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Adunări generale ale salariafilor

CHEIA DE BOLTA

a activității viitoare, la mina Petrila:
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TEMELIA
succeselor

Acolo, la orizontul 650 al 
minei din Lupeni, un bărbat 
cu brațe puternice coordonea
ză activitatea 
dezinvoltura 
anume pentru 
sale bătătorite 
că cu dibăcie 
mătură dîndu-le destinații pre
cise. Sînt palmele lui Emil 
Kopondi, pe Ungă casa căruia 
trecusem la intrarea în orașul 
eroilor din ’29. Venit în urmă 
cu 15 ani de pe meleagurile 
bănățene, comunistul Kopondi 
și-a întemeiat aici familia, 
și-a construit o casă în care 
se bucură de roadele muncii 
sale, in care iși crește cei trei 
copii. Splendoarea celor aproa
pe 200 de specii de trandafiri 
din grădina in care țîncii se 
joacă, lasă impresia că au fost 
plantate de mîinile gingașe ale 
feminității. Și totuși, uimitor, 
acele mîini dure, care sprijină 
bolțile galeriilor. în orele libe
re „adoptă" finețea necesară 
mîngîiem blinde a copiilor, a 
plămUrlirii frumosului. Acele 
brațe care croșetează cu înde- 
minare la covorul 
al florilor, acelea, 
cu alte nouă perechi zidesc te
melia sim-eselor zonei n i’^-a 
de io F..M Lupeni.

In urmă cu trei luni Emil 
Kopondi și brigada sa lucra în- 
tr-un abataj cameră Frecven
tele depășiri de plan ale bri
găzii au atras aprecierile favo
rabile ale colegilor 
a conducerii minei, 
aceea sarcina de a 
abataj’- în care să 
hărnicia minerilor, 
credințată celor nouă tovarăși 
ai lui Kopondi. Dotat cu un 
excelent spirit organizatoric, 
comunistul Emil Kopondi, ob
ține succese rapide, remarca
bile prin viteza de avansare ri
dicată (5 m pe zi) în condiții 
dificile, dar mai ales prin 
folosirea armăturilor recupe
rate din lucrări scoase din 
funcție și recondiționate. Iată 
deci că alături de cei 110 ml 
avansați în ultima lună înche
iată, față de cei 86 planificați, 
pe cartea de vizită a brigăzii 
se pot înscrie importante eco
nomii realizate prin folosirea 
acestor armături.

Rezultatele bune ale mineri
lor se explică prin constanța 
eforturilor, prin omogenitatea 
brigăzii. Hărnicia și priceperea 
celor zece membri ai brigăzii, 
permite abordarea unor lucrări

ortacilor săi cu 
omului născut 
minerit. Palmele 
de muncă, apu- 

o unealtă, o ar-

multicolor
împreună

de muncă, 
Tocmai de 
pregăti noi 
fie etalată^ 
a fost în-

Nicolae LOBONȚ

(Continuate In pug. a 3-a)
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Termocentrala Paroșeni — 
puternic izvor al energiei. As
pect parțial din spațioasa sală 

a turbinelor

Foto : N. MOLDOVEANU

Zi cu soare dogoritor. La mi
na Dilja, cuceritorii adîncu- 
rilor se pregătesc de lucru.

In curînd „colivia" ir va 
cobori in abataje

Foto : Ton LICIU

înre- 
cclor 

conti-
Doar

ră, E.M. Petrila 
primul semestru 
din a«est an cu 
prestigiu. Planul 
fost depășit cu 6 765 tone, pre
țul de cost al cărbunelui 
fost cu 0,52 lei pe tonă 
ieftin decît cel planificat, 
sumul de lemn de mină a 
redus cu 0,7 mc la 1000
cărbune extras, iar beneficiile 
suplimentare se ridică la a- 
proape 1 500 000 lei. La un sin
gur indicator nu s-a vorbit în 
recenta adunare a reprezentan
ților salariaților E. M. Petrila 
de „depășire" și acesta este 
productivitatea muncii. Emoții
le au fost mari pînă în ultimul 
moment, căci pericolul nerea- 
lizării lui se profila destul de 
amenințător. In lunile martie— 
mai, indicatorul amintit 
gistra valori sub nivelul 
din 1969, manifestînd o 
nuă tendință de scădere,
eforturile mari din ultima lună 
a semestrului au redresat situa
ția, adueînd-o pe linia dc. plu
tire. x

Nc-am oprit pc larg asupra 
indicatorului 
pentru că. 
îi revine 
cu 62 000 
mult decît 
care se va . ..... .
seama creșterii randamentelor 
în abataje. Mai exact spus, 
acestea vor trebui să fie cu 
119 kg pe post mai mari decît 
în prezent.

Va reuși colectivul de mun
că să se achite de asemenea 
sarcină ? Iată problema care 
a figurat insistent ca un leit 
motiv la adunarea generală a 
reprezentanților salariaților de 
dezbatere a cifrelor de plan pc 
1971. ținută în urmă cu cîte-

productivitate 
în 1971, exploatării 
sarcina să extragă 
tone cărbune mai 
în acest an — spor 
realiza exclusiv pc

va zile. Răspunsul a fost una
nim : există toate premisele 
pentru realizarea productivită
ții muncii, cu condiția însă ca 
neajunsurile ce s-au manifestat 
pînă acum în activitatea ex
ploatării să fie lichidate! A- 
firmînd acest lucru, mulți vor
bitori s-au referit la folosirea 
nejudicioasă a timpului de lu
cru. Ing. Gheorghe Giuclea, 
directorul exploatării, în darea 
de seamă prezentată, a arătat 
că se face încă multă risipă 
de această virtuală bogăție, 
timpul de lucru. Față de peri
oada similară a anului trecut, 
de pildă, numărul absențelor 
a sporit cu aproape 9%. Nu 
din cauza concediilor de boală 
cum ar fi înclinați unii să 
creadă ci din cauza indiscipli
nei : ponderea o dețin absen
țele nemotivate care au cres
cut în acest interval cu peste 
60 la sută. Există muncitori —■ 
nu puțini la număr — printre 
care putem aminti pe Vasile 
Dascălu, Francisc Demeter, Io- 
siv Vigh, loan Erdeli ș.a. care 
au la activ 10—25 de nemotiva
te. Absența lor din abataje de
reglează procesul de extracție, 
provoacă perturbații în activi
tatea întregii exploatări. Lichi
darea totală a absențelor nemo
tivate trebuie să constituie o 
preocupare consecventă a -în
tregului colectiv căci în con
dițiile unei producții moderne, 
planificate strict, pe zile, ore 
și minute, astfel de abateri nu 
pot fi tolerate.

După cum au evidențiat dez
baterile, implicații negative a- 
supra productivității o are și 
fluctuația exagerată a cadre
lor. Fenomenul dăinuie de

Q In județul Harghita se 
construiesc în acest an, nu
meroase obiective social-cul- 
turale. La Miercurea Ciuc se 
află în stadiu avansat de 
construcție un modern spital 
cu 658 de locuri, cu blocuri 
operatorii, laboratoare și cu

Al. BÂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste România expri
mă adînca lor durere cu prilejul încetării din 
viață a acad, prof. Costin D. Nenițescu, perso
nalitate proeminentă a științei și învățămîntu- 
lui superior 
mondial.

Animat de 
fierbinte de
acad. prof. C. D. Nenițescu și-a consacrat în
treaga putere de creație progresului științei, s-a 
preocupat în permanență de pregătirea unor

din România, savant de renume

un înalt patriotism, de dorința 
a contribui la propășirea țării,

valoroase cadre de specialiști, a desfășurat o 
fecundă activitate pentru dezvoltarea indus
triei chimice în țara noastră.

Ca și alți reprezentanți de seamă ai științei 
și culturii românești, acad. prof. C. D. Nenițes- 
cu s-a alăturat luptei poporului pentru edifi
carea socialismului, fiind membru al Partidu
lui Comunist Român.

Opera științifică și tehnică a savantului, măr
turie vie a capacității de creație a poporului 
român, constituie o contribuție de prestigiu la 
îmbogățirea patrimoniului științei românești și 
universale.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Miniștri
al Republicii Socialiste România

Consiliul de

geamuri

se mă- 
de clasă.

localități din județ spa
de școlarizare 

cu încă 21 săli

La Fabrica de

7 000 de tone I
Pentru cele afirmate ini

țial, cîteva cifre sînt dovedi-

IN CINSTEA ZILEI MINERULUI
serviri la nivelul cerințelor 
actuale. La Toplița și la 
Miercurea Ciuc se ridică lo
calurile a două licee, iar în 
alte 
țiile 
resc

din Mediaș a început zilele 
acestea producția de serie a 
parbrizelor pentru autoturis
mele Dacia.

EXPOZIȚIE 
de artă 
plastică

Cercul de artă plastică 
la clubul sindicatelor 
Lupeni a pregătit o expozi
ție de lucrări aparținînd 
plasticienilor amatori din 
acest oraș. Expoziția, al cărei 
vernisaj va avea loc curînd, 
cuprinde lucrări de gravură, 
pictură, melaloplastie și scuip-

Vești bune de la E. M. Pa
roșeni în acest final de iulie, 
care se dezvăluie rodnic pen
tru colectivul de aici, tinăr, 
dar matur în ceea ce priveș
te inițiativa, competența, ca
pacitatea de a depune stră
danii sporite ori de cite ori 
faptul ca atare cere. Rea
lizarea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamen
telor mobilizatoare luate în 
întrecere constituie un obiec
tiv major, unde aportul mi
nerilor din Paroșeni se face 
tot mai mult simțit.

toare: in luna curentă — 
datorită, în primul rind, de
pășirii productivității muncii 
cu 182 kg/posl pe exploatare, 
sporul de cărbune se ridică 
la 1 389 de tone (in 27 iulie), 
rotunjindu-l pe cel agonisit 
de la începutul anului la pes
te 7 000 de tone !

Dintre brigăzile destoinice, 
caracterizate mai. ales de o- 
bună organizare a activită
ții la front, evidențiem 
pe cele conduse de incercații 
frontaliști Constantin Zaharia 
(-b 1 155 de tone cumulate pe 
iulie, la zi, cu 1 tonă/post 
depășire de randament) și 
Gheorglie Pișleag (deține un 
spor de peste 1000 de tone, 
cu + 0,5 tone/post).

Pregătirea 
noilor 

fronturi,..
...este un obiectiv de pri

mă însemnătate pentru colec
tivul de muncă al E. M. Pa
roșeni. Împlinirea viitoarelor 

- capacități din stratele 15 și 
18 — iată un obiectiv frumos 
urmărit cu hărnicie și perse
verență de minerii conduși 
de Constantin Peloiu și An
drei Șandor. Primul a reali
zat deja 98 de metri, cu 18 
peste prevederile planului pe 
luna în curs iar cel de-al 
doilea raportează la zi 15 
metri mai mult decît indică 
preliminarul.

O FORMA DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA
DEOSEBIT DE UTILA Șl ÎNDRĂGITĂ Serbare cîmpenească

„SOCIEIAIEA ȘTIINflHCA
Pornind de la importanța or

ganizării superioare a activită
ții extrașcolare pentru comple
tarea și desăvîrșirea muncii in- 
structiv-educative 
cadrul procesului 
mînt, în urmă cu 
tetul municipal al 
spectoratul școlar 
„Societatea științifică a 
lor", cadru deosebit de 
pentru lărgirea orizontului știin
țific și dezvoltarea înclinațiilor 
și aptitudinilor elevilor.

A ELEVILOR

la Is-
jurul

realizată în 
de învăță- 

5 luni, Comi- 
U.T.C. și lu
au organizat 

elevi- 
util

Constituită din 3 secții : ma
tematică, fizică și chimie, „So
cietatea științifică a elevilor" 
reunește elevii cei mai buni 
din liceele teoretice, elevi pre
ocupați să-și îmbogățească cu
noștințele, să-și cultive înclina
țiile și aptitudinile și în afara 
programului școlar prin ceea ce

se cheamă cercetarea științifică. 
Dacă la aceste preocupări adă
ugăm interesul pentru activita
tea de concepție și realizarea 
unor aparate, machete și insta
lații în cadrul cercurilor, ajun
gem să definim și mai exact 
contextul apariției și profilul 
activității societății. Cei 97 de 
elevi, grupați în 
sub îndrumarea 
de pricepere și 
a prof. dr. Dan 
conf. univ. Aurel Gonteanu și 
a lectorului universitar loan 
Șiclovan, au reușit să îmbine 
armonios activitatea teoretică 
cu cea practică. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit în activitatea 
cercurilor se pleacă întotdea
una de la experiențe, se deduc 
și se analizează concluziile te
oretice și, în final, se expun 
aplicațiile în viața de toate 
zilele a fenomenelor studiate.

