
s I
I
1 A\T)

'a

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI
Patriei cărbone mai mult, mai bun 

și mai ieftin
Luni 17 aprilie la toate exploatările miniere din Valea | 

Jiului au avut loc plenare lărgite ale comitetelor de partid la * 
care au participat activele comitetelor de partid, secretarii și « 
membri ai birourilor organizațiilor de bază, cadre tehnice din j 
conducerile minelor și sectoarelor, mineri fruntași. *

In cadrul acestor plenare s-a analizat îndeplinirea de că- 1 
tre colectivele minelor a angajamentelor luate în marea între- ț 
cere socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea glorioasei ani- | 
versări a partidului și a zilei de 1 Mai. ț

Analizînd posibilitățile de sporire continuă a productivită- t 
ții muncii, plenarele comitetelor de partid au arătat că există ț 
condiții: pentru mărirea angajamentelor în vederea sporirii pro- • 
ducției de cărbune la nivelul cerințelor mereu cresdînde ale e- j 
conomiei noastre naționale în plină dezvoltare. i

unui randament de 1,020 tone,/post 
pe mimă, reducerea procentajului 
de cenușă cu 0,2 la sută, reali
zarea unei economii de 800.000 lei.

Minerii din Lupeni pot obține 
succese și mai însemnate
Folosirea tuturor resurselor in

terne pentru a realiza o produc
ție sporită, de calitate superioa
ră și ieftină — iată obiectul 
dezbaterilor din cadrul recentei 
plenare lărgite a comitetului de 
partid al minei Lupeni. Munca 
pMnă de avînt a întregului colec
tiv al exploatării a dat roade 
bogate. In trimestrul I din a- 
cest an, din abatajele minei au 
fost extrase 7.192 tone de căr
bune cocsificabil peste prevede
rile planului.

— Acest rezultat nu e pe mă
sura posibilităților noastre — a 
spus în plenară minerul fruntaș 
Feher Vasile. Exploatarea noas
tră are rezerve mari pentru ob
ținerea de succese și mai însem
nate !

Și asemenea lui' Feher Vasile 
participanții la plenară au ana
lizat pe larg și rezervele interne 
ale exploatării pentru a realiza 
o producție sporită și a obține 
succese și la ceilalți indici ai pla
nului, respectiv, în sporirea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, reducerea pre
țului de cost.

Plenara a stabilit drept an
gajament al colectivului exploa
tării pe acest an depășirea sar
cinilor de plan cu 25.000 tone 
cărbune cocsificabil, obținerea
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In laborator
✓ .

Apa industrială folosită în pro-' / 
cesul tehnologic al termocentra
lei Paroșeni trebuie să fie și ea 
-„curata'} adică, să aibă compo
ziția și proprietățile prevăzute în___ __ <
normele tehnice de funcționare a > 
agregatelor. Pentru aceasta, în i

> 
ț 
Ș

laboratorul uzinei se face cu re
gularitate analiza chimică a apei 
industriale.

IN CLIȘEU : Tov. Bologa Do- >. 
roftei, unul din lucrătorii labo-1 
ratorului în timpul efectuării unei ; 
analize. <.

Experlen|a acumulată — 
garanția îndepliniri noilor 

angajamente
în cursul acestui an colectivul 

minei Petrila îndrumat îndeaproa
pe de comitetul de partid, a des
fășurat o munca plină de însufle
țire pentru realizarea sarcinilor e- 
conomice. Pînă în dimineața zilei 
de 17 aprilie minerii Petrilei au 
dat patriei 18.985 tone de cărbune 
peste plan, cu o productivitate me
die de 1,252 tone pe post, redu- 
cind în același timp сц .0,5 la sută 
față de normă cenușa din cărbune.

Darea de seamă prezentată în 
fața plenarei de tov. Nicorici Ni- 
colae, șeful exploatării, discuțiile 
purtate au oglindit hotărîrea co
lectivului thinei de a dezvolta 
succesele de pînă acum. Astfel, în 
plenară comuniștii, conducerea mi
nei și sectoarelor au stabilit să 
mărească angajamentul anual cu 
încă 28.000 tone de cărbune, adi
că să extragă în 1961 cel puțin 
50.000 tone cărbune peste plari.

Un angajament mobilizator
Din raportul prezentat în fața 

plenarei de către inginerul șef al 
minei, tov. Fodor Arcadie, a reie
șit că minerii din Vulcan au ob
ținut succese frumoase în primul 
trimestru al acestui an. Muncind 
cu o productivitate care depășește 
pe cea planificată cu 2,7 la sută, 
ei au extras peste plan 13.201 
tone de cărbune, din care 6.502 
tone de cărbune cocsificabil. Da-

Petroșani t, Calitatea finisajelor trebuie si
La construcția unui apartament 

participă un mare număr de cons
tructori cu profesii din cele mai 
variate. Săparea fundației, turna
rea betonului, izolația hidrofugă, 
zidăria, planșeele de beton armat, 
tîmplăria șarpantei cer oameni bi
ne calificați. Felul cum lucrează 
fiecare dintre acești constructori 
are o importanță deosebită pen
tru realizarea de construcții de 
calitate, frumoase, durabile — a- 
partamente în care oamenii mun
cii să locuiască cu plăcere.

Dacă zidarul face un zid strîmb, 
ponoasele le trage tencuitorul care 
trebuie să încarce pe aărămidă 
mai mult mortar, pentru a scoate 
o tencuială dreaptă ; deficiențele 
la tenctiire îngreunează munca zu
gravului ; greșelile făcute de tîm- 
plari la montarea dușumelelor oar-, 
be aduc prejudicii activității par- 
chetarilor. In ultimă instanță însă 
consecințele le trag viitorii loca-, 
tari, deoarece o operațiune „fușe- 
rită“ nu mai poate fi îndreptată 
complet în cursul lucrărilor urmă
toare. De aceea se pune problema 
ca fiecare constructor să execute
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derotită îmbunătățirii indicilor 
calitate a cărbunelui extras, în pri
mul trimestru mina a primit boni
ficații în valoare de 727.000 lei.

Colectivul minei s-а angajat să 
extragă pînă la sfîrșltul anului 
50.000 tone de cărbune peste plătii 
să îmbunătățească continuu indicii 
de calitate 
cost.

Cuvîirtul

și să reducă prețul de

minerilor апіпомпі
comitetului de partidPlenara

al minei Aninoasa lărgită cu ac
tivul a întrunit reprezentanții co
lectivelor tuturor sectoarelor a- 
cestei exploatări. Referatul pre
zentat de tov. Ledrer Iosif, șeful 
exploatării, a înfățișat bilanțul 
primului trimestru al anului 1961 : 
6000 tone de cărbune peste plan 
extrase pe baza creșterii produc
tivității muncii, rediucerea prețu
lui de cost cu 0,25 lei pe tonă.

înzestrarea tehnică a minei, 
crearea de noi abataje frontale 
face posibilă depășirea anga
jamentului anual, de a da 
peste plan 15.000 tone de cărbu
ne. Numeroși participant! la dis
cuții, între care tov. Cristea Au
rel, David Ioan, ing. Brînzău 
loan, Bihartz Adalbert, Feher 
Ștefan, Bodo Emerit, au arătat că 
minerii și tehnicienii aninoseni 
pot extrage pînă la sfîrșltul a- 
nului 1981 o cantitate de 35.000 
tone de cărbune peste plan.

Plenara a elaborat un impor
tant plan de măsuri a cărui a- 
plicare va asigura îndeplinirea 
noului angajament.

Spre succese mai mari
ln primele trei luni ale aces

tui an, colectivul minei Lonea a 
dat o luptă susținută pentru rea
lizarea sarcinilor de plan ce-i 
reveneau. Dar dacă pe trimestru 
s-a reușit să se extragă 5958 
tone de cărbune peste plan, în 
ce privește prețul de cost, lucru
rile nu au stat tocmai bine: în 
ianuarie cărbunele extras a re
venit cu 18,40 lei pe tonă mai 
scump decît era planificat, în

(Continuare in pag. 3-a) 

partea lui de

oameni, înțe- 
orice lucrare

Petroșani 
de lucru 

finisajelor 
executate

în bune condițiuni 
lucrări.

