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**gan al Comitetului orășenesc Petroșani at P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

PULSUL PRODUCȚIEI PE C.C.V.J. Reflecții după încheierea 
lunii februarie

• PLANUL DE PRODUCȚIE PE BAZIN A FOST DEPĂ
ȘIT CU 1312 TONE • TOATE EXPLOATĂRILE, CU EX
CEPȚIA MINEI PETRILA, ȘI-AU ÎNDEPLINIT SAU ȘI-AU DE
PĂȘIT SARCINILE DE PLAN • DIN CELE 33 SECTOARE 
PRODUCTIVE 22 ȘI-AU REALIZAT PLANUL DE PRODUCȚIE 
• LA CALITATE — DEFICITARI!

De la dispecerul C.C.V.J. — pri
ma veste îmbucurătoare: pe combi- 
ijat planul de producție a fost de
pășit cu 1312 tone cărbune. Toate 
exploatările, cu excepția minei Pe- 
triia, care a rămas datoare cu 3 980 
tone, și-au realizat sau și-au depășit 
sarcinile de plan. Din totalul de 
33 sectoare, 22 au încheiat, de ase
menea, luna cu planul depășit. Dar..

Ce indică buletinul 
ritmicității ?

La această întrebare ne-a răspuns 
tov. ing. POPEANĂȘ DUMITRU, 
șeful serviciului producție al C.C.V.J.

— In privința ritmicității, în lu
na' februarie am lucrat cu totul ne
corespunzător. In prima decadă a

în pro- 
decada 
la sută 
a IlI-a

lunii planul a fost realizat 
porție de 96,6 la sută, în 
a П-a în proporție de 97,5 
și abia la sfîrșitul decadei
am ajuns la realizarea planului în- 
tr-un procentaj de 100,3 la sută. 
Acest procentaj final a fost obținut, 
așadar doar pe baza asaltului de 
sfîrșit de lună, caracteristic aproape 
fiecărei exploatări. Mina Petrila, 
bunăoară, și-a mărit linia de front; 
la Vulcan s-au învins — parțial — 
greutățile generate de rambleul de
ficitar. Asemenea măsuri tehnico-or- 
ganizatorice au fost aplicate și 
alte exploatări. Ceea 
abia în ultima decadă 
ele măi hotărât.

Cu ce perspective
luna martie ? Bune! Măsurile luate

ce e rău, 
s-a recurs

am pășit

la 
că 
la

în

Clasamentul hărniciei
ÎN ÎNTRECEREA

ÎNTRE EXPLOATĂRI... .UȘI INTRE SECTOARE

Bstincpi menta®
În anul 1965, colectivul 

T.AP.L. Petroșafti și-e rcadEEat 
integral indicatorii de plan: Ia 
aprovizionare în proporție de 
101,11 la sută, la desfacere în 
proporție de 100,99 la sută, 
productivitatea planificată a 
fost depășită cu 2,81 la sută, 
la cheltuielile de circulație s-eu 
obținut economii de 
iar beneficiile peste 
cifrat la 214 000 lei. 
ceste realizări,
T.AP.L. Petroșani a fost distins 
zilele trecute ou diploma de 
„întreprindere fruntașă pe re
giune" și 
treprindere fruntașă 
lea Jiului

Miercuri
2 martie

1966

4 pag,25 bani

să persevereze 
îndeplinirea 

pregătiri pentru a asi- 
activă de front (aviz 
V al minei Petrila) și 
lucrărilor miniere. La

în februarie vor înrîuri pozitiv 
pulsul producției și pe martie. In 
orice caz, rămîne 
toate exploatările în 
planului de 
gura linia 
— sectorul 
întreținerea
Vulcan să se urmărească eșalonarea 
rambleierii abatajelor și preîntîmpi- 
narea avariilor electro-mecanice (în 
februarie s-au produs datorită ne
glijenței 3 avarii la instalațiile de 
extracție), iar la Lupeni să se pună 
în ordine transportul.

Un neajuns 
naște altul

La întrebarea noastră „Cum au 
satisfăcut exploatările din bazin ce
rința de a extrage cărbune brut de 
bună calitate 7", tov. ing. PLASICIUC 
VASILE, șeful biroului C.T.C. din 
combinat ne-a răspuns următoarele :

— Nesatisfăcător 1 Cu excepția 
minei Aninoasa, care s-a încadrat în 
norma admisă de cenușă, toate ce-

(Continuare în pag. 3-a)

Mecanizarea a pătruns pină în 
inima pădurilor. La exploatarea fo
restieră Jigoru aproiatul buște
nilor nu se mai face manual și 
nici cu tracțiune animală. Puterni
cul tractor transportă deodată cit 
5-6 atelaje cu cai la un Ioc.

I

89 000 lei, 
plen s-au 
Pentru a- 
colectivul

diploma de ,,In- 
pe Va- 

în ramura co
merț și cooperație" de către 
Consiliul regional al sindica
telor Hunedoara și ConsHIul 
local al sindicatelor Petroșani. 

Colectivul T.A.P.L. a fost fe
licitat cu acest prilej, ' pentru 
succesele obținute, de către 
tov. Almășan loan, membru al 
Comitetului executiv al Consi
liului regional al sindicatelor 
Hunedoara și tov. Momeu Sa- 
moilă, membru al Comitetului 
executiv al C.L.S. Petroșani.:

ACTUALITATEA

Față de 
plan
%

Față de 
angaja* 

ment 
%

, Mina Sectorul
Fa(ă de 

angaja
ment

O brigadă fruntașă dintr-un sector fruntaș. Minerii din bngada 
Iui Gligor Nicolae din sectorul I al minei Lupeni.

Lonea ' 103,0 102,0 □ Uricani 127 126
Aninoasa 102,4 101,0 I Lupeni 117 117
Vulcan 101,4 100 П Aninoasa 111 110

Anul trecut, în luna 
august, la mina Petrila 
a fost pus în exploata
re un nou orizont — 
orizontul XIV. Am. ară
tat atunci,că rezervele 
de cărbune ale acestui 
orizont vor asigura 
producția minei — so
cotind nivelul actual 
al producției — timp 
de І ani.' ~ ,r , 
sectorului de investiții 
al exploatării împreună 
cu sectorul electrome
canic a reușit, în nu
mai 3 zile, să încadre
ze noul orizont Sn flu
xul tehnologic al minei.

Sectorul de investiții

a unui orizont nou, o- 
rizontul XVI. In acest 
scop se sapă puțul drb 
nr. 12. Brigada de mi
neri condusă de Botea- 
nu Nicolae care exe
cută acest puț a obți
nut lună de lună vite
ze de adîncire sporite, 
in medie 25 m. Astfel, 
puțul orb nr. 12, adînc 

Colectivul ' de 150 metri, căre stră
bate stratele dintre o- 
rizonțurile XIV, XVI, 
se Va termina încă în 
prima parte a lunii 
martie a. c.

Colectivul sectorului 
de investiții se pregă
tește intens pentru ca 

înscrie în acest an alte o dată ce noul puț orb 
succese. Este vorba de va ajunge la orizontul 
deschiderea în adîncuri XVI, să înceapă și a-

tacarea galeriilor de 
ocol și a galeriilor 
transversale spre stra
tele de cărbune. In 
prezent, minerii secto
rului dau zgr; cir săpa
rea galeriildr/ ce Hnfi- ' 
tează orizonturile in
termediare XII A, XII 
В și XIV A.

După calculele efec
tuate, rezervele noului 
orizont —• nr. XVI — 
va asigura în conti
nuare producția minei 
Petrila pe timp de în
că 7 ani. Minerii sec
torului de investiții se 
străduiesc ca și aceste 
lucrări de mare am
ploare să fie terminate 
înainte de termen.