In cadrul ședințelor de secții, 
încordarea catedră-bancă spe
cifică în oarecare măsură ore
lor de curs a dispărut, lăsînd 
loc unei atmosfere degajate de 
muncă și colaborare favorabilă 
dezbaterilor, schimbului de opi
nii și confruntării diferitelor 
puncte de vedere, participării 
spontane și directe a elevilor 
la găsirea soluțiilor. Așa, de 
exemplu, la una din ședințele 
secției de 
vul Iosif
XI-a B a 
prezentat 
lativității"

16 colective, 
atentă, plină 
tact pedagogic 

Milcoveanu,

fizică, după ce ele- 
Andras din clasa a
Liceului Petroșani a 

referatul „Teoria re- 
lucrare bine întocmi

tă și frumos prezentată, 
au mers în laboratorul 
că de la I.M. Petroșani 
efectuat lucrări practice

elevii 
de fizi- 
și au 
ca : re-

Prof. Vasile VACARU
secretat al Comitetului munici

pal U.T.C. Petroșani

(Continuare In pag, a 3-a)

Duminică, 2 august, 
croni, pe terenul din 
tulipanului, se.va desfășura 
o mare serbare cîmpenească, 
în cadrul căreia va fi pre
zentat programul artistic

„Dragă mi-e Valea Jiului și 
munca minerului", Iși dau 
concursul formațiile artistice 
ale cluburilor sindicatelor și 
ale căminelor culturale din 
Valea Jiului.

Semifinalele „Cupei Minerul"
Competiția fotbalistică dotată cu „Cupa Minerul'' se 

apropie de faza sa finală. Astăzi la Aninoasa pe stadionul Mi
nerul, se dispută în program cuplat, cu începere de Ia ora 
16,30 întâlnirile semifinale. Sorții și, bineînțeles rezultatele 
anterioare, au stabilit următoarele jocuri: Minerul Uricani 
•— Minerul Lupenl; S.C.S.M. Petroșani — Jiul Petrila. De 
remarcat că la această competiție organizată în cinstea săr
bătorii minerilor participă numai sportivi amatori nelegiti
mați în echipe angrenate în campionate oficiale.

municipală
Excursii

«

Oficiul Național de Turism 
— filiala Petroșani, organi
zează pentru amatorii de dru
meție din Valea Jiului, ex
cursii duminicale la lacul 
Cinciș. Pitorescul loc de a- 
grement din apropierea Hu
nedoarei, la noul lac de acu
mulare, oferă numeroase po
sibilități de

la Cinciș

petrecere a tim-

ÎN TABĂRĂ,
Comitetul Central

După „temperatura" înaltă a 
examenelor de sfîrșit de an 
universitar, după ce inevitabi
lele emoții au dispărut de pe 
culoarele lungi și răsunătoare 
ale Institutului de mine, a ur
mat exodul studențesc 

practică.
III și IV 

exploatările

spre
StU’ 

au 
mi- 
vor
își 

too- 
prin

locurile de 
denții anilor 
pornit spre 
niere din țară unde se 
familiariza cu producția, 
vor consolida cunoștințele 
retice și de . laborator 
confruntare cu realitatea mun
cii. Cei din anii I și II au 
participat de la 1 iulie pînă la 
20 iulie la activități practice de 
utilitate socială : munca patri
otică. Fiind prezenți pe mai 
multe fronturi de lucru, stu
denții dovedesc faptul că ei 
nu sînt doar oameni care stu
diază, nu sînt rupți de realita-

„ i

Ătude-Fiți 
ut haine, 
de taeea

ci

pului liber în mod cit mai 
plăcut: înot, plaje, pescuit, 
plimbări cu barca. Plecarea 
se face în fiecare duminică 
la ora 6 iar înapoierea în 
jurul orei 20. Costul excur
siei este de 92 de lei in care 
sînt incluse transportul cu 
autocarul și o masă.

LA BRASOV
al Uniunii Tineretului Comu-Anual,

nist organizează tabere de instruire pentru elevii din școlile 
generale. In ziua de 31 iulie, 10 elevi fruntași — secretari 
ai organizațiilor U.T.C, — vor pleca pentru 12 zile într-o ase
menea tabără organizată în frumosul oraș de la poalele 
Tîmpei — Brașovul. Cu o zi mai tirziu vor lua drumul ace
leiași tabere, patru reprezentanți ai liceelor teoretice din 
Valea Jiului. Timp de aproape două săplămini, participanții 
se vor pregăti in problemele pe care le ridică activitatea 
în cadrul organizației tineretului comunist din țața noastră, 
vor vizita împrejurimile.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tea zilei, 
mîntați de 
probleme, dornici 
mînă de ajutor atunci cînd este 
necesar.

Un lot format din 
denți au fost pe 
I.A.S. Bîrcea Mare, 
40 de studenți de la 
de electromecanică — a ajutat 
ia prășitul porumbului la Sîntă- 
măria — Orlea, iar un grup de 
studenți de la exploatări mi
niere a participat la lucrările 
de pregătire și întreținere a 
culturilor de la I.A.S. Orăștie. 
De la locurile de practică au 
sosit vești care scot în relief! 
conștiinciozitatea și seriozitatea 
cu care s-a muncit.

Un număr de 50 de studenți 
au rămas în Petroșani în vede
rea efectuării primilor 
spre un obiectiv de 
general în Valea Jiuluit 
complex sportiv amplasat 
dealul Institutului. De < 
ani fiind un deziderat, ; 
s-a trecut în mod concret 
realizarea lui. Studenții 
făcut în cele 20 de zile 
crări de defrișare, curățire 
terenului, au contribuit 
transportarea de la Jieț a 
tone piatră de rîu. S-au remar
cat prin eforturi deosebite stu-

sî'nt cetățeni, fră- 
cele mai actuale 

să dea o

55 de stu- 
terenurile 
altul — 
Facultatea

pași 
intere» 

un 
; pa 
cîțivg 
acum' 

la 
au 
lu

ll 
ia 

200

T. S.

(Continuare în pag. a 3-a)



2 Steagul roșu MIERCURI 29 IULIE 1979

Minerii trebuie să știe, iar dacă nu, să învețe:

Copturirea la timp, atentă a lucrărilor miniere,
executarea corectă a perforajului I

Cu toate că în decursul vea
curilor uneltele de lucru s-au 
modificat radical iar exploată
rile miniere 
foarte mult în 
sens orizontal 
vertical, ceea 
schimba sînt 
gice ale subteranului, constitu
ția petrografică a zăcămîntului 
ți a rocilor înconjurătoare. De 
fapt, aceste condiții geologico- 
miniere definesc alegerea sche
letului unei mine și aplicarea 
metodelor celor mai raționale 
și economice de exploatare.

Indiferent de metoda de lu
cru și gradul de mecanizare ce 
se aplică la fronturile din ză
căminte sau steril, excavația 
realizată trebuie să fie asigu
rată contra 
menținerea 
omului care

Dacă în 
unde excavațiile sînt făcute în 
roci eruptive cu coeziune mare, 
bolta lucrării poate fi ți auto- 
portantă, în minele de cărbuni, 
unde zăcămîntul este situat în 
roci sedimentare, este imperios 
necesar de a susține tavanul și 
pereții lucrărilor miniere deoare
ce la aceste roci 
materiei componente 
slabă și se desprinde 
clivaj. De asemenea 
mai scăzută determină ca ro
cile să se fragmenteze în blo
curi de diverse mărimi. Cu- 
noseînd toate acestea, rezultă 
că, în subteran, efectuarea lu-

s-au dezvoltat 
adîncime, atît în 
olt și în sens 

ce nu s-a putut 
condițiile geolo-

închiderii. pentru 
spațiului vital al 
lucrează în ea. 
minele metalifere

coeziunea 
este mai 

ușor dună 
duritatea

crărilor d« orice fel, precum și 
circulația, trebuie să se facă 
numai în acele locuri unde 
atît tavanul eit și pereții sînt 
asigurați — cu armături 
bandaje — contra căderilor 
roci. De aici, obligativitatea 
feeltiărij armării 
munci, de fiecare 
front.

Dar după cum 
lucrările miniere 
manentă avansare, fie pentru 
extragerea zăcămîntului util 
din fronturile producătoare, 
fie pentru deschiderea, respec
tiv, pregătirea pentru exploa
tare a altor panouri de zăcă- 
mînt. Adică încontinuu, me
tru cu metru, în fața fiecărui 
front de lucru se creaază o 
zonă, temporar nesusținută, 
sau cum se mai spune „near
mată". Această porțiune nesus- 
ținută este zona cea mai difi
cilă pentru lucru. De aceea se 
impune ca, în aceste locuri, să 
sp. lucreze cu maximă atenție 
care trebuie îndreptată asu
pra constituției geologice ți 
petrografice a locului respec
tiv. Este necesar să se cerce
teze la intervale scurte de 
timp, intîi tavanul, apoi pere
ții lucrării, pentru a descoperi 
eventualele fisuri ale rocilor 
sau crăpăturile formate pe li
nia de clivaj, adică se impune 
cercetarea și descoperirea 
copturilor. Minerii experimen
tați cunosc coDturile după su
net. Intr-adevăr, dacă se lo-

locului 
dată, pînă

Și 
de 
e- 
de 
la

se cunoaște, 
sînt în per-

vește ușor cu ciocanul de coptu
rii din aproape în aproape, ta
vanul *1 pereții lucrării nesus
ținute, atî* tâmp cit acesta pro
duce sunete metalice, cu ton 
mai înalt. înseamnă că locu
rile lovite aint compacte, ne- 
fisurate, 4ar rn locurile unde 
sunetul are o tonalitate joasă, 
sună a „gol*, cum spun mine
rii, înseamnă că roca este fi
surată în blocuri — s-au for
ma* copturi — eere au e sta
bilitate «căzută, existînd posi
bilitatea să se desprindă și să 
cadă fără vreun alt semn, pu- 
ttnd astfel produce accidente. 
Aceste „co-pturi". care pot fi 
de dimensiuni foarte variate 
(de la cîteva kilograme la cîte- 
va sute de kilograme) 
foarte periculoase, 
motiv, normele de 
securității miniere 
h'olarea periodică,
copturilor. Copturile, blocurile 
instabile, mari, nu pot fi de
tectate cu ciocanul de mină, 
de aceea, în afară de contro
lul făcut cu această unealtă, 
locul de muncă trebuie verifi
cat vizual pentru depistarea 
crăpăturilor periculoase.

Atît controlul cit și îndepăr
tarea copturilor se face din 
aproape în aproape incepind 
de la ultima armătură comple
tă. Intîi se coptureste tavanul, 
apoi pereții și după aceea 
frontul de lucru. Nu se trece 
mai departe cu controlul coptu
rilor decît după îndepărtarea

sînt 
Din acest 

tehnică a 
impun con- 
severă »

copturii depistate. Este lesne 
de înțeles că staționarea sau 
efectuarea oricăror lucrări sub 
copturi prezintă pericole în
semnate. Din păcate, sînt încă 
mulți mineri care nu țin seama 
de acest lucru și minimalizea
ză pericolul copturilor. Numai 
ața se explică numărul destul 
de ridicat al accidentelor, în 
acest sens.

Pentru prevenirea formării, 
în continuare, a copturilor in 
lucrările miniere ți a căderii 
lor, este’ necesar ca, după ce 
frontul a avansat o distanță 
suficientă, să se monteze ime
diat grinda 
imediat și 
lor. La fel 
cedeze și la 
sau să se 
frontul de 
este friabil 
Trebuie 
că. în 
datorită 
cădere 
ve, în

la tavan, urmînd 
așezarea bandaje- 
trebuie să se pro- 
susținerea pereților 
bandajeze chiar și 
lucru, cînd acesta 
și formează copturi, 
se aibă in vedere 

copturile —
să
general,

mărimii lor — în 
produc accidente gra- 
majoritatea cazurilor 

fracturi cu repercusiuni deose
bite, de aceea este necesar ca 
fiecare miner șef de brigadă 
sau de schimb să permită in
trarea echipei la locul de mun
că. la începutul schimbului sau 
după efectuarea lucrărilor de 
pușeare, numai după ce a con
trolat și a curățit copturile, 
deoarece el este responsabil 
pentru accidentele produse din 
această cauză.

In ultimele decenii, disloca-

rea rocilor a început să se 
efectueze cu ajutorul explozivi
lor introduși în găuri forate, 
cu mașini acționate cu energie 
pneumatică sau electrică. A- 
ceste perforatoare miniere de
țin marele avantaj că au ran
dament ridicat de lucru și u- 
șurează efortul uman, cînd sînt 
folosite rațional.cu dispozitive 
adecvate de lucru. Astfel, pen
tru executarea găurilor de 
mină cu perforatoare rotoper
cutante, este foarte utilă folo
sirea stativelor telescopice sim
ple sau pneumatice. Aceste dis
pozitive scutesc minerul de 
ținerea in mină a greutății 
perforatorului și protejează or
ganismul de o parte din ampli
tudinea vibrațiilor produse de 
perforatorul aflat în funcțiune. 
De asemenea. perforatoarele 
pot fi montate pe stative mo
bile, pe cărucioare, permițîn- 
du-se să se perforeze simultan 
mai multe găuri în 
front, scurtînd astfel 
de lucru afectat acestei 
țiuni, adică reducînd 
ciclului de lucru.

