele 10 și 15, 
țul de extracție
sud. Da, in total 5 ore, 
mici întreruperi cauzate 
niște cetățeni 
de curioși, care i-au deran
jat cu impertinenta întrebare :

— Dar dumneavoastră cu 
ce vă ocupați ?

Era o echipă, de muncitori 
ai T.C.M.M. veniți să monte
ze un Cîntar pentru cupe in 
circuitul de încărcare al fu- 
nicularului Aninoasa-sud —

TUL!
Coroești. Funicularul mergea 
și nu prea. Se defecta ba un 
dispozitiv, ba altul; din cînd 
în cînd cădeau cupe și funi
cularul trebuia oprit. Oame
nii de la funicular fugeau 
cînd intr-o parte, cînd în alta, 
iar alături, șase oameni de Ia 
T.C.M.M. se distrau pe cin
ste. Șeful de echipă Nicules- 
cu Miron devenise conducă
tor de joc. De o parte minu
tele treceau fulgerător; de 
alta timpul era ucis.

Este adevărat, și in aseme
nea cazuri se pot găsi scuze. 
Cei de Ia T.C.MM. spuneau

R. IONESCU 
(Continuam in pag. a 3-a|
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CAIIRAA iehnico-economic
Cu actuala dotare, cil cheltuieli 
materiale mai mici, abatajele 
pot produce mai midt
O PROBLEMA CU 

IMPLICAȚII MAJORE 

i

Corigenți Ja N. T. S.

fUrmure din pag. 1)

aba- 
sub- 
iipsă 
pân

deși efectivul 
e deficitar cu 110 
se realizează nici 
prezență, s-a re

de regie din sub- 
suprafață, fără să

deservirea locurilor

De
Cît 
își 

do-

Citatul de prezență nu se reali- 
tVată, diferitele compartimente ale 
ăCtiVifâții productive — In 
taja, pregătiri, întreținere în 
teran și suprafață suferă din 
de efective. Este un neajuns
tru depășirea căruia se depun e- 
forturi.

încă o precizare: linia de front 
e asigurată în cadrul fiecărei ex
ploatări și nu ridică probleme. 
Deci, și mal mult, în condițiile da
te, gospodărirea rațională, eficientă 
a efectivelor, îndeosebi pe seama 
satisfacerii dezideratului subliniat 

plasarea corespunzătoare a a- 
batajelor — devine o cerință pri
mordială. Ce indică o analiză pe 
această temă?
La mina Lupeni, 
mediu scriptic 
oameni și nu 
coeficientul de 
dus personalul 
teran și de la 
sufere însă
de muncă, iar la abataje se men
ține o plasare corespunzătoare, 
menționat ; atît la producție 
și la pregătiri, E. M. Lupeni 
îndeplinește sarcinile ritmic,
vedind constanță în îndeplinirea 
și depășirea indicatorilor de plan. 
Asemănător s-au orientat în folo
sirea efectivelor în luna trecută și 
thinele Petrila și Lonea. La Pe
trila, bunăoară, față de 700 pos
turi prevăzute pe zi în cărbune se 
realizează cîte 770—780 posturi; 
miha Lonea se menține în privin
ță plasării abatajelor în jurul pla
nului. Și ceea ce e pozitiv, la am
bele exploatări se realizează în 
mod satisfăcător și lucrările de 
pregătiri. Doar o rezervă: se cer 
depuse strădanii la ambele uni
tăți pentru realizarea coeficientu
lui de prezență, pentru a se crea 
condiții ca și lucrările 
nere să fie plasate la 
ritițelor.

Mai puține rezultate 
în privința plasării abatajelor mi
nele Vulcan și Aninoasa. La Vul- 
cân, se plasează cu cîte 20—30 
posturi mai puține deeft este pre
văzut; la Aninoasa față de 700 
posturi planificate în abataje se 
realizează abia cîte 620—640—630 
ți In același timp, planul postu
rilor de Ia suprafață se depășește 
cu cite 40—45 de oameni. Ceea ce 
• caracteristic în aceste zile Ia 
Anlnbasa; cu prea multă ușurin
ță tint invocate deficiențele acei- . 
dentale ce intervin în exploata- |

de întreți- 
nivelul ce-

au obținut

A

E
N
D
A

rea noilor utilaje deficiențe pri
lejuite de trecerea cu extracția 
producției la sud —* pentru aco
perirea lipsurilor organizatorice 
din activitatea minei, inclusiv în 
ceea ce privește folosirea efecti
velor.

Există posibilități pentru o pla
sare mai optimă a abatajelor I 
Pentru a ajunge la acest rezultat 
e necesar să se persevereze pen
tru reducerea fluctuației, ceea ce 
reclamă asigurarea unor condiții 
optime de muncă în subteran, 
pentru reducerea îmbolnăvirilor 
și realizarea coeficientului de pre
zență. Și ceea ce rămine de urmă
rit in mod deosebit: să te realizeze 
o plasare mai optimă a abatajelor 
printr-o repartizare mai 
a efectivelor, astfel Ca 
bataj si ajungă la o 
maximă. Este calea cea
pentru realizarea ritmică a planu
lui, sporirea productivității muncii, 
pentru atingerea unor indicatori 
tehnico-economici mereu mai su
periori.

judicioasă 
fiecare a- 
prOducție 

mai sigură

Dl toi (osia uneari 
tîleva paharele.

Era spre sfirșitul schimbă- 
lui și muncitorul lies Gheor- 
ghe de la sectorul IX trans
port al minei Lonea călătorea 
deja spre casă. (Lucrase 
întreținerea liniei ferate 
C.F.i, Petrila — Lonea).

Trenulețul
gara 
l-ar fi 
s-ar fi 
atît de

Nu se știe 
cărui factor 
„neprevăzutul" 
lies Gheorghe 
platformă, iar 
care venea din urmă i-au re
tezat degetele de la un picior.

Repet : nu se știe sub in
fluența cărui tâător extern 
s-a produs accidentul; cerce
tările au pus Insă în lumină 
un factor... Intern: accidenta
tul a fost sub influența, de 
data aceasta nefastă, a alco
olului... Probabil doar citeVO 
păhărele. Oricum, l-au costat 
cam scump...

