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E toată valea plină de freamăt și
De cîntecul acesta ce crește spre
E valea-rrveșmîntată in strai de sărbătoare 
E ziua

E ziua
Dorinfi
In astă
Recunoștința noastră,

de soare
lumină

Zilei minerului

ta ortace. Tovarășe din mină!

ta și-n inimi simțim cu tofi, deodată, 
nestăvilite
Zi fierbinte,

cu drag să te cinstim, 
de august, minunată, 
noi toți să-fi dăruim...

din nou ni se abate 
roșiră caldarimul 
că luptele cu zbirii 
neteziră drumul...

după-amiază. in 
localitățile Văii 

au avut loc adu- 
festive închinate

himiaii ai lumii 
sorâlisie

Vatța Jiului a îmbră
cat asfăti din nou haină 
de sărbătoare. întregul 
nostru popor își îndreap
tă, în această zi, admi
rația și recunoștința față 
de bravii muncitori mi
neri, care prin muncă 
plină de bărbăție și răs
pundere smulg adîncuri 
lor bogății imense, pu- 
nîndu-le în slujba înflo
ririi patriei noastre so
cialiste.

Sărbătorirea Zilei mi 
nerului poartă în ea o 
adîncă semnificație. Cin
stim astăzi munca unuia 
din detașamentele de 
frunte ale clasei noastre 
muncitoare, care sub 
steagul partidului comu
niștilor a înscris pagin l 
de glorie nepieritoare în 
lupta împotriva exploa
tării capitaliste, pentru 
libertate și fericire. Nici

odată nu se va șterge 
tiln amintirea minerilor 
noștri acele vremi cînd 
împinși de foame și mi
zerie erau nevoiți să 
muncească în adîncuri, 
în condiții neînchipuit de 
grele, pentru îmbogățirea 
foștilor stăpîni ai mine
lor. Scoteau cărbune cu 

Keforturi istovitoare, cu 
’prețul sîngelui, al vieții 
— și care era răsplata ? 
Bordeie îngropate în pă- 
mînt drept locuințe, să
răcie fără margini, umi
lințe. Iar atunci cînd mi
nerii și-au ridicat glasul 
cerînd dreptul la o viață 
de om, la pîine și liber
tate, sbirii stăpînirii bur
ghezo-moșierești le-au 
răspuns cu gloanțe. Așa 
a fost acum, 33 de ani, 
la 6 august 1929 cînd, în 
frunte cu comuniștii, mi
nerii s-au ridicat cu ho- 
tărîre împotriva cruntei 
exploatări capitaliste, îm
potriva condițiilor inu
mane de muncă și de 
viață. Marea grevă de la 
Lupeni, care a demon
strat forța, combativita 
tea și eroismul minerilor

Văii Jiului în lupta îm
potriva jugului burghezo- 
moșieresc, constituie o 
pagină glorioasă în isto
ria mișcării noastre mun
citorești. Nici represiunea 
sîngeroasă, nici teroarea, 
nici șomajul în ghiarele 
căruia au fost aruncați 
cu miile n-au putut frin
ge hotărîrea de luptă a 
minerilor pentru dreptul 
la viață, pentru libertate.

Astăzi, cînd sărbătorim 
Ziua minerului înaintînd 
viguros, sub conducerea 
partidului, spre nobilul 
țel al desăvîrșirii con
strucției socialiste, mine
rii bazinului nostru car
bonifer trăiesc imensa 
bucurie a împlinirii vi
surilor pentru care și-au 
vărsat sîngele eroicii lor 
înaintași. A rămas pen
tru totdeauna de dome
niul trecutului acea Vale 
a plîngerii, presărată cu 
cocioabe mizere, în care 
irăiau oameni flămânzi și 
umiliți, lăsați pradă bo
lilor, accidentelor și în-

(Continuare în pag. 2-a)

Muritori. iefiBitisni 
tu Ordinul Muncii co

620 
al 
al

Prin decretul 
din 7 august 
Consiliului de 
R.P.R. au fost 
cu Ordinul Muncii 
mătorii muncitori, tehni
cieni și ingineri din ca
drul exploatărilor minie
re și de la alte unități 
aparținînd C.C.V.J.
Ordinul Muncii cl. II-a 

Lonea
Compodi loan, Prinț E. 

Sămoilă.

nr. 
1962 
Stat 
decorați 

ur-

Borodi 
Ordinul

Petrila
Gh. Emil.