Perforatoarele rotative . elec
trice sau pneumatice sînt pre
ferate in roci cu duritate mai 
mică, unde dau un randament 
bun. Au avantajul că praful 
produs de sfredel — detritusul 

mari 
plu-

trebuie plasate în front cu 
mult raționament. In general, 
se ține cont ca primele găuri 
să producă o suprafață inițială 
de rupere pentru ca, apoi, cele
lalte găuri să poată avea efect 
mai mare de dislocare a rocii, 
conturând totodată profilul 
respectiv al frontului de lucru. 
Diametrul găurilor trebuie să 
fie egal sau cu ceva mai mare 
decît diametrul cartușului de 
exploziv utilizat, pentru ca a- 
cesta să nu fie forțat cind este 
introdus.

Perforarea găurilor, dacă a 
adus mari avantaje în privința 
randamentului de lucru, ea tre
buie să fie privită și din punct 
de vedere al sănătății omului. 
In speță, este vorba de perico
lul prafului fin produs de per
foratoare rotopercutante. Acest 
praf fin de rocă sterilă. cu 
conținut de silice, poate pro
duce boala profesională numi
tă silicoză. Din acest motiv, 
în prezent, in toate minele din 
țară, deci și în 
perforejui uscat, 
în roci sterile 
indiferent dacă
sens de avansare orizontal sau 
înclinat. Totuși, la perforarea 
găurilor de sondaj, unde, este 
necesară urmărirea vizuală a 
rocilor prin care trece burghi
ul, trebuie să se folosească 
masca antipraf pentru protecția 
individuală.

Au fost multe discuții pro și 
contra despre perforajul umed 
argumentindu-se că nu are ran
damentul atins de perforajul 
uscat. Pînă la urmă, și cei mai 
vehemenți protestat ori s-au lă
murit asupra avantajelor ofe
rite de perforajul umed, apli
cat corect și cu o instalație 
realizată conform normelor.

Valea Jiului, 
rotopercutant, 
este interzis, 

lucrarea are

același 
timpul 
opera- 
durata

ÎN VIZOR
Maistrul în culpă

— are dimensiuni mai i 
și, din această cauză, nu 
tește în aer.

Găurile de mină nu se 
forează la voia intimplării.

per- 
Ele

Ing. IOSIF REMETE* 
Inspector șef adjunct 

din Inspectoratul județean 
pentru protecția muncii 

Deva — Petroșani

Implicațiile tragice
nepăsării CEM ASIGURAȚI

si lucrului
>

de mîntuială frontul de lucru ?
Noaptea de 9 către 10 iulie 

1970 a fost ultima pentru va
gonetarul Ioan Gorgan, so
sit nu de mult de pe plaiu
rile Moldovei—

In ce constă conjunctura, care 
sînt cauzele tragicului acci
dent ?

...E. M. Vulcan. Ne aflăm in 
abatajul frontal din stratul 13, 
blocul II,~ panoul 4 est. Ora 
2... Combina EW-130 L, care 
lucrează aici. se odihnește... 
In schimbul precedent se tă
iase bancul de cărbune de sub 
acoperiș, corespunzător fișiei a 
doua, pe o porțiune de circa 
16 ni în aval de galeria de

gia de extragere și monografia 
de armare.

Greutatea acestor două acu
zații cade, în primul rind, pe 
umerii minerului șef de schimb 
C’ostea Afronic.
• Nu s-au luat măsuri co

respunzătoare de înlăturare 8 
pericolului iminent, deși mai
strul miner loan Bogoși a ob- 
servat foarte bine, cu ocazia 
controlului efectuat, că sub a- 
coperiș a rămas destul de 
mult cărbune netăiat de com
bină și că nu s-au montat 
grinzile în consolă. Vinovat e 
și combainierul Dumitru Butu- 
șan. Vînovați sînt și maistrul

Radiografia unui accident

cu

de

o 
lun- 
exe- 
fie-

cap. In schimbul III, în care 
ne găsim, se continuase depi- 
larea utilului de sub tavan, 
urmînd să se extragă bancul 
de la culcuș... Ultima cursă a 
combinei începe fără ca, în 
prealabil, să se fi montat grin
zile in consolă.

Să vă explicăm cum decurge 
ciclul de producție In frontalul 
acesta, veți înțelege mai bine 
gravitatea abaterii subliniate.

Tăierea cărbunelui pe 
adîncime corespunzătoare 
gimii grinzilor (1,25 m) se 
cută în două fî.șii. Pentru
care se extrage intîi cărbunele 
de sub acoperiș. La fîșia a doua, 
după tăierea bancului de util 
din partea superioară a supra- 
feții frontului, se prevede mon
tarea neapărată a grinzilor in 
consolă, numai după aceea fiind 
posibilă depilarea bancului de 
Ia culcuș. In urma extragerii 
și a acestei fîșii se armează 
frontul, se ripează transportorul 
și se dirijează, prin prăbușire 
totală. acoperișul. Deoarece 
în partea inferioară a abataju
lui stratul prezintă unele nere- 
gularități, depilarea cărbunelui 
in porțiunea respectivă, pe o 
lungime dc 30-35 m în amonte 
de galeria de bază, sc efectu
ează prin perforare-pu.șcare.

După executarea unor lu
crări de acest gen — revenim 
la accident — șeful de schimb, 
minerul Costea Afronic pla
sează. printre alții, și pe va
gonetarul Ioan Gorgan pentru 
a curăța cărbunele, _ dintre 
front si transportor. rămas 
neîncărcat de combină. în sco
pul creării posibilității de rea
lizare a tipării. Lucrul e în 
toi. Trupurile sînt pline de su
doare. Se aud doar respirațiile 
mai accelerate și 
bulgărilor 
dur 
nu 
dată, brusc, un bloc mare 
U’snr'nde din 

trupul zvelt 
Gorgan.

...De ce s-a

zgomotul 
aruncați în vadul 

al transportorului. Nimic 
tulbură armonia. Și deo- 

se 
tavan .și acoperă 
al vagonetarului

îatimplat trage
dia ? Care-i cauza irecuperabi
lei pierderi ? Spicuim din do
sarul anchetei Inspectoratului 
de protecție a muncii :

01 S-a permis lucrul 
acoperiș neasigurat, fără să 
eopturească, în prealabil, căr
bunele, contrar celor mai ele
mentare norme de protecție a 
muncii ;

0 Nu s-a respectat tehnolo-

sub
i se

(IT1 EXECUTAȚI
PERFORAREA

•!

găurilor de mină ?

ÎNTREBĂRI CARE CER

In ziua de 26 iunie 1970, în 
urma unui control preventiv al 
organelor serviciului de aeraj 
și protecție a muncii din C.C.P., 
executat în cadrul zonei I, ra
ionul II, de la E. M. Petrila, 
s-au constatat o serie de aba
teri flagrante de la normele de 
securitate minieră, pentru îngă- 
duirea cărora se face vinovat 
principal maistrul miner Vic
tor Cățpățină. Iată despre ce 
este vorba. In frontul galeriei 
de cap a stratului 7, de la ori
zontul XIII, nu funcționa de 
fel pulverizatorul <le apă. at
mosfera <le lucru îmbicsindu-se 
cu praf de cărbune, element 
extrem de periculos, care poate 
favoriza explozii cu pagube ire
cuperabile. Nu-i păsa însă mai
strului nostru, după cum se ve
de, de viața 
răspundea !)

9

minerilor (de care 
expusă distrugerii.

a

zi, ven- 
din ga- 
stratului

Din păcate, acest caz nu este 
unic. O opinie hoiărită, ener 
gică din partea întregului colec 
tiv al minei, se impune de ur 
gență. Cu .știrea maistrului 
Victor Căpățină, al cărui exem 
piu, nu trebuie armat de ni
meni, în aceeași
filatorul pneumatic 
leria de cap
13, panou) E. era oprit, concen 
trația de metan ajungând la 
5% în profil. S-a acceptat lu
crul minerilor la completarea 
..mijlocașilor" la frontul planu
lui de atac pe strattil 13, pa
noul F, deși lipseau 2 metri de 
tub de aeraj, iar procentul de 
CH4 în pîmâ se ridicase Ia 5. 
Nici nu mai merită comentat 
Unor asemenea acte — nu exa
gerăm, credem, numindu-le ires
ponsabile — să le punem capăt 
cit mai repede cu putință !

Perforăm uscat. De ce ?
La E. 

condusă 
lucra în 
parea casei trafo, orizontul 500, 
a fost găsită perforînd uscat, 
deși existau condiții pentru a- 
plicarea perforajului 
instalația de apă de 
nesuferind de nimic...

M. 
de 
data de 6 iulie la să-

Uricani brigada 
Ștefan Nagy, care

umed,
la front

Poate

că sufereau insă de... amnezie 
bruscă maiștri mineri respec
tivi, care s-ar fi cuvenit- să 
controleze așa cum trebuie iti- 
nerariul zilnic ce-1 au în o-— 
biectiv, să depisteze ei înșiși 
neregulile, să nu se aștepte ca 
acei din afară să facă ordine, 
să îndrepte o stare de fapt 
totalmente contraindicată.

Au călcat cu stîngul...
...Și vagonetarul loan Bădoi, 

căruia, la începutul lunii curen
te, lucrînd în abatajul cameră 
nr. 6, din stratul 5, de la 
E. M. Aninoasa, i-a căzut un 
bulgăre de cărbune pe piciorul 
drept, accidentîndu-1 destul de 
serios. Trăgea omul cu sapa 
cărbune din front, fără ca lo
cul de muncă să se fi copturit 
în prealabil. Este un lucru e- 
lementar că. înainte de a trece 
Ia operația de încărcare a căr
bunelui, se impune înlăturarea 
— prin lovirea cu ciocanul a

fețelor frontului — a eventua
lelor pericole de desprinderi 
de blocuri... Șeful de schimb 
o fi spărgind în acel timp cu 
ciocanul... nuci ?

...Și vagonetarul Gheorglu- 
Gălan. care tot la piciorul 
drept s-a accidentat nu de mult. 
Ia abatajul frontal din stratul 
5. blocul 3 A, E. M. Lupeni.

Iarăși sîntem convinși că 
mai mult a călcat cu stîngul 
șeful de schimb care are în 
seamă sarcini de primă însem
nătate : banda iarea corectă, asi
gurarea frontnbii de lucru.

A pățit-o !.
Minerul Paul Dobai lucra 

în abatajul cameră nr. 5. zona 
I, raionul II, de la E. M. Lu
peni. La un moment dat, în 
frontul de cărbune a apărut o 
intercalate sterilă. Ca s-o în
lăture. ce s-a gindit omul nos
tru ? Să scormonească sub pia
tră. cărbunele, deci a recurs la 
procedeul greșit al îndepărtă-

rii sterilului prin subminare. 
Consecința? Tntercalația s-a 
desprins brusc și l-a accidentat. 
De ce nu a tăiat direct în Ste
ril ? Desigur, era mai greu, dar 
acționa conform regulilor de 
protecție a muncii în subteran, 
neexpunindu-se pericolului. N-a 
vrut s-o facă minerul Paul 
Dobaj și a pățit-o...

Cînd artificierul nu-și face datoria
Erau goluri neumplute in aco

perii la abatajul cu front 
scurt pe înclinare nr. 312. stra
tul .5, din zona II-a, 
4, E. M. Lonea.Nu erau montate 
juguri pentru asigurare, lingă 
camera adiacentă, existînd peri
colul iminent al căderilor de roci. 
Și, cu toate acestea, indiferent, 
impasibil, cu un calm revoltă-

tor, artificierul Dumitru Pop a.
pu.șcat (1 ?). Artificierul nu tre
buia să execute pușcarea pînă nu 

raionul se asigura locul de muncă, pînă
nu se îndepărta orice posibili
tate de surpare. Pe acești oa
meni nu-i doare faptul că se 
pot intîmpla grave 
închideri de abataje, 
de producție ?

accidente, 
pierderi

Cazuri... Cazuri...

miner principal loan Marian și 
șeful de schimb Constantin 
Pîșleag, care nu au luat măsu
rile de susținere conform 
monografia de armare, în ceea 
ce privește crearea liniei
orgă, construirea peretelui des
părțitor înspre zona surpată ; 
..prinderea" frontului de căr
bune a fost contrară normelor 
departamentale de protecție » 
muncii pentru industria minie
ră :

0 Nu s-a urmărit, din partea 
conducerii zonei, modul în 
care se asigură la front echi
pamentul de susținere, cum se 
respectă monografia de armare 
și tehnologia de lucru. Șeful 
de zonă ing. Mircea Popescu și 
conducătorul tehnic Virgil Ursu 
nu au luat măsuri de revizu
ire a monografiei de armare 
privind modalitatea de folosire 
pe tronsoane și montare a grin
zilor metalice.

Oare nu e cazul (și momen
tul !) ca, în sfîrșit, să se pună o 
dată capăt, de către opinia și 
voința colectivului, la aseme- 

nepăsare, de 
partea unora, 
de protecție, 
esență simple

nea acte de 
ignorare din 
a regulilor 
care sînt în 
prevederi de bun simț. Nu-ți 
trebuie -școli de specialitate ca 
să te pătrunzi de necesitatea 
respectării lor. Oricum. con
știința unora are nevoie să 
fie trezită, letargia în care se 
complac este extrem de dăună
toare. îndeosebi pentru alții. 
Aceștia răspund — ar trebui, 
mai bine zis ! — probabil însă 
că sentimentul responsabilității 
a murit întrînții. Să încercăm 
a-i ajuta să-l recîștige, dacă nu, 
ne putem dispensa de aseme
nea elemente nocive.

