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BILANȚ DUPĂ ȘAPTE LUNI

Rodul întrecerii minerilor din 
bazin după primele șapte luni ale 
anului e demn de relevat : depășirea 
de plan se ridică la 27 714 tone căr
bune ; în ordinea contribuției, me
rită a fi evidențiate colectivele mi
nelor Lupeni (+ 26 865 tone), Uri
cani (4- 7 800 tone).

Dar, prbolema asupra căreia dorim 
să reflectăm este : In ce măsură au 
contribuit rezultatele lunii iulie la 
bilanțul de la începutul anului ? E o 
contribuție foarte... săracă : abia 73 
tone. In lun-a ce a trecut au 
obținut depășiri mai substan
țiale doar minerii din Lupeni — cu 
4 839 
tone; 
tone,- 
adică
nînoasa

cîte 2 347, 2 357, 1 034, respectiv,
1108 tone. Slab !

La calitate spre bine 
doar cu o zecime

Față de decada precedentă, conți
nutul de cenușă a cărbunelui brut a 
scăzut doar cu o.... zecime. Adică 
s-au realizat 35,6 puncte față de 
34.7 puncte norma admisă, deci di
ferența e de 0,9 puncte față de 1 
punct cît a fost în 
din iulie.

Felicitări minelor 
trila care au redus
șist al producției extrase cu cîte 3,7, 
respectiv, 2 puncte față de norma 
admisă. Se apropie de „limită" și 
minele Lonea (+ 0,2 puncte), Lu
peni (+ 0,7 puncte). In schimb, la

decada a doua

Paroșeni și Pe- 
conținutul de

tone, din Uricani — cu 1 023 
din Paroșeni — cu 1 020 

celelalte colective miniere, 
Lonea, Petrila, Dîlja și A- 

au rămmetri în urmă de
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PE EXPLOATĂRI
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Vulcan, Aninoasa și Dîlja calitatea 
e încă „o problemă".

De ce doar la 
lucrările geologice ?

Planul de investiții pe C.G.V.J. e 
depășit cu 28 m 1. Da, dar numai 
pe seama lucrărilor geologice — ca
pitol la care în luna iulie s-a ob
ținut o depășire de 75 m 1, depă
șire reali'zatA la Bărbăteni, Petri
la și Lonea. La luciările miniere, 
în schimb, situația e mai puțin îm
bucurătoare, existînd o rămînere în 
urmă de 47 m 1. De ce ? Pentru că 
în timp ce minele Petrila, Dîlja, 
Vulcan și Lupeni au depășiri de 
cite 24, 21, 6 și, respectiv, 5 m 1, 
Uricaniul a rămas în urmă cu 70 
m 1.

E. M. Lupeni 
E. M. Uricani
E. M. Vulcan

PE SECTOARE 
Sectorul I Paroșeni 
Sectorul VIII Lupeni 
Sectorul II Vulcan

114,5%
114 %
109 %

Un drum presărat 
cu frumuseți

Zi de vară. Soarele s-a ridicat 
deasupra orizontului anunțînd timp 
frumos. Din inițiativa comitetului 
U.T.C. de la școala nr. 4 Petroșani, 
21 de elevi s-au urcat în autocar, 
plecînd într-o excursie prin țară. 
După multe ore de drum, excursio
niștii fac primul popas în- Sibiu, 
oraș impunător ca arhitectonică și 
peisaje rustice, important centru 
turistic. Elevii vizitează muzeul de 
artă Bruchenthal. Majoritatea sînt 
atrași de picturile și sculpturile 
expuse aici. Urmează apoi o călă
torie pe meleagurile fâgărășene și 
brașovene, spre tînărul oraș Ghe- 
orghe Gheorghiu-Dej, de unde se 
face intrarea în Bacău. Construc
ții moderne, purtînd amprenta sîr- 
guinței și hărniciei oamenilor, tre
zesc în ei puternice sentimente 
de mîndrie. Profesorii Kiss Gheor- 
ghe și Mleziva Ecaterina, însoțito
rii elevilor, îi anunță că vor face 
un popas de cîteva ore pentru a 
vizita monumentele istorice. De la 
Roman au plecat spre Mircești, 
leagănul copilăriei vestitului bard 
Vasile Alecsandri. Cutreierînd prin 

. poiana împresurată cu flori, elevii 
și-au adus aminte de scrisul poe
tului moldovean. Boier Gabriela, 
Morar Cornel și Panek Alice, au 
repetat chiar cîteva versuri învăța
te în școală.

Bătrînul Iași i-a întîmpinat tine
rește pe excursioniști : peluze cu 
flori multicolore, cvartale noi — 
Nicolina si Socola — de-o inegala
bilă frumusețe. Vizita întreprinsă 
la Palatul Culturii, le-a prilejuit 
oaspeților o cunoașterea apropiată a 
realizărilor științei și artei românești. 
Și-au amintit de fosta mahala a 
Ieșilor, de bojdeuca din Țicău, 

întîlneau adesea cei doi 
Ion Creangă și Mihail E- 
Fosta cetate de scaun
a fost iarăși

a
o revelați- 
Jiului. Aici 
tranșpprtîn- 
în trecut, 
părea că

unde se 
prieteni, 
ainescu.

Moldovei
pentru elevii din Valea 
emoțiile s-au înzecit, 
du-și fiecare imaginea 
Priveau cu toții și li se
aud răsunînd pe lespezile de piatră 
pașii energici ai lui Ștefan cel 
Mare. Itinerariui excursiei a con
tinuat spre Piatra Neamț. Autoca

cotidia N

rrl s-a oprit Ja Humulești, satul 
în care s-a născut acel neîntrecut 
povestitor — Ion Creangă.

La întoarcere, autocarul a trecut 
prin ținuturile Ardealului. La Alba- 
Iulia, elevii au vizitat închisoarea 
in care au fost schingiuiti Horia, 
Cloșca și Crișan.

După 9 zile de excursie prin lo
curile cele mai pitorești ale țării 
noastre, elevii din clasele 1II-VIII 
de la Școala nr. 2 și 4 s-au reîntors 
acasă cu amintirea lor de neșțers. 
Excursia a fost utilă dînd prilej 
fiecărui elev să-și întregească cu
noștințele învățate în școală.

C. VALERIU
(după o corespondență de la 

Natalia Furdui)

Banca Națională a Republicii 
Socialiste România va pune în cir
culație, începînd de la data de 7 
august 1967, un nou bilet de bancă 
de 25 lei imprimat cu denumirea 
statului „Republica Socialistă Ro
mânia".

In conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 25 lei, 
care este imprimat cu vechea de
numire a statului „Republica Popu
lară Rpmână", va continua să aibă 
deplină putere circulatorie, para
lel cu noul bilet de bancă de 25. 
lei.

Noul bilet de bancă de 25 de

lei este imprimat 
avînd filigran în 
treaga suprafață a hîrtiei. Culoa
rea predominantă a biletului este- 
oliv închis cu maro și are 
mat pe față portretul lui 
Vladimirescu, denumirea • 
emitente „Banca Națională 
publicii Socialiste România", ste
ma țării, valoarea biletului, numă
rul de serie, numărul 
ianul emisiunii „1966", 
so denumirea statului 
Socialistă România", o

1
Combinatul siderurgic 
și valoarea biletului.

pe hîrtie albă, 
zig-zag pe ..în-.

impri-- 
Tudor 
băncii i 
a Re-

de ordine, 
iar pe ver-
„ Republica 
vedere din 
HunedoaraUNELE PROBLEME ALEASISTENȚEI MEDICALEÎN VALEA JIULUI

Partidul 
nifestă o 
sănătatea 
Valea jiului în ultimii ani

și guvernul nostru ma- 
grijă deosebită pentru 
oamenilor muncii. In 

asis
tența medicală a cunoscut o 
largă dezvoltare. La Petrila s-a 
înființat un spital, s-a amenajat 
policlinica, centrul stomatologic, 
s-a mărit capacitatea de spitali
zare a maternității din Lupeni, 
iar la Petroșani s-a repartizat încă 
un local pentru dezvoltarea ma
ternității. In prezent orașul Petro- 

/ \

Indicatoare care 
prea indicanu

■ ATe-am obișnuit să consem
năm apariția, uneori chiar pes
te noapte, a tot felul de lu
cruri care, sub raportul utili
tății imediate, sînt destinate 
să ne facă viața mai ușoară, 
mai frumoasă.