Muncii cl. IlI-a 
Lupeni

Gozman I. iacob, Nagy 
C. Carol, Vintilă M. Con-

Si dacă acuma pasul 
Acolo unde-ai noștri 
Să nu uităm, ortace. 
Spre zilele-nsorite ne

Pe drum fără hîrtoape, tăiat in miez de stîncă 
Muncim cu hărnicie fi mergem înainte 
Și-i mulțumim fierbinte cu dragoste adîncă 
Stegarului, partidului părinte

In ziua asta plină de cîntecele noastre
V om spune tuturora: tovarăși, noi, minerii, 
Comoara din adîncuri cu licăriri albastre
O dăruim partidului fi țării...

La înălțimea
Ca în fiecare an, mun

citorii mineri din patria 
noastră sărbătoresc Ziua 
minerului cu inima pli
nă de bucuria succeselor 
obținute în muncă. Tră
ind minunatul timp în 
care se desăvirșește con
strucția socialismului, mi
nerii își consacră munca 
lor plină de avînt și hăr
nicie înfăptuirii sarcini
lor trasate de Congresul 
al ni-lea al partidului, 
măreț program de înflo
rire a țării, de construire 
a unei vieți pline de bel
șug și lumină.

Succesele obținute de 
; minerii Văii Jiului în în-

și inginari decorați 
Ifllejol Zilei miunliil

stantin, Drîmboreanu L 
Pavel, Nan L. Traian, 
Teodorescu Gh. Constan
tin, Aslău Z. loan, 
C. Ioan, Zeleneak I. 
orghe, Ambruș D. 
nîsie, Gagyi Fr. 
Sălceanu I. Petru, 
A. Petru. Vieru A. •] 
Tomșa I. Ernest, Duban 
A. Anton, Cîta F. Nico- 
lae, Balint A. Albert, Ă- 
postol V. Vasile.

Lonea
Stan I. Ioan, Muntean 

N. Cornel, Buie F. Flo- 
rea, Mogoș H. Simion.

Ilyes 
. Ghe- 

Dio- 
Iosîf, 
Balla 

Pavel,

(Continuare în pag. 2-a)

MARIN CALIN

de 
a- 
la 

to-

Ieri 
toate 
Jiului 
nări
Zilei minerului.

La adunarea festivă de 
la Petrila, in prezența a 
peste 500 de participanți, 
a vorbit despre semnifi
cația sărbătoririi Zilei 
minerului tov. Lazăr Da
vid, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc 
partid Petroșani. La 
dunarea festivă de 
Lupeni a conferențiat
varășul Szuder Wiliam, 
membru al Biroului Co
mitetului orășenesc de 
partid, director general 
al C.C.V.J.. iar la Vulcan 
tovarășul Momeu Samoi- 
Jă, președintele Consiliu
lui local ai sindicatelor. 
Asemenea adunări festi
ve au avut loc și în lo
calitățile Petroșani, Uri- 
cani, Lonea și Aninoasa.

GHIOANCA SABIN, 
șef de brigadă 

mina Lupeni

iseaaa—■ —----------------

sarcinilor puse de partid
ing. WILIAM SZUDER 

director general al 
C.C.V.J.

dedeplinirea sarcinilor 
plan și a angajamente
lor luate în întrecerea 
socialistă se datoresc 
conducerii permanente de 
către partid, sprijinului 
acordat de sindicate și 
organizațiile de tineret, 
îmbunătățirii neîntrerup - 
te a condițiilor lor de 
muncă și de viață.

Prin grija partidului și 
guvernului, condițiile de 
muncă ale minerilor se 
îmbunătățesc tot mal 
mult în urma dotării mi
nelor cu utilaje noi, mo
derne, de mare producti
vitate. In fiecare an mi
nele din Valea Jiului sînt 
dotate cu utilaje a căror 
valoare se ridică la 100 
milioane lei. Ca urmare 
a acestor investiții, s-a 
rezolvat 
portului 
la toate 
complet 
asigurat 
electrică 
necesară
perațiilor de tăiere și în
cărcare a cărbunelui. Mi
nele au fost înzestrate cu 
ventilatoare de mare 
capacitate, rezolvindu-se 
în acest fel și problema 
aerajului

Paralel 
utilajului 
trecut la
tehnologice. Astfel, sus
ținerea în lemn a gaie-

problema trans- 
subteran, care 

minele se face 
mecanizat. S-a 

totodată energia 
și pneumatică 
mecanizării o-

general.
cu înlocuirea 
învechit s-a 
noi procedee

/
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j
riilor s-a înlocuit cu sus- ( 
tinerea metalică, s-a ex- \ 
tins susținerea metalică a ) 
abatajelor frontale, săpa- ? 
rea puțurilor de mină cu-*' 
procedee moderne și este 
în curs mecanizarea com
pletă a abatajelor fron
tale din stratele subțiri 
prin folosirea combinelor 
și plugurilor de cărbune.. 