îl ducea spre 
mică — Lonea. Și 
dus tot așa dacă nu 
produs neprevăzutul 

nefast.

DAN STEJARU

sub influența 
extern — dar 

s-a produs: 
a căzut de pe 
roțile drezinei

Releele mașinii de extracție cu schlp de Ia mina Lenea II
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V
Pentru îmbunătățirea 

activității 
unitățile și 
în fiecare 
speciale, a
zează periodic atît de unitățile cit 
și de organele C.C.V.J.

continuă a 
a muncii, 
întocmesc 

de măsuri

de protecție 
exploatările 
an planuri 
căror aplicare se anali*

retorilor de gaze, a șefilor de <. - 
chipă și a maiștrilor de aeraj; ana
lizele făcute de conducerile unită
ților asupra accidentelor în prezența 
accidentatului și a maistrului res
pectiv. In fiecare lună, atît la ni
velul unităților cît ți la nivelul

MAI AVEM REZERVE MULTIPLE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONTINUĂ A PROTECȚIEI MUNCII

i*

Ce indică o asemenea analiză 
pentru perioada scursă din acest 
an ? In comparație cu primele 5 
luni ale anului 1966. în anul în curs 
numărul accidentelor este mai mic 
cu 25,* la sută. Acest rezultat se 
datorește îmbuhătățirii activității de 
protecție a muncii la toate unită
țile noastre miniere. Dintre măsu
rile care au contribuit îndeosebi la 
acest rezultat țin să subliniez mai 
ales următoarele : îmbunătățirea in
struirii de către conducerea sectoa
relor a șefilor de brigadă și schimb 
precum șl a personalului sectoare
lor de transport; reinstruirea măsu-

combinatului, s-au făcut analize de 
protecție a muncii In cursul tri
mestrului 1, organele C.C.V.J. au e- 
fectuat controale preventive la toa
te unitățile, iar în cursul lunilor a* 
prilie și mai a.c. s-a efectuat cel 
de-al doilea control preventiv la 
majoritatea unităților. Prin con
troalele preventive s-a verificat mo
dul cum s-au respectat normele de 
tehnică a securității, s-au stabilit 
termene de remediere pentru defi
ciențele constatate și s-a verificat si 
modul cum s-au realizat remedie
rile indicate la controlul precedent.

Cu toate că activitatea de pro-

tecție a muncii s-a îmbunătățit, iapl 
confirmat prin numărul substan
țial mai redus al accidentelor, la u- 
nități s-au mai produs accidente ea 
urmare a deficiențelor existente 
îndeosebi în privința nerespectării 
normelor de tehnică a securității. 
Iată cîteva exemple t Deian losif, 
miner în sectorul 1 al E. M. Ani- 
noasa, s-a accidentat în timp ce 
ridica un vagonet deraiat pentru 
â nu a folosit pîrghia lâ ridicarea 

vagonetului. Ffilop Ioan, miner la 
sectorul V al E. M. Petri la a tre ut 
La încărcarea cărbunelui din aba
taj după pușcare fără să contro
leze starea susținerii. In acest timp, 
un stilp de la coperiș a căzut ăt- 
fidentîndu-1. Șerbănescu St. Ioan 
miner la sectorul I al E. M. Uri- 
cani datorită manevrării «©cores* 
punzătoare a unui vagonet a ‘ost 
accidentat la mînfi. Bor luliu. mi
ner la E. M. Lupeni, s-a acciden
tat la mină în timp ce transporta 
un jghiab pentru transportor, de
oarece s-a împiedicat de materia
lele cu care era blocată secția de 
circulație. Bîrdea P. Nîcolae. miner 
la E. M. Vulcan ca urmare a nea
tenției și noziției incorecte la exe
cutarea dintelui la unul din ele
mentele unul cadru pentru suitor, 
s-a accidentat la picior. Fodor An
drei, muncitor necalificat Ia S. hî. 
Dîlja. datorită neatenției a scăpat 
din mină un lemn pe care îl trans
porta și s-a accidentat. Solok Dă-

la unele lo-

de
ca-
Pe-

Activitatea colectivelor 
cercetare științifică ale 
drefor didactice de la I. M. 
troșani este fn plină desfășu
rare. S-a procurat documenta
ția necesară pentru rezolvare, 
temelor planificate pe acest an, 
s-au făcut deplasări pe teren 
la întreprinderile la care a fost 
nevoie să se facă anumite mă
surători sau să se ridice prouc 
de roci și materii utile pen
tru analize de 
experiențe. S-a 
tre colectivele 
bllografla din
țațe și s-au elaborat primele 
capitole din fiecare temă pc 
baza documentelor studiate, a 
măsurătorilor și experimentări
lor efectuate. Pînă la data ac* 
tdală s-au încheiat contracte 
pentru îs teme și convenții 
pentru 3 teme.

laborator sau
studiat de Că-
catedrelor b.

țară și străină

„Determinarea 
tizico-mecanice

Iată stadiul in care se află 
unele din temele prevăzute In 
planul de cercetare pe 1907.

Pentru tema 
proprietăților
-ile cărbunilor și rocilor încon
jurătoare din 
«tratului 3", s-au colectat pro
be de cărbuni și din rocile în
conjurătoare, din lentila stra
tului 3 al sectorului Piscu-Agi- 
noasa și s-a executat prelu
crarea epruvetelor necesare 
pentru încercări. Pentru tema 
„Studiul organizării transpor
tului de personal la mina Lu- 
peni cu ajutorul programării 
liniare' au fost 
datele necesare,

țoate lentilele

și de 200 KVA. S-a luat legă
tura cu LC.P.E. pentru execu
tarea prototipurilor.