Referitor la tragicul accident 
descris, este necesar ca pe vii
tor să se interzică efectuarea de 
lucrări și circulația prin spa
țiul cuprins între transportor 
și front. Pentru aceasta, va tre
bui să se ia măsuri de adaptare 
a plugului combinei în așa fel 
incit să poată fi folosit la 
curățirea completă a cărbune
lui. Se impune urmărirea cu 
mai multă exigență și simț de 
răspundere, de către întregul 
personal de supraveghere, con-, 
trol și conducere, respectarea 
cu strictețe maximă a tehnolo
giei de lucru și a monografiei 
și dotarea locurilor de muncă 
eu echipament de susținere 
corespunzător. Altfel, cazuri ca 
acela al regretatului loan 
Gorgan se pot repeta !

Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

X.

RĂSPUNSURI HOTĂRÎTE, 
PRIN FAPTE !

• E. M. Paroșeni ,luna tre
cută... La abatajul 
6139, în timp ce 
Ghcorghe Bădoiu lucra 
tarea unei grinzi .din 
s-au desprins mai multe blo
curi de steril și l-au acciden
tat la cap și la picioare...
• Finele lunii iunie 

E. M. Bărbăteni... In suitorul 
nr. 3, stratul 3. orizontul 783, 
ajutor-minerul Gheorghe Luță, 
în vreme ce arma frontul afec-' 
tat de o surpare recentă, o bu
cată de steril a căzut și 
acc’dentat la piept.

0 E. M. Aninoasa... Acum 
cîtva timp ajutor-minerul Nico- 
lae Tordăchescu. de la abata-

frontal 
minerul 
la mon- 
acoperiș

stratul 5,

a.c.

l-a

jul cameră nr. 7, din 
a fost serios accidentat la pi
cioare de o bucată de steril 
căzută din tavan la bandajare. 
La frontul abatajului cameră 
nr. 9, stratul 3, ajutor-minerul 
Gheorghe Pijin a fost prins în 
surpare.

Cazuri... Cazuri... Toate au 
cauze asemănătoare : susținerea 
necorespunzătoare a pereților 
și tavanului, nerespectarea mo 
nografiei de armare, neasigura- 
rea frontului de lucru, neexe- 
cutarea bandajării 
acolo 
tind.
grave 
lecție

provizorii 
unde rocile slabe o pre- 
Ele reprezintă abateri 
de la normele de pro- 
a muncii miniere.

ASIGURAREA FRONTULUI
0 Orice persoană care lucrează in mi

nă, dacă observă cauze de pericol care 
amenință securitatea muncii sau □ lucră
rilor miniere, este obligată să ia măsuri 
imediate (corespunzător atribuțiilor) pen
tru înlăturarea lor dacă este posibil ți să 
anunțe imediat pe cei aflați în pericol, 
precum ți pe șeful ierarhic.
• Personalul de control și supraveghere 

este obligat să atragă atenția muncitori
lor care intră în schimb asupra situațiilor 
speciale ivite la unele locuri de muncă, 
precizînd ți măsurile necesare pentru pre
venirea accidentelor de muncă.

0 Susținerea tuturor lucrărilor și con
strucțiilor miniere din subteran se va ace 
în strictă conformitate cu monografiile de 
armare, puse la dispoziția executanților 
și personalului de supraveghere.

0 Tavanul și pereții locului de muncă 
se vor controla și copturi la începutul 
schimbului, după pușeare și 
ori apar semne că roca are 
se desprindă. Copturirea se 
către șeful de echipă și numai dintr-un loc 
sigur. In timpul copturirii este interzisă exe
cutarea altor lucrări in frontul de lucru.

ari de cite 
tendința să 

va face de

PERFORAREA GĂURILOR ȘI COMBATEREA PRAFULUI SILICOGEN
• Se consideră periculoase din punct 

de vedere al îmbolnăvirilor pneumoconio-

subteran..., 
aer depășesc 

In astfel de locuri 
interzice efectuarea oricăror 

apiica- 
comba-

Ă;

!

SECURITATEA LOCULUI DE MUNCĂ PE PRIMUL PLAN

tăiere cu orificiile de debitare a 
mai aproape de tăiș ;

apei cit

După cum se știe, fiecare miner șef de 
brigadă, schimb, echipă, răspunde de 
securitatea locului de muncă. Pentru a rea
liza, la nivelul cerut, acest deziderat, se 
cuvine a respecta următoarele obligații :

a) să cerceteze cu atenție locul de mun
că, înainte de începerea lucrului, după 
fiecare întrerupere și în timpul schimbului;

b) să copturească tavanul, pereții și 
frontul de muncă, îndepărtînd bucățile de 
rocă slăbite, care pot prezenta pericol de 
cădere ;

c) să monteze susținerea conform mono
grafiei și să înlocuiască elementele de ar
mare rupte, deformate sau deteriorate ;

d) să controleze compoziția aerului de 
mină, evacuînd muncitorii de la locul de 
muncă dacă lampa cu carbid sau lampa 
cu benzină nu ard normal sau indică pre-

suprave-

pericolele 
înlăturate

tea personalului de control ți 
ghere ;

g) să raporteze superiorilor 
ivite, inclusiv acelea care au fost 
prin mijloace existente ;

h) să execute lucrările... în conformitate 
cu prevederile normelor, necesare preve
nirii și combaterii silicozei, exploziilor de 
gaze sau praf, focurilor, incendiilor, erup
țiilor de metan, de praf de cărbune sau 
de borchiț ți inundațiilor ;

i) să instruiască muncitorii pe care ii 
are in subordine privitor la modul de exe
cuție al lucrărilor ți măsurilor de protecție 
a muncii ;

j) să folosească în permanență echipa
ment de protecție ți, la minele stabilite, 
măștile

k) să
de autosalvare ; 
evacueze muncitorii de la locul de

tice locurile de muncă din 
care conținuturile de praf in 
limitele maxime admise... 
de muncă se 
operații generatoare de praf, fără 
rea măsurilor ți a mijloacelor de 
tere a prafului.
• Pentru combaterea prafului, 

forarea găurilor de mină se va aplica 
din mijloacele următoare :

— perforaj umed normalizat, axial 
lateral ;

— dispozitive de captare uscată ;
— captare cu spumă.
0 Pentru realizarea unui perforaj umed 

normalizat se vor respecta următoarele 
instrucțiuni :

— stropirea locului de muncă, pe o dis
tanță de 5—10 m, înainte de perforare ;

— perforarea găurilor va fi începută fo
losind jumătate din presiunea aerului com
primat ;

— se vor folosi sfredele sau capete de

0,5-1,0

de 2-4

rezultat 
aplica

ia per- 
unul

sau

- menținerea presiunii apai cu
□ tm. sub presiunea aerului comprimat ;

— asigurarea unui debit de apă 
l/minut
• Pentru combaterea prafului 

la lucrările de puțeare Se vor
burojul cu opă ți perdele de ceață. Inoin- 
te de încărcarea găurilor, se va stropi lo
cul de muncă pe o distanță de 5—10 m.

Puiverizatoarele de apă vor fi montate 
la o distanță de 10—20 m pe front. Pune
rea lor in funcțiune se face la retragerea 
artificierului, iar oprirea lor la reintrarea în 
front, după puțeare.
• La locurile de muncă unde, cu toate 

măsurile luate, conținutul de praf depășeș
te limitele maxime admise se vor folosi 
măști contra prafului.

Măștile contra prafului vor putea fi fo
losite ca mijloace unice de protecție nu
mai în locurile de muncă sau la operațiile 
unde, din motive obiective, nu se pot apli
ca celelalte mijloace de combatere.

zența metanului in proporție de peste 2 loi 
•) să execute operațiile de lucru potrivit 

tehnologiilor (cidograme, instrucțiuni, pla
nuri, schițe etc.) dispuse de conducerea sec
torului (sau zonei) ;

f) să respecte întocmai ordinele primite 
direct din partea conducerii... sau din

CONTROLUL EXECUTAT

ori de cite ori constată pericole ce

par

DE
apli-

muncă, 
nu pot fi înlăturata prin mijloacele de care 
dispune (susținere, sau aeraj necorespun
zător, gaze sau praf periculos, defectarea 
unor instalații sau utilaje etc.). La evacua
rea tacului de muncă va anunțo maistrul 
miner ți va lua măsuri pentru oprirea acce
sului pînă la sosirea maistrului.

CĂTRE MAISTRUL MINER
Maiștri mineri sînt răspunzători de 

carea corectă a normelor departamentale 
de protecție a muncii pentru industria mi
nieră, la fiecare loc de muncă. Reținem, 
pentru ceea ce ne interesează în cazul de 
față, unele obiective ale controlului pe 
care-l execută. Astfel, aceștia sînt obligați 
să verifice ți să ia măsuri cu privire la :

a) respectarea tehnologiilor de lucru, 
prescrise de conducerea sectorului ;

b) aerajul locului de muncă, prezența 
prafului ți a gazelor periculoase, precum

ți situația mijloacelor de prevenire și com
batere a exploziilor ți pneumoconiozelor ;

c) susținerea locului de muncă, modul 
de aplicare a monografiei de armare res
pective ți eventualele adaptări ale mono
grafiei de armare la situația din front ;

d) activitatea artificierilor în exercitarea 
atribuțiilor lor, raportînd șefului ierarhic 
orice pericole sau abateri constatate ;

e) instruirea muncitorilor din subordine ;
f) menținerea disciplinei, în cadrul pro

cesului de producție, de către toți munci
torii.
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„Societatea a elevilor"
(Urinare din pag 1) 

■latențe și montaje în aval și 
amonte, determinare® echiva
lentului mecanic al caloriei, le
gea lui Hooke, spectre metalice 
al altele.

E notabil și faptul că secțiile 
■u s-au mărginit la vehicularea, 
tatr-o formă «au alta, a unor 
cunoștințe aiimllate In cadrul 
«relor de curs. Elevii au fost 
«trași le acțiuni practice inte
resante, concrete, creatoare, ca
te au Îmbogățit bagajul lor de 
cunoștințe, fiind în același timp 
accesibile vîrstei lor. Semnifi
cative ni se par în acest sens 
temele propuse în cadrul sec
țiilor de matematică si chimie: 
noțiuni elementare de algebră 
Boole, noțiuni de programare 
liniară, sistemele de numerație 
ți calculatoarele electronice, 
monogramele și aplicațiile lor, 
crioscopia. filtrare, recristali- 
zare si altele. O scurtă analiză 
a activității secțiilor ne deter
mină să evidențiem activi',”' 
perseverentă și conștiincioasă 
desfășurată de elevii: Iordan 
Duda, Mihai Munteanu, Ioan 
Mucevshi, de la Liceul Petro
șani, Frusina Smaranda, Liceul 
Uricani, Maria Badea, Liceul 
Vulcan, Mioara Opreanu, Li
ceul Petrila. Merită apreciețl 
ți aportul substanțial la reuși
tele activității cercurilor al 
profesorilor de la Institutul de 
mine Petroșani și liceele teore
tice din Valea Jiului cit și pre
ocuparea conducerii I.M.P. de 
a pune la dispoziția elevilor la
boratoarele, materialele și sub
stanțele necesare efectuării lu
crărilor practice.

Piecînd de la analiza premi

selor care determină eficiența 
activității, nu putem trece pes
te munca de conducere și în
drumare ca factor al bunei 
funcționări a societății. In acest 
sens, organizațiile U.T.C. din 
licee mai au probleme de re
zolvat în ceea ce privește se
lecția, mobilizarea elevilor la 
un studiu continuu și perseve
rent a problemei ce urmează a 
se dezbate în secție. Organiza
țiile U.T.C vor trebui să urmă
rească capacitatea elevilor de 
a se desprinde de manual, de a 
îmbina cunoștințele căpătate la 
orele de clasă cu temele propu
se în cadrul secțiilor, de a pre
lucra independent datele și de 
a elabora o schemă proprie de 
gîndire. In cadrul societății tre
buie să punem accent mai mult 
pe efortul personal.

Prin activitatea de îndrumare, 
noi profesorii trebuie să luptăm 
pentru a înlocui pasivitatea, in
diferența cu calități ca indepen
dență, atitudine critică, spiritul 
combativ care-1 fac pe elev să 
gîndească singur, să se convin
gă personal de adevărul pro
blemelor pe care le rezolvă.

Prin varietatea posibilităților 
de activitate pe care le oferă, 
prin multiplele potente de cap
tare a interesului elevilor, so
cietatea științifică constituie una 
dintre cele mai valoroase moda
lități de petrecere a timpului 
liber, o formă de activitate ex- 
trașcolară deosebit de utilă și 
îndrăgită de elevi. Numai așa 
ne explicăm faptul că elevi de 
la liceul Uricani, Lupeni, Vul
can se deplasează la I.M.P., 
pentru a participa la ședințele 
societății științifice.