Colaborarea între 
legerea faptului că 
necorespunzătoare dăunează mun
cii întregului colectiv, sînt învăță
minte pe care trebuie să le tragă 
constructorii șantierului 
din recenta consfătuire 
ținută asupra calității 
interioare care trebuie 
în acest an. Au vorbit tnulți cons
tructori : tîmplarii Dobrică Marin 
și Tobă loan, zugravul Andreevici 
loan, maiștrii Manea loan și Pro- 
danciuc Mihai, instalatorul Andraș 
Ștefan, zidarul Găvan Petru și 
alții. Ei au arătat greutățile care 
mai stau în fața constructorilor în 
legătură cu aprovizionarea neritmi
că cu materiale, dotarea cu unele* 
unelte de o calitate slabă etc. Dat 
accentul principal s*a pus pe om, 
pe conștiința lui, ca factor hotă- 
rîtor în executarea unor lucrări de 
finisaj de bună calitate. Desfășu 
tarea unei munci largi și atotcu
prinzătoare de educație, sporirea 
exigenței față de munca proprie, 
îmbunătățirea continuă a nivelului 
de cunoștințe profesionale, îmbu-

Cu ocazia recentei plenare a comitetului de partid de la mina.1 
Vulcan, colectivul minei și-a majorat angajamentul. Minerii 1 
sectorului III au hotărît să extragă peste planul anual cel pu- ' 
țin 15.000 tone de cărbune de bună calitate. Ei au extras deja ' 
mai bine de 5800 tone de cărbune peste plan, succes la care o ( 
contribuție de seamă au adus frontaliștii conduși de Bojte Pa- i 
vel. IN CLIȘEU: înaintea șutului șeful de schimb Hamza i 
Caro! din brigada lui Bojte Pavel și-a adunat în juru-i mi- < 
nerii din schimb cu care se sfătuiește cum să lucreze mai bi- 1 
ne, să contribuie mai mult la îndeplinirea angajamentului ' 
luat în cinstea aniversării partidului.

In sectorul Uricani

indici calitativi
tot mai buni

sectorul și-a 
plan fizic în 
sută, pe sea- 
indici tehnici 
medie de fo-

In conformitate cu planul de 
perspectivă, mina Uricani se va 
dezvolta mult în anii viitori. Aici 
vor fi deschise abataje frontale 
de mare capacitate. Pentru aceasta 
este însă necesar ca rezervele de 
cărbune existente în perimetrul 
minier Uricani, configurația și si
tuația geologică a straielor de căr
bune să fie cunoscute în amănunt 
încă de pe acum. Sondorii de pe 
șantierul de la Uricani îndeplinesc 
cu cinste sarcina de a pune la 
îndemîna minerilor noi bogății de 
cărbune.

Mobilizați de exemplul membri
lor și candidaților de partid, son
dorii de la toate locațiile șantie
rului au obținut succese în mun
că. In trimestrul I 
realizat sarcina de 
proporție de 112 la 
ma obținerii unor 
înalți. Astfel, viteza 
raj realizată a fost cu 15,3 m/gra- 
nic lună mai mare decît cea pla
nificată, ceea ce înseamnă o îm
bunătățire cu 20 la sută față de 
realizarea corespunzătoare din tri
mestrul I 1960. Un alt indice de 
bază al activității tehnico-economi* 
ce a sectorului este 
cială de foraj. La 
indice a fost cu 8 
mare în trimestrul I 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut pentru sondezele de tipul 
Craelius și B. 3, și cu 29 la sută 
mai mare pentru oele de tipul 
Strungul. Aceasta înseamnă în ul
tima instanță că timpii de lucru 

viteza comer- 
Uricani acest 
la sută mai 

1961 decît în

se îmbunătățească!
nătățirea substanțială a activității 
tehnicienilor în asigurarea procesu- 
lui tehnologic, aprovizionarea la 
timp cu materiale și unelte, contro
lul execuției, sînt sarcini impor
tante pentru a căror realizare tre
buie luptat cu hotăfîre pe șantie
rul Petroșani, în Scopul îmbunătă
țirii calității finisajelor, a tuturor 
operațiilor executate de constructori.

Munca de educare trebuie des
fășurată cu perseverență de către 
organizația de partid, comitetul 
sindicatului, de organizația de ti
neret, de fiecare comunist de pe 
șantier, prin mijloace variate, efi
cace , cum sînt consfătuiri, analiza 
muncii' unor loturi, brigăzi, orga
nizarea de cercuri de minim teh
nic, afișarea unei agitații vizuale 
operative în lupta pentru calitate^ 
aplicarea și extinderea metodei de 
preluare pe bază de proces verbal 
a lucrului executat de către o bri
gadă.

Pe șantierul Petroșani sînt po
sibilități peptru a se îmbunătăți 
calitatea finisajelor. Aceste posi
bilități trebuie folosite cu mai mul
tă hotărire. 

ȘT. MIHAI

și întreținerea utilajelor s-au îm
bunătățit continuu.

Printre sondele care au obținut 
în trimestrul I cele mai bune reali
zări tehnice trebuie evidențiate ce
le conduse de brigadierul Popescu 
Dumitru, de Vîlceanu loan,. Brîn- 
dușoiu loan, Ștefănoiu Grigore. 
Brigada de la sonda 5700, de pil
dă, în frunte cu sondorii șefi Ma
rinescu Nicolae, Popescu Ghepr- 
ghe și Tașcău Vasile a forat în 
martie 283 m. sondă cu o viteză 
tehnică de mers de peste 315 
m/granic lună, obținînd o viteză 
mecanică pe oră de circa 0,910 m., 
indice record pentru sondele Văii 
Jiului. In primele 8 zile de mun
că din aprilie sondorii de la Uri
cani au realizat circa 45 la sută 
din întregul plan lunar de foraj 
fizic. La unele sonde de mare a- 
dîncime s-au obținut foraje mari. 
De pildă, sondorii de la locația 
5227 conduși de brigadierul Vîl
ceanu loan au săpat în această 
perioadă 51 m. ’de sondă începînd 
de la 300 m. în jos. Aici mun
cesc: echipele de sondori ale lui 
Bivolaru Gheorghe, Păunescu Va 
sile, Bivolaru Constantin.

Problema cea mai importantă 
care stă acum în fața sondorilor 
din Valea Jiului, implicit a ce
lor de la Uricani, este îmbunătă
țirea calității forajelor. In sondă
ri t calitatea se traduce prin creș
terea indicelui de recuperare a 
caretelor, prin scăderea numărului 
de ore de stagnări din cauza ins
trumentațiilor, reparațiilor, «caro
tajului. Prin faptul că la toate 
sondele sectorului din Uricani s-a 
urmărit îndeaproape mersul ope
rațiilor de forare, colectivul se 
mîndrește acum cu succese în a- 
ceastă direcție. Așa de pildă, re
cuperarea în cărbune a crescut în 
primul trimestru la 84 la sută, cu 
6 la sută mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului.trecut. De.ase
menea, numărul de ore folosit la 
recarotări a scăzut de ,1a 0,33 
ore/m. forat cit a fost în pri
mul trimestru din I960 la 0,06 
ore/m. forat în trimestrul I 1961.

La Uricani însă accidentele teh
nice (instrumentațiile) au crescut, 
în comparație cu 'realizările, din 
primul trimestru din ’ 1960 orele 

ing. AURELIA
inig.

I. E.

DUMITRESCU
SAMI MICHEL
Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. iV-a
• Declarațiile lui luri Ga

garin.
• Evenimentele din Cuba:

— Mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov lui J. Ken
nedy j Apelul adresat die 
F. Castro și O. Dorticos 
popoarelor întregii lumi.
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• Bonllcstorc а muncii creatoare depuse Inovatorii 
in sprijinul 

ridicării 
nivelului tehnic al producției

POMI-NIUL

Aspect din sala expoziției realizărilor inovatorilor mineri din Valea Jiului.
Luni după-amiază s-a deschis 

în sălile clubului C.C.V.J. din 
Petroșani expoziția inovațiilor 
realizate în anul i960 și în a- 
cest an la exploatările și uzinele 
aparținînd C.C.V.J. Expoziția cu
prinde peste 50 de exponate, ma
chete ale celor mai valoroase 
inovații realizate în Valea Jiu
lui. demonstrînd intensa activi
tate creatoare pe care inovatorii 
și rațidnalizatorii o depun pentru 
îmbunătățirea proceselor tehno
logice în minerit. La deschidere 
au participat tov. ing. Ghioancă 
Victor, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, tovarășul 
ing. Szuder Wiliam, directorul 
general al C.C.V.J., ingineri și 
tehnicieni mineri.