In Vederea soluționării te
mei „Cercetări asupra posibi
lităților de îmbunătățire a pro- 

electrice 
pentru 

electrice 
l urmă-

culese toate 
S-au făcut 

măsurători ale ' distanțelor Și 
ai timpilor necesari pentru 
parcurgerea lor pe toate tra
seele de transport Pentru te
ma „Transformatoare semit» 
bile în construcție antigriz. 
toasă, în carcasă cu nisip dc 
Cttarț" s-au conceput prototi
purile unor trafo de 100 KVÂ

ducțiet de cabluri i 
■niniere" și îndeosebi 
încercarea cablurilor < 
.iexibiie s-au realizat 
«oarele instalații: stand pentru 
încercări la solicitare combi
nată (torsiune-întindere) și 
stand pentru incercare la lo
vire prin greutate căzătoare. 
De asemenea, s-a început stu-, 
diul inflamabilității cablurilor 
electrice în condiții miniere.

In cel 
dp lucru

mai călduros orizont 
al exploatării minte-

re Baia Sprie, temperatura ae
rului a înregistrat zilele aces
tea cea mai scăzută valoare 
de pînă acum. Fenomenul pe
trecut aici nu a fost determi
nat de capriciile naturii, ci de 
mîna omului, care a pus în 
funcțiune agregatele primei in
stalații din țară pentru răcirea 
aerului în mină. Agregatul rea
lizează circa 13 200 m c de 
aer rece pe oră. Aceasta dimi
nuează temperatura ridicată din 
subteran, asigurind și din a- 
cest punct de vedere mineri
lor condiții bune de lucru.

In același scop, in subtera
nul exploatării Baia Sprie, pe 
baza planului 
și dezvoltare 
de producție, 
pkiț de aeraj, 
adîncime de

de modernizare 
a capacităților 

se sapă un nou 
care va avea o 

peste 2B0 metri.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I

niiâ. miner de la mina Paroseni, 
în timp ce transpoita materiale pe 
galerie a călcat intr-un cui acci- 
dentîndu-se (acest caz a fost posi
bil ca urmare a depozitării mate
rialelor folosite în dezordine).

De asemenea, s-auB constatat li
nele deficiențe care nu au provo
cat accidente dar care ar fi putut 
sâ le provoace: nerespectarea mo
nografiilor de armâre
curi de muncă țE. M. Lonea, E. M. 
Pctrila, E. M. Lupeni. E. M. Dîlja); 
locuri de muncă cu depuneri de 
praf de cărbune fără să fie luate 
măsuri de combatere (E. M. lonea. ■ 
E. M. Petrila. E. M. Dîlja); întreți
nerea necorespunzătoare a unor lu
crări miniere (E. M. Petrila, E. M. 
Vulcan, E. M. Lupeni). i

Pentru îmbunătățirea în a Sti- 
nuare a activității de probe țîe a 
muncii este necesar, deci, ca aten
ția conducerilor tehniro-adminis- 
trative să fie orientate îndeosebi 
spre următoarele probleme : Con
troalele preventive să fie axate în 
mod special pe respectarea mono
grafiilor de armare depistarea și 
evidența metanului, a prafului de 
cărbune și respectarea normelor de 
transport. Pentru reducerea acci
dentelor produse Ia ochi la tăierea 
rocilor se vor distribui ochelarii de 
protecție sosiți de curind, iar in ve
derea îmbunătățirii reinslruirii perio
dice a angajaților urmează ca aceas
ta să se efectueze și la locul de 
muncă, adică să se verifice modul 
cum s-au însușit materialele pre
date din N.T.S. Pentru reducerea 
îmbolnăvirilor de silicoză la lucră
rile din subteran, pe lingă folosirea 
perforajului umed la lucrările o- 
rizontale în steril Și a măștilor an- 
tipraf Ia lucrările înclinate In ste
ril, trebuie folosite pulverizătoarele 
P-l pentru formarea ceții. Acestea 
se vor monta în apropierea frontu
lui de lucru și la capătul coloanei 
aeraj (la refulare) deoarece numai 
în acest mod vom evita migrarea 
prafului periculos de Ia un loc de 
muncă la altul.

Prin realizarea în termen a mă
surilor de protecție a muncii stabi
lite, vom reuși șă îmbunătățim în 
permanență această activitate care 
implicit duce la îmbunătățirea con
dițiilor de lucru și reducerea numă
rului de accidente,

Ing. Ioan AVRAMESCU 
serviciul aeraj si normative 

C.C.VJ.

>
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7 funie
18,0» Telecrobfca economica. Con- 

’.cnetari între Industrie și co
merț.

18.30 ' pecte de la întâlnirea de 
fotbal dintre foști jucători ar 
echipelor Steaua și Dinamo.

19,00 Porți deschise. Emisiune pen
tru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Interpret! celebri : Dirijorul 

Sergiu Celibidache.
20.30 Fbță-n față.
21,00 Avanpremieră.
21,15 Filmul artistic: „Lumină du

pă jaluzele".
22,37 Gong. Emisiune de actualitate 

teatrală.
22,50 Telejurnalul de noapte. Închi

derea emisiunii.

Pot fî atenuate 
și contrastele 
vechilor cartiere

lUfmare din pag. 1)

verde odihnitor privirii. Toate a-» 
ceste măsuri de înfrumusețare, oei 
„aducere*' la ci a vechilor colonii 
au rolul de a atenua contrastul 
diryjj* cartierele noi și cele vechi 
cart?bate la ochi. In spatele unor 
clădiri unele dependințe și garduri 
interioare din lemn, dărăpănate, 
dau vechilor cartiere un aspect ne
plăcut, degradant. Ca și cînd un om 
se îmbracă într-un costum elegant 
dar rufăria interioară îi e de-a 
dreptul murdară.

I.I..I .-ui ar trebui să-și prevadă 
fn planurile pe localități ca în anul 
1968 să fie demolate aceste depen
dințe și garduri vechi din lemn; să 
construiască altele noi din cără
midă care să aibă și aspect estetic 
variat nu numai funcțional. Aceste 
lucrări să se facă la toate casele, nu 

, numai la cele de lîngă strada prin
cipală. Deci lucrările de înfrumu
sețare să cuprindă toată colonia nu 
numai acele locuințe care sint a- 
șezate mai aproape de principalele 
artere de circulație, deoarece ochiul 
trecătorului cuprinde perspectiva 
„întregului" și nu doar fațada. De 
exemplu, chiar și la intrarea în. 
Vulcan, orașul care a cîștigat pre
miul 1 pe regiune în ce privește 
înfrumusețarea, am observat acest 
contrast izbitor.