Societatea .științifică devine 
un teren de lansare al elevilor

către munca de cercetare. Aici 
se afirmă personalitatea elevu
lui î se dezvoltă calitățile so
cial-morale, deoarece învață să 
prețuiască munca altora și rea
lizările proprii.

Activitatea de cercetare știin
țifică a elevilor din municipiul 
nostru ar căpăta un plus de va
loare dacă noi, cadrele didacti
ce, am reuși să îndrumăm ele
vii în așa fel îneît tematica 
secțiilor să urmărească evita
rea paralelismului, simpla re
luare a cunoștințelor însușite 
la lecții, adică tematica să nu 
fie un auxiliar al programei 
școlare. Mai multă varietate în 
tematică și maleabiiitate în ra
port cu problemele care-i pa
sionează pe elevi, prezența a 
ceea ce este modern și inedit 
pot ridica activitatea cercuriloi 
la un nivel mereu superior. 
Pentru aceasta programul de 
activitate al universității tre
buie îmbogățit continuu cu 
idei îndrăznețe, investigații teh
nice, teme ample de studiu eu 
o desfășurare pe o perioadă 
mai mare de timp.

(Urmare din oag. 1}

eu dificultate sporită. In pre
zent, Kopondi iși dirijează or
tacii Ia executarea unui suitor 
de legătură între galeria de 
bază a raionului 3 din zonă și 
o galerie intermediară. Energia . 
și priceperea oamenilor din 
brigadă va fi etalată în curind 
într-un nou loc de muncă. In
tre orizontul 650 și 700 prin 
deschiderea unor abataje ca
meră se va curăța cărbunele 
rămas alături de falie. Apoi 
se vor pregăti trei panouri pen
tru abataje frontale din stratul. 
13, blocul 7. Spre deosebire ele. 
alți șefi de brigadă, Emil 
Kopondi este văzut foarte rar 
solicitînd ajutorul șefului de 
zonă.

Kopondi este omul căruia 
nu-i plac laudele. Tăcut și 
modest, refuză să facă promi
siuni, refuză să vorbească, des
pre persoana sa. scotind mereu 
in evidență meritele colegilor 
de muncă. Sărbătoarea mineri
lor și, mai tirziu, aceea a în
tregului nostru popor, a Elibe
rării constituie un puternic 
imbold pentru brigada condusă 
de Emil Kopondi. <

Studen^i 
in haine 
de lucru 
tlhmate din oag 1)

TEMELIA
SUCCESELOR

Televiziune
MIERCURI 29 IULIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera zi
lei.

18.65 „Universal-șotron" — 
enciclopedie pentru co- 
pii.

18.30 Cabinetul economic. 
Pirghiile financiare — 
instrument și acțiune.

19,20 1 00J de seri — emisi
une pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Festivalul național de 

folclor — ediția e Vl-a. 
Program susținut de

ansamblul folcloric al 
jud. Botoșani.

80.35 Tele-cinemateoa.
„O zi la curse"— co- j
medie cu Groucho, 
Ghico ți Harpo. ;

22,20 Emisiune literară. 1
22.35 Gala marilor interpret! i

români.
23,00 Telejurnalul de noapte.

SPORIREA 
PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII
(Urmare din pag. 1)

r
multă vreme — și nu numai 
eici — dar acum a . căpătat 
proporții cu adevărat îngrijo
rătoare. Față de 325 muncitori 
plecați în prima jumătate a 
anului trecut, în semestrul re
cent încheiat numărul lor a 
fost cu 200 mai mare, deci și 
de această dată creșterea se ci
frează tot în jurul a 60 de pro
cente. In condițiile unui du-te- 
vino permanent, a unor perin
dări de „excursie" prin aba
taje nu se pot obține randa
mentele scontate !

In altă ordine de idei, tre
buie reliefat accentul care s-a 
pus pe necesitatea îmbunătățirii 
aprovizionării în subteran eu 
materiale, sagonete goale, scu
le. Gheorghe Lazov, șef de bri
gadă la zona I a înfățișat di
ficultățile aprovizionării cu 
material lemnos a orizontului 
11, blocul zero. „Lemnul îi du
cem cale de 2 km cum putem* 
— sublinia el. Din această 
cauză, avem goluri in aprovi
zionare care se reflectă în ne
real izarea sarcinilor de plan 

’ zilnice. Ne-ar fi de un real 
eprijin introducerea unei loco
motive <-u aer comprimat care 
să rezolve definitiv problema 
transportului".

S-a făcut apel și la Centrala 
cărbunelui Petroșani pentru re
medierea golurilor ce se fac 
simțite în aprovizionarea cu 
piese de schimb pentru stîlpi 
de abataj, pompe, transportoa
re cu raclete, locomotive elec
trice. precum și cu armături 
ți vagoane de cale ferată nor
mală

Abordind aceleași aspecte 
Gheorghe Croitoru, gazator, 
Stere Pădurarii, prim-niaistru, 
propuneau captarea apelor de 
Infiltrație și rambleu de la 
puțul est 1, care creează difi
cultăți serioase transportului^

Planul M.T.O. prezentat de 
ing. Aurel Rusu, șeful organi
zării muncii,pre vede la rîndu-i 
măsuri la fel de realiste, și 
chibzuite rod al gîndirii specia
liștilor din exploatare. Pentru 
anul viitor se preconizează in
tensificarea în continuare a 
încărcării mecanice astfel ca 
indicele mediu de mecanizare 
a încărcării să ajungă la peste 
31 la sută. In paralel se va ex
tinde mecanizarea tăierii căr
bunelui în abataje pe straiele 
subțiri și la înaintări, ceea ce 
va conduce la o creștere sub
stanțială a productivității mun
cii și a vitezelor de avansare. 
Printr-o organizare corespunză
toare producția ce se va extra
ge în abatajele frontale cu 
susținere metalică vy ajunge 
la 300 000 tone, rezultând c 
creștere a randamentelor în 
abataje cu cel puțin 1 la sută.

Propunerile și sugestiile fă
cute, măsurile preconizate sînt 
cu mult mai numeroase decît 
cele înfățișate. Dezbaterea ci
frelor de plan pe 1971 — care 
a avut un pronunțat caracter 
de lucru — a generat o analiză 
fructuoasă, competentă, deinon- 
strînd fermitatea cu care sala- 
riații participă la destinele uni
tății și acționează pentru îmbu
nătățirea întregii , lor activități. 
Faptul acesta a fost remarcat 
cu satisfacție. în intervențiile 
lor de către tovarășii Ioan Ra
dulescu, prim-secretar al comi
tetului orășenesc, de partid Pe
trila și Otto Abraham, director 
comercial la C.C.P. care au 
felicitat colectivul de muncă 
pentru frumoasele rezultate 
obținute și și-au exprimat spe
ranța că în primul an al noului 
cincinal va depune efdrturi și 
mai stăruitoare pentru îndepli
nirea mărețelor sarcini ce le 
sînt puse în față de către par
tid.

Ca și în anii precedenți, co
misia municipală de fotbal 
de pe lingă C.M.E.F.S. Petro
șani, organizează și în acest 
an campionatul municipal de 
fotbal rezervat copiilor (năs- 
cuți în 1956 și mai tineri).

In actuala ediție, se vor 
întrece un număr de șase 
echipe după cum urmenză i 
Jiul Petroșani, cu două e- 
chipe, Școala sportivă Petro
șani, Preparația Petrila, Mi
nerul Lupeni și Minerul 
Vulcan.

Spre deosebire de edițiile 
precedente, cînd acest cam
pionat se desfășura după un 
sistem turneu, numai tur, 
campionatul din acest an, 
care începe azi, 29 iulie 1970, 
se va desfășura tur-retur.

O nouă 
ediție în 

Campionatul 
municipal 
de fotbal 
al copiilor
Iată programul turului 

campionatului :
Etapa I-a, azi la ora 17. 

Minerul Lupeni — Jiul I Pe
troșani
Jiul II — Minerul Vulcan 
Preparația Petrila — Școala 
sportivă Petroșani

Etapa a Il-a — duminică 2 
VIII 1970, ora 9.
Jiul I — Școala sportivă 
Minerul Vulcan — Prepara
ția Petrila
Minerul Lupeni — Jiul II

Etapa a III-a — miercuri 5 
VIII 1970, ora 17. 
Jiul II — Jiul I
Preparația Petrila — Minerul 
Lupeni
Școala sportivă — Minerul 
Vulcan

Etapa a IV-a duminică 
9 VIII 1970. ora 9 
Jiul I — Minerul Vulcan 
Minerul Lupeni — Școala 
sportivă
Jiul II — Preparația Petrila 

Etapa a V-a — miercuri 
12 VIII 1970, ora 17 
Preparația Petrila — Jiul I 
Școala sportivă — Jiul II 
Minerul Vulcan — Minerul 
Lupeni.

Pentru ca această compe
tiție să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni, e nevoie 
de sprijinul permanent al 
consiliilor asociațiilor spor
tive respective.

denții Barbu Giurgiuleseu, Ma
rin Olaru, Cornel Milea, Anton 
Leah, Petre Moreanu și alții. 
Participarea unui grup de 19 
studențî vietnamezi Pare se 
pregătesc la acest institut, en
tuziasmul și perseverența lor 
în muncă sînt fapte întrutotul 
remarcabile și semnificative 
pentru sentimentele lor de 
prietenie.

Cum complexul sportiv r-are 
se configurează nu va fi destinat 
numai studenților, ci în egală 
măsură elevilor, tuturor spor
tivilor din Petroșani, sînt greu 
de explicat pricinile pentru ețjre 
ajutorul promis n-a fost mai 
viguros. Pentru că gheața a fost 
spartă, cum se spune în ase
menea cazuri, munca trebuie 
continuată, amplificată (orga
nizațiile U.T.C. își pot face 
un scop în acest sens) pentru 
ca acest stadion să nu rămînă 
în... stadiu dc embrion.

Pe urmele materialelor publicate

„Nou! liceu din Petroșani

trebuie să fie și el „copilul" cuiva"
La articolul publicat sub 

titlul de mai sus. in numărul 
6411 al ziarului nostru, direc
torul Grupului de șantiere „Va
lea Jiului" ai T.C.H., ing. Du
mitru Țurnă, ne răspunde: 
„In urma unei analize amănun
țite, pe bază de grafic detaliat, 
conducerea grupului și a șan
tierului nr. 1 a stabilit de așa 
manieră desfășuram» i>rocc<‘>- 
lui tehnologic, incit liceul din 
Petroșani, de pe malul piciului 
Slătinioara, să-și poată deschide

jpkrțile o dată cu toate școlile 
‘'Miîiii tara noastră in noul an de 

iiivățămînt 1970—1971.
Pentru desfășurarea în bune 

condițiuni a lucrului, s-a insta
lat Ia acest obiectiv o macara 
Bocșa de 40 tm; s-au asigurat 
efectivele și materialele nece
sare.

Asistența tehnică este asigu
rată de un maistru și un nor- 
ir.ator sub supravegherea di
rectă a conducerii grupului și 
șantierului.

Față de pregătirile făcute, 
pentru ea lucrarea să fie re
cepționată la termenul stabilit, 
rezultă că liceul din Petroșani 
nu mai este un „copil" orfan 
ei este „copilul" unor părinți 
care se ocupă îndeaproape de 
el".

N. K, Comentariile sint de 
prisos. Constructorii obișnuiesc 
să-și țină euvîntul dat așa eă, 
sperăm, n-o să... uite chiar a- 
eum. (Sublinierile ne aparțin)

JOI 3» IULIE

PROGRAMUL I: 5,05—9.09 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii româ
ne; 10.10 Curs de limba rusă;
10.30 Melodii cu dedicație; 
11,05 Pagini din operete: 11,15 
Din țările socialiste: 11.45 Sfa
tul medicului; 12.00 Recita d» 
operă; 12,30 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 1.3,00 Radiojurnal: 13.22 
Tangouri și valsuri de concert; 
13.4.5 Muzică populară: 14.00 
Caleidoscop muzical: 15.00 — 
100 de legende românești: 16,00 
Radiojurnal: 16,20 Jocuri popu
lare; 17,05 Antena tineretului;
17.30 Muzică populară: 18.68 
Muzică ușoară; 18J0 Orizont 

Științific; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Melodia zilei; 19.35 Mu
zică populară: 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Vedete ale muzicii 
ușoare: 20,20 Argheziană; 20.25 
Zece melodii proferate: 21.28 
Cîntă Ilona Moțica: 21.35 Solis
tul serii : Charles Aznavour? 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport}
22.30 Romanțe; 22,50 Muzică '*• 
șoară; 0.03—5.00 Estrada noc
turnă.

Mica 
publicitate
VIND televizor Temp 6, 

frigider Fram, telefon 1078.
PIERDUT carte <^e mun

că pe numele Baciu Andrei. 
Găsitorul este rugat să a 
prezinte la E.M. Bărbăteni.
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I.C.H. GRUP ȘANTIERE CONSTRUCȚII
t f

VOINEASA, JUD. VÎLCEA

ral
Primește înscrieri pentru Școala tehnică de maiștri mineri — curs se- 

— care se deschide la Voineasa la 15 septembrie 1970.
înscrierile se fac pînă la 25 august 1970.