La unitățile combinatului miș
carea de inovații a luat în ulti
mii ani un mare avînt. Așa cum 
pot observa vizitatorii expo
ziției pe graficele prezenta
te, numărul de propuneri de ino
vații și raționalizări a sporit de 
la 565 inovații prezentate în 
1955 la peste 850 în 1960, iar 
numărul inovațiilor aplicate a 
crescut de al 331 în 1951 la 
505 în anul trecut. In această 
perioadă (1955—1960) pe bazin 
s-au propus 3750 inovații din 
care 2012 au fost aplicate. Mun
ca de creație a celor peste 400 
inovatori din Valea Jiului dă 
roade bogate, aduce însemnate 
economii la prețul de cost- 4- 
nul trecut, de pildă, economiile 
postcalculate ce s-au realizat 
de pe urma folosirii inovațiilor 
în producție se ridică la suma 
totală de peste 3.310.000 lei. Re
zultate mai bune s-au obținut la 
Uzina electrică Vulcan (unde au 
fost aplicate 138 inovații cu e-

henla aiimiră la preparam
In tehnica mondială a prepa

rării cărbunelui controlul densi
tății mediului de spălare cere 
multă muncă fi supraveghere a- 
tentă. De curînd s-a construit un 
aparat care, folosind radiațiile 
gama, realizează un control efica
ce fi continuu al mediului dens 
și permite reglarea automată a 
densității mediului. Sursa de ra
diații se introduce în conducta de 
mediu dens unde se face contro 
Iul. Radiațiile gama acționează 
prin intermediul unui detector și 
a unui sistem de înscriere grafică 
a densității mediului, punînd în 
funcțiune în același timp și auto
matul de dozare a elementelor de 
îngreunam a mediului. 

conomii postcalculate de peste 
205.000 lei), la mina Aninoasa 
(72 inovații aplicate cu 555.000 
lei economii postcalculate), la 
mina Petrila, preparația Lupeni 
etc.

Caracteristic pentru actuala ex
poziție este îaptul că prezintă, pe 
lingă multele inovații cu caracter 
electromecanic și inovații cu speci
fic pur minier înfăptuite în cea mai 
mare parte de mineri cu bogată 
experiență de muncă. Relevăm în 
acest sens sistemul perfecționat 
de susținere în abatajele cameră 
din stratul 3 cu presiuni mari 
laterale, propus și aplicat cu 
succes de către minerul șef de 
brigadă Păcuraru Traian de la 
sectorul II Vulcan și noua mo
nografie de armare pentru aba
tajele cameră unde se încarcă cu 
ajutorul mașinilor GNL-30M pro
pusă de minerul șef de brigadă 
Mănăilă Vasile din sectorul I A- 
ninoasa. Tot de la mina Aninoasa 
o machetă sugestiv lucrată arată 
în ce constă modificarea adusă 
monografiei de armare în prea- 
batajele stratului 13, inovație 
realizată de minerul Toma loan, 
tehnicienii Bihavetz Adalbert și 
Irina Vasile și inginerul Brînduș 
Aurel, care contribuie substan
țial la reducerea consumului de 
lemn de mină. Atenția vizitatori
lor este de asemenea atrasă de 
macheta inovației executate la

Documentarea tehnică —
pas cu necesitățile minerituluiЛ. m

prevăd Directivele 
lll-lea al P.M.R. 
ridicarea nivelu- 

producției, acest 
înfăptuit atît pe 

eco- 
cu utilaje moderne cit 

crefterea nivelului 
a cadrelor. In

de
a-

Așa cum 
Congresului al 
cu privire la 
lui tehnic al 
lucru trebuie 
baza înzestrării unităților 
no mice 
și prin 
calificare 
ceasta privință cartea tehnică are 
un rol deosebit de important. Pen
tru a se asigura muncitorilor și 
tehnicienilor din sectorul minier 
documentația tehnică necesară ri
dicării calificării lor la nivelul 
ultimelor cuceriri ale științei mi
niere mondiale, Editura tehnică, 
creație a regimului nostru, a tipă
rit pînă acum peste 125 titluri de ' 
lucrări științifice cu un tiraj de 
aproape 360.000 exemplare. Planul 
de perspectivă de apariție al edi
turii prevede lucrări absolut ne
cesare meseriilor de bază în mi
nerit. Printre acestea menționăm: 
„Practica asecării și transversărit 
formațiunilor acvifere ale zăcă
mintelor"', „Explozivii minieri și 
tehnica folosirii lor", „Susținerea 
și rambleierea lucrărilor mimare". 

mina Vulcan potrivit căreia se 
poate face săparea galeriilor di
rect la profilul de betonare, rod 
al muncii creatoare a ing. Petruț 
loan. Aplicată la cîteva locuri 
de muncă din sectorul de inves
tiții al minei Vulcan și la mina 
Petrila, inovația dă rezultate bu
ne în muncă, duce la creșterea 
calitativă a lucrărilor, la spo
rirea vitezei de avansare în îna
intări.

Un luc de seamă printre expo-, 
natele prezentate îl ocupă dispo
zitivele de telecomandă și auto
matizare a unor procese tehno
logice. Remarcăm în această di
recție schema automatului de co
lectare a probelor de cărbune, a 
automatului pentru ungerea site
lor Zimmer, inovații realizate Ia 
preparația Petrila, indicatorul de 
nivel cu telecomandă realizat de 
inovatorul Gornoavă Ioan de la 
mina Vulcan, dispozitivul auto
mat de înregistrare a funcționă
rii frînelor mașinilor de extrac
ție realizat la mina Lupeni și 
altele.

Prin machetele și exponatele 
sale, expoziția inovațiilor reali
tate în Valea Jiului constituie 
o. manifestare a muncii creatoa
re puse în slujba ridicării nive
lului tehnic al extracției de căr
bune.

I. BREBEN
C.C.V.J.

„Metode de exploatare cu pro
ductivitate înalta' etc. în care sînt 
înmănunebiate cele mai noi reali
zări, metodele de muncă folosite 
ae minerii fruntași din țara noas
tră, inovațiile miniere. Trebuie a- 
ratat că în afara volumelor teh
nice, la exploatări se distribuie 
într-un tiraj însemnat broșuri de 
popularizare a realizărilor în mi
nerit, caiete tehnice selective fi 
alte materiale.

Așa dar, pentru documentarea 
tehnică, partidul și guvernul au 
creat oamenilor muncii condiții 
tot mai bune. Este însă necesar 
ca materialul bibliografic să fie 
citit, ca experiența cuprinsă in el 
să fie generalizată și aplicată pes
te tot. Or, acest lucru se face în
că sub posibilități. Există în Valea 
fiului și în alte bazine miniere 
cabinete tehnice ai căror respon
sabili neglijează răspindirea pu
blicațiilor tehnice, le țin. stocate 
lipsind pe muncitori și tehnicieni 
de izvoarele de documentare. Se 
mai manifestă uneori și fenomenul 
că deși au la dispoziție documen-

metodelor

în uzina 
acum în- 

inovatorii și

Colectivul preparației Petrila 
s-a angajat să prelucreze peste 
plan circa 55.000 tone de căr
bune energetic. Acum, în urma 
majorării angajamentelor mine
rilor, uzinei îi revine sarcina de 
a spăla peste plan aproape 
140.000 tone de cărbune. înde
plinirea cu cinste a acestui nou 
obiectiv de întrecere este posibilă 
pe baza modernizării și perfec
ționării utilajelor, a 
de muncă.

Mișcarea de inovații 
noastră a adus pînă 
semnate beneficii, 
raționalizatorii noștri au contri
buit din plin la rezolvarea mul
tor probleme dificile ridicate de 
producție; Anul trecut, de pildă, 
la uzină s-au propus 72 inova
ții din care 51 au fost aplicate, 
economiile postcalculate obținute 
ridieîndu-se la peste 290.000 lei. 
Avînd asigurate condiții bune 
pentru conceperea inovațiilor, 
pentru executarea și experimen
tarea prototipurilor, inovatorii 
și-au dezvoltat continuu activi
tatea creatoare.