Toate acestea au con
tribuit într-o măsură în
semnată la creșterea pro
ducției, productivității 
muncii și realizarea de 
economii prin 
cheltuielilor de producție. ?

Dacă in trecut securi- ) 
tatea muncii în subteran 2 
constituia o problemă cu < 
totul secundară pentru \ 
patroni, astăzi, la minele S 
din Valea Jiului se chel- ) 
tuiesc anual 18—20 mir • 
lioane lei pentru echipa- < 
ment de protecție, pen- l 
tru prevenirea imbolnă- < 
virilor profesionale și a- \ 
sigura rea securității mun- ■ 
cii minerilor.

La ridicarea continuă a ) 
nivelului tehnic al pro- 2 
ducției. o contribuție im- < 
portantă o are creșterea < 
gradului de calificare. S 
Din rîndurile minerilor S 
Văii Jiului s-au ridicat j 
mineri de valoare, cum > 
sînt tovarășii Țărînă Va - 2 
lerian. Cosma Remus. < 
Ghioancă Sabin. Diana < 
Chițu. Sorescu Constan- S 
tin, Demeter Augustin șl 5 
multi alții, care prin cu-J 
nostințele lor profesio- £

(Continuare în pag. 3-a)

BARTHA DIONISÎE 
șef de brigadă 

mina Dîlja

PETRIC SIMION 
șef de brigadă 

mina Lonea

STEȚ PETRU 
șef de brigadă 

mina Aninoasa

URZICA CONSTANTIN 
miner 

mina Lupeni

PAGNEJER IOAN 
miner 

mina Aninoasa

CENARU GHEORGHE 
maistru miner 
mina Petrila

MORARU NICOLAE 
șef de brigadă 
mina Vulcan

FIROIU IOAN 
șef de brigadă 

mina Petrila

TEODORESCU CONST, 
inginer șef de sector 

mina Lupeni



ZIUA MINERULUI
(lirmare din pag. l-a)

tunericujui. Animați de un 
patriotism fierbinte, de o înal
tă conștiință de clasă, minerii 
Văii Jiului au răspuns prin 
fapte chemării partidului și, 
înfiuntînd greutăți, au nuers 
mereu înainte în marea bătă
lie cu cărbunele. Rînd pe rînd 
au fost redeschise minele lă
sate pradă distrugerii de 
către capitaliști cu zeci 
de ani în urmă, an de* 
an a sporit producția de' 
cărbune. Grija partidului pen
tru dezvoltarea industriei car
bonifere, pentru ușurarea și 
Înfrumusețarea muncii în sub
teran — materializată prin ma
rile investiții în vederea dez
voltării minelor, deschiderea 
de noi exploatări, mecaniza
rea procesului de producție — 
a creat condiții pentru reali 
zarea în anul trecut a unei 
producții de cărbune în țara 
noastră de trei ori nr.ai mare 
decît în 1938. Noul peisaj a> 
Văii Jiului incintă ochiul, ne 
umple inimile de bucurie. Uri 
câni, Paroșeni, Coroiești, Dîl 
ja — iată nume noi care stră
lucesc pe harta înfăptuirilor 
în domeniul industrializării 
socialiste a țării. Lupenii, Pe- 
trila, Aninoasa, Lonea, revar
să spre uzinele siderurgice, 
spre termocentrale, mereu mai 
mult cărbune cocsificabil și 
energetic. Dar ceea ce avem 
mai minunat, mai de preț, sînt 
oamenii, cei care cu brațele 
și cu mintea au dat viață cu- 
vintului partidului, transfor- 
mînd Valea Jiului într-o Vale 
a bucuriei. Fac cinste Văii 
Jiului, prin munca lor rodni 
că. plină de inițiativă, mine
rii din sectorul III al minei 
Lupeni. din sectorul TV al mi 
nei Aninoasa. din sectorul II 
al minei Petrila, minerii de la 
Urlcani, zeci de brigăzi de la 
toate exploatările carbonifere 
sărbătoresc Ziua minerului cu 
succese de seamă în îndepli
nirea angajamentelor de în
trecere luate pe acest an.