+ Teatrul de păpuși „Licu
rici" din Sibiu a sosit în tur
neu prin Valea Jiului cu spec
tacolul „Martinel artist de 
circ" de Ion Hîndoreanu după 
o idee din revista celor mici, 
„Luminița". Spectacolul va fi 
prezentat azi. Ia orele 9, 11, 15 
și 17, în sala teatrului din 
Petroșani.

+ La sectorul.XIII al minei . 
Lupeni a avut loc festivitatea 
imninării distincțiilor ■ de -friin- 
ta'ș în ■ întrecerea sqcialjsță țpe ’ 
anul T965. Printre cei care’au. 
primit steluța rubinie se nu
mără Gavrilă loan, Navradi 
Iosif, Pop Tiberiu, Morar Pe
tru, Gregor Vasile, Chertes 
Remus.

ф In cadrul complexului co
mercial din cartierul Braia II 
al orașului Lupeni s-a deschis 
o unitate de desfacere a căr
nii. Noua unitate este dotată 
cu instalație frigorifică mo
dernă.

Conturări
• Se desprimăvăreazâ Э Povara cea per 
manentă a pămîntului O Cele trei „chei* sa 
re vor deschide cărbunelui drum spre prepa- 
rație ф Elemente gata 
de fapt

să schimbe o stare

Zi bogată în activități 
utile și plăcute
Pentru elevii Școlii profesionale 

din Petroșani duminica trecută a 
fost o zi bogată în acțiuni cultural- 
sportive. încă de dimineață, mai 
bine de 200 elevi s-au adunat în 
curtea școlii. Au venit și profesorii.

Programul de desfășurare a ac
țiunilor cultural-sportive a început 
cu o conferință tehnică, ținută de 
maistrul Faur Gheorghe: „îmbună
tățirea pieselor forjate prin me
toda cuptoarelor electrice", pre
zentarea celor mâi noi cărți apă
rute în biblioteca școlii și o recen
zie a romanului „Șoseaua nordului" 
de Eugen Barbu. Deși scurt, pro-

gramul de muzică ușoară dat de 
formația compusă din elevii Costin, 
Coman, Kiss, Tămărășescu, Moltu, a 
plăcut mult. Au plăcut și soliștii 
vocali Pop loan, Gîrjoabă loan și 
instrumentiștii Capriș și Costin.

Iubitorii de sport au avut apoi 
confruntări Ia tenis de masă și șah.

ф Teatrul de stat din Pe
troșani pregătește un nou spec
tacol. Este vorba de piesa 
„Simple coincidențe" de Paul 
Everac a cărei vizionare are 
Ioc miine.

ф Blocurile F 3 din Petrila, 
D 2 din Lupeni și D 3 din Vul
can sînt gata de recepție. O 
dată cu aceasta, constructorii 
din Valea Jiului vor preda be
neficiarului primele 178 de a- 
partamente din acest an.

I

Eleva Varga 
Jana, din clasa 
а ѴШ-а a Școlii 
generale nr. 1 
din Petroșani are 

numai note de 10.

lin vînt călduț ca o
U mingîiere aduce 

miros de pămînt reavăn, 
răscolit proaspăt. E un 
preludiu la primăvara 
bare zimbește tot mai 
mult. Cu mirosul acela 
în nări și cu vîntul cel 
blind in față un om pri
vește prin obiectivul teo- 
dolitului; face un gest 
cu mina șt alți oameni 
iac niște semne înțelese 
numai de constructori.

care materializează in 
teren locul unde se va 
ridica un obiectiv 
Sintem 
liia cea 
părăsită 
se mai 
Terenul 
nurile de 
„incinta minei Paroșeni", 
frămintat de picioarele 
oamenilor, de roțile ma
șinilor, de șenilele utila
jelor, ' decavat în cupele

nou. 
la Paroșeni. Al- 
veche a Jiului, 
și „uscată" nu 
vede aproape, 

denumit în pla- 
sistematizare

excavatoarelor sau stră
puns de colții tirnăcoa- 
peior are parte de o re
lativă liniște. Nu mai are 
de suportat decît pova
ra sutelor de tone 
dificiilor. Pe aceea 
trebui s-o suporte 
in șir.

a e-
va 

ani

Am găsit la <
** structorii de 

Paroșeni acel optimism 
pe care nu pot să-l al
terneze căderile în ge
nunchi, ci mai curînd îl 
tonifică. „Căderi" au a- 
vut constructorii de la ■

con- 
! la

Paroșeni în cursul anu
lui trecut, dar căderile 
de atunci au însemnat 
învățături pentru acum 
și ca o primă confirma
re a felului în care în
vățăturile se aplică, pla
nul valoric pe luna ia
nuarie (singura lună ca
re avea la data respec
tivă o situație încheia- 
tăj a fost îndeplinit iar 
productivitatea muncii 
realizată și depășită. A- 
ceasta e ceea ce spun 
cifrele. Materializate în 
teren. Cifrele----bilanț
de pînă acum puse una 
lingă alta rezultă : o in
stalație definitivă de ex
tracție pusă în funcție-, 
o instalație de produce
re a aerului comprimat 
intrată în probe tehno
logie*; un atelier elec-

I. CIOCLEI

(Continuare in pag 3-a) .



Actrvuatea de salvare minieră
M* drupt scop organizarea stațiilor 
<e salvare minieră, încadrarea a- 
ccatora cu salvatori din personalul 
СВІ mai conștiincios și mai bine pre- 
fiiit, care să acționeze în coz de 
•varii cu simț de răspundere pentru 
a salva viața persoanelor aflate în 
gțsjcol și pentru a lichida cît mai 
repede efectele avariei .— în vede- 
iga reluării producției.

Noile normative impun organiza
ția stațiilor de salvare minieră pe 
*и(й exploatări. încadrarea lor cu 
■ЙЧЮп voluntari și dotarea echi-

interventie cu aparatură 
la nivelul țărilor cu tra-

acest domeniu. Pentru rea-

Deziderate In munca 
stațiilor de salvare minieră

acestor obiective, în Valea
fcilui, in cadrul S.C.SAf, Petroșani, 
• tant organizată secția de salvare

Exploatările miniere din Valea 
Jiului dispun de o experiență bo
gată în organizarea salvării miniere 
Й lichidarea avariilor, ceea ce 
pennite încadrarea în noile norma
tiv» într -un timp scurt.

Pentru buna desfășurare a in
struirii salvatorilor s-au reorgani
zat stafiile de salvare de la Vui
eta, Lupeni și Aninoasa repartizîii-
du-li-se spatii noi pentru instruire
teoretică și exerciții practice. 

Instruirea salvatorilor noi se e- 

fectUMKă kt &(5Ж1п două etape, 
timp de 24 zile. Aici se urmărește 
îndeaproape comportarea fiecărui 
salvator la pregătirea teoretică și 
practică. Exercițiile practice cu e- 
forturi mari se execută sub supra
vegherea medicală, iar la sfîrsitul 
exercițiului fiecare salvator este su
pus unui control medical riguros.