Inovatorii de la preparația 
Petrila au în vedere cele mai fe
lurite aspecte ale luptei pentru 
obținerea unor indici tehnico- 
economici înalți, pentru spăla
rea cît mai bună a cărbunelui 
primit.

Printre inovațiile mai impor 
tante realizate în ultima perioa
dă trebuie menționat aparatul 
automat de colectare a probelor 
pe bandă, cu ajutorul căruia se 
apreciază mai corect clasele gra- 
nulometrice ale cărbunelui recep
ționat. De asemenea, sistemul 
propus pentru alimentarea în se
rie cu abur a elementelor de în
călzire aduce economii prin scă
derea consumului specific de 
abur evaluate Ia peste 52.000 lei, » 
automatizarea pompelor de reci- ț 
clare de la jgheabul de beton, * 
care aduce economii de 29.000 lei I 
pe an, contribuie la o sortare ! 
mai bună a cărbunelui mărunt, ’ 
Dacă în sectorul de bricheta) se • 
consumă acum mai puțin abur 
pe tona de cărbune, faptul aces
ta se datorește în bună parte și 
aplicării inovației prin care s-au 
modificat oalele de condensare. 
Eliminarea pierderilor de abur 
prin aplicarea acestei inovații a- 
duce economii anuale de peste 
13.000 lei.

Colectivul uzinei noastre are

consumului specific de

necesară unii tehnicieni nu 
Se consideră cu totul gre- 
ceea ce s-a învățat în școli

tarea 
citesc, 
fit că 
este suficient. Acestor tovarăși tre
buie să li se arate că știința și 
tehnica minieră avansează cu pași 
mari, că ceea ce ieri a fost nou, 
azi este depășit și prin urmare 
numai fiind la curent cu ultimele 
realizări se poate munci cu maxi
mum de randament așa cum o cer 
sarcinile.

In ultimele zile reprezentanți ai 
Editurii tehnice s-ău întîlnit cu 
minerii și tehnicienii de la Petrila, ț 
cu cadrele didactice de la Institu- J 
tul de mine, cu care au avut un t 
rodnic schimb de păreri. In aceste î 
întîlniri s-a concretizat dorința u- ’ 
nanimă ca documentarea tehnică r 
să țină pasul cu avansarea tebni- ț 
cii, ca această documentare să fie " 
operativă și să ajungă la fiecare 
muncitor și tehnician. Cu eforturi 
comune această dorință este pe 
deplin realizabilă.

Ing. FILOMEN SAVIN
șeful secției mine, ]

Editura tehnică

îf f rI♦ 
f

N SAVIN
petrol, geologie ♦

să sporească recuperarea

domeniu în care inovatorii 
preparația Petriia se arată 
este cel al automatizării

sarcina
globală în cărbune la cel puțin 
76.6 la ș..•'• ’
această direcție o contribuție de 
seamă. Inovațiile „dirijarea pra
fului rezultat la masele de do
zare în tobele de amestec" și 
„modificarea fixării pînzelor de 
filtre**, duc la creșterea гесіюе- 
rării și la obținerea unor econo
mii postcalculate în valoare de 
peste 45.000 lei pe an.

Un
de la 
activi 
unor procese tehnologice de pro
ducție. Cu ajutorul unui dispo
zitiv simplu acționat de mișca
rea sitelor Zimmer, inovatorul 
Maizenbach Mihai a realizat un
gerea automată a acestor utilaje'' 
ungere economică și completă, 
De asemenea, realizarea indica
toarelor de nivel în silozuri, ino
vație concepută de ing. Florea 
Sabin, duce la cunoașterea exac
tă a încărcării silozurilor și, 
prin aceasta, la posibilitatea fo
losirii la capacitate maximă a 
agregatelor de spălare, la func
ționarea lor normală.

Am arătat mai sus cîteva as
pecte din munca inovatorilor u- 
zinei în lupta pentru creșterea 
nivelului tehnic al producției, 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
cărbunelui spălat. Inovatorii de 
la preparație nu se vor opri aici. 
Sarcinile noi și mobilizatoare 
care stau în fața întregului co
lectiv constituie o puternică che
mare pentru dezvoltarea activi
tății lor creatoare, pentru noi și 
valoroase inovații.

ing. ION JERCA 
preparația Petrila

șută. Inovatorii au și în

Stația de drenare 
Victoria — Lupeni
Odată cu 

T 
adîncirea minei î 

Lupeni, se ridică tot mai ac- J 
centuat problema degazării mi- * 
nei. Sistemele actuale de de- *nei. Sistemele actuale de de- 
gazare prin aeraj sînt bune, 
însă ele trebuie completate cu 
sisteme de de ga zare a însăși 
stratelor de cărbune. In acest i 
scop s-a construit și s-a dat 1 
parțial în funcțiune stația de

Ф 
drenare a metanului de la pu-. | 
țul Victoria. Stația este echi
pată cu puternice pompe de 
vacuum, cu un sistem de con
ducte etanșe, care asigură cap
tarea metanului din stratele de 
cărbune.

IN CLIȘEU : Vedere din 
sala pompelor de vacuum de 
la stația de drenare a meta
nului Victoria — Lupeni.

i 
î

I
♦
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(Urmare din pag. 1-a)

februarie cu 5,23 lei și numai 
în martie s-a reușit reducerea 
prețului de cost cu 0,23 lei pe 
tonă.

Aceste probleme au fost dez
bătute pe larg în plenara comi
tetului de partid Lonea, Cei care 
au luat cuvîntul au analizat cu 
atenție și răspundere posibilită
țile existente la această exploa
tare. arătînd că există condiții 
pentru ca angajamentul anterior 
de 10.000 tone de cărbune peste 
plan — din care 6000 tone au 
fost date deja pînă acum — să 
fie mărit simțitor. Noul anga
jament luat în cinstea aniversă
rii partidului de către minerii din 
Lonea prevede extragerea pînă 
la sfîrșitul anului a 33.000 tone 
cărbune peste plan.

La foraje — indici 
calitativi fot mai buni

(Urmare din pag. l-a)

de producție folosite pentru rezol - 
varea accidentelor tehnice au eres 
cut cu 0,39 ore/m. forat, ceea ce 
e$te inadmisibil și are la bază o 

/insuficientă calificare a unor ca
dre de sondori și sondori șefi, o 
slăbire a controlului din partea 
brigadierilor de foraj. Conducerea 
acestui sector (șef ing. Semenescu 
loan) va trebui să vegheze ca la 
fiecare sondă să se lucreze cu 
maximum de atenție mai ales că 
majoritatea locațiilor au talpa la 
adîncimi de peste 350 m. unde 
se cere un recuperaj de cel puțin 
92—95 la sută în cărbune și o 
supraveghere atentă a granitului 
la manevre. Este necesar ca ex
periența bună a unor locații (5700 
de pildă) să devină un bun ai tu
turor sondorilor de aici care au 
toate condițiile pentru a executa 
foraje de bună calitate, de a ob
ține indici tehnici tot mai înalți.

op
Elevii handbaliști

Timp de două zile, sîmbătă și 
duminică, orașul Cugir a găz
duit întîlnirile de handbal în 7, 
fete și băieți, din cadrul cam

pionatului R.P.R. al școlilor me
dii; precum și întîlnirile echipe
lor feminine de la școlile profe
sionale, faza regională. La șco
lile medii au participat echipele 
reprezentînd orașele Teiuș, Cu
gir, Petroșani, Hunedoara, Deva 
și Sebeș, iar la școlile profesio
nale orașele Petroșani și Teiuș.

Cele trei titluri puse în joc au

La Lonea: A fost deschis COUCUrSUl 
sportiv al tineretului

ȘAH : Sectorul VIII — Atelie
rul mecanic; I. Podosu Ștefan, 
sectorul .............................
atelierul 
Rudolf.

BOX : 
gala de 
niori Pa ringul Lonea și Minerul 
Vulcan. Rezultatul final 10 la 6 
pentru oaspeți.