Apariția acestor elemente 
noi în ritmul cotidian aduce 
o serie de binefaceri unui 
mare număr din semenii noș
tri.

In cele mai multe dintre 
cazuri lucrurile se petrec așa 
și asta însemnează că inves
tiția spirituală se rambursea
ză cu semn pozitiv.

Dar se mai întîmplă si alt
fel.

La începutul acestui sezon 
turistic am salutat cu toții a- 
pariția unor panouri pe mar
ginea șoselelor noastre. O me
todă civilizată de a recoman
da celor ce sosesc pentru pri
ma oară pe aceste meleaguri 
frumusețile naturale ale re
giunii, vestigiile culturii stră
vechi și, în ultimă instanță, 
unități de deservire de primă 
necesitate.

Sosește așadar turistul (sau 
vilegiaturistul dacă vreți) cu

mijlocul de locomoție propriu 
în urbea noastră și la poarta 
acesteia îl întîmpirlă un panou 
binevoitor pe care stă scris 
cu litere- de-o șchioapă: „AU- 
TOSERVICE“, Nici mai mult, 
nici mai puțin ! La intrarea în 
orașul Lupeni citim pe un pa
nou cu o suprafață respecta
bilă că la restaurantul „Cina" 
se pot servi tot felul de spe
cialități culinare (o reclama 
cît se poate de tentantă).

Dar...
Pe aceste panouri ca și pe 

toate celelalte care se găsesc 
mai la toate intrările în loca
litățile de pe Valea noastră, 
nu se spune un cuvințel des
pre ceea ce e mai important 
de știut: unde sînt amplasa
te aceste unități ? Pe ce stra
dă ? La ce distanță ?

Credem că o mică hartă 
schematică intr-un colț al fie
cărui panou, Cu indicarea stră
zilor pe care călătorul poate 
ajunge mai repede la punctul 
dorit ar fi făcut cu adevărat 
un lucru util.

Poate în viitor...

șani dispune de 1281 paturi, adi
că 8,55 paturi la mia de locuitori. 
Tot la 739 de locuitori revine un 
medic. A crescut accesibilitatea 
populației Ia asistența medicală, 
prin repartizarea teritorială judi
cioasă a circumscripțiilor urbane 
și prin amplasarea dispensarelor 
medicale în întreprinderi cum sînt 
de exemplu la E. M. Dîlja, Lu
peni, Petrila. Natalitatea a crescut 
la 14,7 la . sută,, ,iar, mortalitatea 
generală a scăzut sub media de 6 
la sută.

Cu toate acestea însă în acti
vitatea personalului sanitar, pri
vind asistența medicală în -Valea 
Jiului se măi manifestă neajun
suri, care trebuie grabnic lichidate.

In unele unități sanitare: cum sînt 
circumscripția teritorială Vulcan, 
dispensarele T.B.C. Lupeni gospo
dărirea bazei materiale lasă muit 
de dorit, incompatibile cu noțiu
nea de unitate sanitară. Dotarea 
cu mobilier, aparatură >și instru
mentar a unităților nu este-' egală 
între ambulator > și stațibMăr. A- 
ceasta' a condus ca în' unele- uni
tăți să se creeze stocuri supra- 
normative. La policlinica din Vul
can- se găsesc patru oftamoloscoa- 
pe și un coloscop nefolosite, la 
Petroșani un aparat pentru metabo
lism bazai și un Roentgen dentar 
nepus în fu-nctiune. Situații asemă
nătoare se mai găsesc și la labo
ratoarele sanitare care mai dețin 
aparatură nefolositâ. Lipsa de gos
podărire se mai manifestă și 
întreținerea 
te. Nu sînt 
zător și nu 
prim-ajutor
ceea ce dăunează 
urgență.

O altă anomalie care provoacă 
numeroase nemulțumiri în rîndul 
populației o constituie aglomera
țiile la consultații. Pe lîngă faptul 
că timpul de lucru nu este folosit 
judicios, conducerile unităților, 
secția sănătate a sfatului popular 
nu au acordat și nu au planificat 
concediile personalului medical în 
așa măsură ca oricînd dispensa
rele, diferitele servicii să

în 
autosalvărilor existen- 

întrebuințate corespun- 
sînt dotate cu truse de 
și personal medical 

asistenței de

CONSEMNAM «AVIZAM 
DEZAPROBAM

în ofsaid
Există în Lupeni, între 

blocurile O 61 și D 61 
de pe Aleea Trandafiri
lor, o porțiune de spa
țiu verde înconjurată de 
flori policrome, cu gri
jă aduse, sădite și în
grijite de unii locatari 
— mari iubitori de fru
mos. Dar, cum nu există 
pădure fără uscături, nu 
toți locatarii de pe Alee 
respectă munca acestor 
oameni pasionați. La în
ceput — 
spații de 
copii — 
micuților
șească măiestria sporti
vă pe acest „teren" im
provizat. De la un timp 
însă „antrenorii amatori 
ai 
rat 
să 
iar
vor depăși stagiul ju-

din lipsa unor 
joacă pentru 

li s-au permis 
să-și desăvît-

acestora au conside 
că e mai „interesant" 
ia ei locul copiilor, 
pe micufi, pînă ce

nioratului să-i reprofile
ze în... spectatori. Ast
fel că, acum, copiii 
pe Alee asistă „de 
tușă" la „dispute" 
dîrjite de volei sau 
bal ale „seniorilor" 
de drept, ci fără nici o 
încuviințare) Stan Iancu, 
Boștinaru Marin, Malcoci 
Vasile, împreună 
(iile. Oare, cînd 
terveni „arbitrul" 
locatarilor) să 
sfîrșitul acestor meciuri 
contraindicate ?

(Continuare in pag. a

M. 
F.

O. 
NICU

Vulcanul zilelor noastre își înnoiește necontenit 
fața prin noile blocuri ridicate. Microraionul 
„Corcești", c-uprinzind blocuri înalte cu 9 etaje, 
construite în ultimii doi ani (în fotografie) e măr

turia cea mai grăitoare în acest sens

fie asi-

T. KARPATIAN

cu so- 
va in- 
(opinia 
fluiere

eu conduc 1

(Continuare în pag. a 3-a]

La unitatea 
„Tutungerie" din Petrila 
(lingă ștrand) cu munca 
de deservire civilizată 
plină de solicitudine și 
înțelegere față de om a



2 STEAGUL ROȘU

CADRAN teliiiico-ecoiioiniv
Cu dotarea 
actuală, cu 
cheltuieli 
materiale 
mai mici, 
abatajele 
pot produce 
mai mult

Caracteristicile
ză căni în tulii i din bazin...