Pentru menținerea condiției fizice 
și îmbogățirea cunoștințelor teore

tice, salvatorii care au terminat in
struirea la S.G.S.M. Petroșani con
tinuă instructajul la stațiile de 
salvare timp de 16-20 ore lunar. In 
această perioadă se urmărește ca 
salvatorii să cunoască bine locurile 
din mină unde există posibilitatea 
apariției avariilor, antrenamentul să 
se efectueze în camera cu gaze și 
temperaturi ridicate, sg fie cunos
cute aparaturile noi de salvare. Atît 
la instruirea de la S.C.S.M. cît și 
Ia stațiile de salvare se insistă a- 
supra eficientei activității salvato
rilor în timpul intervențiilor-

In afara pregătirii salvatorilor, 

șefii stațiilor de salvare și șefii 
serviciilor de aaraj urmăresc do
tarea tuturor angajaților cu măști 
de autosalvare și instruirea Ier a- 
supra modului de folosire, ta ac
țiunea de instruire a personalului 
asupra folosirii măștilor de autosal- 
vare șînt chemați să contribuie toți 
salvatorii minieri care cunosc faine 
pericolul ce-l prezintă monoxidul 

de carbon — dacă nu șînt prote
jate căile respiratorii.

Pentru bunul mers al stațiilor de 
salvare minieră este necesar să 
se dea o importanță deosebită re
crutării salvatorilor și să șe urmă
rească îndeaproape comportarea lor 
în producție și în afara ei; să se 
rezolve la toate exploatările mi
niere cazarea salvatorilor în apro- 
pier sa minei. Această necesitate se 
impune în special pențru minele 
Dîlja și Aninoasa — care au sal
vatorii cazați la distanțe mari de 

exploatare și cu posibilități reduse 
de alarmare. De asemenea, este ne
cesar ca exploatările miniere Uri- 
canl, Petrila și E.DMN, să atragă 
la activitatea de salvare minieră 
mai multi tehnicieni și ingineri, 
pentru a se putea asigura supra
vegherea lichidării rapide și efi
ciente a unor eventuale avarii.

Iiîslstlndu-se in 

Stafia de salvare a 
minei Vulcan. înaintea 
unui exerci/iu subteran 
se verificâ minufios a- 
parafele de salvare.

continuare asupra 
încadrării cu sal
vatori și a dotă
rii for cu cele 
necesare, dezide
ratele arătate an
terior vor fi sa
tisfăcute, iar sta
țiile de salvare 
minieră din Va
lea Jiului vor 
putea interveni 
la timp pentru 
lichidare» avari
ilor șl vor fi ca
pabile să lichide
ze aceste avarii 
în timp scurt și 
făfă accidente

Ing. Ioan UE ANII
C.C.V.J,

Realizări — Preocupări — Perspective 
ÎN DOMENIUL

PROTECȚIEI VII MII
Colțul celor certați

N-T.S.-ul

Pentru o funie 
banală...

S-a lntimplat zilele trecute 
ta abatajul cameră nr. 3 din 
strvtuj ă, la sectorul III al mi
nei Aninoasa. Se aproviziona 
abatajul eu scindură; urma să 
se treacă la podite. Și scindu- 
riie coborau cu viteză pe sui
torul lung de peste 30 de me
tri (cirja nu putea fi folosită, 
cum normal ar fi trebuit șă 
fie, pentru că... funia era rup
tă de mai bine de trei luni). 
Operațiunea de aprovizionare 
cu material lemnos o dirija 
șeful de sehimb Bizubac Mihai.

La un moment dat, vagone
tarul Radu Gudă s-a apropiat 
de suitor pentru a trage scin
dările sosite; tocmai atunci a 
aterizat in mare viteză o altă 
scindură. Două degete de la 
piciorul sting al lui Gudă au 
fost strivite și omul se află a- 
cum în grija medicului. Mine
rul Bizubac a fost retrogradat 
pe timp de trei luni cu o cate
gorie Iar maistrul mecanic Ma
nea Ioan a primit o sancțiune. 
De ce toate acestea ? Pentru 
cd o funie banală 
schimbată la timp.

Aeraj corespunzător — 
condifii optime de muncă

Aerajul minelor are scopul prin
cipal de a asigura aer curat în ve
derea creării condițiilor de lucru 
optime în subteran si de a 
catastrofele care poț avea 
urma exploziilor cauzate 
mulările de gaze. La 
rea minelor se urmărește, 
gă gradul de confort, diluarea ga
zelor în concentrații nepericuloase 
pentru organism prin asigurarea 
debitelor impuse de normele de ex
ploatare, în funcție țfe numărul oa
menilor, locomotivelor cu combustie 
internă, emanațiilor de gaze și ex
plozivii folosiți în procesul de pro
ducție.

La unitățile miniere din Valea 
Jiului, în baza studiilor tehnico- 
economice de exploatare și 
nizare a minelor, s-au luat 
de proiectare și construire 
stafii de ventilatoare care 
respundă stadiului actual

prev em 
Ioc în 
de acu- 

aerlei- 
pe lîn-

moder- 
măsnri 

a unor 
să co
de ex-

а stațiilor de 
anul |965 și 

1966 asigură 
dș aeraj ale

ex- 
ma- 

ci 
mo- 
co- 
ac-

1965, la 
a fost 

in lunc- 
una dl a 

mai mo- 
stații de

In 
Petrila 
pusă 
țiune 
cele 
derne 
ventilatoare din 
bazin avind o 
capacitate de 
4 200 mc/minut.

ploatare și să asigure aerajul ge 
nerai pentru viitor.

Punerea în funcție 
ventilatoare noi în 
construcția altora în 
pe toate circuitele
minelor condițiile impuse de noile 
norme de tehnica securității pentru 
aerajul general

In cazul lucrărilor miniere 
сц lungimi mari și pentru aerisi
rea unor zone unde curentii de aer 
sînt greu de dirijat sub depresiu
nea generală a minei, s-au dat în 
exploatare ventilatoare elec'rice cu 
un debit de 4j0 me/minut. Pentru 
locurile de muncă cu emanații de 
gaz metan s-au dotat exploatările 
cu ventilatoare pneumatice, In lo
cul celor electrice — care prezintă 
pericol de explozii. In vederea a- 
sîgurării bunului mers al lucrărilor 
miniere în fund de sac, pentru a- 
nul 1966 au fost prevăzute venti
latoare pneumatice cu debit mai

cu 
în 
de 
re-

măre șf ventilatoare electro-pneu- 
matice, care au indici de funcțio
nare mai economici.

Desigur că pentru realizarea u- 
nui aeraj partial corespunzător nu 
este suficientă numai dotarea 
pjoatărilor miniere cu utilaje și 
teriale de care au nevoie, 
trebuie urmărit in permanență 
dul cum se execută montarea 
ioanelor de aeraj- La această
faune trebuie, să colaboreze condu
cerea tehnică a sectoarelor 
conducerea serviciilor de aeraj, 
special In alegerea modului 
realizare a aerajului (aspirant, 
fulant sau combinat).

In îmbunătățirea aerajului gene
ral si partial al minelor, un rol im
portant îl are personalul servici
ilor de aeraj care în cursul anului 
1965 au fost încadrate, la toate ex
ploatările miniere, cu maiștri și 
tehnicieni pentru aeraj, cu un nu
măr sporit de măsurători de gaze 
și măsurători de debite.

întregul personal tehnic de la 
exploatări trebuie să șe preocupe 
de asigurarea tuturor locurilor de 
muncă cu aer corespunzător.

Măsuri practice pentru combaterea
exploziilor subterane

La minele din Valea Jiului 
se exploatează straie de căr
bune cu un conținut bogat in 
metan șl cu praf de cărbune 
periculos din punct de vedere 
al exploziei.

Acumulările de metan sini 
combătute îndeosebi prin e- 
fectuarea unui aeraj corespun
zător la locurile de muncă ș1 
al întregii mine. In ultimii 
ani s-au pus în funcție stații 
noi de aeraj la minele Petrila, 
Dîlja, Aninoasa, Vulcan iar al
tele sini in construcție la Vul
can, Lupeni și Urlcani.