HALTERE : După gala de box, 
în sala sindicatului din Lonea a 
urmat întrecerea de haltere. Și-au 
dat concursul și halterofilii din Pe
trila, sub conducerea antrenoru
lui Grăjdan Grigore.

întrecerile din cadrul concursu
lui cultural-sportiv continuă.

cultural
Duminică 16 aprilie a. c. co

misia din Lonea a concursului 
cultural sportiv al tineretului a 
organizat deschiderea festivă a 
întrecerilor, faza pe sectoare. Du
pă conferința prezentată de tov. 
Zorocliu loan sute de tineri s-au 
întrecut la următoarele discipli
ne sportive :

POPICE : Au participat 19 ti
neri de la ‘ ........................
și atelierul 
buni : Vitez
Laczko Zoltan 29 p. d. (ambii de 
la atelierul mecanic) și Protzher 
Emil 27 p. d. (sectorul de inves
tiții).

sectorul de investiții 
mecanic. Cei mai 
Alexandru 31 p. d.,

Campionatul de calificare la volei
Spre deosebire de ceilalți ani, 

la actualul campionat de califi
care la volei participă echipe din 
aproape toate localitățile Văii 
Jiului. Dacă asociațiile sportive 
fac tot posibilul pentru a trimite 
echipele la întîlnirile programa
te, comisia orășenească de volei 
de pe lîngă Consiliul U.C.F.S. 
nu se îngrijește întotdeauna de 
programarea arbitrilor sau de 
felul în care aceștia au răspuns 
pro: c 'rii comisiei.

in cele două etape desfășurate

Schimbul maistrului Badovits 
a pornit pe un drum bun

luri Gagarin cu cîteva luni 
înainte de zborul cosmic

însă treaba 
ca o sanie 
și asta mai 
schimb, cel

La mina Aninoasa, ca la orice 
altă exploatare minieră din Va
lea Jiului, un rol important în 
procesul de producție îl are sec
torul de transport. Acest sector, 
așa după cum i se spune, asi
gură operațiunile de transport a 
cărbunelui de la cele mai înde
părtate locuri de muncă subtera
ne pînă în silozul funicularului, 
sau a sterilului la. tericoanele de 
la Piscu,

Uneori referindu-ne la un lu
cru care merge bine, spunem că 
merge „ca pe roate" deși nu în
totdeauna e tocmai așa. Secto
rul nostru de transport în gene
ral merge pe roate 
pînă deunăzi mergea 
pe pămîntul fără nea 
ales într-un singur 
condus de maistrul de transport 
Badovits Ivan. Toată mina știa 
că pe schimbul lui Ivan se în- 
tîmplă cele mai multe caramboa- 
le, defecțiuni, că sectoarele vor 
suferi de vagonete goale și alte 
lucruri care, adunate, împiedică 
în mare măsură bunul mers al 
producției. Dacă îl întrebi vreo
dată pe Ivan de ce se întîmplă 
toate acestea îți răspundea cu o 
hotărîre ce te punea pe gînduri, 
că n-are oameni pregătiți cu ca
re treaba șă meargă bine. Era 
convins că pe schimbul lui nici
odată nu va merge bine trans
portul.

Adevărul însă era cu totul al
tul. Badovits mergea rar în mi
nă să vadă felul în care se exe
cută transportul în subteran, 
dacă sectoarelor li se face o justă 
repartiție a goalelor, efa delășă- 
tor în problema lichidării ope
rative a eventualelor caramboale, 
în special din circuitul automat 
de la suprafață, subaprecia ca
pacitatea și îndemînarea oame- 
nilor de pe schimbul lui și alte 
lucruri care la rîndul lor creau 
un fel de delăsare a întregului 
personal din schimb. Astfel, pri
mul cuplător de la zittă, de la 
puțul centru, își permitea să pă-

T

pe- 
fru-
în-

avut o 
în toate

campioni regionali 
fost cucerite de handbaliștii 
troșăneni care au 
moașă comportare 
tîlnirile.

Cîteva rezultate 
ieți) Petroșani — 
Petroșani - 
nală. Petroșani 
(fete) Petroșani

(bă-tehnice:
Deva 17—12;

- Cugir 27—9; în fi- 
Sebeș 7—4; 
Deva 25—0; 

Petroșani — Cugir 27—3, iar în 
finală Petroșani — Sebeș 18—2. 
Echipa de fete a Școlii profesio
nale din Petroșani a cîștigat și 
ea faza regională învingînd 
mația din Teiuș cu 8—3.

for-

VIII; II. Wachold loan, 
mecanic; III Pintzker 

atelierul mecanic.
După-amiază a urmat 

box între echipa de ju-

pînă acum s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Energia 
Paroșeni — Minerul Aninoasa 
3—2; Minerul Lupeni — Mine
rul Petrila 3—2; Minerul Ani
noasa — I.C.M. Petroșani 2—3; 
Minerul Petrila — Știința Petro
șani 1—3; Școala profesională 
Lupeni — Minerul Lupeni 1—3; 
Energia Paroșeni — C.C.V.J. 
3—2. In prezent în clasament 
conduce Minerul Lupeni care a 
învins cu 3—1 formația Energia 
Paroșeni în întîînirea de dumi
nică.

că 
un e-

cetre 
biroul

răspundere de 
sectorului, de 
de bază P.M.R. din 
dese rînduri de către 
exploatării tov. Ba-

și pricepere în

s-a amintit că 
lor se îngreunea* 
extracția cărbu- 

lipsa vagonetelor 
mijloacelor de

' vechi în 
Am fi 

censiune

răsească locul de muncă, cuplă- 
torul de culbutor lucra neatent 
făcînd dese caramboale și toate 
astea se datorau faptului 
maistrul nu a știut să fie 
xemplu pentru muncitori.

Tras la 
conducerea 
organizației 
sector și în 
conducerea , _____
dovits s-a săturat să mai aștepte 
după fiecare 8 ore de muncă să 
mai dea socoteală de modul slab 
,în care s-a achitat sectorul de 
sarcinile de producție. Conduce
rea sectorului a luat măsuri se
vere ajungînd pînă la schimba
rea primului cuplător de la ziuă 
cu un ajutor cuplător care pre
zenta încredere 
noua funcție.

Oamenilor 1< 
uneori datorită 
ză simțitor și 
nelui din ' 
goale și a 
transport. Și lucrurile s-au în
dreptat. Dacă ai nevoie de mais
trul de la transport îl găsești 
greu. Acum e în mină și umblă 
pe la toate sectoarele, dacă în
trebi de el ți se răspunde : dâ a 
fost, dar s-a dus să vadă cum 
merge treaba la 
ne. de acolo în 
față, iar dacă 
mereu grăbit.

Toți observă 
munca de pe schimbul lui Ivan 
se desfășoară mult mai organi
zat. fără multe caramboale sau 
defecțiuni. Dacă la sfîrșitul unui 
schimb îl întrebi de felul cum a 
mers producția nu-țî va spune: 
„ca pe roate" că Ivan are o vor; 
bă : „ca ceasul".

Pînă și șeful sectorului, iov. 
Bulea Teodor, și-a mai recăpă
tat liniștea, că tare multe neca
zuri avea cu schimbul lui Ivan. 
Insă ca lucrurile să meargă și 
mai bine tov. Badovits mai are 
multe de învățat de la conducă
torii celorlalte schimburi, maiș
trii Baier și Peter care sînt mai 

această funcție, 
bucuroși ca această as- 
înspre bine să continue.

V. OROS
tehnician, mina Aninoasa

Piscu la tericoa- 
circuit la supra- 
îl găsești e tot

cu bucurie cum

In Editura politică a apărut

Figuri de militant! 
ai Comunei din Paris

de A. I. LURIE
Lucrarea scriitorului sovietic 

A. I. Lurie ne prezintă viața și 
activitatea unora dintre cei mai 
dîrzi luptători pentru instaura
rea și apărarea Comunei din Pa
ris, printre alții: Varlin, Louise 
Michel, Dombrowski, Frankel etc. 
Totodată, in ansamblul lor capi
tolele cărții reconstituie în fața 
cititorului întregul tablou al unei 
importante epoci din istoria miș
cării muncitorești internaționale, 
al condițiilor în care s-a desfă
șurat lupta eroicilor proletari 
din Paris care — așa cum arată 
Marx — „pentru prima oară în 
istorie, au înțeles că este dato
ria lor cea mai înaltă și dreptul 
lor absolut să se constituie stă- 
pîni ai propriei lor soarte și să 
preia puterea de stat".