Jc . doi-trei ani orașul Petroșani, 
toata Valea Jiului va deveni un 
important centru turistic, mai ales 
datorită modernizării ultimului 
tronson al drumului național Ora
dea — Brad — Deva — Peti ni 
— Tg. Jiu — R. Vîlcea — Bucu
rești. Intre Livezeni — Tg. Jiu se 
modernizează ultima verigă și cea 
mai grea a acestui drum.

Vor trece mulți turiști din țară și 
străinătate și vor vizita frumuse
țea munților și orașelor noastre.

Deci și sub aspect urbanistic, 
Valea noastră — de la Cimpa la 
Cîmpu lui Neag — trebuie să fie 
pregătită. Dorința noastră, a locui
torilor acestei Văi este aceea ca a- 

, șezările bazinului — cel mai mare 
centru minier din țară — să fie și 
un centru turistic atractiv ! Avem 
doar toate condițiile naturale ne
cesare, condiții ce oferă posibili
tăți multiple pentru dezvoltarea 
Văii Jiului și sub aspect urbanis
tic.

AVEȚI CUVINTUL!
fUrmare din pag. 1)

că terminaseră ceea ce aveau 
de făcut Ia acel cintar șl că 
așteptau o mașină să-i ducă 
cu scule cu tot în altă parte. 
Atunci, apare întrebarea: de 
ce n-au venit aici numai doi 
sau trei oameni ca să exe
cute bruma de lucrare ce 
trebuia executată, de ce nu 

I se ocupă nimeni de organi
zarea eficientă a muncii pen
tru ca timpul de lucru să fie 
folosit din plin ? Unde-i rolul 
maistrului ?

Dacă cineva ar fi pus în
trebarea aceasta cu glas to
re, ea putea fi auzită de 
maistrul respectiv, pe nume

| Ml HA I
La 6 iunie a.c. a încetat din viață 

tovarășul Mihai Mujic, vechi mi
litant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut la 15 august 1912, într-o 
familie de muncitori în locallta 
tea Petrila, regiunea Hunedoara, 
devenind el însuși muncitor minier, 
tovarășul Mujic a cunoscut încă 
de tînăr exploatarea și asuprirea 
capitalistă. El s-a încadrat în miș
carea muncitorească, partlcipînd ac
tiv la toate acțiunile minerilor din 
Valea Jiului organizate și conduse 
de partid. Imediat după eliberare,; 
țării de sub jugul fascist a devenit 
membru al P.C.R.

Tovarășului Mihai Mujic i-ău

„<? I R G“ & R A
Sînt două Elene și locuiesc în 

Lupenî, cartierul Braia. Amîndouă 
sînt căsătorite dar de vîrstă dife
rită. Elena Șortan din blocul 20 are 
44 de ani iar Neamțu Elena e cu 
mult mai tînără. Cele două blocuri 
în care locuiesc sînt așezate față în 
față, -geamurile Ia fel-

Din cînd în cînd, spre hazul și 
compătimirea locatarilor, cele două 
Elene se onorează reciproc eu ges
turi și cuvinte... după cum le ajută 
fantezia. Circul acesta gratuit du
rează de anul trecut de cînd cu 
„plimbarea" la sfatul popular la 
comisia- de împăciuire. Pe atunci 
două păsărele, „cip-cirîp" (e ușor de 
identificat cu E.S. și C.V.) i-au șop
tit soțului, adică lui Neamțu, că 
dumneaei Elena, împreună cu prie
tena din scara întîi a blocului 22 A 
(Se identifică cu M.C.) au întîlniri 
eu niște bărbați misterioși care 
apar și dispar cu o mașină (po
vești). Soțul, punîndu-se de ur
gență în gardă, a plecat din șut și 
a pîndit din apartamentul soților

SPORT
Reprezentantul Văii Jiului 
la ciclism —- pe primul loc
Pe stadionul „Cetatea" din Deva 

s-a desfășurat, sîmbătă 4 iunie, e- 
tapa regională a concursului de bi
ciclete rezervat copiilor. Competi
ția a fost organizată de LC.R.M. si 
U.R.C.C. în colaborare cu Consi
liul regional U.C.F.S.

La această întrecere Valea Jiu
lui a fost reprezentată de 4 cicliști, 
care în urma etapei orășenești, or
ganizată la Petroșani, cu o săptă- 
mînă în urmă, obținuseră dreptul 
de participare la etapa a doua re
gională.

Participanții la etapa regională 
au fost împărțiți în două serii (cei

Minerul Uricani — 
campioană orășenească
După dispute pasionante la care 

au fost angrenate 8 echipe pentru 
cucerirea titlului de campioană o- 
rfișenească și deci a dreptului de 
participare la Baraj pentru cam
pionatul regional, echipa minerilor 
din Uricani a reușit să realizeze do
rința suporterilor săi cîștigînd de
tașat ediția actualului campionat.

Hideg Bazil. EI nu juca riș
ca. Se postase lîngă funicu
lar și supraveghea atent in
trarea cupelor pe macazul 
care le dădea direcția spre 
banda de încărcare. Nu se 
putea să nu observe cum șina 
de conducere se mișca u- 
neori amenințător sub greu
tatea cupelor și instinctul de 
apărare îl înghiontea să se 
retragă, din cînd în cind, câte 
un pas înapoi.

— Ce zici de calitatea lu
crării ?

— Ce să zic ? Mai trebuie 
strîns cile un șurub, mai În
tărită cite o consolă, mai co
rectată panta. Așa e Ia o in
stalație nouă...

mujic!
fost încredințate diferite funcții dă 
răspundere pe linie de partid, sin
dicală și de stat. în perioada IMS- 
1947 a lost secretar al comitetu
lui regional Huttedoara-Alba al 
P.C.R. La Conferința Națională a 
P.C.R. din 1945 a fost ales mettibru 
supleant al C5C. al P.C.R., iar ld 
Congresul VII (din 1955), membtUf 
al C.C. al P.C.R. Intre anii 1960- 
1965 a fost membru al Comisiei' 
Centrale de Revizie a C.C. al 
P.C.R.