împiedicarea formării 
prafului do oărbune 
și a ridicării sale In aer

mari (sute de atmosfere) in 
găuri de mină. Apa umezește 
masivul de cărbune Și împie
dică formarea prafului. In a- 
cest scop, la minele Petrila și 
Lupeni s-au făcut încercări cu 
rezultate favorabile, iar în pre
zent sa extinde metoda pe 
scară industrială.

b) STROPIREA ȘI PULVERI
ZAREA CU APA se apli
că ca metodă de împiedicare 
a ridicării prafului format sau 
de depunere a prafului din 
aer. Se folosesc pulverizatoa- 
rele de apă, stropitorile cu 
apă și stropirea cu ajutorul 
furtunuluL

Deși combaterea răspîndirii 
prafului cu ajutorul apei este 
bine cunoscută tuturor cadre
lor tehnice, se mai constată 
abateri cum a lost cazul la a- 
batajul frontal nr. 12 dta stra
tul & dn la mina Aatooasa și

la sectorul IV al minei Lonea 
unda nu s-a aplicat.

Prevenirea aprinderii 
metanului și a prafului 
de cărbune

securitatea 
suficientă 

acumulări-

Pentru a asigura 
oamenilor nu este 
numai combaterea 
lor de metan și praf exploziv
de cărbune, ci e necesară lua
rea măsurilor celor mai adec
vate pentru prevenirea aprin
derilor eventualelor acumulări.

In ansamblu, aceste măsuri 
se concretizează prin :

a) EVITAREA FLĂCĂRII 
DESCHISE, în care scop s-a 
trecut în cursul anului 1966 
in mod experimental, la schim
barea lămpilor de benzină cu 
detectoare de metan (metano 
metre) din care sînt introduse 
cea. 360 buc. la minele Uri
nai, Lup iui și Mrila.

0 creștere
de
39000 mc 
aer|minut

Prin construirea sla)ii!br 
principale de aeraj de la su
prafața minelor, capacitatea 
ventilatoarelor instalate a cres
cut de la 73 610 mc/mlnut iu 
anul 1961 la 113 000 mc/minut 
in anul 1965. Aceasta a avut 
drept urmare îmbunătățirea 
aerajului general al minelor, 
asigurarea unor condiții opti
me de muncă in abataje, lu
crări de pregătiri, garaje aSe.

Aparaturi 
modernă

Dotarea echipelor de salva
re minieră cu aparatură mo
dernă este un factor primor
dial în asigurarea securității 
salvatorilor șl eficienței aS*- 
tora la lucru. Pe acest temei, 
în cursul anilor 1964 și 1965. 
stațiile de salvare din bonta 
au fost înzestrate cu IM apa
rate de salvare minieră tip 
„Me<Jj" — cu jenă mică la 
respirație, 22 pulmotoare ușor 
de manipulat și 6 tabulatoare 
care asigură deservirea conco
mitentă a mai multor persoane.

b) EFECTUAREA LUCRĂRI
LOR DE PUȘCARE CU MA
TERIALE EXPLOZIVE DE SI
GURANȚA (antigrizutoase și 
contra prafului de cărbune).

c) EVITAREA SCÎNTEILOR 
PRODUSE PE CALE ELECTRI
CA, pentru care s-a revizuit 
intreg inventarul de utilaje 
folosite fn mine și s-a rein- 
strult intreg personalul ce are 
contingență cu montarea, în
treținerea și manipularea a- 
cestul utilaj.

d) NEUTRALIZAREA PRA
FULUI EXPLOZIV DE CĂR- 
RUNE prin folosirea prafului 
șktifiant.

La controalele efectuate, s-a 
constatat că mai sînt cazuri de 
nerespectare a N.T.S. privind 
neutralizarea prafului' exploziv 
de cărbune. Exemple • abataj 
cameră nr. 1, stratul 3. blocul 
ѴП de la mina Vulcan; în zo
na de șistificare din galeria 
transversală orizontal VUL 
sectorul III al minei Aninoasa.

Ing. AL POPESCU
C.C.VJ.

Pagină îngrijită de
FRANCI SC VETRO



MEDALION

В. P. HAȘDEU
-*• 128 ani de la naștere —

Personalitate complexă șl 
contradictorie, В. P. Hașdeu 
este o stea de prima martine 
în constelația spiritelor româ
nești.

Născut la 26 februarie 1838 
în C^istineștii Hoținului din
tre familie cu îndelungate tra
diții culturaile și umaniste, Haș
deu ă fost orientat de timpu
riu spre studiu. De la o vtretă 
fragedă și pînă în 1837 și-a fă
cut studiile la Colegiile din 
Vinrța, Rovno, Camenița, Ghi- 
Siuâu și la Universitatea din 
Harkov cu o întrerupere de 2 
am (1864—1856) cînd e atras 
de cariera armelor. Desfășoară 
9 activitate intelectuală inten
să. Hotărît a atrqge atenția o- 
pipiei public?, la venirea sa 
în Moldova, țn 1857, se alătu
ră entuziast taberei intelectua
lilor progresiști sustinînd ®ini- 
rea și legiuirile lui Cuza, de- 
alarîndu-șe adversarul coaliției 
burghezo-moșierești și a dinas
tiei prusace, Jucru ce dă naș
tere animozităților ce încearcă 
a-1 ține în umbră.

Editează numeroase reviste: 
„România" (1858—1859), „For
ță de istorie și literatură" 
(1860), „Lumina" (1862, „A-
ghiuță" (1863—1864), „Satyrul" 
(1866), „Traian" devenită apoi 
„Columna lui Traian", toate de 
seurtă viață.

Gazetarul este și poet (voi.

tromecanic despre care 
încă la șfîrșitul trimes
trului II se va vorbi Ia 
trecut-, restul. Restul În
seamnă obiective mai 
mărunte care ar lungi 
lista. Așadar, incinta mi
nei Paroșeni s-a contu
rat. Acesta e tabloul ge
neral. In partea a doua 
a anului mina Paroșeni 
VA PRODUCE. Construc
țiile de la suprafață sînt 
în măsură să sprijine 
munca minerilor, să 
preia și îndrepte spre 
preparație rodul acestei 
munci ? par perspecti
vele din viitorul ime
diat, de azi am putea 
zice, sînt sincronizate cu 
cele ale activității mine
rilor ? Să Încercăm a 
desprinde răspunsul a- 
cestor întrebări din dis
cuțiile avute cu mai 
multi constructori printre 
care :

INGINERUL RADULES
CU EMIL, șeful lotului :

„Lucrările cheie, cele 
care vor condiționa ex
tragerea cărbunelui din 
abatajele minei Paroșeni 
Înainte de termen sini 
trei: Stafia de insiloza- 
re a cărbunelui, calea 
ferată de legătură cu 
Stafia Vulcan și circui
tul de v’agonete la gale
ria de coastă. In raport 
eu stadiu) lucrărilor mi
niere, noi slntem puf in 
rămași in urmă, dar a- 
vem toate posibilitățile 
să recuperăm această 
rămînere în urmă. Să 

„Poesle" și „Sarcasm și ideal") 
orientai mai ales apte secolul 
al XVl-lea, în care descoperă 
racile actuale. Poetul romantic 
este în același timp prozator 
realist („Micuța" și „Ursita"), 
atent atît la tarele societății 
sale, oît și la istoria tării.

Teatrul lui В. P. Hașdeu a 
avut un puternic răsunet în e- 
pocă, prin „Răizvan și Vidra", 
dînd literaturii o izbutită dra
mă romantică de inspirație is
torică, în care este preocupat 
de prejudecățile sociale.