Examenul va avea loc la 1 septembrie 1970

Condicii de înscriere:
vechime (ca miner) și 7—8 clase.
vechime (ca miner) și liceu teoretic.
vechime (ca miner) și școala profesională de mineri, 
vor reuși la examen urmează să fie transferați, asigurîndu- 

li-se cazare și post.
Informații zilnice : la telefon I.C.H. Lotru — Invățămînt.

• 5 ani
• 3 ani
• 3 ani
Cei care

’I 
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Vorbind despre forța de 
captivare, nici un cunoscut 
artist al acestui secol nu s-a 
apropiat de Louis Daniel 
Armstrong, virtuosul și ex
traordinarul trompetist și cin- 
tăreț, care a împlinit recent 
70 de ani. Este suficient ca 
numele său să fie menționat, 
pentru ca oamenii să zim- 
bească, amintindu-și de ceva 
ce au mai auzit sau au văzut 
la el.

Dar, in timp ce omagiile 
și telegramele nu contenesc 
eu ocazia acestei aniversări, 
afecțiunea lumii jazzului 
este, fără îndoială, umbrită 
de o oarecare teamă, ca și 
cum însăși muzica, nu numai 
cel mat vestit slujitor al ei, 
ar trece pragul virstei pri
mejdioase. Căci, din momen
tul în care a răsărit din 
New Orleans, cu aproape 50 
de ani in urmă, pentru a a- 
duce muzica sa spre orașele 
din nord, Armstrong a fost 
acceptat. în lumea întreagă 
drept întruchiparea fizică ă 
jazzului.

Și. de-a lungul acestor ani. 
el a reușit să-și păstreze o

mult decît anexe muzicale. 
Dacă Armstrong ar fi înțe
les să exploateze intr-adevin 
implicațiile 
cintec ca , 
time 
fură 
este 
mai
Eisenhower acea telegramă 1, 
pătrunsă de amărăciune, în ', 
legătură cu problema dese ' > 
gregației în școli. ' |

In 1927, el a condus pri- ’ i 
ma formație de jazz „dese- i 
gregată" pentru o înregistra- i 
re, dar a trebuit să constate i 
că gesltirile de reciprocitate i 
ale muzicienilor albi nu au . 
avut frecvența pe care ar fi 
putut-o avea. 1

Respectul pe care îl impu- 1 j 
ne colegilor săi de profesie 1 ( 
este astăzi fără pereche in lu- 1 j 
me, aceasta pentru că el a 1 ( 
știut totdeauna să obțină in 11 
mod spontan ceea ce alții ’ i 
au căutat să realizeze cu A 
multe eforturi, fără a-1 i 
putea egala vreodată. ’|

„Satchmo" iși pune la punct ’ > 
înregistrările, ca nimeni altul. 
Deși nu este nici pe departe Ji

mitice dinlr-un 
When it’s sleepț/ 

down South* (Cind te 
somnul jos în sud), 
greu de crezut că ar 
fi trimis președintelui

„SATCHMO"
Louis Armstrong 

la 70 de ani

I 
A
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ț
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Trecuseră două săptămâni. 
In cea mai mare parte a 
timpului, ne deplasam de la 
un sat la altul cu mașina, 
uneori fără faruri, de obi
cei pe drumuri înguste și 
noroioase. Nu de puține ori, 
mașina se împotmolea in 
timpurile de orez. In cele 
din urmă, la o intersecție, 
am fost opriți, și, fără nici 
o explicație, ni s-a ordonat 
să coborim. Nu ani mai vă
zut mașina de atunci. Am 
pornit pe jos, în flanc cite 
unul, pe un drum secundar, 

șapte , 
mile. Aveam impresia că ce
va nu este in regulă. Ni s-a 
spus să așteptăm intr-un fel 
de șopron, acoperit cu stuf. 
Eram foarte obosiți. Mike 
s-a trîntit pe pămint, Beth 
s-a așezat rezemată de un 
pom, iar eu m-am întins pe 
o bancă.

In zori, am pornit, din nou 
pe jos, cale de încă o oră. 
Mergeam din casă în casă. 
Așteptam afară, în timp ce 
unul din însoțitorii noștri in
tra, pentru a vedea dacă pu-

Parcurseserăm vreo

tem fi găzduiți. Dar in fie
care loc răspunsul era nega
tiv. A fost o experiență neo
bișnuită.

In cele din urmă, am fost 
cazați intr-o mică colibă. Anii 
Tu ne-a explicat : „Oamenii 
de aici nu ne cunosc și, cînd 
ne-au văzut cu trei occiden
tali, nu au vrut să creadă 
că facem parte din Frontul 
Național Unit din Cambod- 
gia. Dar, in cele din urmă, 
i-am convins, 
ză bun venit 
alimente*.

Noi le-am
de șah. Dar în curind ne vom 
da seama că ei și-au riscat 
viața pentru noi.

S-a intîmplat la 9 iunie. 
Ne luam dejunul, adunați în 
jurul unui castron de orez. 
Liniștea a fost deodată între
ruptă de zgomotul unor eli
coptere americane, care s-au 
apropiat mai mult ca nicio
dată în ultima lună. Am 
strips repede cămășile și 
schimburile care erau întinse 
la uscat și, ghemuindu-ne cu

Acum
ie

dă ruit

ne urea- 
dăruiesc

un joc

genunchii la bărbie, ne-am 
adăpostit intr-o colibă 
stuf, unde ne refugiam 
obicei in timp de ploaie, 
nul din soldați, căruia 
îi spuneam „Yogi", s-a 
rit cu carabina vină la 
pom. Anh Ba și-a luat la 
riadul său arma, avertizindu- 
ne să stăm camuflați și, ori
ce s-ar intîmpla, să nu fu
gim. Apoi a 
pădure.

Elicopterele 
jos, deasupra 
auzit rafale de mitralieră — 
probabil, „salve de recunoaș
tere". Intr-o pauză a atacu
lui, Yogi ne-a spus să ne a- 
dăpostim sub podeaua sus
pendată a colibei. Raidul a 
durat 45 de minute. La ple
carea elicopterelor, ni s-a or
donat să părăsim coliba, iar 
Yogi ne-a dus pe căi întor
tocheate pină la o ascunză
toare, la depărtare de o ju
mătate de milă.

de 
de 
U- 
noi
tî- 
un

pornit-o spre

zburau foarte 
noastră. Am

(Va urma)
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Un nou model ? Să-l vedem...

imagine esențial tinerească, 
mult mai mult timp decit ar 
fi putut spera oricare altul.

Uneori se părea că impre
sarii săi il exploatează prea 
mult, sau, cum s-a exprimat 
cineva recent, că, „dacă ar fi 
putut, l-ar fi programat pe 
bătrînu’ opt zile pe săptu- 
mînă“. Dar victima părea să 
savureze fiecare minut din 
această activitate. Deși viața 
sa s-a desfășurat mulți ani 
intr-un ritm nebunesc, de la 
avion la avion, de la club 
de noapte, la scenă, de la 
sală de concert la studioul 
de înregistrări. muzica sa 
nu a vădit mai niciodată 
semne de oboseală.

A face jazz a fost totdea
una pentru Armstrong un 
prilej de a se delecta el în
suși, ceea ce explică în ma
re parte efectul concertelor 
sale. Intr-un sens, s-ar pu
tea spune chiar că. literal
mente, a inventat jazzul cu 
prom'ia sa. mină

Este cu neputință ca fe
nomenul muzical Armstrong 
să fie explicat in termeni 
mir tehnici. Crescut la New 
Orleans, în condiții mizere, 
intr-un timp în care în a- 
cest oraș fremăta ritmul noii 
muzici, el era înzestrat cu 
tot talentul necesar stăpîni- 
rii acestei muzici; în condiții 
în care i se refuza șansa de 
a-și cultiva talentele. Tre
buie am îv Ut ca Armstrong, 
ca și atîția alții de rasa și 
generația sa. este un auto
didact — nu din preferință, 
ci de nevoie.

Armstrong refuză să senti
mentalizeze muzica. El poate 
cînta în public despre un 
idilic sud, dar pentru el cu
vintele nu reprezintă mai

un operator ații, de rafinai 
ca cei moderni, el poate rea
liza rutina orchestrală in
tr-un timp mai scurt decit 
cel necesitat de repetiții. De 
fapt, cu Armstrong nici >tu 
sînt necesare repetițiile. „Ar 
fi o risipă de timp, a spus 
directorul unei case de înre
gistrări care a lucrat nțult 
timp cu el. Ii dai partitura 
refrenului, el te întreabă ce 
vrei să facă, apoi o face 
instantaneu". Rareori este ne
voie de o „reluare". Cu alte 
cuvinte, el este idealul pen 
tru o casă de înregistrări, 
este omul care sfidează obo
seala, pentru a realiza un lu
cru de înaltă calitate, in cel 
mai scurt timp cu putință. 
El nu a urmat școli, nici de 
muzică, nici de alt fel — șf 
oricine iși poate imagina ce 
a fost viața pentru un săr
man copil de culoare, din 
sudul de acum 60 de ani, 
trebuie să-și dea seama că 
marele triumf al lui Arm
strong este simpla sa supra
viețuire.

Și tot Armstrong este a- 
cela care respinge drept ab
surdă ideea că, fără el, s-ar 
fi putut ca jazzul să nu se 
nască niciodată.

Toți rivalii săi l-au iubit 
Iar unul din ei, trompetistul 
Mutt Carey, a spus despre 
Armstrong mai mult decît 
toate verdictele muzicologi
lor laolaltă. întrebat odată 
ce gîndește despre Arm strong, 
Carey a răspuns : „Știți, este 
o plăcere numai să-l asculți 
pe Louis cînd' face încălzi
rea. Doamne, îți scoate din 
trompeta sa o varietate atît 
de mare de lucruri, îneît este 
o minune v pentru urechi, ji 
o reală delectare". Carey a 
avut dreptate.
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VIZITA DELEGAȚIEI
MILITARE ROMÂNE VIAȚA INTERNAȚIONALA
ÎN R. P. CHINEZĂ

PEKIN 28. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Delegația militară 
română, condusă de general-co
lonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, care se află în 
R. P. Chineză, a vizitat în ul
timele două zile orașul Nan
kin, important centru istoric, 
cultural și industrial din par
tea de sud a Chinei. La so
sirea pe aeroport, membrii de
legației au fost salutați de Su 
Și-u, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
adjunct al ministrului apără
rii naționale, comandantul tru
pelor staționate în Nankin, de 
președintele Comitetului revo
luționar al provinciei Kiungsu, 
și de alte oficialități locale.

Unul din obiectivele vizitate 
a fost podul de pe fluviul Iantz, 
construcție monumentală, cu o 
lungime dc 6 700 metri, succes 
de seamă al oamenilor mun
cii chinezi. Delegația a vizitat 
apoi fabrica de aparate dc .ra
dio.

Oficialitățile locale au oferit 
in cinstea delegației militare 
române o recepție, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă. de prietenie. Su Și-u, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, și general-colonel Ion 
Ioniță au toastat pentru întări
rea și adîncirea relațiilor de 
prietenie dintre cele două po
poare. partide și armate, în să
nătatea conducătorilor celor 
două țări.

Memorandumul austriac
în problema securității

Consultările Declarația
I

LUCRĂRILE COMITETULUI

VIENA 28. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Ministerul de Exter
ne al Austriei a dat publicității 
Memorandumul austriac în pro
blema unei conferințe asupra 
securității europene. Memoran
dumul relevă că „Austria urmă
rește, cu atenție toate efortu
rile concrete, întreprinse în ul
timul timp, care au drept scop 
lichidarea sau cel puțin o de
zamorsare a marilor surse de 
tensiune din Europa. O desfă
șurare încununată de succes a 
acestor eforturi ar contribui la 
o reducere pe mai departe a 
neîncrederii și încordării în 
Europa. ’ Prin aceasta, șansele 
de reușită ale unei conferințe 
generale ar fi favorizate și s-ar 
exercita o influență pozitivă a- 
supra dinamicii pregătirii con-

ferinței". In document se sub
liniază că Austria salută suges
tiile cuprinse în Memorandu
mul adoptat de țările socialiste 
la Budapesta, ca la conferința 
general europeană să se exami
neze „înfăptuirea securității eu
ropene și renunțarea la folosi
rea forței sau amenințarea cu 
folosirea ei în relațiile mutua
le dintre statele din Europa11, 
precum și „lărgirea legăturilor 
comerciale, economice, tehnico- 
științifice și culturale pe baza 
egalității în drepturi în scopul 
dezvoltării colaborării politice 
între statele europene". Memo
randumul austriac propune, tot
odată, ca pe agenda unei con
ferințe a securității europene 
să fie înscris și punctul pri
vind „reducerea potențialului 
militar în Europa", o discuție

europene
asupra, acestei teme puțind să 
continue și să se concretizeze 
după conferință, în cadrul u- 
nui organ ce ar urma să fie 
creat sau într-un grup de lu
cru.