In mișcarea sindicală, tovarășul 
Mihai Mujic a îndeplinit între anii 
1947-1949 funcția de președinte al 
Uniunii Sindicatelor Miniere, iar 
din 1949 pînă în I960, secretar al

C. de la ora 19 pînă tîrziu în noap
te. Era furios ca un tigru de Ben
gal și se aștepta doar, doar va prin
de vreo mișcare. Aș 1 Dacă te iei 
după gura lumii !

Și-a găsit, în schimb, soția la 
prietena ei stînd „turcește" și jucînd 
cărți, ca să treacă timpul pînă la 
venirea lui din șut. O dată ajuns 
acasă, soțul a scos cuțitul și l-a îm- 
plîntat în masă... cerîndu-i soției să 
mărturisească, dar ce ?! Din cauza 
certei care s-a iscat soția era înai
ntai să-și ia calabalîcul și să plece. 
Și de atunci, cele două Elene nu 
mai încap una de alta și pace 1 Fac 
ce fac și se uită urît. își fac semne 
„drăgăstoase" și-și aruncă vorbe 
„dulci". Ce-i drept e drept. Vino
vate sînt amîndouă. Elena Șortan, 
ca femeie în vîrstă ce este ar tre
bui să înțeleagă că nu-i șade bine 
să se compromită în ochii locata
rilor. Iar Elena Neamțu, ca femeie 
tînără și vrednică, dar prea păti
mașă și necontrolată, nu trebuie să 
calce strîmb în relațiile cu vecina. 
Este timpul să se termine circul 

născuți în 1952 și cei în 1953). Și 
cum participanții orașului Petro
șani au făcut parte din grupa a H-a 
(cei mai mici) cu toții au concurat 
în această serie.

Tînărul reprezentant al Văii Jiu
lui, Toth Zoltan de Ia Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani, a cîștigat 
primul loc în seria respectivă. Pri
mii doi clasați în cele două serii, la 
categoria cei mai mici, au partici
pat la un nou concurs în vederea 
desemnării campionului. Și aici el 
a făcut față cu succes cucerind 
primul loc în clasament

S. BÂLOl

Echipa Minerul Uricani, antre
nată de instructorul voluntar Vlad 
Ioan, a reușit să obțină acest suc
ces ca urmare a muncii depuse și a 
seriozității dovedite la antrena
mente, la care se mai poate adăuga 
și atenția acordată de conducerea 
biroului secției de fotbal, cît și a 
conducerii exploatării.

Asemenea dulci justificări 
nu puteau ieși decît din gu
ra unui maistru de Ia 
T.CJVLM. Și nu întâmplător; 
Tocmai șantierul T.C.MAf. 
Petroș. ni este constructorul 
funicularului și al altor in
stalații de la suprafață care 
alcătuiesc complexul Anlnoa- 
sa-sud. Poate exista o legă- 
lură între modul în care se 
folosește timpul de lucru și 
calitatea nesatisfăcătoare a 
unora dintre lucrările execu
tate, între jnodul de organi
zare a muticii și faptul că 
termenul de executare a a- 
numitor obiective e amînat 
și răsamînat î

Dacă se poate face această 
legătură seu nu, s-o spună 
tovarășii de le T.C.M.M. An 

cuvîntul!

C.C.S. In ultimii ani, ca membru 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generate a Sindicatelor, a conti
nuat să îndeplinească diferite 'uncțli 
In cadrul aparatului Consiliului Cen
tral al U,G.S,R. A fost ales, în mai 
multe legislaturi, deputat în Ma
ree Adunare Națională.

Pentru munca sa neobosită, plină 
de devotament, in slujba intereselor 
clasei muncitoare și ale poporu
lui nostru, tovarășul Mihăi Mujic 
a fost distins cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Amintirea tovarășului Mihai Mu
tic va rămîne vie în inimile noastre.

CONSILIUL CENTRAL AL
UNIUNII GENERALE A SINDICA

TELOR
COMITETUL ORĂȘENESC 

BUCUREȘTI AL PARTIDULUI 
comunist roman

ÎNSEMNARE 

7 SI J 
dintre cele două blocuri. Oare nu 
este mai frumoasă împăcarea ?

I. E. C. PAROȘENI
ANGAJEAZĂ IMEDIAT :

un proiectant sau desenator
Condiții de angajare conform H.C.M. 1 053/1960.

Informații suplimentare la serviciul organizarea muncii 
al Întreprinderii.

ÎNTREPRINDEREA I. C. I. L. SIMERIA
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ:

— UN ȘEF DEPOZIT BRlNZETUBJ la depozitul halelor 
piețH Petroșani.

Condiții: studii elementare; (fără antecedente)

Salarizarea t 200 lei pe lună.
Date suplimentare se pot da Ia sediul Fabricii de pro

duse lactate — Livezeni, telefon 1823 sau 1824.

ortniă m stnnciii
Preparat» cărtunehi Coroești 
(orașul Vulcan) angajează imediat

4 mecanici de focoimtiva cu aburi
Doritorii se vor adresa ia biroul 
personal al unit&fii menționate» 

Sînt acceptați și pensionarii

ANUNȚ
In xlua de 20 iunie a. c. se va fine în 

stafia C.F.R. Petroșani

EXAMEN DE ADMITERE PENTRU
ȘCOALA DE 6RADUL I. M ‘
ACARI, FRINARI, MANEVRANȚI

Se primesc numai bărbați absolvenți a 7 sau 8 clase 
elementare și în lipsă de asemenea candidați, se pot primi și 
cu 4 clase elementare, în vîrstă de 20—38 ani cu domiciliul 
stabil fn Petroșani, sau de pe o rază de 60 km din juru' 
orașului.

înscrierile se fac pînă in preziua examenului la stația 
Petroșani, unde se pot primi și informații suplimentare.

Pe durata școlii, elevii primesc o bursă lunară de 612 
tel, iar după absolvire vor primi uniforme gratuite și per
mise de călătorie gratuită pe C.F.R. pentru ei și familie.