Bogata oreație literară este 
dublată de o prodigioasă acti
vitate științifică, întemeiată pe 
o documentare critică uriașă, 
concretizată în „loan Vodă cel 
Cumplit", „Istorie critică a ro
mânilor" (1871—1875), „Cuvinte 
din bătrîni" (1878—1881) și „E- 
timologicum Magnum Roma
nia»", opere de erudiție ale 
marelui savant român, membru 
a numeroase academii străine,

Spre șfîrșitul vieții, după ce 
devenise tmai maleabil în po
litică, cade îu practici mistice 
(mai ales după moartea unicei 
sale fiice).

Prin Hașdeu cultura româ
nească înregistrează una din 
marile figuri ale umanismului 
său.

Prof. MUNTEAN IRONIM 
Liceul Petroșani

vorbim despre două din 
aceste lucrări. La stația 
de însilozare ne-ат sta
bilit termene pentru lie
care etapă de construc
ție. In stadiul actual al 
lucrării, am redus aces
te termene și le vom re
duce In continuare. Cap- 
tușirea cu tablă a silo
zului se va face o da
tă cu betoparea. iar cu
loarul metalic pentru 
bandă e deja confecțio
nat. Lucrul se desfășoa
ră pe schimburi. In felul 
acesta clștigăm timp. Nu 
avem nici o îndoială că

din ianuarie o neînțele
gere in legătură cu un 
drum de acces. Par n-a 
rezolvat-o nici Pînă a- 
cum. Si noi întîmpinăm 
greutăți la transportul 
materialului pentru ca
lea ferată. La cea de-a 
treia lucrare, circuitul ța 
galeria de coastă, abia 
de acum încolo vom lua 
„demaraj" întrucît am
plasamentul a lost ocu
pat de beneficiar.

STRAKOVICI CAROL, 
maistru :

„Am picat, cum se

Cont urări
la 15 august vom pune 
în funcție instalația. A- 
cesta e angajamentul 
nostru. Cea de a doua 
lucrare, calea ferată de 
legătură, ridica o pro
blemă : podul peste Jiu. 
Dat fiind că și pila și 
culeele podului se exe
cută în albia Jiului, apa 
ne-ar fi făcut multe greu
tăți. Am procedai sim
plu : am abătut cursul 
apei cu buldozerele și 
excavatoarele și acum 
putem lucra „ca pe us
cat". Pila și o culce sînt 
gaia. In curind va fi 
gata și a II-a culee și 
vom începe montarea 
podului. La traseul căii 
avem o nemulțumire. 
Sfatul popular Vulcan 
trebuia să rezolve încă

spune, pe nepusă masă 
de la Vulcan, la cea 
mai importantă lucrare, 
acum, la Paroșeni; sta
ția de însilozare. Gina 
am văzut că apa vine 
în fundații așa cum curg 
pîraieie am vrut să plec. 
Mai apoi m-am gtndi' 
că sînt maistru cu ve
chime și n-am de ce mă 
speria. Acum mai am cî- 
teva fundații de turnat 
și cea mai grea etapă a 
lucrării va fi realizată.

URȘACHE NICQLAE. 
maistru :

„Am luat de curind în 
primire lucrările de ia 
bala șt lămpăria defini
tivă. Cu lucrările sîntem 
in avans față de grailc

Pulsul producției 
pe C.C.VJ.

(Urmare din pag. l-a)

lelalte exploatări au livrat preparați, 
ilor cărbune brut cu conținutul de 
cenușă depășit. Excelează mai ales 
minele Uricani, cu norma de caii» 
tate depășită cu 4,6 puncte, Lenea 
eu o depășire а цргтеі admise ife 
2,5 pupcte și Vulcan cu Q depășire 
de 2,2 puncte. Pe C.C.V.J, indica
torul de calitate la cărbunele brut 
arată astfel : Fată de norma admisă 
de 34,7 puncte, am realizat 36,5 
puncte, deci o depășire de 1,8 
puncte.

De ce această situație ? Se spune 
că un neajuns naște altul. Așa ș> 
cu calitatea. In primele două decade 
exploatările au fost sub plan. Toată 
lumea — brigăzile, personalul me
diu tehnic, conducerile sectoarelor 
și exploatărilor au urmărit un sin
gur lucru — cărbune, să iasă cît 
mai multe tone, pentru a recupera 
minusul. La șfîrșitul lunii, cînd a 
intervenit asaltul, situația nu s-a 
schimbat. S-a urmărit doar recupe
rarea, iar calitatea a rămas pe pla
nul... ultim. Adevărul e că preocu
parea fată de alegerea șistului vizi
bil (mai ales la Uricani) cît și fată 
de pușcarea selectivă (de exemplu 
la Vulcan) e încă foarte sporadică. 
Iată cele două deziderate de satis
facerea cărora va depinde dacă pe 
vom încadra în viitor în norma de 
faiitate sau vom rămîne deficitari.

prin însăși faptul că am 
atacat lucrările mai din 
vreme decît era prevă
zut. Eforturile noastre 
sînt orientate înspre pre
darea lucrării îneă în a- 
cest an și bineînțeles că 
noi, brigăzile de con
structori, trebuie să dăm 
cit mai repede front de 
lucru instalatorilor. In- 
timpinăm greutăți cu 
dulgherii deoarece sînt 
pufini și nu (in pasul 
cu săpătorii la susține
rea gropilor de fundații- 
E, însă, o greutate de 
moment ?i dulgherii lui 
Stănescu loan tac efor
turi lăudabile s-o ate
nueze.

/ată în linii mari 
dp o parte situa

ția așa cum e ea, de 
alta toate elementele ■— 
dorință, convingere, en
tuziasm gîndire ■— capa
bile să schimbe o stare 
de fapt. După toate cal
culele, cam pe cînd căr
bunele va ieși ia zi din 
galeriile Paroșeniului, un 
complex de instalații vor 
putea prelua acest căr
bune dirijîndu-1 către 
prima lui țintă -. prepara- 
țig. Să fie prea optimiști 
constructorii de Ia Paro
șeni 1 Optimismul, atunci 
cînd nu are bază mate
rială nu e bun și se nu
mește autoliniștire. Deo
camdată la constructorii 
de la Paroșeni e un 
optimism viguros care 
începe să se confirme 
In fiecare zi. Și e bine 
că se confirmă.

SPORT•SPORT
BOX

cilii citului ngiiiiii in hiit juni
Faza regională a campionatului 

republican individual de box pentru 
juniori s-a disputat vineri și dumi
nică la Brad. Juniorii din Valea 
Jiului s-au comportat foarte bine 
reușind, la capătul unor meciuri viu 
disputate, șă obțină cinci titluri de 
campioni regionali. Aceștia sînt, în 
ordinea categoriilor : Cat. minimă : 
Narita Petru, Minerul Lupeni, ju
niori Iii aceeași categoria : Sas loan. 
Știința Petroșani, juniori I; cat. co

Măsuri pentru dezvoltarea oinei
Recent, Consiliul General U.C.F.S. 

și Ministerul Invățămintului au ela
borat o instrucțiune în care sint 
prevăzute o serie de măsuri eu 
privire la dezvoltarea sportului nos
tru național, oină, în școlile de toa
te gradele. Astfel, s-au prevăzut or
ganizarea de concursuri și competi
ții școlare pe plan local și raio
nal (orășenesc), înființarea de sec
ții de oină și amenajarea de tere
nuri simple în apropierea școlilor.