MOSCOVA (Agerpres1). TASS 
transmite:

Ziarul „Komsomolskaia Pravda'' 
publică o serie de reportaje trans
mise de corespondenta sa Olga 
Apencenko, de la rampa de lan
sare a navei cosmice.

In numărul din 16 aprilie este 
descris antrenamentul la care a 
fost supus luri Gagarin cu cîteva 
luni înainte de zborul în Cosmos.

Start. In cabină pătrunde vuie
tul, dens ca apa, al motoarelor. 
O mare greutate îl presează pe 
cosmonaut în fotoliu. „Unu, doi, 
trei..." — numără el în gînd.

Secunda 201 — aude ■ el în
cască în pofida zgomotului. Și 
dintr-odată devine mai ușor: s-a 
desprins prima treaptă. Și iată că 
se desprinde și ultima treaptă. .

Simt imponderabilitatea, trans
mite cosmonautul pe pămînt. Mă 
simt admirabil. Aparatele funcțio
nează normal.

„Sfera nr. 1“ — urmează co
manda. Sînt Pămîntul. V-dm înțe
les. Continuați zborul pe orbită.

O lumină slabă a lămpii porta
tive luminează cabina, 'scrie cores
pondenta. Pereții acoperiți cu pa- 
rolon alb, lucesc de parcă ar fi a- 
coperiți de brumă. Pentru a afla 
cum se prezintă cerul în Cosmos, 
și cum arată Pămîntul de la o 
altitudine de 300 km. cosmonautul 
trebuie să deschidă ochiul de bord. 
Mai întîi ridici parțial perdeaua, 
apăsînd pe un întrerupător, apoi 
pune în funcțiune filtrul.

Sînt „sfera nr. 1", anunță cos
monautul. Prin ochiul de bard văd 
cerul, stelele, A apărut Pămîntul. 
Se pot distinge continentele, тип 
ții. Văd bine Africa. încep să lu
crez cu aparatele.

In cabină nit sînt multe aparate, 
dar fiecare valorează cit o serie 
întreagă de aparate obișnuitei fie
care este un miracol sub aspectul 
portativității și universalității. La 
stingă este instalat pupitrul de co
mandă. El nu este mare, dimensiu
nile sale sînt egale aproximativ cu 
cele ale trusei unui sportiv. Are 
numeroase butoane și întrerupă
toare. Pe partea laterală a ^ru
sei", separat, sub un capac trans
parent din masă plastică, se găsesc 
butoanele și întrerupătoarele co
menzii manuale. La dreapta, pe o 
proeminență, se află maneta de 
orientare manuală.

Astăzi, explică corespondența, 
toate aceste butoane și întrerupă
toare nu vor fi folosite — ateri
zarea este automată.

Cosmonautul lucrează cu apa
ratele.

In cabină temperatura este de 
20 grade, umiditatea — 55 la sută, 
conținutul de oxigen — 20 la Sută, 
transmite el pe Pămînt.

Pe tablou se rotește în mod a- 
bia perceptibil un glob. Cosmo
nautul urmărește cum se deplasea
ză pe glob un cerc cu un reticul 
la mijloc. Dacă se comutează în
trerupătorul în jos, cercul alunecă 
repede, iar reticulul se fixează pe 
punctul de pe glob deasupra că
ruia zboară cosmonautul. Dacă se 
apasă întrerupătorul în sus, cer
cul va indica locul aterizării.

De pe Pămînt urmează coman
de de pregătire pentru coborire.

Cosmonautul își încheie curelele 
încuie lacătul de siguranță pe 
piept și se culcă în poziția de pre
gătire. Semnalul galben, „orienta

rea după Soare" este aprins. Acum 
aparatele vor orienta în mod auto
mat obiectul, iar apoi de pe Pă
mînt se va da comanda de cobo- 
rîre.

Urmează însă o allă comandă : 
se contramandează coborîrea după 
primul ciclu, treceți la coborire 
manuală.

Perdeaua de masă plastică țăcă
nește și cosmonautul apasă pe în
trerupătoare. „Orientare manuală", 
„coborîrea nr. 9" — indică .lumi
nile aprinse pe tablouri. Pe cea
sornic, în jurul cadranului aleargă 
un triunghi alb care înregistrează 
comenzile instalației de frînare și 
propulsie.

Mina cosmonautului apucă ma
neta de orientare manuală o în
toarce lin spre dreapta și imediat 
în jurul luminatorului se aprinde 
un indicator care arată că nava 
se rotește spre dreapta. Omul cau
tă Pămîntul. lată că acesta din 
urmă a atins cu marginea sa o- 
chiul de bord și cosmonautul trans
mite : la dreapta jos, în ochiul de 
bord a apărut Pămîntul.

De pe pămînt urmează coman
da : continuați Orientarea obiectu
lui. Urmăriți direcția ■mișcării Pă- 
mîntului.

Cosmonautul își aduce aminte 
de cuvintele cuprinse în instruc
țiuni : Pămîntul trebuie „să fugă" 
sub picioarele, sale și să se îndrep
te în sus după ochiul de bord.

Acum a rămas să se împingi 
Pămîntul, astfel îneît el să se 
situeze cu precizie în centrul ochiu
lui de bord. Cosmonautul apasă 
foarte ușor maneta și mai mult 
spre dreapta, iar apoi o întoarce 
pe articulație înspre sine. Și Pă
mîntul, ascultînd de ordinele cos
monautului, începe să se rotească 
docil.

Pe ceasornic triunghiul alb a 
ajuns din urma fanta galbenă lu
minoasă și a stins-o. Apoi s-a 
stins cea de-a doua fantă. Aceas
ta înseamnă că instalația de frî
nare și propulsie a recepționat cea 

. de-a doua , comandă. Deasupra 
celei de-a treia va trebui să se 
apese imediat pe un buton roșu 
special și să se înceapă coborîrea.

Antrenamentul a luat sfîrșit. 
Cosmonautul se ridică de pe foto
liu, apucă un obiect de dimensiune 
mică în formă de arc și sare din 
sferă. El iese în coridor și des
chide ușa spre camera alăturată.

Acolo, în fața unui tablou se 
află instructorul care a condus an
trenamentul obișnuit.

De data aceasta luri Gagarin 
învață cum să aterizeze.

Filme documentare 
pe teme de construcții

Filiala A.S.I.T. — Petroșani în 
colaborare cu grupul de șantiere 
Petroșani organizează un ciclu de 
filme documentare pe teme de 
construcții, în sala festivă din Pe
troșani, în ziua de vineri 21 apri
lie, ora 18.

Sînt chemați 
tori, ingineri, 
tanți și maiștri de pe șantiere, ca 
și cei din unitățile C.CV.J., Direc
ția de Investiții, U.P.D., O.C.M.M., 
1.С.О., I.L.L., tlanca de investiții 
Petroșani.

a lua parte munci- 
tehnicieni, proiec-
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Declarațiile lui furi Gagarin EVENIMENTELE DIN CUBA
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Pilotul cosmonaut Iurî Gaga

rin a luat cuvîntul la 17 aprilie 
la emisiunea televiziunii din 
Aloscova.

Iuri Gagarin a declarat că pri
mul zbor al unui om în Cosmos 
reprezintă o uriașă victorie a 
științei sovietice înaintate, o vic
torie a inginerilor, tehnicienilor, 
clasei muncitoare, o victorie a 
tuturor acelora care l-au pregă
tit pentru zbor și care prin mun
ca și talentul lor au făcut posi
bil acest zbor.

Este îmbucurător faptul, a 
spus Gagarin, că țara noastră, 
tara socialismului victorios, este 
prima care a deschis omului ca
lea spre Cosmos.

Sînt fericit că misiunea de o- 
noare de a efectua zborul cosmic 
mi-a fost' încredințată mie, pilot 
al forțelor aeriene militare ale 
U.R.S.S., a declarat Iuri Gaga
rin. Mi-am dat seama cît se poa
te de bine de răspunderea care 
îmi revine-și . de aceea m-am stră
duit să mă pregătesc pentru zbor 
în așa fel încît nimic neprevăzut 
să nu mă ia prin surprindere.