0. C. L.
PIM IIMW

PETROȘANI

angajeazăs

— 1 merceolog principal, 
în condițiile prevăzute 
de H.G.M. 328|1987

— 1 dactitograî principal) 
în conformitate cu 
prevederile H. C. M. 
1603)1958.

Informații suplimentare 
la telefon 1329.
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I STILITÂȚILE DIN ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 6 (Agerpres). — Tri

misul special al agenției France 
Presse relatează că, în cursul di
mineții de marți, la Tel Aviv au 
avut loc numeroase alarme aeriene. 
Poțrivit știrilor parvenite de pe di
feritele fronturi, situația se pre
zenta în felul următor : la sud, în 
Peninsula Sinai, se pare că se des
fășoară o luptă a blindatelor; Re
giunea de Ia vest de - Gaza rămîne 
în* continuare tăiată de restul Sina- 
lului.

In regiunea Ierusalimului forțele 
izraeliene au ocupat o serie de po
ziții esențiale pentru desfășurarea 
operațiunilor. Căderea Latrun-ului, 
adaugă corespondentul A.F.B.,. con
stituie, de asemenea, un element 
important în această privință.

Pe frontul de nord-est forțele si
riene au luat inițiativa operațiunilor 
terestre în cursul dimineții, atacînd 
Shear Yashuv-ul. Totodată, ele au 
bombardat cu artilerie localitatea 
izraeliană Lahavot Habashan. Se a- 
nunță, pe de altă parte, că, practic, 
artileria siriană a deschis focul îm
potriva tuturor fermelor și așezări
lor izraeliene situate în imediata 
vecinătate a. frontierei, ca Rosb 
Pina, Hatzor, Einguev. Kfar Sold. 
Kfar Hanassi. Artileria și aviația 
izraeliană au ripostat și au bom
bardat pozițiile de unde pornea ti
rul sirian.

Mfflia pe Mm de Soez 
a îmetat

CAIRO 6 (Agerpres). — Postul 
de radio Cairo difuzat un co
municat al Comandamentului su
prem al forțelor armate ale R.A.U., 
în care se anunță încetarea navi
gației pe Canalul de Suez și se 
explică motivele ce au determinat 
închiderea Canalului de Suez. 
„Avînd în vedere intervenția gu
vernelor american și britanic în 
agresiunea militară izraeliană și 
protecția aeriană pe care acestea o 
oferă Izraelului de pe port-avi- 
oane, a fost necesar să se opreas
că în mod oficial navigația pe Ca
nalul de Suez", se spune în co
municat. Pe de altă parte — se a- 
rată în continuare, „raidurile iz
raeliene repetate împotriva navelor 
ce trec prin canal au impus, în ve
derea apărării securității acestei 
căi maritime vitale, degajarea sa de 
orice navă susceptibilă să devină o 
epavă și să împiedice, astfel, na
vigația pentru mult timp”.

*
TRIPOLI. Guvernul Libiei a de

clarat în seara de 5 iunie că Libia 
se consideră în stare de război de
fensiv împotriva Izraelului.

In declarația guvernului se arată 
că Libia își pune z toate capacită
țile sale in serviciul luptei.

★
€ IERUSALIM. Luptele fac ravagii 

pe străzile orașului Ierusalim, rela
tează agenția France Presse. Un 
comunicat oficial al armatei iorda- 
niene anunță că lzraelul a declan
șat marți un atac asupra sectorului 
iordanian al Ierusalimului.

In comunicatul dat publicității 
de comandamentul arab comun se 
șrată că „trupele izraeliene au re
luat azi ostilitățile cu o violentă 
Sporită împotriva Ierusalimului. 
Ele dispun de forțe de peste patru 
ori superioare celor de care dispu
nem noi în sectorul Ierusalimului. 
Armata izraeliană bombardează po
zițiile noastre cu avioane și artile
rie pe toată- lungimea frontului în 
acest sector. Aceste bombardamente- 
sînt îndreptate împotriva popu
lației pașnice din Ierusalim. Forțele 
arabe luptă contra inamicului corp 
la corp cu arme albe pe străzile Ie
rusalimului. Trupele noastre fac fa
ță cu curaj inamicului și masei de 
tancuri și avioane de care dispune 
acesta".

★
TEL AVIV. Potrivit unui comu

nicat difuzat la Tel Aviv, relatează 
agenția Reuter, „forțele izraeliene 
au capturat marți orașul iordanian 
Jenin". Postul de radio Tel Aviv a 

anunțat că localitatea Nebi 
Schmuel, importantă poziție care 
domină ruta Ierusalim — Tel Aviv. 
a fost, de asemnea, ocupată, precum 
și alte poziții iordaniene din re
giunea Ierusalimului.

Un purtător de cuvînt militar iz- 
raelian a anuntat, potrivit agenției 
France Presse, că trupele izrae
liene au cucerit localitatea iorda
niană Latroun, situată Ia frontiera 
izraeliano-iordaniană. Totodată, el a 
precizat că atacul lansat de tru
pele siriene asupra localității Shar 
Yashouv a fost respins.

*
AMMAN Forțele izraeliene au 

lansat un atac pe scară largă în re
giunea de nord a Ierusalimului, a 
declarat un purtător de cuvînt mi
litar al Iordaniei, relatează agen
ția Reuter. „Forțele noastre, a spus 
el, au respins inamicul, după ce 
i-au provocat pierderi grele. In par
tea de sud a Ierusalimului, forțele 
noastre s-au ciocnit cu inamicul, 
iar în prezent au loc lupte în par
tea de nord și de sud a Ierusalimu
lui". Potrivit declarației purtătoru
lui de cuvînt. în partea de nord a 
orașului, trupele izraeliene au lan
sat un atac pe scară largă în regiu
nea Jenin, folosind infanteria și u- 
nități blindate. „Forțele iordaniene 
au răspuns inamicului provocîndu-i 
pierderi grele", a arătat purtători •' 
de cuvînt.

¥
TEL AVIV. Agenția France Pres

se transmite ; Generalul Rabbin a 
făcut următoarea declarație asupra 
situației: „Forțele izraeliene au pă
truns în sectorul nord al Pe
ninsulei Sinai. O coloană a cuce
rit localitățile Rafah și El Arish și 
înaintează spre Abu Gela. O altă 
coloană a cucerit Khan Yunis și 
Direl Balab. Unitățile izraeliene 
au cucerit' Hadj el Hafir și au 
pătruns în fortificațiile de la Un- 
katif.