Competițiile de oină se vor or
ganiza, mai întîL pe clase, urmînd 
a șe desemna campioana școlii sau 
a liceului respectiv. Apoi, în loca
litățile unde șînt mai multe școli 
generale și licee, se vor iniția cam
pionate de oină după sistemul tur
neu, tur și retur, care vor deveni 
tradiționale. Atit în școlile generale 
cît și In licee, în cadrul activității 
pe ramuri sportive prevăzută în pla
nul de învățămînt, profesorii de 
educație fizică vor înființa secții 
de oină, urmărind ca tinerii elevi 
să-și însușească elementele sportu

Atelierul mecanic al minei Vulcan. Fotoreporterul a surprins pe ti
nerii lăcătuși Săcărea Pavel și Marcău Constantin reparînd o pompă de 
mină.

coș : Petrescu Mihai. Știința Pe- 
trosani, juniori II; cat. pană: Flore* 
Radu, Minerul Vulcan, juniori Ц; 
cat. mijlocie mică ; Drăghici Pe
tru, Minerul Vulcan, juniori II.

Cei cinci campioni regionali din 
Valea Jiului, alături de ceilalți cam- 
pani ai regiunii noastre, se vor 
prezenta fa faza interragiuni ce s* 
va desfășura la Timișoara între 22-2? 
martie.

Le dorim mult succes!

lui nostru național. In vedăre* 
popularizării și răspîndirii jocului de 
oină în rîndurile elevilor, secțUfa 
de învățămînt vor procura și difuz* 
în școli regulamentul de joc, afișe 
propagandistice și tehnice, planșe și 
chinograme ce se referă la tehnice 
și tactica acestui frumos sport.

(Agerpres)

Transmisia 
meciului de la Brașov

Astăzi, stațiile noastre de ra
dio și televiziune vor transmi
te de la Brașov desfășurarea 
meciului de fotbal dintre echi
pele STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV și ESPANOL BARCELO
NA din cadrai „Cupei orașelor 
tîrguri". Transmisia va în. 
cepe la ora 14,30 pe progra
mul L

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
■ 3 martie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntec, joc și voie 
bună; 5,40 Fanfara reprezentativa a 
Armatei; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meleo-rutier; 6,10 Fantezi în 
ritm de Iancy KOrOssy,- 6,22 Jo
curi populare,- 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier,- 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
metso-rutier,- 7,15 Muzică ușoară 
executată la instrumente electronice; 
7,30 Cîntece de viață nouă și jo
curi populare,- 8,00 SUMAR UI PRE
SEI; 8,08 Soliști de muzică popu
lară; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului : Aste
nia de primăvară; 9,35 Muzică popu
lară cerută de ascultători,- 10,06 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 Vreau să 
știu,- 11,00 Canțoneta ieri... și azi; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Cîntece de nun 
ță și jocuri populare; 12.30 Aici... 

Cluj I; 12,50 Concert de prînz; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Melodii de Ion Vasi- 
lescu, Vaslle Veselovșki, Mlșu !an- 
cu, George Grigoriu și Eugen Te. 
ger,- 15,00 Cîntă. Sodica Bujor si 
taragotistul Iosit Mihut; 15,20 CON
TRIBUȚII LA O MONOGRAFIE A 
CULTURII DE MASĂ; 15,45 La mi
crofon, muzica ușoară; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic,- 16,20 Melodii populare la ce
rerea ascultătorilor,- 16,40 Cîntă or
chestra simfonică din Hollywood di
rijată de Carmen Dragon; 17,15 
DINAMICA INDUSTRIALĂ,- 17,35 
FIGURI ȘI MOMENTE DIN ISTO- 
RIA MUZICII ROMÂNEȘTI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Din compara 
folclorului nostru; 19,00 SEARĂ 
PENTRU TINERET; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ,- 20,30 Ecouri ale 

festivalului de la San-Remo 1966;
20.45 Noapte bună, copii; 20,55 Pa- 
rada instrumentelor; 21,15 Cronică 
literară; 21,25 Muzică populară;
21.45 Interpret de muzică ușoară; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Cîntă Doi
na Badea, Frank Alamo și Dean 
Martin; 22,40 Serenade și canțo
nete; 22,59 Roxana Matei prezintă 
melodii de Radu Șerban,- 23,10 Clau
de Debussy și poezia Iranceză; 23,5? 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 7,50 „Mîndrie de oțeiar" — 
program de cîntece,- 8,00 Muzică 
ușoară; 8,30 „Moldovă, mîndră gră
dină — melodii populare; 9,Q0 BU- 
LgTțN DE ȘTIRI,- 9,31 MeJodiU 
dragi melodii; 10,00 Coruri și dan
suri din opere; 10,25 Muzică ușoară. 
10,40 A cîhtat și pentru publicul 
nostru Luls Mariane,- 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 11,07 Itinerar folcloric mu
zical : de la Corabia la Turuu Se

verin; 11,30 Din țările socialiste; 
12,26 Pieșe pentru fanfară; 12,45 
Cîntece și prelucrări de Gheprghe 
Bazavan; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Duete de dragoste din opere; 
13,30 Caruselul melodiilor; 14,00 Lu
crări concertante de compozitori 
români; 14,30 Muzică populară; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 15,30 Răspunsuri eseul» 
tătorilor emisiunii „Cunoașteți și re
cunoașteți"; 16,00 Muzică de es
tradă; 16,30 Emisiune de basme: 
„Kennet bălăiorul"; 17.00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 17,30 Melodii populare interpre
tate la nai; 17,40 Sfatul medicului : 
Astenia de primăvară; 17,45 Arii 
din opere, 18,00 Ciaconna de To- 
maro Vitali (interpretează Constan
tin Bobescu —- la vioară și Mariana 
Kabdebo — la pian); 18,15 ZIARE, 
ZIARIȘTI, OPINII, 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 19,03 L* microfon, ro
manța.- 19,30 „Serenada veșnic tî- 
nără; 19Д0 Transmisiunea concertu

lui orchestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii. Dirijor, Iosif Conta. In 
pauză : RADIOJURNAL : 22,30 MO
MENT POETIC; 22,35 Arii șl duete 
din opera „Andrâa Chenier" de 
Giordano,- 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Coctail de muzică ușoa
ră; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
3 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Femeia în halat; REPUBLICA: Fata 
JuI Bube; LONEA — MINERUL; 
Credeți-mă, oameni; CRIVIDIA: Pă
șesc prin Moscova,- LUPBNI — 
CULTURAL: Călătorie în jurul pă- 
mîntului. ,

(Responsabilii cinematografelor din 
Petrila, Paroșeni, Uricani, Bârbă- 
teni, Iscreni nu au trimis progra
mul filmelor pe luna martie).
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ROMANEȘTI
ф SOHA. 1. — Corespon-

Ayrpies, C. Linte, tran- 
naâte: bi sala de concerte a 
CMbh Compozitorilor bulgari 
*■ Sofia a avut loc un con
cert de muzici de cameră ro
mânească. organizat de Uniunea 
-Compozitorilor bulgari. Progra
mul a cuprins piese de George E- 
nescn, Tudor Ciortea, Tiberiu 
Cfab și de alți compozitori ro- 
mfiui. La concert a participat 
Iau BeHean. ambasadorul Re- 
puMicîi Socialiste România Ia 
Safia. și membrii ambasadei.

*
: • MOSCOVA 1 (Agerpres). 