Am dori să începem prezenta ple
doarie pentru perfecționarea tehno
logiei în minele bazinului cu cî- 
teva cansiderațiuni geologo-miniere 
asupra zăcămintelor de cărbuni din 
minele noastre. Geajnorfologic, ba- 
xinul carbonifer Valea Jiului pre
zintă caracterele unei depresiuni 
intrantpntane cu aspect colinar. 
Structural, bazinul corespunde u- 
nui sHiclinal asimetric. Complexul 
sedimentar este dispus transgresiv 
*i discordant peste formațiunile 
cristaline cutate ca urmare a unor 
puternice frămîntări ce au avut loc 
în această zonă înaintea formării 
depozitelor sedimentare. Anoma
liilor de sedimentare li s-au adău
gat cele de natură tectonică. A- 
ceetee nu avut drept consecință 
ridicarea maselor cristaline și cu
tarea bazinului în sens longitudi
nal creînd în felul acesta un «În
clinai asimetric, cu flacurile uneori 
deversate. Din cauza condițiilor de 
sedimentare, variațiile de grosime 
ale stratului principal sînt foarte 
frecvente și accentuate. Ca urmare 
a sedimentării haotice a stratului 
principal, în special, în cărbune a- 
p*r uneori zone sterile, de grosimi 
apreciabile, care se mențin pe di
recție și înclinare pe distante de

\

...și metodele de exploatare 
ce le folosim

Strateta subțiri cu înclinare ma
rș s® exploatează în general cu a- 
bataje cu frontul în trepte răstur
nate, iar cele cu înclinare medie 
și mică cu abataje cu front lung 
pe înclinare. Stratul 5, în lentilele 
unde grosimea lui depășește 3—3,5 
m, se exploatează în felii cu fîșli 
orizontale direcționale sau trans
versale (abataje cameră) dacă în
clinarea este mare și în felii pe în
clinare cu abataje cu front lung în 
cazul cînd înclinarea este mică. 
Această din urmă condiție există 
în prezent numai la mina Lupeni. 
Din cauza aspectului lenticular, 
precum și din cauza intercalațiilor 
numeroasa din zona culcușului, 
straiul 3 (principal) ar putea fi ex
ploatat în felii pe' înclinare numai 
prin abandonarea unor porțiuni 
c«ea ce ar însemna pierderi de re
zerva și totodată pericol de foc. 
De aceea, această metodă încercată 
î® trecut la mina Lupeni, nu mai 
eete aplicata în prezent.

Abataj, cameră . 62,3
Abataj, lrontalo orizontala (ilratul 3) 13,5 %
Abataje cu front lung în felii pa îndlnor» (stratul 5) 8,1 %
Abataj® cu front lung pa înclinare (strateta subțiri) 8,4 jj
Abataje cu frontul In trepte răsturnate 8,1 K’
Abataje cu front scurt pe înclinare 0,6%

Drum u 1 per
f e c j i on ă r i i
f ehno 1 o g i e i :
DE LA ABATA-
JELE CAMERA —
LA ABATAJELE FRONTALE

zeci de metri. Alteori apar apofize 
orientate de obicei paralel sau a> 
proape paralel cu stratul. Alături 
de faliile de mare amplitudine ca
re fractioneeză bazinul în cîmpuri 
miniere și în blocuri tectonice, mai 
există și un număr apreciabil de 
sărituri transversale sau diagonale.

Cărbunii de Valea Jiului sînt 
huile. In ansamblul lor, huilele din 
estul bazinului fac parte din ca
tegoria huilelor cu flacără lungă și 
de gaz, țar cele din vestul bazinu
lui din categoria huilelor de gaz.

In concluzie condițiile grele de 
zăcămint ca, abaterile deosebit de 
pronunțate de la aspectul strati
form al stratului principal, gradul 
de teetonizare a straielor subțirj, 
inegala dezvoltare de la un bloc 
tectonic la altul a diferitelor slra- 
te și denivelările important® dintre 
lucrări generată de exploatarea pre
ferențială practicată în trecut, tă
ria cărbunelui și prezenta, în spe
cial, în stratul principal, a inter- 
calatiilor sterile și a incluziunilor 
de siderită și pronunțata înclinare 
șpre autoaprlndere a cărbunilor, 
au determinat utilizarea în minele 
din Valea Jiului a unei întregi ga
me de metode de exploatare.

In cadrul feliilor orizontale, în 
stratul 3 se lucrează cu abataje ca
meră direcționale sau transversale 
precum Și cu abataje cu front lung 
transversal cu avansare direcțio
nală, Acesta din urmă cere un 
volum mai mare de pregătiri și de 
aceea se folosește numai în lenti
lele sau porțiunile de lentilă mai 
bine dezvoltate.

In prezent se experimentează la 
mina Lonea o nouă metodă de ex
ploatare în felii orizontale descen
dente cu surpare totală sub tavan 
elastic, abataj frontal cu un singur 
preabataj pe feiie plasat alternativ 
la culcuș-coperiș, în zonele unde 
lentilele stratului 3 sînt mai puțin 
dezvoltate sau chiar la extremită
țile acestora unde erau aplicate in 
exclusivitate abatajele cameră,

Ponderea producției obținute in 
anul 1966 prin fiecare din metodei, 
de exploatare folosita, este urata- 
tooraa:

Pin cifrele de mai sus rezultă 
că cea. 84 la șută din producția 
bazinului se realizează din stratele 
groase și că rolul principal îl au 
abatajele cameră (62,3 la sută). 
Producția extrasă din abatajele oa
re lucrează su-b tavan artificial — 
lucru necunoscut în multe bazine 
carbonifere din lume — este de 80 
la sută din totalul producției rea
lizată.

Ce indică 
dinamica 

productivi
tății ?

Analizînd evoluția principalului 
indicator — productivitatea muncii 
în abataj pe perioada 1957— 
1967 (trimestrele I și II) pentru 
fiecare din metodele de exploatare 
folosite (primul tabel) se constată că:

Productivitatea cea mai mare s-a 
realizat în abatajele cameră pină 
în anul 1964 inclusiv (5,02 t/post), 
pentru ca începînd cu anul 1965 
realizările cele mai mari privind 
acest indicator să fie la abatajele 
frontale orizontale (6,43 t/ppst în 
trim. II 1967), cu toate că și-n a- 
batajele cameră creșterea produc
tivității muncii a continuat (5,62 în 
trim. II 1967). Cele mai slabe produc
tivități s-au înregistrat la abatajele 
cu front lung pe înclinare din «tra
tele subțiri (3,41 t/post în anul
1966 deși au crescut la 4,50 t/post 
în 1967 trim. II); însă dacă se ține 
seama de posibilități, cea mai sla
bă realizare în acest domeniu tre
buie considerată la abatajele fron
tale cu folii pe înclinare (3,8 t/post 
în 1966) a căror producție nu este 
de neglijat reprezentînd 8% djn pro
ducția totală a bazinului și 28 la 
sută din producția minei Lupeni. La 
creșterea productivității în abata
jele frontale cu felii pe înclinare 
•— în trimestrul I și II al anului
1967 — a contribuit și introducerea 
mașinilor de havat. Se constată că 
în trimestrul II al anului 1967 ran
damentul obtinut în abatajele fron
tale orizontale este cu 810 kg mai 
mare decît în abatajele cameră.

Analizînd aspectul concentrării 
producției oglindit prin producția 
medie zilnică pe abataj — se con
stată că producția medie zilnică din 
abatajele frontale orizontale este 
mult superioară abatajelor cameră 
— fiind de 3,45 ori mai mare în a- 
nul 1966, Avantajele concentrării 
producției Intr-un sector sau mină 
sînt multiple și tendința în toate 
țările cu minerit avansat este diri
jata spre realizarea unor mine de 
mare capacitate.

Experimentarea cu succes a noii 
metode de exploatare — abataje 
frontale CU un singur preabataj pe 
felie, în porțiuni de strat unde fna- 

inte se foloseau în exclusivitate a- 
batajele cameră, constituie, după 
părerea noastră, alături țle tavanul 
artificial elastic, începutul unei e- 
tape de modernizare a minelor din 
bazinul carbonifer Valea Jiului a 
cărui avantaj șe va oglindi ți prin 
înlocuirea în următorii ani a aba
tajelor cameră. înlocuirea abataje
lor cameră cu o tradiție de aproa
pe un secol nu se va putea face 
„peste noapte" si nici in decurs 
de 2—3 luni, ci în cîțiva ani. A- 
ceesta deoarece se cer create anu
mite condiții de ordin tehnic; li
chidarea denivelărilor din același 
btoc, verificarea capacității de 
transport a unor lucrări, dotarea 
cu echipament metalie de susținere 
etc, ÎN FORMA ACTUALĂ SAU 
EVOLUATĂ, VIITORUL VA FI AL 
ABATAJELOR FRONTALE!