Eroul cosmonaut a arătat că 
cea mai prețioasă recompensă a 
fost pentru el cuvintele calde, 
pornite din inimă, pe care i le-a 
adresat Nikita Hrușciov în tele
grama trimisă după terminarea 
zborului și în timpul convorbirii 
telefonice.

Iuri Gagarin a adus mulțu
miri partidului comunist și gu
vernului sovietic pentru înalta 
apreciere, pe care au dat-o faptei 
sale de eroism.

îmi’ voi consacra toate forțele, 
întreaga experiență și toate cu
noștințele patriei mele, a subli
niat cosmonautul.

Vorbind despre calitățile pe 
care trebuie să Id posede un cos
monaut, Iuri Gagarin' a relevat 
că în' primul rînd este nevoie de 
o sănătate foarte bună.

Pilotul cosmonaut a subliniat 
că este nevoie de multă învăță
tură. Trebuie să știi să aplici a- 
ceste cunoștințe în timpul zboru
lui. Cosmonautul nu trebuie să 
fie un simplu observator, ci un 
participant activ la zbor. Se în-
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PREZENTE ROMÎNEȘTI 
PESTE HOTARE

ISTANBUL 18 (Agerpres).
In cadrul turneului pe care-1 

întreprinde în Turcia și Gre
cia, pianistul Valentin Gheor
ghiu a dat un recital la Istan
bul.

Programul a cuprins lucrări 
de Liszt, Schumann și Paul 
Constantinescu. Un public nu
meros a aplaudat călduros pe * 
interpretul romîn. ț

Ziarele din Istanbul publică I 
articole în care remarcă călită ‘ 
țile artistice ale pianistului. ;

J•>*«*

Situația financiară 
precară-a Angliei

LONDRA 18 (Agerpres).
La 17 aprilie Selwyn Lloyd, 

ministrul de Finanțe al Angliei, 
a prezentat în Camera Comune
lor proiectul de buget pe noul 
exercițiu financiar. Principalul 
țel al noului buget a spus el, 
este de a încerca să contribuie 
la redresarea dezechilibrului grav 
al balanței de plăți. „Resursele 
naționale, a spus el, au fost su
puse unor presiuni puternice, au 
reapărut simptomele unei creșteri 
a prețurilor și dezechilibrul 
balanței de plăți s-a agravat". 
Bugetul pe anul trecut s-a sol
dat cu un deficit de 94 milioane 
lire sterline, cu 76 milioane lire 
mai mare decît se prevăzuse. 

țelege, a spus Iuri Gagarin, că- 
trebuie să ai un sistem nervos 
echilibrat.

Gagarin a subliniat că starea 
de imponderabilitate nu are o 
influență dăunătoare asupra or
ganismului. Dimpotrivă, a spus 
el, în această stare nu simți o- 
boseala și solicitările. Organis
mul lucrează chiar mai bine.

După cum a arătat eroul cos
monaut, în timpul zborului el a 
fost plin de vigoare, stăpîn pe 
sine.

Capacitatea de muncă a fost 
excepțională.

Gagarin a apreciat mult mij
loacele de telecomunicație de ca
re s-a folosit în timpul zborului. 
„Mulțumesc lucrătorilor de la te
lecomunicații care au asigurat o 
legătură atît de bună și neîntre
ruptă", a spus el.

Gagarin a arătat că legăturile 
au fost atît de bune încît a re
cunoscut jupă voce pe oamenii 
cu care a vorbit. Gagarin a fost 
întrebat dacă în timpul zborului 
a mîncat. El a spus că a mîn- 
cat cu plăcere.

Gagarin a comunicat că a fost 
elaborat un sistem special de a- 
limentare cu apă care i-a permis 
să bea normal în condițiile im
ponderabilității.

Răspunzînd la întrebarea co
mentatorului cum arată de la 
înălțime planeta noastră, primul 
pilot-cosmonaut a spus că aceas
ta oferă o priveliște foarte inte
resantă.

întreaga suprafață a Pămîn- 
tuluî, cînd o privești perpendi
cular sau dintr-un unghi mic, se 
vede foarte bine.

Se văd foarte bine, mările, in
sulele, țărmurile, chiar și unele 
amănunte ca uriașele pătrate ale 
arăturilor de pe pămînturile des
țelenite. Poți deosebi foarte bine 
unde este pășune și unde este a- 
răt'ură.

Pămîntul îți oferă o priveliște 
neobișnuit de frumoasă atunci 
cînd privești la orizont. El este 
înconjurat de o frumoasă aureolă 
albastră care, trecînd prin cu
lorile curcubeului, ajunge la ne
gru absolut. Acest aspect al ce
rului nu-1 poți vedea de pe Pă- 
mînt.

Reprezentanții uzinei „Vladi
mir Ilici Lenin" una- din cele mai 
mari din Moscova au înmînat lui 
Iuri Gagarin diploma de onoare 
de udarnic al muncii comuniste. 
Acest titlu a fost decernat pri
mului cosmonaut de către colec
tivul uzinei.

A fost emoționantă întîlnirea 
lui Iuri Gagarin cu Alexei Ma
resiev — aviatorul erou al cărții 
„Povestea unui om adevărat" de 
Boris Polevoi. Alexei Maresiev a 
oferit în dar lui Gagarin o carte 
cu dedicația: „Lui Iuri Gagarin 
marele erou. Iți doresc să pilo
tezi nave cosmice spre Marte, 
Venus și alte planete".

A1 64ea Congres al P. C.
din

DELHI 18 (Agerpres). TASS 
transmite:

Cel de-al 6-lea Congres al 
Partidului Comunist din India 
care a avut loc^în.; ocașul Vidja- 
vaiada (statul' Andhra)- și-a în-

Situația rebelilor laoțieni
devine toi mai critică

VIENTIANE 18 (Agerpres).
Rebelii laoțieni recunosc că în 

ciuda armamentului furnizat din 
belșug de S.U.A., situația lor 
devine din ce în ce mai critică. 
Intr-un comunicat al comanda
mentului rebelilor se arată că se 
desfășoară lupte în regiunea Nhu- 
marath, la aproximativ 45 de 
km. de frontiera Laosului cu 
Tailanda. Pentru „gravitatea si
tuației" — după cum apreciază 
agenția Reuter — este semnifi-

Mesajul adresat de N. S. Hrașcwv 
lui J. Kennedy

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite mesajul adresat 
de președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov președintelui S.U.A., J. Ken
nedy.

Moscova, 18 aprilie.
Domnule președinte,
Vă adresez acest mesaj, intr-un 

moment alarmant care implică o 
primejdie pentru pace in întreat- 
ga lume. împotriva Cubei a în
ceput o agresiune armată. Nu 
este un secret pentru nimeni că 
bandele înarmate care au pătruns 
in această țară au fost pregătite, 
aprovizionate și înarmate în Sta
tele Unite ale Americii. Avioa
nele care bombardează orașele 
cubane aparțin Statelor Unite ale 
Americii, bombele pe care le a- 
runcă ele, sînt livrate de guver
nul american.

Toate acestea provoacă legiti
ma indignare a Uniunii Sovie
tice, a guvernului sovietic, a po
porului sovietic.

Nu de mult, fădnd un schimb 
de păreri prin reprezentanții noș
tri, am discutat cu dv. despre 
dorința reciprocă a părților de a 
depune eforturi comune in vede
rea îmbunătățirii relațiilor dintre 
țările noastre și a preîntâmpinării 
primejdiei de război. Declarația 
dv. de acum cîteva zile că S.U.A. 
nu vor lua parte la acțiuni mi
litare împotriva Cubei a creat 
impresia că forurile conducătoa
re ale Statelor Unite își dau sea
ma ce consecințe poate avea pen
tru pacea generală și chiar pen
tru S.U.A. o agresiune împotri
va Cubei.
. Cum se poate deci interpreta tot 
ceea ce fac în realitate Statele

Apelul adresai de F. Castro și O. Dorticos 
popoarelor întregii lumi

HAVANA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Președintele Dorticos și pri
mul ministru Fidel Castro au 
adresat următorul apel popoare
lor Americii și întregii lumi:

„Imperialismul Statelor Unite 
a săvîrșiț o agresiune mîrșavă 
împotriva Cubei, despre care s-a 
anunțat anterior. Mercenarii săi, 
aventurieri, au debarcat într-un 
punct al țării noastre. Poporul 
revoluționar al Cubei luptă cu 
vitejie și eroism împotriva lor 
și este convins că va reuși să-i 
nimicească.