Cercetătorii noului se afirmă
Uu aport deosebit la sporirea 

productivității muncii, îmbunătăți
rea procesului tehnologic și reali
zarea de economii l-a adus miș
carea de inovații și raționalizări 
care în anul acesta, la preparația 
din Petrila, a cunoscut o largă 
dezvoltare.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, la cabinetul tehnic al 
preparației Petrila au fost înre
gistrate 92 propuneri de inovații 
și raționalizări, dintre care s au a- 
plicat 37, iar 22 sînt în curs de

Tăria cu care minerii Văii 
Jiului desfășoară lupta pentru 
a asigura din plin pîinea in
dustriei noastre socialiste își 
are izvorul în convingerea că, 
înfăptuind sarcinile elaborate 
de partid, își înfăptuiesc cele 
mai îndrăznețe visuri. Urmînd 
cuvîntul partidului, oamenii 
muncii din bazinul nostru car
bonifer au transformat Valea 
Jiului într-un colț înfloritor 
al patriei noastre noi. De la 
Uricani pînă departe, spre 
Cimpa, se întind asemeni unui 
mărgean noile noastre cartie
re ce înmănunchează sute de 
blocuri cu apartamente sănă
toase, spațioase și luminoase. 
Cluburile, cinematografele, bi 
bliotecile, teatrul din Petro- | 
șani, înfrumusețează viața ml 
nerilor, le asigură condiții de i 
recreere, vin în întîmpinarea 
setei lor de cultură. Valea Jiu 
lui, bîntuită pe vremuri de a- i 
nalfabetism. se mîndrește cu j 
faptul că astăzi toți copiii de ■ 
vîrstă școlară au cele mai I 
bune condiții de învățătură. ! 
In fiecare an își deschid por
țile noi și noi școli, iar Insti
tutul de mine — creație a re
gimului nostru democrat-popu
lar — a transformat Petroșn- 
niul în centrul universitar al 
invătămîntului superior minier 
din tara noastră.

Minerii Văii Jiului știu că 
tot ceea ce s-a făcut pentru 
ei, mîndria de a munci în mi
ne modeme, satisfacția de a 
se bucura împreună cu fami
liile de roadele strădaniilor lor, 
încrederea în viitorul socialist 
al patriei noastre, poartă pe- 
ceta marilor transformări care 
au avut loc în întreaga tară sub 
conducerea partidului. Tată de 
ce. de ziua lor, minerii Văii 
Jiului își exprimă din inimă 
recunoștința față de partid, 
hotărirea de a pune mai vîr- 
tos umărul alături de întregul 
nostru popor la înfăptuirea 
gloriosului program al desă- 
vîrșirii construcției socialismu
lui în scumpa noastră patrie.

O----------------

experimentare. Economiile post- 
calculate se evaluează la 134.000 
lei. Printre inovațiile aplicate se 
numără : „Confecționarea ru-
lourilor la banda de transport din 
tuburi de masă plastică*' si „Dis
pozitiv de captare a prafului la 
instalația de brichete". Printre 
inovatorii fruntași se numără tov. 
Breaza Cornel, Galinski Rudoif, 
Radu Gheorghe, Szedlacek Eugen, 
Țiraki Ștefan, Ioniță loan și alții.

BERCEA IOAN
corespondent

—_=©=_ ____

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
decorați cu Ordinul Muncii 
cu prilejul Zilei minerului 

(Urmare din pag. l-a)
Petrila

Androne P. Iosif, Purda V. 
Constantin, Karda L. Emerik, 
Kovacs I. Koloman, Moldovan 
T. Mircea.

Aninoasa
Bojte A. Albert, Cosma T. 

Remus, Kiko L. Ludovic, Flo- 
rea M. Vasile, Ferenczi F. 
Francisc, Krecan I. Alexan
dru, Matei Gh. loan, Moisiu 
I. Remus, Tarcea I. Ioan, Mich 
M. Vasile.

Vulcan
Jian C. Ștefan, Păcurar I. 

Traian, Drob Gheorghe, Ionuț 
I. Molse, Mikloș A. Laurențiu.

Uricani
Circiumaru I. Victor, Bria I. 

Ioan, Hrițcan D. Vasile.
Preparația Petrila

Cupșan Șt. Alexandru, Rus 
I. Carol.

Preparația Lupeni
Gyorgy i. ștefan, Dumitres

cu P. Alexandru.
U.R.U.M.P.

Anghel I. Viorel, Voinici K.
Ștefan.

E.D.M.N.
Vass T. Dominic, Nistea A.