Putem 
înlocui 

abatajele 
cameră !

Afirmația nu este pur teoretică, 
ci p urmare a analizei indicatori
lor practici obținuți la mina Lo- 
nea sectorul II în stratul 3, blo
cul IX unde se experimentează 
noua metodă. Mina Lonea a realizat 
o producție medie lunară pe aba
taj cameră în stratul 3 în anul 
1966 de cea. 2 000 tone, Cu noua 
metodă de exploatare (inclusiv 
pregătirea preabataj ului de felie) s-a 
realizat o producție de 4 000 t/ltină 
la un randament de peste 6 t/post 
(în aceleași condiții de zăcămint). 
Consumul de lemn de mină realizat 
în abatajele cameră pe primele 6 
luni ale anului 1967 a fost de 49 
m c/1 ooo ț, în timp ce cu rtoua me
todă de exploatare, pe acelaș in
terval de timp, a fost de cca. 8 
m c/1 000 t. Prin folosirea a- 
batajelor frontale în locul aba
tajelor cameră se va asigura o con
tinuitate a producției la un nivel 
scontat, eliminîndu-se perioadele 
de stagnare inerente în cazul aba
tajelor cameră atunci cînd se diri
jează presiunea sau se execută a- 
tacări de noi felii. Se eli
mină în totalitate aerajul par
tial (cu toate consecințele lui) 
îmbunătățind astfel condițiile de 
microclimat din abataj. Folosirea 
echipamentului metalic sub tavan 
elastic la susținere (cu stîlpi hi
draulici șir grinzi în consolă) va 
permite într-un viitor apropiat me
canizarea principalelor operații djn 
abataj. In concluzie, noua metodă 
de exploatare, trecînd astfel cu suc
ces „proba practică" poale fi ex. 
linsă.

înlocuirea abatajelor cameră cu 
abataje frontale se va face în mod 
treptat, gradat în timp și spațiu. 
De aceea considerăm că sînt ne
cesare a se lua unele măsuri prL 
vind ridicarea capacității de pro
ducție în continuare pînă ta înlo- 
cuirea totală sau aproape totală în 
abatajele cameră. In acesț sens un 
colectiv de ingineri din cadrul 
C.C.M H. Petroșani a întocmit, 13 
indicația conducerii C.C.V.J., o 
vastă lucrare: „Producție maximă 
din abataje cu metodele actuale și 
dotarea existentă". In această lu
crare s-au analizat în mod amănun
țit atît factorii de ordin tehnic 
(condiții de zăcămint si parametrii 
abatajelor) cît și de ordin organiza
toric, de salarizare calificare etc., 
pentru fiecare din metodele de ex
ploatare folosite în bazin cu actua
la dotare la nivel de abataj. In 
cele ce urmează vpm da 
recomandări privind creș
terea CAPACITĂȚII DE PRO
DUCȚIE A abatejelor came
ră

Cunoscut este că producția din- 
tr-un abataj cameră este în funcție 
de parametrii care stabilesc relația; 

(1) Q=S.V.N.G. (tone) (îh care ; Q— 
producția abatajului ; S= suprafa
ța frontului de lucru ; V — viteza 
de avansare a frontului; N — nu
mărul de fronturi și G — greuta
tea volummetrică din care se vede 
că singurul parametru variabil în
tr-un interval mai larg — este vi
teza de avansare),

Suprafața medie de atac a fron
tului folQgjtă în abatajele cameră 
se prezintă astfel : Pentru stratul 
3 profile sub 7,5 mp — 4,6 %, între 
7,5 — 10 mp 3,6% ; de la 10— 
13 mp — 11% ; între 13 și 15 mp 
21,8 și peste 15 mp— 59,2%. De re
marcat că singurele mine care fo
losesc profile de peste 15 m p in 
exclusivitate sînt minele Auinoasa 
și Vulcan. Neasigurarea profilului 
maxim este uneori urmarea unei 
împrejurări fortuite, de exemplu 
capetele lentilelor exploatate cu a- 
bataje frontale sau ultimele felii 
de pe vatra orizonturilor, variațiuni 
ale grosimii stratului etc.

In concluzie se recomandă pen
tru abatajele cameră să se asigure 
profilul maxim, în primă orientare 
de 4/4 m 1, urmînd ca în continua
re să se experimenteze camere cu 
dimensiuni mărite. Experimentarea 
camerelor de dimensiuni mărite va 
trebui să fie însoțită de măsură
tori de presiune cu ajutorul doze
lor de măsurare și de urmărirea 
statistică detaliată a* abatajelor, 
care să stabilească practic corelația 
dintre variația dimensiunilor profi
lului camerei, manifestările de pre
siune și consumul de lemn.

Rezerve 
ce se cer 

valorificate

Numărul de fronturi (aripi) ăl 
unui abataj influențează în mod di
rect proporțional producția din a- 
bataj. In aeeaață direcție s-a conș- , 
tatat că din totalul de 155 abataje 
70% lucrează intr-o singură aripă 
(109 abataje). Analizînd cauzele a- 
eestei situații s-a observat că 
75.0% din acestea nu au justificare. 
Plasarea în ambele aripi a abata
jelor cameră atunci cînd nu exis
tă motive temeinice care să îm
piedice această măsură, apare ast
fel ca o serioasă rezervă în ceea ce 
privește posibilitatea bazinului și e 
cazul să se treacă neîntârziat la 
folosirea acestei rezerve.

Creșterea substanțială a capaci
tății de producție pe abataj este 
determinată de viteza de avansare 
a liniei de front. Pe bazia analizei 
putem formula următoarele reco
mandări :

Folosirea explozivului în abata
jele unde tăierea cu ciocanul de 
abataj nu este justificată ; aplica
rea unei noi scheme de pușcare în 
abatajele cameră din stratul 3; 
extinderea schemelpr de pușcare 
folosite în stratul 5 la mina Pe- 
trila; creșterea exigenței la cons
truirea tavanului artificial și dirija
rea presiunii; experimentarea unui 
nou sistem de susținere ce permite 
mărirea timpului de armare la j,5- 
2 m (șub tavan artificial); orienta
rea judicioasă a găurilor de mină 
(pușcare) față de fețele de clivaj; 
folosirea unui buraj de calitate (u- 
miditate și compoziție) aplicat pe 
lungimea maximă posibilă de gau
ră ; artificierii și minerii șefi de 
formație să urmeze cursuri de ri
dicare a calificării privind tehnica 
pușcării ; să se monteze coloana 
de conducte pentru aer comprimat 
cît mai aproape de front, fortune 
scurte cu diametrul interior de ?8 
mm; organizarea planic-preventi- 
vă a reviziilor și întreținerii utila
jelor pneumatice ; reorganizarea ca- 
califiqării minerilor în scopul aco
peririi necesității create prin creș
terea numărului locurilor de mun
că (instrucția muncitorilor califi
cați în alte regiuni, chiar revenind 
la calificarea la locul de muncă).

Ing. VALER STANCIU
Ing. GHEORGHE MIHALACHF 

Centrul de cercetări miniere pentru 
huilă de pe lîngă C.C.V.J.
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O întrebare pe caniculă:

RĂCORESC...
RĂCORITOARELE ?

CONSEMNĂM • AVIZĂM 
DEZAPROBĂM

E cald ! Uneori căldura e toridă. 
Aliații noștri, în aceste zile cani
culare, nu pot fi decît frigiderul, 
gheața, dușul rece, perdelele lă
sate la geamuri. Și... răcoritoarele. 
Ce găsim la chioșcurile de răcori
toare, în zilele toride ?