Casa unională de discuri a 
Uniunii Sovietice a înregis
trat un disc intitulat „Concert 

rtîîmre cu compozitorii Re
publicii Socialiste România". 
In afara suitei din baletul „în
toarcerea din adîncuri" de M. 
Jora, discul mai cuprinde Di
vertismentul pentru orchestră 
de coarde și două clarinete de 
D. Capoianu, Concertul pentru 
pian de P. Bentoiu și Rapso
dia I de George Enescu. Or
chestra simfonică de stat a 
Uniunii Sovietice a realizat 
înregistrarea acestor discuri 
sub bagheta dirijorului Iosif 
Conta.

„Іни-Г a alias soaialala Dlaulei tas
MOSCOVA 1 (Agerpres). — A- 

gentia TASS anunță că la 1 mar
tie, Ia ora 9 și 56 minute, ora 
Moscovei, stație interplanetară au
tomată „Venus-3" a atins Planeta 
Venus după trei luni și jumătate 
de zbor în spațiul cosmic. Stația a 
dus pe suprafața planetei Venus 
un fanion cu stema Uniunii So
vietice.

Intîlnirea precisă a stației au
tomate cu planeta a fost asigu
rată prin corecția zborului sta
ției, efectuată la 26 decembrie 
1965.

Tragicul sfîrșif a doi cosmonaufi 
americani

NEW’ YORK 1 (Agerpres). — 
Cosmonauții americani Elliot 
See și Charles Bassett, care 
urmau să întreprindă un zbor 
cosmic cu nava „Gemini-9" în 
cursul acestei veri, și-au găsit 
luni moartea într-un accident 
de avion. In apropiere de ora
șul St. Louis, statul Missouri, 
avionul de tipul „T-38", echi

LONDRA 1 (Agerpres). 
O dată cu anunțarea or
ganizării de noi aiegeri 
legislative, campania e- 
lectorală în Marea Bri- 
tanie poate fi conside
rată ca și începută. Li
derii celor două partide 
politice principale, Ha
rold Wilson (laburist) și 
Edward Heath (conser
vator), an apărut la tele

Campania electorală din Anglia
viziunea britanică făcînd 
primele lor declarații e- 
lectorale.

Wilson a arătat că in
tenționează să ceară a- 
legătorilor a-i acorda o 
majoritate suficientă pen
tru a putea realiza mă
surile ce sînt prevăzute 
în programul laburist. 
El a precizat că partidul 
săm a ținut seama de o- 
pieia publică favorabilă 
lahariștiior ia decizia

Mitingul de
Cuvînfările rostite de

DJAKARTA 1 (Agerpres). — Du
pă cum relatează agențiile de pre
să, la Palatul sporturilor din Dja
karta a avut loc luni un mare mi
ting aii organizației de tineret a 
Partidului Național din Indonezia. 
La miting au luat cuvîntul mai 
multi conducători politici ai tatii.

Adresîndu-se asistenței, Subandrio 
prim-viceprim-ministru și ministru 
ai afacerilor externe, a condam
nat „teroarea contrarevoluțibBață 
dezlănțuită în ultimele luni" și a 
declarat că „a sosit timpul ca re
voluționarii să bareze calea reac- 
țiunii". El a spus că „principala 
condiție a ofensivei hotărîte împo
triva activității desfășurate de con
trarevoluție o constituie crearea și 
consolidarea unității”, adăugind că 
el nu cheamă la ciocniri, „dar 
dacă micul grup care acționează

„CO5MOS-111“
MOSCOVA 1 (Agerpres). — A- 

gentia TASS anunță că la 1 mar
tie în Uniunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-111".

La bordul sateLitului este insta
lată aparatură științifică destinată 
continuării explorării spațiului cos 
mic, în conformitate cu programul 
anunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962. Aparatura instalată pe 
satelit funcționează normal.

La 27 februarie 1966, ora 5 și 52 
minute ora Moscovei, cealaltă sta
ție interplanetară automată — 
„Venus-2", lansată la 12 noiembrie 
1965, cofrtinuîfldu-și zborul după o' 
orbită heliocentrică a trecut la 
24 000 km de suprafața Planetei 
Venus.

Experiențele efectuate ' cu ajuto
rul stațiilor automate „Venus-2" 
și „Venus-3" au permis să se re
zolve o serie de sarcini principale 
noi ale zborurilor interplanetare șl 
să se obțină noi date științifice.

pat cu două motoare cu reac
ție, s-a prăbușit din cauza unei 
cețe dense pe acoperișul uneia 
din clădirile uzinei ce apar
ține societății „The McDonald 
Aircraft Corporation", care 
construiește cosmonavele „Ge
mini". Alte zece persoane care 
se aflau în avion in momen
tul accidentului au fost grav 
rănite.

pe care a luat-o de a 
organiza alegeri. Premie
rul britanic a anunțat 
că bugetul va fi prezen
tat parlamentului după 
alegeri. Potrivit declara
țiilor sale, subiectele de 
dispută electorală vor îi 
problema locuințelor și 
politica externă.

întrebat asupra inten
țiilor sale privind Rhode-

guvern conservator ar 
angaja negocieri cu Rho
desia fără nici un fel 
de condiții prealabile în 
vederea reîntoarcerii la 
„legalitate", pronunțîn- 
du-se, in același timp, 
pentru menținerea sanc
țiunilor împotriva gu
vernului Smith. El a a- 
mintit, de asemenea, că 
partidul conservator se

sia, premierul britanic a 
declarat că aceasta este 
una din problemele ce
le mai dificile cărora 
trebuie să le facă față 
guvernul său, precizînd 
că nu va negocia cu re
gimul rebel de la Salis
bury.

La riadul său, liderul 
Partidului conservator. 
Edward Heath, referin- 
du-se la problema rhode- 
siaaă, a declarat că un

pronunță pentru aderarea 
Marii Britanii lă Piața 
comună in caziil cînd, 
toți cei șase membri ai 
acestui organism ar ur
ma să fie de acord în 
această problemă. Pe de 
altă parte. Heath a rele
vat că un guvern con
servator ar respecta an
gajamentele' Marii ti 
nii la Est de Silex. Я 
a criticat politica еИа-

la Djakarta
Sukarno și Subandrio

împotriva noastră recurge la te
roare, vom fi nevoiți să răspun
dem la lovitură cu lovitură. Nu 
ne putem opri la jumătatea dru
mului".

Luînd cuvîntul, președintele Su
karno a declarat — după cum tran
smite agenția Reu-ter — că : „Revo
luția indoneziana își va relua în 
curînd calea sa inițială cu o orien
tare de stînga".

Calificînd ultimele patru luni 
drept „o etapă a contrarevoluției", 
— vorbitorul a spus că există și 
în prezent forțe care ar dori să 
nimicească revoluția indoneziana și 
cuceririle ei. Potrivit agenției M.T.I., 
dr. Sukarno a declarat: „Mă 
bucur că revoluția noastră a intrat 
din nou pe vechiul ei făgaș, că 
are loc un nou avînt al forțelor 
revoluționare". „Am fost adînc 
convins că încercările de a abate 
revoluția spre dreapta vor suferi, 
în cele din urmă, un eșec". In 
încheiere, Sukarno a subliniat că 
„revoluția indoneziana nu poate fi 
oprită de nimeni din calea sa". .

Hoi borațarSamente efectuate de avioanele americane 
wa teritoriulDi R. D. Vteînam

HANOI 1 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., Mi
siunea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a trimis la 1 martie 
un mesaj Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în Viet
nam, în care arată că la 28 fe
bruarie mai multe formații de 
avioane aparținînd forțelor militare 
aeriene ale Statelor Unite au pă
truns în spațiul aerian al R. D-

SITUAȚIA РІА GIIAAA

Prima conferinjâ de presa 
a generalului Ankrah

ACCRA 1 (Agerpres). — Gene
ralul Ankrah, președintele „Con
siliului național de eliberare" din 
Ghana, a organizat la 28 februa
rie prima sa conferință de presă 
cu ziariștii străini. Vorbind despre 
unele probleme ale politicii interne, 
Ankrah a afirmat că în prezeni 
se elaborează o serie de măsuri cu 
caracter economic și financiar ce 
vor fi anunțate curînd. El a de
clarat că „Consiliul national de 
eliberare" intenționează ca într-un 
viitor nespecificat să instituie în 
tară o autoritate civilă și că va 
organiza un referendum în vede
rea aprobării unei noi constituții.