Adresăm popoarelor Americii 
și întregii lumi chemarea de a 
fi solidare cu noi. Cerem în
deosebi fraților noștri din Ame- 

India
cheiat lucrările. Congresul a ales 
Consiliul Național al Partidului 
Comunist din India. Ajoy Ghoșh 
a fost reales secretar general al 
Consiliului Național al Partidu
lui Comunist dUn India.

cativ că căpeteniile rebelilor No- 
savan și Oum au plecat dumi
nică în regiunea luptelor și pru
denți pentru propria lor soartă 
s-au înapoiat grabnic la Vien-. 
tiane, anunțînd că vor trimite 
întăriri.

In regiunea din preajma fron
tierei laoțiano tailandeze trupele 
guvernamentale și unitățile Pa- 
tet-Lao desfășoară un puternic 
baraj de artilerie împotriva po
zițiilor deținute de rebeli.

Unite, acum cînd atacul împotri
va Cubei a devenit un fapt?

Nu este încă prea târziu pen
tru a evita ireparabilul. Guver
nul S.U.A. mai are posibilitatea 
de a nu îngădui ca flacăra răz
boiului, aprinsă de intervențio- 
niștî în Cuba, să se transforme 
într-un incendiu a cărui înăbu
șire va fi cu neputință. Vă cer 
insistent, domnule președinte, să 
se pună capăt agresiunii împo
triva Republicii Cuba. Tehnica 
militară și situația politică mon
dială sînt acum de asemenea na
tură încît orice așa-zis „război 
mic" poate stârni o reacție în 
lanț în toate părțile globului.

Cît despre Uniunea Sovietică, 
nu trebuie să existe nici o necla
ritate în legătură cu po
ziția noastră: vom acorda po
porului! cuban și guvernului său 
întreg ajutorul necesar pentru 
respingerea atacului armat împo
triva Cubei.

Sîntem sincer interesați în slă
birea încordării internaționale, 
dar dacă alții vor merge pe ca
lea încordării, le vom răspunde 
din plin. In general vorbind, 
nu este posibil să se acțio
neze în așa fel îndt într-o re- 
gtune să reglementezi situația și 
să stingi incendiul, iar într-altă 
regiune să ațîți un nou incendiu.

Sper că guvernul S.U.A. va 
ține seama de aceste consideren
te ale noastre, dictate de unica 
preocupare de ai nu admite ac
țiuni care pot împinge lumea 
spre o catastrofă militară.

N. HRUȘCIOV 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.
18 aprilie 1961.

rica Latină să-i facă pe impe
rialiștii nord-americani să simtă 
forța de netăgăduit a acțiunilor 
prietenilor noștri. Fie ca întrea
ga lume să știe că popoarele — 
muncitorii, studenții, intelectualii 
și țăranii — Americii Latine se 
află de partea Cubei și a revo
luției ei — revoluție patriotică și 
democrată care apără pe cei nă- 
păstuiți — că ei se află de par
tea guvernului revoluționar cu
ban.

Să intensificăm lupta noastră 
împotriva principalului' inamic al 
omenirii — imperialismul yankeu, 
întreaga Cubă sprijină lozinca : 
Patria sau moartea. Lupta noas
tră este și a voastră. Cuba va 
învinge 1".

Mîia Kasavrili-himk]g!ld
LEOPOLDVILLE 18 (Ager

pres).
„Am parafat un acord cu dom 

nul Hammarskjoeld" a declarat 
luni marioneta colonialiștilor 
Kasavubu reprezentanților presei. 
Potrivit acestui acord, autorită
țile aflate în solda colonialiști
lor „vor coopera — după cum 
anunță agenția United Press In
ternational — cu O.N.U. în re
crutarea tehnicienilor străini și 
reorganizarea armatei".

Cîrdășia Kasavubu — Ham
marskjoeld prevede ca să fie con
stituit un „Consiliu de apărare" 
în care vor fi trimiși ofițeri sub 
steagul O.N.U. Aceasta este 
„condiția" ca marioneta colonia
liștilor Kasavubu să accepte re
zoluția din 21 februarie 1961 a 
Consiliului de Securitate care 
prevede plecarea din Congo a 
tuturor reprezentanților belgieni; 
acum Hammarskjoeld s-a oferit 
să-i trimită lui Kasavubu alți 
ofițeri pe care îi va recruta du
pă bunul său plac.

CRONICA
• HAVANA. In zorii zilei de 

17 aprilie bandele contrarevolu
ționarilor cubani, pregătite și 
înarmate pe teritoriile Statelor 
Unite și Guatemailei, au efectuat 
o debarcare pe teritoriul Cubei. 
După cum transmite agenția 
UPI, „invazia s-a produ» îni cî
teva puncte de pe litoralul golfu
lui din partea de sud a provin
ciei Matanzas", „Concomitent — 
potrivit agenției Associated Press 
— avioane ale contrarevoluțio
narilor au lansat parașutiști, au 
efectuat bombardamente și para- 
șutări de material de război, iar 
nave militare bombardau din 
larg țărmul".

★

• NEW YORK. Coresponden-. 
tul agenției U.P.I. relatează: Ra- 
dioemițătorul Ministerului Lucră
rilor Publice al Cubei a anunțat 
la 17 aprilie că patru avioane 
ale rebelilor au lansat parașutiștj 
și materiale de război pentru for-v 
fele care au pătruns în provin
cia M-atanzas.

★

• NEW YORK. In emisiu- 
Ж nile posturilor de radio cubai- 

ne se anunță că debarcări au 
vj avut loc pe litoralul provinciei 
I. Matanzas, în sudul Cubei. Gu- 

vernul a declarat că forțele de 
invazie „au înfăptuit o debar- 

w care la Geron și că gărzile 
înarmate au respins vasul de 

ад debarcare spre larg,".

-A

(f( • HAVANA. Agenția U.P.I.
y'. transmite declarația făcută la 

postul de radio Havana de câ
ți' tre Fidel Castro, primul minis- 

tru al Cubei. Declarația se în- 
m cheie astfel: „Cubani, înainte I 
'» Revoluția este de neînvins și 

dușmanii vor fi zdrobiți de ea 
Wși de poporul care o apără. A- 
(?? cum cînd cubanii luptă, exclam 

măm mai puternic și mai ho- 
Ж tărît ca oricînd: Trăiască Cu- 
ѴЛ ba liberă". .

• NEW YORK. In dimineața 
zilei de 17 aprilie, secretarul de 
stat al S.U.A., Rusk a declarat 
în cadrul unei conferințe de pre
să convocată în mod special, că 
S.U.A. nu intenționează să se a- 
mestece în evenimentele din Cu
ba. Rusk nu a ascuns însă sen
timentele de simpatie ale S.U.A. 
față de contrarevoluționarii care 
au debarcat în Cuba.

HAVANA 18 (Agerpres).
La 18 aprilie ora 1 noaptea 

(ora locală) la Havana s-a dat 
publicității Comunicatul oficial 
al guvernului cuban semnat de 
Fidel Castro în care se spune 
că forțele armate ale revoluției 
continuă să lupte eroic împotri
va forțelor dușmane în partea 
de sud-vest a provinciei Las Vil
las, unde cu sprijinul imperialis
mului au debarcat trupe merce
nare. In orele următoare, se ara
tă în comunicat, se vor da a- 
mănunte în legătură cu succese
le repurtate de armata revolu
ționară, de forțele aeriene revo
luționare și de revoluția popu
lară în opera sfîntă de apărare 
a suveranității naționale, a pa
triei și a cuceririlor revoluției.

CINEMATOGRAFE
20 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Hatifa; AL. SAHIA: 
Urmașii; PETRI LA : Rosemarie; 
LONEA : Oameni fără uniformă; 
AN1NOASA : Palatul de cleștar; 
VULCAN: Un strigăt în stradă; 
LUPENI: Drumul Cristinei;
BARBATENI : Unul dintre noi; 
URICANI: Sfioasa.
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