Dacă cofetăriile, aprovizionate 
pentru sezonul estival destul de 
tune, au o înfățișare atrăgătoare 
nu același lucru îl putem afirma 
despre chioșcurile de răcoritoare 
Semăn» nd între ele ca două pică
turi de... citronadă, aceste unități 
sezoniere (și nu prea...) ale T. A.P.L.- 
ului duc lipsă toate — ca un fă
cut — de un sortiment bogat și 
variat de răcoritoare căutate. Nu 
avem pretenția să găsim ooca-cola 
sau mult renumita pepsy-cola. Dar 
sirop de zmeură, de vișine, de lă- 
mlie sau de portocale și de mure; 
citronadă, oranjadă, mazagran, 
bragă, sifon; sucuri, apă minerală 
și apă... simplă ; înghețată obișnui
tă, casată, parfe ar trebui să 
se găsească din abundență la toa
te aceste unități. Omul toropit de 
caniculă are neapărată nevoie de 
acestea. Și le vrea reci. Ne-am 
oanvinș de asta cu ocazia unui 
raid prin cîteva, asemenea unități 
Și parcă acum, în urma raidului 
sînteun tentați să dăm dreptate 
și atîtor „cârtitori" care se revol

ută că : „înghețată este dar nu cînd 
ceri", „gheața se topește înainte 
de a ajunge în aceste unități9 etc.

Ne-am convins că ambianța-n 
care se servesc răcoritoarele nu-i 
peste tot la nivelul cerințelor. 
Ne-am convins că la chioșcul de 
răcoritoare din gara Petroșani (in
stalat între niște mese acoperite, 
oricînd, cu resturi de... mici și cîr- 
năciori peste care zbîmîie muș
te!#) sticlele de sjrep se păstrează 
ia... soare. Ne-am edificat că la 
taraba ambulanță (postată zilnic 
în fața cofetăriei „Libertății" din 
Petroșani) păhărelul cu sirop cald

5

FRONDA NIMICULUI
Din cele 194 de dosare înregis

trate anul aeesta la cele două co
misii de împăciuire care funcțio
nează pe lingă Sfatul popular Pe
trila atn răsfoit cîteva pentru a 
căuta motivele care stau la baza 
reclamațlilor îndosariate aici. Fap
tul că piuă la 1 iulie 1967 au fost 
trimise, de la începutul anului, 45 
de dosare spre a se judecg la Tri
bunalul popular Petroșani, denotă 
că pe la comisiile de împăciuire; 
trec și litigii a căror rezolvare ne
cesită intervenția organelor jude
cătorești, a legii' Dar cele mai mul
te litigii sînt lichidate la comisia 
de împăciuire și ne întrebăm dacă 
ele nu pot fi evitate sau aplanate 
Chiar de către părțile „beligerante".

Prin definiție omul este o flintă 
activă ; inactivitatea îi repugnă. El 
trebuie să cheltuiască zilnic o a- 
numită cantitate de energie pentru 
realizarea echilibrului său interior. 
Imensa majoritate a oamenilor o 
face în scopuri productive. Există 
însă șl oameni care șe cheltuiesc 
în nimicuri, care au un fel de vo
luptate a insignifianței. Printre a- 
eeștia un loc aparte il ocupă „pro
cesomanul" Veșnic în conflict cil 
ceilalți, el este un frondeur al ni
micului : donchljoteasca luptă cu 
morile de vînt l-ar defini perfect 
dacă ..procesomanul" și-ar pune 
exsacerbatu-i simt justițiar în sluj
ba semenilor săi. Prin postura lui 
rizibilă ar fi un tip amuzant dacă 
n-ar abuza de timpul nostru, o se
rie întreagă de oameni trebuie să 
se ocupe de permanentele Juj plîn- 
geri șl aste înseamnă timp Parazi
tismul „procesomanului" este cro- 
nnfagiș, Demnă de scopuri mai 
înalte, perseverenta lui este pro
verbială, fste în stare, cum este 
carpi Ellsabetei Cujcea din Petri
la, să nu se împace decît atunci 
cînd noate depune o nouă reclam3* 
ție. învinuit, „procesomanul" nu 
se lasă pînă nu devine el acuzator. 

esțe golit în cel mare (cere nl se 
întinde malițios) doar pe... trei 
sferturi. Am observat, de aseme
nea, că la un alt chioșc ambulant 
(cel din fața magazinului cu auto
servire din Petroșani) rareori le 
poți răcori cît poftești (din cauză 
că nu întotdeauna e aprovizionat). 
In Lonea (la cofetăria „Carmen,") 
și-n Vulcan (la „Trandafirul") e 
plăcut, răcoare, curat, însă.,. La 
Lonea „instalațiile aferente", în 
care se păstrează, la rece, sticlele 
cu oranjadă sau înghețată, sînt a- 
șezate la vedere în mijlocul loca
lului, deformîndu-i aspectul este
tic. Și tot aici orarul cofetăriei 
este astfel întocmit (orele 12—20) 
incit — pe căldură — trebuie să 
aștepți eu sufletul la gură pînă vi
ne ora amiezii cînd se deschide. 
La Vulcan mu ți se oferă plăcerea 
de a te răcori decît cu... oranjadă. 
In rest, rar găsești altceva. In 
Petrila, lingă ștrand, chioșcul de 
răcoritoare, prin ceea ce-ți pune la 
dispoziție, nu te determină decît 
să cumperi de alături... fructe sau 
să-ți potolești setea eu ■ apă din 
cișmeaua ștrandului. Celălalt 
chioșc... răcoritor din Petrila (din 
apropierea clubului sindicalelor) 
vinde... bere (în picioare și... sub 
soare) și uneori cîte-un suc călduț.

...E cald. Caniculă. Și, pe o așa 
vreme, se bea mult ! Se consumă 
fel de fel de produse de la ghea
ță. Dar se pun, tot acum, și atâtea 
întrebări: De ce nu ni se dau ră
coritoare din plin ? Cînd vom găsi 
și alțe sortimente de răcoritoare 
reci ? De ce nu sîntem satisfăcuți 
de produsele răcoritoare pe eaFe le 
găsim ? De ce, uneori, deși solici
tăm ceva rece, ni se oferă ceva căl
duț ?

Numai conducerea T.A.P.L. Pe
troșani poate răspunde competent 
la aceste întrebări. Așteptăm.

V. T.

Astfel, vecinele din strada Digu
lui — Petrila, Gavrea Elisa hc-ta 
Vanievski luliana, Guler Veronica. 
Odvos Irm3 așteaptă cu febrilitate 
fiecare zl de luni pentru ca, pe 
rind reclamante și reclamate, 
să-și poată continua certurile zil
nice suh tutela autorității unei co
misii de împăciuire. Sînt ferm 
conviqse că astfel divergențele lor 
deplorabile capătă o oarecare im
portanță. Pentru că se vor luate în 
serios. Dacă nu li se acordă im
portanța pe care pretind c-o me
rită, sînt distruse. Așa cum In psi
hologia mitocanului există o supra -

PROGRAM DE RADIO
3 august

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineața; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-ruțier,- 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIO, 
JURNAL. Sport. Buletin mețeo-ru- 
tier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Țol 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,20 MOMENT POETIC; 8,25 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
RADIOMAGAZINUL ASCULTĂ
TOARELOR; 10,00 Pagini din ope
rete,- 10,10 Curs de limba germană; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cro
nica economică; 11,15 Pirad.! soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 12,00 Muzică ușoară; 12,15 
Din însemnările instructorului ar
tistic; 12,25 Cîntece și jocuri de pe 
întinsul patriei;x 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare; 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 Formalii 
de muzică ușoară; 14,35 Muzică u- 
șoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 15,20 Recital

(Urmare din pag. 1| 

fost investit un cetățean 
pe nume Csukodyi I, 
Dar acesta în lac să gă
sească cele mai utile rpe- 
tode și procedee CU ca
re să mulțumească cum
părătorii, uzează de im
politețe, jigniri, ofense, 
ridiculizează și azvîrle 
cu anateme în orice 
cumpărător. Acum cîteva 
zile, sollcitîndu-i-se ți
gări și refuzînd pentru 
că se... grăbea (era ora 
10,30) i-a tăiat-o scurt 
„îndrăznețului" care a 
cutezat să-i vorbească de 
orar (7—12; 17—20): „Să 
poruncești acasă la ti
ne (!), aici eu conduc! 
Noi i-am răspunde; Da
că nu știi să vopsești, 
nu te apuca să mîzgă- 
leșți. Mai ales că și jig
nești...