In document se subliniază 
că o sarcină esențială a pre
gătirii conferinței, în cadrul 
căreia fiecare stat trebuie 
aibă posibilitatea de a-și 
prezenta el însuși punctul 
vedere, constă în obținerea 
nui acord în problema ordinii 
de zi și a principiilor celor 
mai importante de procedură.

Memorandumul propune, de 
asemenea, ca țările interesate 
să se înțeleagă dinainte pentru 
a se întruni nu numai o sin
gură dată, ci în cadrul mai 
multor conferințe asupra secu
rității.

lui Colombo pentru
formarea guvernului

de protest
a guvernului

t

)

PENTRU DEZARMARE

să 
re
de 
u-

BOMA 28. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite i Premierul desemnat, E- 
milio Colombo, a continuat 
marți seria contactelor cu re
prezentanții diferitelor forțe 
politice în vederea rezolvării 
crizei de guvern. Principala a- 
tenție a fost acordată începerii 
tratativelor cu partidele de 
centru-stînga pentru a se ela
bora platforma programatică 
guvernamentală. La palatul 
Montecitorio (sediul Parlamen
tului), Colombo s-a întîlnit cu

GENEVA 28. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare, 
noul șef al delegației britani
ce, Lothian, ministru 
al afacerilor externe 
cinat cu problemele 
wealth-ului, a trecut 
o serie de probleme 
dezbaterea comitetului, 
nînd punctul de vedere al gu
vernului conservator. El a în
ceput prin a-și exprima spe
ranța că se vor obține acor
duri reale și practice cu pri
vire la controlul armamente
lor și dezarmarea generală și 
totală, apreciind totodată că 
este necesar să se înceapă prin 
elaborarea unui program flexi
bil care să urmărească asigu
rarea securității tuturor state
lor.

Șeful delegației cehoslovace, 
Miloș Vejvoda, s-a ocupat de 
unele aspecte ale controlului 
producției și dezvoltării arme
lor chimice și bacteriologice-. El 
a combătut o serie de teze e-

adjunct 
și însăr- 

Common- 
în revistă 
aflate în 

expu-

mise în conferință, preconizînd 
negocierea globală a interzice
rii celor două categorii de ar
me. Afirmînd că există sufi
ciente posibilități tehnice pen
tru asigurarea controlului, vor
bitorul a relevat necesitatea a- 
doptării urgente a unui acord 
de interzicere a producției, sto
cării și utilizării armelor chi
mice și bacteriologice.

Șeful
Ahmed Taibi Benhima, 
zentat un document de lucru 
relativ la interzicerea punerii la 
punct, fabricării și stocării de 
arme chimice și bacteriologice, 
precum 
firmind 
chimici 
scopuri 
mod ineluctabil la o catastrofă 
dc proporții încă necunoscute, 
documentul apreciază că pro
iectele existente constituie un 
material suficient pentru a se 
asigura încheierea unui acord 
acceptabil. El supune dezbaterii 
comitetului unele sugestii cu 
privire la control și garanții.

delegației marocane,
a pre-

și distrugerea lor. A- 
că folosirea agenților 
și bacteriologici în 

militare poate duce în

Greva docherilor britanici
LONDRA 28. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Opinia pu
blică britanică așteaptă cu un 
interes deosebit conferința na
țională a delegaților docherilor 
care urmează să aibă loc 
miercuri pentru a stabili pozi
ția asupra „formulei" lordului 
Pearson și a hotărî încetarea 
sau continuarea grevei gene
rale.

După cum s-a anunțat, ra
portul lordului Pearson, preșe
dintele comisiei speciale de 
anchetă instituite de guvern, 
recunoaște necesitatea creșterii 
salariului săptămînal al doche
rilor, dar oferă mai puțin decît 
revendicările greviștilor. Marti 
„Daily Telegraph" sublinia că 
„ofertele făcute sînt insuficien
te". Așa se explică de ce, după 
cum scrie la rîndul său „Eve
ning Standard" „lideri sindicali 
din unele mari porturi, inclu
siv Londra, s-au pronunțat 
pentru respingerea propunerilor 
comisiei speciale de anchetă".

In ceea ce îi privește pe pa
troni, potrivit declarației lide
rului Asociației naționale a an
treprenorilor din porturi, Geor
ge Tonge, ei s-au declarat ga
ta să accepte recomandările ra
portului Pearson. Părerile pre
sei londoneze asupra viitoarei 
desfășurări a evenimentelor 
sînt împărțite, O parte a ziare
lor manifestă optimism în spe
ranța că greva ar putea înceta 
în zilele următoare. Altele însă, 
subliniază că „greva poate să 
continue".

Ministrul forței de muncă șl 
■al productivității, Robert Carr, 
a declarat că nu vor fi trimise

A

„Intîrziere stînjenitoare
(„New York Times") 

Anunțarea de către preșe
dintele Nixon, in luna no
iembrie a anului trecut, a 
intenției de a obține ratifi
carea de către Senat a pro
tocolului de la Geneva pri
vind interzicerea utilizării 
armelor chimice și biologice 
a fost intens aplaudată, atît 
pe plan intern cit și pe cel 
extern. Refuzul S.U.A. dc a

Miting
festiv

la
Phenian

PHENIAN 28 (Agerpres). 
In sala Teatrului Mare 
capitala R.P.D. Coreene a avut 
loc un miting festiv consacrat 
împlinirii a 17 ani de la înche
ierea războiului pentru apăra
rea patriei. Au fost prezenți 
Kim Dong Kyong, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
alti conducători de partid și de 
stat, conducători și reprezen
tanți ai unor organizații obștești 
și de tineret, ofițeri și soldați 
ai Armatei populare a R.P.D. 
Coreene, eroi ai republicii, ve
terani de război, precum și nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii din Phenian. Au 
participat de asemenea, membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați în R.P.D. Coreeană.

Generalul colonel Kim
Hong. ministru adjunct al apă
rării naționale, a prezentat un 
raport.

din

Problema reînnoirii tratatului privind 
bazele militare nord*americane

din Spania, în discuție
MADRID 28 (Agerpres). — 

Problema reînnoirii tratatului 
dintre Spania și S.U.A. în ve
derea prelungirii termenului 
menținerii a patru baze mili
tare nord-americane pe terito
riul spaniol a făcut luni o- 
biectul unej ședințe secrete a 
comisiei pentru afacerile exter
ne a Cortes-ului (parlamentul) 
de la Madrid. Cu acest prilej, 
ministrul spaniol al afacerilor, 
externe, Lopez Bravo, a pre
zentat un raport asupra sta
diului tratativelor cu guverhul 
de la Washington. Agenția 
U.P.I., citînd surse guverna
mentale spaniole, menționează 
că Lopez Bravo ar fi reafirmat 
că guvernul său nu este dispus 
să cedeze în ceea ce privește 
condițiile puse pentru reînnoi
rea acestui tratat. El a preci
zat că Spania va continua să 
insiste asupra drepturilor sale 
de suveranitate în legătură cu 
cele patru baze și va solicita 
condiții 
pentru 
S.U.A.

Surse

Washington au indicat că noul 
tratat hispano-american va fi 
semnat în următoarele cîteva 
săptămîni. Tratativele în vede
rea reînnoirii acordului, semnat 
în urmă cu 17 ani între cele 
două țări, care a avut drept 
urmare crearea a trei baze ae
riene și a unei baze navale 
pentru submarine înzestrate cu 
rachete „Polaris" pe teritoriul 
spaniol, au început în anul 
1968, dar pînă acum nu s-a pu
tut ajunge la o înțelegere. In 
cazul 
nu va 
de 20 
Unite 
bazele 
un an.

In cercurile diplomatice spa
niole și americane se consideră 
însă că o asemenea eventuali-

în care un nou acord 
fi semnat pînă la data 
septembrie a. c., Statele 
vor trebui să evacueze 
respective în termen de

ta te trebuie exclusă. Guvernul 
S.U.A. a reafirmat în mai mul
te rînduri că menținerea aces
tor baze este de maximă impor
tanță, în special după evacua
rea bazei aeriene de la Whee- 
lus (Libia). Washingtonul a ac
ceptat unele din condițiile pu
se de guvernul spaniol, dar re
fuză să semneze un acord mu
tual de apărare și să sporească 
sumele plătite pentru folosirea 
acestor instalații militare. Ob
servatorii sînt de părere că pî- 
nă la urmă cele două părți vor 
reuși să ajungă la o soluție 
de compromis. In orice caz se 
remarcă că este pentru, prima 
oară cînd un reprezentant al 
guvernului spaniol a examinat 
cu o comisie parlamentară pro
blema statutului bazelor ameri
cane din această țară.

delegația oficială a Partidului 
Republican, alcătuită din 
Malfa, secretarul general 
P.R.I., și alți conducători re
publicani. Direcțiunea P.R.I. s-a 
întrunit marți dimineața și a 
dat mandat delegației republi
cane să prezinte primului mi
nistru desemnat un document 
politic și programatic, redactat 
încă cu prilejul desemnării lui 
Andreotti.

In aceeași zi s-au întrunit și 
conducerile grupurilor parla
mentare democrat-creștine din 
Camera deputaților și Senat, 
care, după ce au ascultat o 
expunere a lui Colombo asupra 
„liniilor politice și programa
tice pe baza cărora intențio
nează să stabilească contactele 
și consultările cu celelalte par
tide pentru soluționarea crizei 
de guvern", și-au exprimat spri
jinul pentru reușita misiunii 
sale și reluarea colaborării gu
vernamentale de ccntru-stînga.

I

La
al

R.D. Vietnam
HANOI 28 (Agerpres), — Un 

purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care se a- 
rată că timp de trei zile con
secutiv avioane americane de 
tipul „B-52" și alte avioane de 
război au lansat bombe explo
zive și bombe 
unei localități 
tea de nord a 
rizate.

Guvernul R.
arată în declarație, protestează 
energic împotriva acestor ac
țiuni și cere să se pună capăt 
imediat tuturor actelor de în
călcare a suveranității și secu
rității Vietnamului de nord.

cu bile asupra 
situate în par- 
zonei demilita-

D. Vietnam, so

Vietnam a ajuns
3 357, informează 
VNA.

acum la 
agenția

I

• Un bombardier englez 
de tipul „Canbera" s-a pră
bușit luni noaptea în momen
tul în care încerca să ateri
zeze la baza aeriană Wat- 
tisham. Doi militari aflați la 
bordul avionului și-au pier
dut viața.

• Noul program 
lansării de rachete 
ției spațiale suedeze, elabo
rat in cooperare cu Adminis
trația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), va fi pus în apli
care săptămîna aceasta in 
nordul Suediei, s-a anunțat 
oficial la Stockholm. Cinci 
rachete (patru de tipul „Ni- 
ke-Apache" și una de lipul 
„Petrei") vor ti lansate de la 
Centrul european de cerce
tări spațiale Esrange, de lin
gă Kiruna. Experiențele au 
drept scop să stabilească da
că particulele care iluminea
ză norii în cursul nopții pro
vin din gazele ionizate 
mosterice sau din spațiul 
traatmosferic.

consacrat 
al ageu-

guvernamentale

plafă 
către

*

I
*

I

mai bune de 
folosirea lor de

trupe în porturi pentru descăr
carea navelor pînă cînd dele
gații docherilor nu se vor pro
nunța asupra „formulei Pear
son".

De

de rachete Safeguard

William

Situație încordata
în Bolivia

20 ac orc ac lupta
s'

a doua contra po-

a început duminică

se referă 
în sumă

în dezbaterile 
senatorul

în două dramatice

în
Și ' 

care 
preșe-

in- 
de

„fascist",

a celor 84 de țări care au 
ratificat pînă acum tratatul 
consideră, însă, că acesta in
terzice și gazele lacrimoge
ne și ierbicidele. La fel sus
țin și cei SO de membri ai 
Adunării Generale a O.N.U., 
care au votat în acest sens 
in decembrie trecut.

Prin lipsa de dorință de a 
căuta aprobarea grabnică de 
către Senat, fără excepții,

— La 
din 

boliviana domnește o 
tot mai încordată ca 
a ocupării clădirilor 
de către grupuri înar-

de extremă dreaptă. A- 
grupuri, conduse de avo- 
Alfredo Candia Guzman, 

se declară fățiș

Proiect de zbor spațial 
spre Venus

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Agenția națională a 
S.U.A. pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.), a a- 
nunțat proiectul unui zbor 
spațial fără echipaj uman 
spre planetele Venus și 
Mercur. Acesta ar fi primul 
zbor al unui vehicul spațial 
construit pe Pămînt în apro
pierea planetei Mercur. Nava, 
ce va purta denumirea 
„MVM-73" (Mariner-Venus- 
Mercur 1973), ar urmă să fie 
lansată în toamna anului 
1973. Ea va trece în februa
rie 1974 la o distanță de 

| 5 300 kilometri de Venus, iar
‘ o lună mai tîrziu la 1000 
| kilometri de Mercur. Vor fi 
J luate fotografii ale planete- 
I lor respective, imaginile fiind

o lună mai tîrziu la 1000

luate fotografii ale planete-

si Mercurf
recepționate cu ajutorul, a 
două antene noi în prezent 
în construcție la Tidbinbilla, 
in Australia, și lingă Madrid. 
Fotografiile de pe Mercur ar 
fi la fel de clare ca cele ale 
Lunii luate cu telescopul de 
pe Pămînt și ar folosi la e- 
laborarea unor hărți ceva 
mai precise ale planetei, la 
cercetarea craterelor și la 
determinarea axei în jurul 
căreia se rotește. „MVM-73" 
ar urma, de asemenea, să stu
dieze „vînturile solare" din
tre orbitele Pămîntului și 
planetei Mercur.