Eugen.
C.C.V.J.

Mura Emil, Bădulescu C.
Paul, Feier M. Gheorghe, Piso 
I. Pompiliu, Roman N. Alexan
dru, Grigoraș Gh. Constantin.

Numele brigăzii lui Marton Dionisie din sectorul I R al 
minei Lupeni a devenit și mai cunoscut acum, cînd în 
cinstea Zilei minerului i s-a decernat titlul de brigadă- îrun- 
tașă pe bazin. Această binemeritată distincție, minerii din 
această brigadă au dobîndit-o muncind cu însuflețire pen
tru îndeplinirea sarcinilor de producție. Lucrind cu ran
damente înalte, ei au extr as peste plan de la începutul 
anului, 8300 tone cărbune cocsificabil.

IN CLIȘEU : Marton Dionisie împreună cu o parte din 
membrii brigăzii pe care o conduce.

Și totuși
Sînt 14. Toți tineri. N-a depă

șit nici unul 27 de ani. Cei mai 
mulți lucrează la mină- Dimineața 
— în abataje, după-amiaza — la 
club. Și-au reorganizat de curînd 
orchestra. Nu cu 
mult înaintea 
festivalului „Cu 
cântecul și jocul 
pe plaiuri hune- 
dorene". Ș i - a u 
ales și un dirijor. Tot tînăr. Tot 
la mină muncește și el. Intră și 
în abataje. Dar nu în fiecare zi. 
E inginer la planificare. Aici, la 
mină, e prietenul tuturor indicilor 
de plan. La club, e prietenul mu
zicii. Și cei 14 tineri din orches
tră tot prieteni îi sînt. împreună 
au pornit de curând o muncă fru
moasă. Strădania le-a dat primul 
rod : locul II pe Valea Jiului ia 
festivalul cîntecului și dansului, 
împreună au pregătit programul 
pentru Ziua minerului și 23 Au-

CARNET

e dirijor
gust Și tot impreună își petrec 
multe din orele libere. La Voe- 
vodu, acolo unde minerii petrileni 
și-au petrecut una din zilele de 
odihnă, au venit și dirijorul cu 

tinerii din orches
tră. Au adus și 
instrumentele. Ve
selia n*a cunos
cut margini. Mi
nerii au cântat îjo- 

preună cu ei, au dansat. Excursie 
de neuitat!

— A organizat o orchestră bu
nă noul dirijor, apreciază deseori 
minerii din Petrila.

— Nu sînt dirijor — răspunde 
cu modestie tînărul Maftei Ște
fan, inginerul de la serviciul pla
nificării al minei. îmi place mu
zica. Atît. De ce să nu facem lu
cruri frumoase când avem talente, 
cînd avem instrumente și dragoste 
de muncă, de viață !

LICIU LUCIA

...Cînd plini de praf, cu paji 
trudiți

Ieșim din mină obosiți.
Ne doare că~n lumina sa
Pământul ține-o lume rea...
Cite cântece, pline de jale, care 

exprimau amarul vieții de altă
dată n-au fost cîntate în lumea 
minerilor in anii întunericului 
Compuse de autori anonimi, pre
luate de mulțimea minerilor, g- 
ceste cîntece au devenit un act de 
acuzare împotriva cruntei exploa
tări capitaliste. O asemenea melo 
die a fost cintată zilele trecute de 
minerul pensionar Pavel Alexan
dru la o întilnire. a minerilor din 
Lupeni cu artiștii cinematografiei 
din București. Dar, aceste cîntece 
se pierd în negura amintirilor. 
Azi, minerii, oamenii, întreaga via
ță de pe malurile bătrînului Jiu 
cîntă o viață nouă, cîntecul mun
cii rodnice și răsplătite din bel
șug, cîntecul vieții oamenilor li‘ 
beri, stăpîni pe destinele lor.

Și cite fapte, cite exemple nu 
ne oferă viața minerilor de azi 
pentru aceste cîntece ale bucuriei 
și fericirii!

...in abatajul frontal nr. 8 din 
sectorul III al minei Vulcan se 
desfășoară o bătălie entuziastă.

Răbufnit uri puternice au zguduit 
lumea subterană. In abatajul nr.

Fapte pentru cîntul vieții noi
8 s-a pușcat. O învârti tură de bu
ton si craterul se pune în mișcare. 
Ca dintr-o cascadă, cărbunele ne
gru, sclipitor, curge mereu.