De profesie: 
soț

A fost căsătorit pînă 
acum de vreo 4—5 ori

(legitim sau nelegitim, 
pentru el nu contează). 
In prezent Timanovsch: 
Deziderig, lucrător la 
I.P.I.P. Llvezeni și do
miciliat în Petrila, str. 
Digului nr. 17, are doi 
capii gemeni cu ultima 
soție (și actuala, nelegi
timă) Pqpa Viorica. Se 
împăcau de minune pînă 
cînd, la popîcăria din 
Petrila, Dezo a cunos
cut-o pe Anișoara Che
lan din Cîmpia Turzii, 
căsătorită, venită în vi
zită Ia niște neamuri. Că 
s-au... plăcut o dovedeș
te ploaia de scrisori cu 
care-o asaltează P« <>a- 
tnica" din Cîmpia Tur
zii și ploaia de lovituri 
cu care o „tratează" pe 
Viorica — soția, Și-i 
spune să plece. Că el 
vrea să se căsătoreas
că (!) Iar ? Ciudată „me
serie" de soț! Un caz 
ieșit din comun, de care 
organele în drept ar tre
bui să se ocupe nițel, 
pentru a-1 lămuri (pe 
Timanovschi).

TELEVIZIUNE
2 august

18,00 Telecronica economică. Pe 
Motru ți pe Jiu.

18.30 Pentru copii: Ala-Bala: „Cu
pa de ciocolată".

ÎS,00 Clubul tinereții. De la bu-' 
nică la nepoată.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Televacanță. Emisiune muzi- 

cal-distractivă.
20.30 Cabinet medical Tv.
20,50 Orașe și orașe. Sighișoara și 

Oradea.
21,00 Avanpremiera.
21.15 Film artistic: Intrarea artiș

tilor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

licitație de manieră, de „savoir-vi- 
vre", de „bon-ton" în societate, tot 
astfel „procesomanul" pozează fn 
omul care n-ar fi în stare să supere 
pe nimeni, care mai dă și de la el 
numai să scape. Numai că o dată 
scăpat intră intr-o perioadă de dez
echilibru psihic pînă cînd găsește 
iarăși un punct de sprijin : un nou 
proces. Și chestiunea se repetă pî
nă la exasperare. Dar toate aces
tea înseamnă timp. Și cum timpul» 
așa cum spunea cineva, înseamnă 
bani, „pensionarele" comisiilor de 
împăciuire n-ar putea fi trase Ia 
răspundere pentru consumul para
zitar de bunuri materiale aparți
nând societății ? Ar fi timpul.

M. STOIAN

de operă Nicolae Florei; 15,50 Me
lodii populare interpretate de Vic
tor Udrea din Pucioasa; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,15 Cîntă trio Alpin și 
surorile Clark; 16,30 Valsuri și 
langouri; 16,50 Orchestra de muzi
că populară a Filarmonicii de stat 
din Oradea; 17,10 Muzică ușoară; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
RADIOS1MPOZION; 18,25 Muzică 
ușoară de Florin Bogardo și Ion 
Cristinoiu; 18,40 INCURSIUNE ÎN 
COTIDIAN; 19,00 Concert de me
lodii românești; 19,30 Sport; 19,40 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ. Cronica eco
nomică; 20,30 Soliști șl orchestre 
de muzică ușpară; 20,50 Program 
de cîntece și jocuri; 21,05 ANTENA 
TINERETULUI; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
22,15 Intîlnire cu jazz-ul; 22,45 
MOMENT POETIC; '23,00 Cîntece 
lirice; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin 
meteo-rutier; 2,02 Melodiile nopții 
(continuare,- 2,55—3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

îmbinare de fru
museți pe defi

leul Jiului

Unele probleme ale asistenței 
medicale în Valea JiuluiValea Jiului

(Urmare din pag. 1)

gurate cu personal corespunzător 
pentru asistența medicală și con
sultații. De multe ori programul 
de lucru al unităților nu este adus 
la cunoștința populației în raport 
cu schimbările ce survin pe par
curs. In unele unități personalul 
mediu sanitar începe serviciul la 
7, iar medicul vine Ia 10—11, în 
timp ce un număr mare de oameni 
stau și așteaptă ore în șir pentru 
ca să ajungă Ia consultații sau tra
tament. Se mai întîlnesc cazuri 
cînd unele cadre sanitare mani
festă dezinteres sau superficiali
tate privind primul ajutor. Bol
navul -*■ deși are dureri acute este 
purtat pe drumuri de la o unitate 
la alta. Așa de exemplu cetățea
nul P. S. din strada Independen
ței, bloc 19 Petroșani avînd un 
sindrom dureros a fost trimis la 
dispensarul E.M. Dîlja unde lucra, 
iar de aici la policlinică fără a i 
se acorda un prim ajutor medical.

Se întîlnesc cazuri cînd pentru, 
diferite analize bolnavul pierde 2 
și chiar 3 zile pe la diferite labo
ratoare. In această privință se 
constată o forțare a investigațiilor 
prip solicitarea unui număr mare 
de analize de rutină în detrimentul 
analizelor de finețe.

In rețeaua stomatologică se con
stată că lucrările de laborator sînt 
slab executate și op mari întâr
zieri provocând o serie de nemul

Liceul industrial minier
PETROȘANI

anunță ținerea
EXAMENULUI DE DIFERENȚA

Ia s
studiul materialelor

•w» desen tehnic
Pentru admiterea iu clasa a X-a, 

secția seral, specialitatea exploatări 
miniere»

Se primase absolvenți ai clasai a IX-a a li
ceului teoretic, secția serală, încadrați în pro
ducție într-o meserie din specialitatea exploatări 
miniere.

țumiri. Asistența stomatologică 
este canalizată mai mult spre ca
binetele cu plată, unde lucrările 
sînt calitativ mai bune și efectua
te în timp mai scurt.

Se manifestă, de asemenea, defi
ciențe Ia internarea bolnavilor în 
spitale. Policlinicile sînt ocolite, 
făcîndu-se internări direct*. Așa 
de exemplu, în trimestrul I lg 
secția interne Petroșani din 17? 
de internări numai 6p au țrpcuț 
prin policlinică, 22 internări fă- 
cîndu-se direct iar 86 prin gardă- 
Din totalul internărilor 51 pu ap 
avut nici bilete de internare, ne- 
putîndu-se constata cam și cing 
a făcut internarea.

Unele cadre sanitare acordă în
că prea ușor concediile de boală 
(1—3 zile) și aceasta în special 
după zilele de salarii.