In ce privește politica externă, 

burist, afirmind că aces
ta a antrenat o stag
nare în producție și a 
favorizat creșterea con
siderabilă a datoriilor ex
terne ale Marii Britanii. 
Heath *a spus, în conti
nuare, că partidul său 
își propune reducerea 
dependenței Marii Brita
nii față de Statele Unite.

Presa britanică de

marți și-a consacrat edi
torialele hotărîrii lui 
Wilson de a ține noi a- 
legeri generale la 31 
martie. Astfel, ziarul 
„Sun" de tendință labu
ristă, arată că indiferent 
de rezultatele consultării, 
lucrul cel mai rău pen
tru Marea Britanie ar 
fi venirea la putere a 
unui guvern cai* nu 
s-ar baza decîl pe o in-

Rezultatele alegerilor din B. P. Bulgaria
SOFIA 1 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția B.T.A., 
Comisia electorală centrală a 

I dat publicității rezultatele de
finitive ale alegerilor de de- 
putați în Adunarea Populară, 
sfaturile populare, de jude
cători populari și asesori 
populari din R. P. Bulgaria.

Din totalul de 5 774 251 ale

Operațiuni de amploare 
împotriva mișcării kurde

BAGDAD 1 (Agerpres). — In
tr-o declarație radiodifuzată, pre
ședintele Irakului, Abdet Salam 
Aref, a anunțat începerea unor o- 
perațiuni de amploare ale forțelor 
armate guvernamentale împotriva 
mișcării kurde din regiunile de 
nord ale țării.

încă la începutul lunii februa
rie, guvernul irakian anunță că 
a fost începută în regiunile Bag
dad, Mosul și altele, o campanie 
împotriva kurzilor, precum și a 
simpatizanților acestora.

Vietnam. Avioanele americane au 
bombardat și mitraliat numeroase 
centre populate și obiective eco
nomice din provincia Ha Tinh. Mi
siunea de legătură protestează din 
nou împotriva acestor noi acțiuni 
agresive ale S.U.A., împotriva în
călcării suveranității, integrității te
ritoriale și securității R. D. Viet
nam și cere respectarea cu strictețe 
a acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam.

generalul Ankrah a afirmat că 
dorește să mențină relații de bu
nă vecinătate cu toate țările și că, 
în acest scop, va trimite o serie 
de misiuni în Niger, Coasta de 
Fildeș, Volta Superioară și Togo. 
Generalul Ankrah a declarat, pe 
de altă parte, că „Ghana rămîne 
membră a Commonwealthului dacă 
•icest lucru nu-i va prejudicia su
veranitatea" și că va respecta ho- 
tărîrile Organizației Unității' Afri
cane.

In cadrul aceleiași conferințe, 
generalui-maior Kotoka a făcut cu
noscut ziariștilor că Daniel Ani- 
hiya, președintele așa-numitului 
„Consiliu revoluționar ghanez în 
exil" a fost arestat îndată după 
sosirea sa la Accra. După cum 
se știe Anihiya a făcut la Londra 
declarații în care a pretins că ar 
fi inițiatorul și organizatorul re
centelor evenimente din Ghana și 
că sosește la Accra pentru a se 
pune la dispoziția noilor autori
tăți.

Un sondaj cu rezultate 
semnificative

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
„Sprijinul public pentru felul în 
care președintele Johnson conduce 
războiul din Vietnam a scăzut cu 
repeziciune în ultimele șase săp
tămîni" — relatează agenția U.P.I., 
citind rezultatele ultimului sondaj 
efectuat de agenția specializată 
„Harris". Directorul agenției a de
clarat ‘ că datele acestui sondaj de
monstrează faptul că poporul ame
rican se pronunță pentru o înce
tare a ostilităților. El a adăugat că 
tot mai multi americani „preferă 

gători, s-au prezentat la vot • 
5 752 817, adică 99,63 la sută. 
Pentru candidații Frontului Pa
triei au votat 99,85 la sută I 
din participanții la vot.

Au fost aleși 415 deputați în 
Adunarea populară, 51275 de
putați în sfaturile populare, 
230 judecători populari și 
11 597 asesori.

SCURTE ȘTIRI
♦ WASHINGTON. La Was

hington a sosit o delegație 
sovietică condusă de S. K. 
Romanovski, președintele Co
mitetului pentru legături cul
turale cu țările străine.

Delegația va duce tratative 
în scopul reînnoirii acordului 
cu privire la schimburile dih- 
tre U.R.S.S. și S.U.A. în do
meniul științei, tehnicii, și cul
turii în 1966-1967.

♦ DELHI. O delegație in
diană, condusă de ministrul a- 
facerilor externe, Swaran 
Singh, a plecat spre Rawal
pindi, unde la 2 martie va 
începe consfătuirea dintre In
dia și Pakistan consacrată nor
malizării relațiilor dintre cele 
două țări.

♦ PARIS. Incepînd de 
marți dimineața, traficul Me
troului din Paris a fost în w- 
tregime paralizat de greva de 
24 de ore a salariaților de 
toate categoriile. Greviștii re
vendică majorarea salari
ilor șr îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

+ ROMA. Activitatea crate
rului de. nord-est al vulcanu
lui Etna, rare erupe de mal 
multe săptămîni s-a intensificat 
•iîn nou.

ф SAIGON. Agenția Fraa- 
~e Presse anunță că rimei câ
te pe cale să ia proporțiile *- 
nei epidemii în localitatea snd- 
vietnameză Hue, unde de ia 
începutul lunii februarie an 
murit 48 de oameni.

ф DAMASC. Postul de ra
dio Damasc a difuzat marți un 
decret prin care se anunță că 
în capitala Siriei au luat Jțîișit 
consultările în vederea forma
rii noului guvern. Din guver
nul prezidat de Youssef Zoua- 
yen fac parte, printre alții: 
dr. Ibrahim Makhos, vicepre
ședinte de consiliu și ministru 
de externe, Abdel Salam Hai
dar, ministru de justiție, Mo
hamed Akhaoui, ministru de 
interne, Ahmed Mourad, mi
nistrul econmiei, Assawd Tak- 
pa, ministrul industriei.

ф BUENOS AIRES. In nor
dul Argentinei au căzut din 
nou ploi abundente agravînd 
și mai mult situația creată în 
urma inundațiilor provocate 
de rîurile Parana, Paraguay și 
afluenții lor. Orașele Resisten- 
cia (provincia Chaco și For
mosa (provincia Formosa) sînt 
complet inundate. Numai din 
Formosa au trebuit să iie eva
cuate 30 000 de persoane.

negocierile riscurilor unei escala
dări" a războiului. După cum arată 
agenția, proporția americanilor care 
sprijină actuala politică a lui John
son a scăzut în aceste șase săp
tămîni de la 63 la 49 la sută. ,A- 
ceastă tendință s-a manifestat con
stant începînd din septembrie anul 
trecut. In prezent, potrivit* rezul
tatelor sondajului, peste jumătate 
din cetățenii americani consideră 
că actuala politică a Administtafici 
în Vietnam „este proastă".
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