— Pregătiți pompele! se aude 
glasul șefului de brigadă. Și în 
timp ce cîțiva mineri lopătează 
cărbunele, alții pregătesc pompele 
pneumatice. După evacuarea căr
bunelui se pregătesc armăturile, se 
ridică grinzile, se așează sttlpii. 
Un șuierat prelung și forța aeru
lui comprimat înfige rînd pe rînd 
stîlpii de fier în grinzile tavanu
lui.

Așa lucrează minerii din abata
jul nr. 8. In urmă cu două luni 
in acest abataj s-au introdus uti
laje moderne, de mare producti
vitate : armături metalice cu grin
zi în consolă și transportoare blin
date. Ele ușurează substanțial 
munca minerilor din această bri
gadă, condusă de Țărînă Vales 
rtan, dar totodată îi ajută să ob
țină succese mari în sporirea pro
ductivității muncii și a vitezei de 
avansare. In acest abataj se reali
zează de o lună și jumătate obiec 
tivul stabilit de Conferința oră
șenească de partid; 3 fîșii în do
uă zile.

...Pe culoarul larg și luminos 
al clubului sindicatelor din Lu
peni, deși sînt mulți oameni, e 
liniște. Din mulțime se desprinde 
un om mic de statură, cu timplele 
ninse și puțin adus de spate. E 
minerul pensionar Hegyi Daniel. Fa
ce cîțiva pași, se oprește din nou. 
Cu genele strînse privește un ta
blou — Kremlinul. Trece pe lin
gă sutele de tablouri ce acoperă 
pereții culoarului, oprindu-se în 
dreptul fiecăruia. După aceea se 
așează într-un fotoliu lingă o 
măsuță. înmoaie tocul în cerneală 
și cu litere mari, stîngace, începe 
să scrie într-un caiet cu file albe.

„Am împlinit 66 de ani, din 
care mai bine de jumătate i-am 
petrecut sub pământ, în mină. Eu, 
unul din minerii Lupeniului, ex
prim recunoștință artistului, tova
rășului Gy. Szabo Bela, pentru ex
poziția pe care o vedem azi în 
orașul nostru. In trecut nu am a- 
vut parte de așa ceva, ci doar de 
mizerie și oropsire..."

Azi minerii Lupeniului vizitea
ză expoziții de artă. In acest an, 
la clubul din Lupeni au fost or
ganizate 4 asemenea expoziții. Aid 

minerii Lupeniului audiază con
ferințe, vizionează programe artis
tice, piese prezentate de cele mai 
bune teatre din țară.

Da, azi minerii citesc, frecven
tează spectacole artistice, vizitea
ză expoziții, fac parte din cercuri 
de artă plastică, de' foto-amatori. 
din brigăzile artistice.

Minerii zilelor noastre trăiesc 
o viață de om, demnă de mun
ca lor eroică I

..•Ca în fiecare seară, în cămi ■ 
nul tinerilor mineri din Petrila. 
pe culoare, în club și în dormi
toare, e o vie animație. lntr~una 
din camere e liniște. Se aude doar 
un glas de tenor. Parcă declamă 
o poezie. Și acesta e adevărul. In 
camera nr. 53 a căminului din Pe
trila se adună aproape seară de 
seară tinerii mineri din brigada 
lui Michiev Gheorghe. Citesc poe
zii de Coșbuc, Eminescu, Maia- 
kovski, Li Tai Pe. In alta seri 
discută despre eroii romanelor ci
tite de tinerii din brigadă sau 
despre jocul actorilor din piesele 
vizionate în colectiv. In cele mai 
multe seri însă se rezolvă ecuații 
de algebră, se conjugă verbe. E și 
firesc. Doar o bună parte din 

membrii brigăzii învață. Minerul 
Grăjdan Grigore e student în a~ 
nul V al institutului de mine, Po
pescu loan a terminat clasa Xl-a 
a liceului seral, Michiev Gheorghe 
urmează clasa a Vil, Plopeanu 
Dumitru e în clasa a VI-a, iar 
ceilalți sînt elevi ai școlii de cali
ficare.