In concluzie, rezultă că există 
multe aspecte negative în oe pri
vește asistența medicală în Valea 
Jiului. De aceea esțe necesar cg 
organizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., secția, sănătate a siatului 
popular să țină seama de indica
țiile primite cu ocazia controlului 
efectuat de organele regionale și 
locale de partid, organele sanitare 
și să ia de ■ urgență măsuri pen
tru înlăturarea grabnică a neajun
surilor din activitatea personalului 
.medjoo-sanitar, în vederea îmbu
nătățirii asistenței medicale îp 
Valea Jiului.
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Conferința Organizației 

latino-americane de solidaritate

de solidaritate

HAVANA 1. Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
Luni seara s-a deschis la Havana 
prima conferință a Organizației la
tino-americane
(OLAS), la care participă delega
ții ale Consiliilor Naționale de So
lidaritate din 27 de țări latino- 
americane. Sînt prezenți, de ase
menea, reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale: Consiliul 
Mondial al Păcii, F.S.M., F.M.T.D., 
O.I.Z., observatori din țările so
cialiste. Din România participă, în 
calitate de observator, o delegație 
condusă de Valter Roman, mem
bru al C.C. al P.C.R.

In cuvîntul de deschidere a lu
crărilor conferinței, Osvaldo Dor- 
ticos, președintele Republicii Cu
ba, s-a referit pe larg la situația 
politică, economică și socială din 
țările latino-americane, la luptă 
pe care o desfășoară popoarele a- 
cestor țări pentru libertate și in
dependență reală, împotriva oli
garhiei financiare, a regimurilor 
reacționare, precum și a domina
ției imperialismului american. EI 
a subliniat importanța conferinței 
O.L.A.S. și a arătat că participan
ții la lucrări sînt chemați să rea
lizeze o unitate revoluționară 
lupta lor ântiimperialistă.

în

Iti legătură cu vizita 
președintelui Franței în Canada
PARIS 1 (Agerpres). — Guvernul 

francez a dat publicității o decla
rație în legătură cu vizita preșe
dintelui Franței în Canada. Decla
rația explică împrejurările în care 
președintele de Gaulle a vizitat 
doar orașul Quebec, precum și Ex-

poziția internațională din Mont
real, fără să mai treacă prin capi
tala Canadei, Ottawa. Se arată că 
guvernul canadian și-a exprimat 
dezaprobarea față de unele decla
rații făcute de președintele de 
Gaulle la Quebec.

Recrutări de mercenari
în Belgia
NEW YORK 1 (Agerpres). — In

tr-o -comunicare transmisă secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
Justin Bomboko, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Congo 
(Kinshasa), i-a adus la cunoștință 
că, în prezent, în Belgia au loc re

Urmările 
cutremurului 
de la Caracas

cruțări de mercenari, creîndu-se 
astfel riscul unor noi înfruntări 
armate. In comunicare se precizea
ză că 20 de mercenari au părăsit 
deja Belgia, avînd bilete de avion 
emise de compania aeriană portu
gheză T.A.P., cu destinația Johan
nesburg, via Luanda.

Recrutările, a precizat Bomboko, 
sînt în legătură cu verdictul pro
nunțat de Curtea supremă algeria
nă referitor ia extrădarea lui Moi
se Chombe.

Declarația Ministerului 
Economiei Apelor 
al H. D. Vietnam

Minis- 
R. D. 
decla-

HANOI 1 (Agerpres). — 
terul Economiei Apelor al 
Vietnam a dat publicității o 
rație în care condamnă cu asprime
bombardamentele efectuate la 29 
iulie de avioanele americane asupra 
digului de pe rîul Cau, din dis
trictul Da Phuc, provincia Vinh 
Phuc.

Luptele din 
Vietnamul de sud

SAIGON 1 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au ata
cat un batalion de pușcași marini 
americani care declanșase în ulti
mele zile operațiuni în zona demi
litarizată. Este vorba de batalionul 
regimentului 9 american, situat la 
2 km sud-vest de tabăra de la Con 
Thien. Intr-un comunicat militar a- 
merican, citat de agenția Reuter, se 
anunță că batalionul a suferit mari 
pierderi în oameni, evaluate la pes
te 50 de morți și aproape 200 ră
niți.

Dezvăluirile 
unui ziarist grec

PRAGA 1 (Agerpres) — Ziaris
tul grec Gheorghios Patsis, care a 
reușit să fugă în Cipru, a transmis 
ziarului cehoslovac „Rude Pravo" 
o scrisoare în care arată că în mo
mentul de față în închisorile din 
Grecia se află sub stare de arest 
40 850 de democrați greci. Cunoscu- 
ții oameni politici de stînga Mano- 
lis Glezos, Leonidas Kyrkos și An
dreas Papandreu sînt molestați în 
închisoare.

Patsis menționează că în ziarul 
cipriot progresist „Haravghi" a 
fost publicată zilele trecute o nouă 
scrisoare expediată din Insula Ya- 
ros, în care se artă că în prezent 
aici se află circa 6 500 de deținuți 
trăind în condiții extrem de grele. 
In aceleași condiții se află și deți-

nuții politici aflați în lagărele din 
insulele „Anafi", „Folekandros", 
„Makronisos" și „Milos".

★
ATENA 1 (Agerpres). — Evan- 

gellos Arvanitakis, fost! membru al 
parlamentului și ministru în guver
nul Uniunii de centru, a fost con
damnat la opt luni închisoare' de 
un tribunal militar din Atena. 
După cum arată agenția U.P.I., el 
a fost acuzat de faptul că a violat 
dispozițiile care interzic întrunirea 
unui număr mai mare de cinci per- 
soane. Sub aceeași acuzație va. fi 
judecat și un alt ministru, George 
Rallis, care a făcut parte (lin gu
vernul înlăturat prin lovitura de 
stat din 21 aprilie.

Rtooluiiea miDijtrllur araii al
KHARTUM 1 (Agerpres). — 

Marți a început la Khartum reu
niunea miniștrilor arabi ai aface
rilor externe. Cuvîntul de deschi-

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 1 (Agerpres). — Agenția 

France Presse transmite din Enugu 
(capitala Biafrei) că știrile difuzate 
de radio Lagos, potrivit cărora tru
pele federale ar fi ocupat orașul 
Ikom, și că la frontiera cu Came
runul continuă luptele, sînt neîn
temeiate. Agenția relatează însă că 
luptele continuă pe trei fronturi — 
în împrejurimile orașelor Nsukka, 
Ogoja si Bonny. Ziarul „Biafra. 
Sun" a publicat Un comunicat în 
care se anunță că trupele biaîreze 
rezistă cu succes ofensivei forțelor 
federale. In același timp, la Lagos 
a fost dat publicității un comuni
cat militar în care se anunța că 
trupele federale nigeriene, care au 
ocupat Bonny, au început operațiu
nea la Port-Harcourt.

de pămînt care a lovit 
trecute mai multe loca- 
din Venezuela. Râul Va- 
guvernatorul districtului

La Caracas domnește o pro
nunțată incertitudine privind 
numărul victimelor cutremu
rului 
zilele 
lități 
lera,
federal Caracas, a declarat că 
cel puțin 300 de persoane au 
fost ucise în cursul cutremu
rului, dar această cifră pare 
să nu fie completă, sub dărî- 
mături descoperindu-se în 
continuare cadavre.

Mișcările seismice secunda- 
distrug unele clădiri 
mențin o stare 
în rîndurile

de 
popu-

a su- 
urma

re, care 
avariate, 
neliniște 
lației.

Capitala venezueleană 
ferit și în trecut de pe
unor cutremure catastrofale. 
In 1812, un cutremur deosebit 
de violent a provocat moartea 
a peste 4 000 de persoane.

r. p. ungara ! Conferința de presă 
a ministrului de externe japonez

BUDAPESTA 1. Co
respondentul Agerpres, 
A. Pop, transmite: In 
conferința de presă 
ținută la încheierea vi
zitei sale în R. P. Un
gară, ministrul de ex
terne al Japoniei, Ta
keo Miki, a arătat 
printre altele că a avut 
cu omologul său un
gar un schimb de pă
reri cu privire la si
tuația internațională. 
Cu toate că ne-am în- 
tîlnit în calitate de re
prezentanți ai unor 
țări cu sisteme sociale

diferite — a spus T. 
Miki — constatăm că 
este posibilă colabora
rea prin întărirea ac
țiunilor și relațiilor co
mune, Fiecare țară are 
dreptul să-și hotărască 
sistemul social și for
ma de guvernămînt. 
Referindu-se la proble- 

nerăspîndirii arme- 
nucleare, el a ex

poziția Japoniei 
un tra- 
proble- 
să dău- 
pașnice

ma 
lor 
pus
potrivit căreia 
tat în această 
mă nu trebuie 
neze folosirii

a energiei atomice. 
Un asemenea tratat, 
a spus el, nu trebuie 
să consolideze 
polul actual 
domeniu, i 
semnalul 
mări reale.