Cam în același 
N.A.S.A. plănuiește să lanse
ze alte două vehicule spația
le — „Pioneer-F" și „Pioneer- 
G" — ce vor măsura inten
sitatea „viaturilor solare” în
tre Pămînt și Jupiter.

timp,

• Ciocniri violente între 
politie și populația de culoa
re s-au produs luni în ora
șul texan Houston. Incidente
le, care au fost generate de 
arestarea în urmă cu două 
zile a unui tînăr negru, s-au 
soldat cu moartea unei per
soane și rănirea altor cinci. 
Poliția a acuzat populația de 
culoare de a fi deschis prima 
focul. Un număr de 50 de 
negri au fost arestați.
• Fostul președinte al Ar

gentinei, generalul Ongania, 
a adresat președintelui Le- 
vingston o scrisoare prin care 
re protestează Împotriva afir
mațiilor unor cadre de con
ducere ale armatei argenli- 
niene, potrivit cărora, el ar 
ii avut cunoștință sau ar ii 
fost complice la răpirea fos
tului președinte Aramburu, 
pentru a se menține în con
tinuare la putere. Generalul 
Ongania califică aceste afir
mații drept „foarte grave" și 
consideră că „depășesc limi
tele toleranței și nu contri
buie la pacificarea și unirea 
tuturor argentinienilor".

at-
e.x-

• Potrivit datelor publi
cate de U.N.E.S.C.O., în pre
zent în lume funcționează 
251 000 săli de cinematograf, 
dintre care 140 900 se află în 
U.R.S.S. Dintre țările vest-eu- 
ropene pe primul loc se află 
Italia cu 10 0.00 cinematografe, 
urmată de Spania (6 000) și 
Franța (5 000).

• In capitala Zambiei, 
Lusaka, și-a încheiat lucrările 
reuniunea comitetului de pre
gătire a viitoarei conferințe 
a statelor u angajate. Cel 
16 membri ai comitetului au 
căzut de acord să propună 
conferinței la nivel înalt, ce 
urmează a avea loc 
septembrie la Lusaka, 
rea unui document 
pacea internațională 
litatea în drepturi a 
națiunilor lumii.

DIN PRESA STRĂINĂ
susține tratatul încheiat în 
1925, la a cărui redactare au 
participat și experți ameri
cani, constituie, intr-adevăr, 
un motiv de dizgrație inter
națională de 45 de ani. Dar, 
la opt luni de la promisiu
nea făcută de președinte, 
Casa Albă nu a trimis încă 
Senatului protocolul. Motivul 
evident al acestei intirzieri 
este lipsa de dorință a admi
nistrației de a renunța la 
utilizarea gazelor lacrimoge
ne și a ierbicidelor.

Cînd președintele și-a a- 
nunțat hotărîrea, consilierii 
Casei Albe susțineau că pro
tocolul nu se referă și la a- 
ceste produse, utilizate in
tens de forțele americane în 
Indochina. Marea majoritate

protocolului, administrația sf i
dează opinia mondială, clar 
exprimată, și, potrivit amba
sadorului S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost, creează o si
tuație profund stînjenitoare 
pentru delegația americană la 
Națiunile Unite. Prin inerția 
sa, guvernul american produ
ce impresia că intenționează 
să utilizeze în continuare în 
Indochina mijloace de duce
re a războiului care au fost 
condamnate in lume și care 
ar fi trebuit să fie de mult 
abandonate. Nerespectarea 
angajamentului șochează cu 
atît mai mult în cazul unei 
administrații care a ținut să 
sublinieze in mod repetat im
portanța încrederii în promi
siunile făcute în străinătate.

LA PAZ 28 (Agerpres). 
Universitatea San Andres 
capitala 
situație 
urmare 
centrale 
mate 
ceste 
catul 
care 
au pătruns în clădirile amintite 
miercurea trecută și refuză să 
le evacueze. Organizațiile de
mocratice studențești au anun
țat organizarea unui marș pen
tru apărarea libertății universi
tare. Ele se bucură de sprijinul 
organizațiilor muncitorești 
sindicale.

Pentru a protesta contra 
diferenței autorităților față 
acțiunile elementelor de dreap
ta, ministrul informațiilor, Al
berto Bailey, și-a prezentat luni 
seara demisia. El a afirmat că 
ocupantii universității ar fi dc 
fapt, „mercenari încurajați de 
elementele cele mai reacționare 
din guvern". Ministrul demisio- 
nar a denunțat prezența 
rîndul guvernului bolivian 
a armatei a unor grupuri 
urmăresc „răsturnarea 
dintelui Ovando Candia".

După cum se știe, în Bolivia 
este în curs un conflict cu mul
tiple manifestări între forțele 
de stînga din interiorul și din 
afara guvernului președintelui

Ovando Candia și elementele 
de dreapta care se opun refor
melor democratice și cursului 
independent al politicii Bolivi- 
ei. Se pare că presiunea aces
tor din urmă elemente se re
simte tot mai puternic în poli
tica guvernamentală din ulti
ma vreme.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Pompierii și marinarii estua
rului Tamisa au fost anga
jați luni, timp de peste 20 
de ore, in două dramatice 
bătălii: prima împotriva fo
cului și 
luării.

Totul 
seara. Puțin înainte de mie
zul nopții, cargoul spaniol 
„Monte Ulia", cintărind peste 
8 000 de. tone și transportind 
la. bord 159 de pasageri, ve- 
niți din insulele Canare, s-a 
ciocnit de un chei al rafi
năriei de petrol din Coryton. 
Șocul a fost atît de puternic, 
incit debarcaderul a suferit 
serioase avarii, pe o lungi-

Critici la adresa sistemului

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Vorbind în cadrul dez
baterilor din Senat asupra cere
rilor administrației de a obține 
noi alocații bugetare în vede
rea extinderii sistemului de ra
chete antirachetă Safeguard, 
senatorul William Fulbright a 
criticat cu asprime intențiile 
guvernului în această privință.
El a relevat că extinderea sis
temului este o acțiune „cît se 
poate de nesocotită și impru
dentă" în situația actuală. In 
opinia sa, conceptul însuși al 
sistemului este „vag și nedefi
nit". Fulbright a evidențiat 
faptul că proiectul inițial a ob
ținut, anul trecut, 
Senatului 
te de un 
gonul i-a 
roare pe 
rîndu-i că 
tins înainte ca primele elemen-

aprobarea 
(doar cu o majorita- 
vot), doarece Penta- 
indus deliberat în e- . 
unii senatori asigu- 
sistemul nu va fi ex-

te să fi fost terminate. Acum 
— a spus senatorul — adminis
trația cere fonduri tocmai 
călcîndu-și promisiunea de 
trecut.

Critici severe la adresa 
iedului guvernamental au 
exprimate 
luni și de 
Proxmire.

Discuțiile 
la cererea 
de 19,2 
diverse 
această 
miliarde 
struirii a șase noi instalații ale 
sistemului Safeguard, pe lingă 
cele două aprobate de Senat 
anul trecut. Dezbaterile urmea
ză să continue în tot cursul 
acestei săptămîni. Observatorii 
sînt de părere că există șanse 
serioase ca proiectul guverna
mental să fie respins de Senat.

• Incendiile de păduri 
continuă să facă ravagii în 
unele regiuni ale Franței. 
Un focar care a căpătat pro
porții îngrijorătoare a (ost 
semnalat în zona Pichauris, 
la est de Marsilia, unde echi
pele de pompieri sînt 
de trei avioane avînd 
strucție specială. Pe 
mile care înconjoară 
tatea Auriol, flăcările 
vastat 250 hectare de 
De asemenea, în Corsica un 
puternic incendiu continuă să 
înainteze în valea Restonlca.

ajutate 
o con- 
înălti- 
locali- 
au de- 
păduri.

din Senat 
de alocații 

miliarde dolari pentru 
cheltuieli militare. In 
sumă se cuprind și 1,3 
dolari destinați con-

• In ultimele zile au că
zut ploi pe aproape 
teritoriul Iugoslaviei, 
care a întrerupt din 
recoltarea griului, deja 
ziată de precedentele averse. 
Orice nouă amînare, au de
clarat specialiștii iugoslavi, 
va produce noi pierderi și 
va duce la scăderea calității 
recoltei.

întreg 
fapt 
nou 

întîr-

. J
a inițiat o anchetă asupra 
poluării apelor fluviului și a 
litoralului din apropierea Ro
mei. Primele rezultate au de- 
mostrat că Tibrul este conta
minat de canalele colectoare 
din oraș. Consilierul munici
pal pentru probleme de igie
nă a dat însă asigurări că 
se pot face băi în mare, la 
o distantă de peste 200 metri 
de locul de vărsare a Tibru
lui. De-a lungul coastei ma
rine vor fi efectuate în conti
nuare controale pe o distan
tă de circa 100 kilometri.

în luna 
adopta- 
privind 
Șl ega- 
tuturor

• Pentru locuitorii Ro
mei, Tibrul a devenit un pe
ricol. Toate ștrandurile exis
tente de-a lungul fluviului 
vor trebui să închidă curînd 
porțile datorită hotărîrii ser
viciilor de igienă ale primă 
riei municipiului de a Interzi
ce băile în apa Tibrului. Săp-

9

cu tocul
să sea

nume- 
Tamisa,

me dc peste 30 de metri, iar 
500 tone de petrol s-au revăr
sat în apele Tamisei, ca ur
mare a ruperii unor conduc
te. In cite va secunde petro
lul s-a aprins și uriașe flă
cări au început să se îndrep
te încet, încet spre mare, se- 
mănînd groază pe cele două 
maluri ale Tamisei. Timp de 
trei ore, peste 100 de pom
pieri s-au angajat într-o lup
tă dirză cu focul, care se în
tinsese pe o lungime de pes
te 500 de metri. Ei au reușit 
să limiteze incendiul și să e- 
vite pagubele materiale. Doar 
citeva zeci de șalupe și două 
macarale au fost distruse. In
tre timp, cargoul „Monte 
Ulia" fusese ancorat la mal,

toți pasagerii reușind 
pe nevătămați.

In schimb, pentru 
roase .plaje de pe 
printre care Southend, Mar
garete, Rasgate a apărut pri
mejdia poluării. O adevăra
tă armată de mici ambarca
țiuni, pulverizând mari can
tități de deter genți, au reu
șit să înlăture și acest al 
doilea pericol. Totuși, luni 
dimineața un strat gros de 
petrol plutea încă pe apa es
tuarului. Im Southend, unde 
plaja a fost serios amenin
țată, directorul serviciilor e- 
dilitare locale a cerut ajuto
rul armatei pentru a parti
cipa la lupta împotriva ma
reei negre.

• La Lagos a fost dată 
publicității o declarație a 
Comitetului nigerian de soli
daritate cu popoarele Asiei 
și Africii în care este con
damnată intenția guvernului 
conservator englez de a relua 
livrările de armament către 
Republica Sud-Africană. In
tenția guvernului englez, se 
spune în declarație, repre
zintă o provocare fățișă la 
adresa opiniei publice mon
diale.

• Sudanul acceptă așa- 
numitul plan Rogers, prezen
tat de secretarul de stat al 
S.U.A. în vederea soluționării 
situației din Orientul Apro
piat, anunță agenția Reuter, 
citînd declarația lui Abul 
Hashem, purtătorul de cuvînt 
oficial al Consiliului Coman
damentului 
daneze.

• Came:»: Reprezentanți
lor a S.U.A. s-a pronunțat în 
favoarea renunțării la princi
piul votului secret în cazul 
în care cel puțin 20 din mem
brii săi își exprimă 
dorință. Schimbarea 
propusă de Thomas, 
democrat din partea 
Massachussetts, care 
primat convingerea 
sibilitatea congresmenilor de 
a hotărî în probleme de Im
portantă majoră fără ca pozi
ția lor să devină publică re
prezintă, alături de războiul 
din Vietnam, una din princi
palele cauze ale actualei ne
mulțumiri resimțite de tinerii 
americani.

Principul votului secret în 
Camera Reprezentanților da
tează din 1789, anul reunirii 
la New York a primului 
greș al Statelor Unite.

această 
a fosl 
O'Neill, 
statului 

șl-a ex- 
că po-

Revoluției

avion de recunoaș- 
pilot al forțelor ae- 
S.U.A, a fost dobo- 

deasupra provinciei

• Un 
tere fără 
riene ale 
rît luni 
Vinh Phu. Numărul total al 
aparatelor americane dobo- 
rîte în spațiul aerian al R.D.

Con-
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