Forțele izraeliene au cuce
rit o serie de sate și po
ziții inamice în regiunea Ierusa
lim. Forțele aeriene izraeliene au 
dat lovituri foarte grele forțelor 
egiptene, siriene, iordaniene și ira
kiene. Forțele noastre aeriene de
țin în momentul de față o superiori
tatea aeriană în întreaga regiune".

¥
CAIRO. M.E.N. transmite un co

municat al comandamentului su
prem al forțelor armate ale R.A.U. 
difuzat de radio Cairo, în care se 
declară următoarele : „Statele Unite 
și Marea Britanie sînt asociate în 
agresiunea militară izraeliană în 
ceea ce privește operațiunile ae
riene. Intr-adevăr, s-a dovedit că 
un număr de port-avioane ameri
cane și britanice vin în ajutorul 
Izraelului".

„In ceea ce privește frontul e- 
giptean, continuă comunicatul, a- 
vioanele americane și britanice au 
furnizat o acoperire aeriană a Iz* 
raelului. In ceea ce privește fron- 

, tul iordanian, aceste avioane au 
luat parte activă împotriva forțelor 
iordaniene, fapt care a fost des
coperit de stațiile radar iordaniene".

¥
TEL AVIV- „Orașul Gaza a fost 

acupat la ora 12,45, ora locală, de 
forțele izraeliene", a anunțat un 
purtător de cuvînt al Izraelului. Ar
mata izraeliană a ocupat în ace
lași timp localitatea Bir Lachtan, 
situată la sud-est de El Arish din 
Sinai, a adăugat el. O dată cu ocu
parea orașului Gaza, marea parte 
a forțelor arabe palestiniene, con
duse de Ahmed Shoukeiri, au fost 
luate prizoniere de către trupele 
izraeliene.

¥
BEIRUT. După cum anunță agen

ția M.E.N., in fata ambasadei S.U.A. 
din Beirut a avut Ioc o puternică 
manifestație de protest. Mulțimea a 
incendiat clădirea ambasadei. Mem
brii ambasadei americane au deschis 
focul asupra demonstranților, care 
au răspuns cu focuri de arme. For
țele de ordine care asigură paza 
ambasadei nu au putut opri pe de
monstranți și a fost necesară in 

tervenția unităților armatei liba
neze.

★
CAIRO. Președintele Nasser a 

adresat marți dimineața mesaje re
gilor Arabiei Saudite și Libiei, e- 
mirului Kuweitului și președinților 
Irakului, Algeriei, Siriei și -Liba
nului „informîndu-i despre inter
venția militară aeriană anglo-ame- 
ricană avind ca scop sprijinirea a- 
gresiunii izraeliene" — anunță pos
tul de radio Cairo. „A fost dove
dit incontestabil că o asemenea in
tervenție s-a produs pe fronturile 
iordanian și egiptean" declară pre
ședintele Nasser în aceste mesaje, 
cerînd statelor arabe să adopte o 
atitudine comună „în fața acestei 
evoluții periculoase în bătălia pe 
care o duc în prezent armatele 
arabe".

¥
TUNIS. In încheierea unei ședin

țe a Consiliului republicii, cea mai 
înaltă instanță a țării, întrunită în 
zjua de 5 iunie pentru a hotărî 
sprijinirea de către Tunisia a ță
rilor arabe, președintele Burghiba 
a declarat : „Armata noastră este 
pe picior de război, așteptînd ca 
frații noștri arabi să ne facă cu
noscute nevoile lor în oameni și 
materiale...".

¥
TUNIS. Președintele Tunisiei, Ha- 

bib Burghiba, a anunțat într-o cu- 
vîntare ținută luni seara la postul 
de televizune din Tunis că „toate 
forțele armate tunisiene sînt în 
stare de alarmă, Tunisia fiind gata 
să trimită cît de curînd pe frontul 
din Orientul Mijlociu toate avi
oanele și trupele de care dis
pune".

¥
DAMASC. Potrivit unui comuni

cat difuzat de postul de radio Da
masc, „marți dimineața au reînceput 
ostilitățile pe tot frontul sirlano- 
izraelian. Artileria siriană bom
bardează pozițiile defensive ale Iz
raelului", relatează agenția France 
PreSse.

¥
BAGDAD. Postul de radio Bag

dad anunță că „forțele irakiene au 
pătruns adine pe teritoriul Izrae
lului, anihllînd pozițiile inamicu
lui".

¥
CAIRO. Postul de radio Cairo a- 

nunță că trupele blindate egiptene 
au trecut la contraatac în regiu
nea Sinai și au pătruns pe terito
riul Izraelului, după ce au respins 
un atac izraelian la sud de locali
tatea El Kuntila.

„Forțele noastre au respins ata
cul și înaintează în Izrael, dis- 
trugînd toate pozițiile inamice", 
se arată intr-un comunicat al co
mandamentului forțelor armate ale 
R.A.U. difuzat de postul de ra
dio Cairo.

KHARTUM. Potrivit agenției Fran
ce Presse, Sudanul a declarat răz
boi Izraelului. La Khartum a fost 
decretată starea de urgență.

¥
ALGER. Guvernul algerian a ho- 

tărît să sisteze livrările de petrol 
către Statele Unite și Marea Bri
tanie ca urmare a intervenției lor 
în conflictul arabo-izraelian, anunță 
un comunicat al Președinției Con
siliului de Miniștri al Algeriei, in
formează agenția France Presse.

Toate societățile engleze și ame
ricane din Algeria au fost trecute 
sub controlul statului.

* I
CAIRO 6 (Agerpres). — Agenția 

France Presse a anunțat, citind 
postul de radio Cairo, că R.A.U. a I 
rupt relațiile diplomatice cu S.U.A.