Tinerii mineri învață 1
lată doar cîteva din realită

țile vieții noi a minerilor zile
lor noastre. Și asemenea fapte sînt 
nenumărate. Merită să aminttm 
bucuria minerului Miscbie Ghe
orghe din Uricani care mai zilele 
trecute s-a întors din concediul 
petrecut la Eforie, pe minunatul 
nostru litoral. Merită să amintim 
bucuria minerului Bartha Dio ni
ște de la mina Dîlja care s-a mu
tat recent într-un apartament al 
noilor blocuri din centrul Petro- 
șaniului. Asemenea bucurii găsim 
zi de zi în viața minerilor noș- 
trii. Fapte și bucurii, izbinzi și 
satisfacții. Toate la un loc alcă- 
tuesc cîntecul vieții noi, căruia 
poetul îi dă glas :

...„Sus pumnii, ciocanele, 
Să-mpărțim noi soarele 
Strop cu strop în orice casă, 
Să avem viață frumoasă" 1

I. DUBEK



In cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului
Bilanț de bogate realizări

Lună de lună, în adîncurile mi
nelor Văii Jiului, minerii desfă
șoară o vie și însuflețită întrecere 
pentru a extrage cărbune cit mai 
mult, de bună calitate și la un 
preț de cost redus. Exploatări, 
sectoare, sute de brigăzi se întrec 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de partid indus
triei noastre miniere. In cinstea 
zilei de 23 August și a Zilei mi

Pe calea îndeplinirii angajamentelor
Minerii din Valea 

cunoscuți prin hărnicia 
faptul că știu să lupte 
respecta angajamentele, 
toare și brigăzi și-au 
in mare parte angajamentele luate 
iar altele, după îndeplinirea lot 
cu succes, și 
rindu-le. Așa 
III al minei 
întrecerea pe 
angajamentul 
ne ie cărbune peste plan. Minerii 
de îfw-s au extras pină în prezent 
peste 2f5.OOO tone de cărbune coc- 
sificabil și au hotărit ca pînă 
23 August să-și îndeplinească 
noul angajament.

Printre sectoarele fruntașe 
îndeplinirea angajamentelor se mai 
număra

Jiului sînt 
lor, pentru 
pentru a și 
Multe sec- 

indeplinit

le-au reînnoit, spo- 
de pildă, sectorul 
Lupeni, fruntaș în 
bazin, și-a sporit 

anual la 30.000 to-

la 
și

in

sectoarele IV și I de la

Azi, de
sărbătoare. E Ziua mine- 
sărbătorește țara întreagă.

Azi,

Azi c 
ruluî. O 
Dar mai cu seamă minerii, 
de la Lonea pîn’la Uricani, răsună 
Valea întreagă. Răsună de cintece 
și veselie. Minerii își dau mina.

— E ziua noastră, ortace. Să 
petrecem cum n-am mai petrecut 
niciodată.

— Dar uxide ?
E greu să te decizi cînd întrea- 

\ ga Vale răsună de voie bună. 
Să pornim de la Lonea ? Nu c 

~rău. Aici deja porțile stadionului s-au 
deschis larg. E ora 10 dimineața. 
Trec sportivii. Printre ei fotbaliș
ti, trăgători la tir, luptători, cic
liști. Atrage atenția un grup de 
tineri. Sînt arși de soare. Trec 
pe biciclete. Sînt binecunoscuții 
cicloturiști. S-au întors de curînd 
de la mare, din cursă. Azi vor 

R povesti cele văzute în drum
Pe stadion au început jocurile 

distractive. Apoi întrecerile spor
tive. In același timp la club : șah, 
box, program 
naval...

Petrila nu
Aceeași voie 

artistic. Seara, car-

se lasă mai prejos, 
bună. De dimineață,

Construcțiile noi, înalte, cu fațade largi ce impînzesc toate 
localitățile Văii Jiului, constituie una dintre cele mai grăi- 

Ju toare dovezi ale schimbărilor adinei petrecute în fosta vale 
w a plîngerii, în viața harnicilor mineri ai bazinului nostru 

carbonifer, prețuiți și înconjurați azi cu grijă de statul nostru 
democrat-popular, IN CLIȘEU: Două dintre noile blocuri din 
Petrila.

nerului, întrecerea socialistă a mi
nerilor noștri s-a soldat cu însem
nate succese. De la începutul a- 
nului și 
au fost 
70.000 
rabil și
ductivitate de 
bune pe post 
conomii în 
8.800.000 lei.

pînă în prezent, pe bazin 
extrase peste plan aproape 
tone de cărbune cocsifi- 
energetic, s-a atins o pro- 

1,149 tone de căr- 
și s-au obținut e- 
valoare de pest<*

Aninoasa cu un plus de 10.900 
și, respectiv, 4.919 tone de căr
bune, sectorul I Lonea cu un piu» 
de 7.712 tone de cărbune, secto
rul II de la Uricani, III de la 
Vulcan și altele.