Ministrul 
japonez a 
colaborarea 
între țara sa și Unga
ria este în prezent 
foarte modestă, dar că 
amîndouă părțile do
resc sincer dezvolta
rea ei.

mono- 
în acest 

ci să dea 
unei dezar-

de externe 
arătat că 
comercială

/

Ciocniri între partizani și trupele boliviene
Potrivit unui comunicat oficial, timp de patru zile în sud-estul Bo- 

liviei, de-a lungul riului Moroco, s au desfășurat lupte între partizani și 
unități ale armatei boliviene. Un comandant al armatei boliviene a ca
racterizat luptele ca fiind unele dintre cele mai dure din ultima vreme.

O BALENA NEOBIȘNUITA
VILNIUS 1 (Agerpres). — Pesca

rii de pe nava „Iouzas Vareikis", a- 
parținînd flotei de pescuit a R.S.S. 
Lituaniene, au prins o balenă de 
mărime neobișnuită. Spre uimirea 
pescarilor, pe vertebrele uriașului 
cetaceu erau „scrise“denumirile u- 
nor nave și datele la care

• PRAGA. — Cu ajutorul unui 
detector de mine, în apropierea cas
telului Kost din regiunea Ceskv 
Rai a fost găsit un tezaur, cuprin- 
zînd 4 600 monede de argint austro- 
ungare, sileziene și franceze din 
secolul XVII și începutul secolului 
XVIII. Aceasta este una din cele 
mai însemnate descoperiri numis
matice pe teritoriul Cehoslovaciei.

Victoria unor greviști
Greva muncitorilor de la uzina 

calitatea' Baulogne-sur-Mer, care a

Din Enugu, corespondenții agen
țiilor de presă confirmă că „Shell", 
compania petrolieră ce exploatează 
petrolul din Biafra, a primit ordi
nul de a-și înceta activitatea. Gu
vernul lui Ojukwu a hotărît, de 
asemenea, ca măsură de protecție, 
să preia controlul instalațiilor și 
bunurilor companiei, asigurând se
curitatea personalului și bunurilor 
acesteia.

Potrivit ultimelor informații par
venite la Lagos, Stanley Grey, di
rectorul Companiei Shell din Ni
geria, este tot cu domicilul supra
vegheat la Enugu, iar trupele bia- 
freze continuă să ocupe clădirile 
companiei din portul Harcourt.

Ojukwu s-a angajat să acorde 
posibilități tuturor funcționarilor 
străini ai companiei care își ex
primă dorința de a pleca. Aproxi
mativ 100 de funcționari au sosit 
deja la Lagos.

La Lagos au loc în prezent con
vorbiri cu guvernul federal referi
toare la deținerea de către autori
tățile din Biafra a directorului com
paniei ..Shell", Stanley Grey Ele 
sînt duse de reprezentanții locali 
ai Companiei „Shell" și directorul 
general al companiei „Royal Duthc 
Shell".

ateilor extent
dere a fost rostit de primul minis
tru sudanez. Potrivit agenției M.E.N. 
printre problemele ce urmează să 
fie examinate vor figura cele re
feritoare Ia situația din Orientul 
Apropiat, coordonarea eforturilor 
țărilor arabe în vederea lichidări., 
urmărilor războiului din Orientul A- 
propiăt, lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul țărilor a- 
rabe, precum și o serie de alte 
probleme interesînd aceste țări. Va 
fi, de asemenea, stabilită data la 
care se va întruni conferința ara
bă la nivel înalt.

armatelor 
la Trata- 

fost, de 
partici- 

Armatei

A 
să

Festival 
cinematografic

ODES A 1. Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : La 31 iulie s-a des
chis la Casa ofițerilor din O- 
desa cel de-al doilea festive* 
cinematografic al 
țărilor participante 
tul de la Varșovia, 
asemenea, invitată
pe o delegație a 
populare iugoslave.

Programul festivalului cu
prinde filme documentare, de 
știință popularizată, filme cu 
caracter informativ, metodolo
gic, educative. In afara con
cursului vor fi prezentate opt 
filme de lung metraj 
patriotice. Delegația 
va prezenta filmul 
„Dacii".

Anglia nu va părăsi 
bazele militare
NICOSIA 1 (Agerpres). —, Citînd 

surse bine informate din Nicosia, 
agenția France Presse informează 
că guvernul englez ar fi declarat 
guvernului cipriot că „Marea Bri- 
tanie nu are intenția să părăsească

pe teme 
română 
artistic

! din Cipru
bazele sale militare din Cipru". 
Se precizează, de asemenea, că, în 
cazul în care acest lucru s-ar în- 
tîmpla, bazele respective ar fi res
tituite Ciprului.

Această declarație ar fi fost făcu-
' tă în urma unei știri apărute re- . 
cent în ziarul „Times" din Londra, 
în care se afirmă că pentru rezol
varea problemei cipriote se preco
nizează părăsirea bazelor militare 
britanice din insulă și transforma
rea acestora în baze ale N.A.T.O.

I 
I
1
I
I
I
I
I
I
1

.          I 
zate pentru stingerea focului. In ciuda eforturilor acestora pădurea a j 
fost distrusă pe o suprafață de 300 kmp. *

Cel mai lung bloc din R. D. G
In Oraoug Halle au fost termi

nate lucrările de montaj la cel mai 
lung bloc de locuințe din Republi
ca Democrată Germană. Clădirea

de 100 000 
ale ei vor 
de persoa- 
creșă pen-

balena

respectivă a mai fost capturată. 
Primul „autograf" de pe vertebra 
balenei constă în inscripția „anul 
1964“. Pescarii Lituaniei au respec
tat tradiția și, după ce au gravat 
și ei pe vertebra balenei denumi
rea navei lor și data prinderii, au 
lăsat-o în libertate.

are o lungime de 385 de metri și 
este alcătuită din 23 000 de elemen
te cu o greutate totală 
tone. In cele zece etaje 
locui aproximativ 2 000 
ne. Clădirea va avea o
tru copii cu 160 de locuri, iar pe a- 
coperiș va fi amenajată o grădină.

Primele 89 de apartamente ur
mează să fie predate locatarilor 
pînă în luna octombrie, întreaga 
construcție 
tă pînă la

BANIFESTAȚII 
LA CALCUTTA

francezi
siderurgică „Pariș-Matin" 
durat șapte săptămîni, s-a 

cu victoria greviștilor. Aceștia au obținut satisfacerea unora 
vendicările lor privind îmbunătățirea salarizării.

din lo- 
încheiat 
din re-

urmind să fie termina- 
sfîrșitul acestui an.

Puternic incendiu în Spania
Un puternic incendiu a izbucnit în zona

spaniolă Costa Brava. Numeroase echipe de pompieri au fost mobili-
pădurilor din provincia

CALCUTTA 1 (Agerpres). — Ma
nifestațiile pentru sporirea rațiilor 
de cereale au perturbat luni trafi
cul feroviar din statul indian Ben
galul Occidental spre Calcutta; In 
mai multe orașe au fost organizate 
asemenea manifestații după care 
participanții s-au așezat pe liniile 
de cale ferată. Ei nu s-au împrăș
tiat decît după ce au primit asigu- 

. rări din partea guvernului acestui 
stat că le vor fi examinate revendi- • 
cările.
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