DAMASC 6 (Agerpres). Agenția 
France Presse, citind postul de ra
dio Damasc, anunță că Siria a rupt 
marți relațiile diplomatice cu Sta
tele Unite și cu Marea Britanie. x

ALGER 6 (Agerpres). — Agenția 
France Presse, citind postul de ra
dio Alger, anunță că Algeria a rupt 
relațiile diplomatice cu Statele 
Unite ale Atnericii.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in Japonia

TOKIO 6. — Trimisul special 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Marți, ministrul de externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și so
ția, au fost primiți Ia Palatul im
perial din Tokio de Majestățile 
Lor Imperiale, împăratul Hirohito 
și împărăteasa Japoniei. A fost de 
față ambasadorul României la To
kio, Ion Datcu.

Cu acest prilej, între Majestățile 
Lor Imperiale și ministrul de ex
terne al României a avut loc o 
convorbire cordială, cu privire la 
relațiile dintre cele două țări și 
la unele probleme ale situației in
ternaționale.

Tot marți, Corneliu Mănescu și 
persoanele care-1 însoțesc au făcut 
o vizită la uzinele Canon din To
kio, care produc aparatură optică.

Seara, ministrul de externe ro
mân, Corneliu Mănescu, a oferit

Delegația de partid și guvernamentală 
a R.P. Bulgaria a părăsit Belgradul r

BELGRAD 6 (Agerpres). — Marți 
seara s-a încheiat vizita oficială a 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jivkov, în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

In cursul zilei au avut loc con
vorbiri între delegația iugoslavă, 
condusă de Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele R.S.F. Iu
goslavia, și delegația bulgară, con
dusă de Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.G. Bulgar, președintele

„O sfidare la adresa
poporului vietnamez"

HANOI 6 (Agerpres). — Postul 
de radio Eliberarea a făcut cu
noscut într-un comentariu că tru
pele australiene participante la 
agresiunea din Vietnamul de sud 
au folosit bombe cu gaze toxice 
în luptele din diversele regiuni 
ale provinciei sud-vietnameze Ba 
Ria. „Acestea constituie adevărate 
crime, a menționat postul de ra
dio. Ele constituie totodată o sfi
dare la adresa poporului vietna
mez și a opiniei publice mondiale".

Postul de radio Eliberarea a a- 
dăugat că, pe lingă trimiterea de 
mercenari în Vietnamul de sud, 
autoritățile australiene au trimis 
și o escadrilă de avioane pentru 
a bombarda satele și orașele din 
Vietnamul de sud. „In prezent, 
subliniază comentariul postului de

GRECIA

Recunoașteri oficiale
ATENA 6 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută presei luni seara, 
ministrul de interne al Greciei, 
Stilianos Patakos, a recunoscut, 
pentru prima oară, că de la lovi
tura de stat militară din 21 apri
lie în Grecia au fost arestate peste 
10 000 de persoane. El a precizat 
că numărul deputaților greci ares-Declarația C.C. al

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Consiliul Organizației Statelor A1 
mericane a hotărît convocarea u- 
nei conferințe consultative a mi
niștrilor de externe din țările 
membre ale O.S.A. pentru a exa
mina pretinsa „intervenție" a Cu
bei în treburile interne ale Ve- 
nezuelei. S-a hotărît crearea unui 
comitet special, care va stabili lo
cul și data conferinței.' Agenția 
Associated Press scrie că, după 
toate probabilitățile, conferința va 
avea loc la Washington. 

un dineu în onoarea ministrului de 
externe al Japoniei, Takeo Miki.

In toastul rostit cu acest prilej, 
mulțumind pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat în timpul vizi
tei în Japonia, ministrul de externe 
român a subliniat că atît vizita 
sa în Japonia, cît și convorbirile 
avute cu oamenii politici și oa
menii de afaceri japonezi, au de
monstrat dorința comună de a ex
tinde cooperarea româno-japoneză.

La rîndul său, ministrul de ex
terne al Japoniei, Takeo Miki, a 
exprimat speranța că vizita minis
trului de externe român va da,un 
nou impuls dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări. Ministrul ‘ja
ponez a precizat că țara sa a avut 
întotdeauna un adînc respect ppn- 
tru inițiativele diplomatice active 
întreprinse de guvernul român,

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

La încheierea convorbirilor a fost 
dat publicității un comunicat co
mun, în care se scoate în evidență 
evoluția favorabilă a relațiilor bi
laterale, dezvoltarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifi.ce dintre 
cele două țări, precum și spori
rea continuă a volumului schimbu
rilor de mărfuri bulgaro-iugoslave.

Delegația de partid și guverna-: 
mentală a R. P. Bulgaria a părăsit 
marți Belgradul, înapoindu-se la 
Sofia. 4 

radio, avioanele australiene folo
sesc bombe cu gaze pentru masa
crarea populației din sudul țării".

Conferință africană 
la nivel înalf

KAMPALA 6 (Agerpres). «- In 
clădirea Adunării Naționale a U- 
gandei au început lucrările unei 
conferințe la nivel înalt, la care 
participă Jomo Kennyatta, preșe
dintele Kenyei, Milton Obote, pre
ședintele Ugandei, și Julius Nye- 
rere, președintele Tanzaniei. Cei 
trei șefi de state vor examina și 
vor adopta în forma sa definitivă 
un proiect de tratat cu privire la 
colaborarea dintre aceste state a- 
fricane.

tați se cifrează la aproximativ 50. 
Unii dintre aceștia, a menționat i 
ministrul de interne, se află încă 
sub stare de arest la siguranța ge
nerală, iar alții se află sub supra
veghere Ia domiciliu. Patakos» a re
levat că Manolis Glezos și Leorii- 
das Kirkos se află sub stare de 
arest la Atena.P.C. din Cuba

•
Intr-o recentă declarație, Comi

tetul Central al Partidului Cornu- 
mist din Cuba a dezmințit infor
mațiile și speculațiile legate de 
așa-zisa prezență în Venezuela a 
trei cubanezi, care ar fi ajutat la 
întoarcerea în această țară a unui 
grup de opt revoluționari venezue- 
lieni. In declarație s-a arătat că 
aceste calomnii „urmăresc să de
clanșeze o campanie isterică de 
violență, agresiune și război" și șă 
justifice, eventual, noi acțiuni a- 
gresive împotriva Cubei.
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