Cadre noi calificate
a nunelor 
cadre de 

mai multe 
acest scop

Dezvoltarea continuă 
din Valea Jiului cere 
mineri și tehnicieni tot 
și temeinic pregătite. In 
funcționează școli de calificare de 
diferite grade de unde, în fiecare 
an promovează cursurile sute de 
muncitori. Așa de exemplu, nu
mai în ultimii doi ani peste 2000 
de mineri și ajutori mineri au ab
solvit cursurile celor 6 școli de 
calificare existente pe lingă ex-

la Lonea pîn la 
pe estrada clubului corul, orchestra 
dansatorii și fanfara prezintă pro
grame artistice. Pe stadion între
ceri sportive. După-amiază serbare 
citnpenească. Dans. Spectacole.

In drum spre Uricani, un popas 
la Aninoasa. Programul zilei. Di
mineața : concursuri sportive (ci
clism, volei, tenis de masă, șah !). 
Apoi serbare cîmpenească pe „vale 
în sus“. Aninosenii știu ce înseam
nă pe „vale în sus“. Nu e un 
titlu de spectacol. E locul obiș
nuit unde se organizează petre
ceri cimpenești- Petreceri e bine 
spus. Și aici programe artistice, 
muzică, joc și voie bună. Iar sea
ra, o... seară la club. Ești tentat 
să stai mai mult. E plăcut la A- 
ninoasa.

Și la Vulcan ai să găsești a- 
ceeași atmosferă plăcută de cin- 
tec, joc și veselie. De dimineața 
pină seara spectacole. Și aici com
petiții sportive, întreceri, jocuri 
distractive.

Uite oă ne-am luat cu vorba. 
Am uitat că la Lupeni se filmează. 
Să ne grăbim. Se filmează voia 
bună, veselia și cîntecul de azi.

Sectoare cu toate 
brigăzile peste plan
Una din condițiile principale 

pentru îndeplinirea angajamente
lor de întrecere este ric.carea tu
turor brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe. Numeroase colemve aJe 
sectoarelor din Valea Jiului ie e* 
vidențiază prin făptui că au creat 
brigăzilor de mineri condiții pen
tru îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de plan. Printre acesaea a- 
mințim sectoarele I și II de ia 
Lonea. III de la Petrila, II Uri
cani, IV Vulcan și I Aninoasa. 
Aproape în fiecare lună ce a tre
cut de la începutul anul— bc.gl 
zile de mineri din abata ble aces
tor sectoare și-au indeobnit ru 
succes sarcinile de pian, au mun
cit cu randamente cu mult supe
rioare celor prevăzute, contribuind 
astfel la traducerea in viață a an* 
saiamentelor colective.

pioanările miniere ale Văii Jiu
lui. Alțî 860 de muncitori subte
rani și-au ridicat calificarea pro
fesională urtnind cursuri de scw - 
tă durată. De asemenea, de pe 
băncile grupului școlar din Pe
troșani au ieșit in ultimii ani peste 
1500 de muncitori și maiștri ca
re pot fi intîlnrțî astăzi muncind 
la exploatările miniere din Valea 
Jiului, și in alte centre miniere 
din tară.

Uricani
Minerii lupeneni știu să-și pe
treacă ziua lor. Au urcat sus, pe 
dealul Grafitului. De aici ante 
cele și veselia au ajuns pină jos, 
in noile cartiere Viscoza și Braia. 
S-au întins pină deasupra stadio
nului, unde competițiile sportive și 
jocurile distractive numai conte
nesc. Dar veselia își continua dru
mul pe șoseaua asfaltată ce șer
puiește pină in inima noului oraș 
mineresc — Uricani.

Petreceți din plin, dragi minerii 
Cîntecul 
sune de 
nea!

f

și veselia voastră să ra
ia Uricani și pîn’la Lo

C. COTOȘPAN

La înălțimea sarcinilor puse de partid
(Urmare din pag. l-a)

nale, prin muncă plină de e- 
lan, obțin rezultate deosebite 
în procesul de producție.

Adinei prefaceri au avut loc, 
în anii de democrație populară 
și în viața soclal-culturală a 
localităților noastre miniere. 
Minerii Văii Jiului se bucură 
astăzi de o viață tot mai îm
belșugată. Cartierele noi, care 
cuprind 7000 apartamente con
fortabile, pline de lumină, nici 
pe departe nu se pot asemui 
cu mohoritele așezări in care 
minerii și-au trăit viața îna
inte de eliberarea patriei 
noastre.

Față de situația din anul 
1938, rețeaua sanitară din 
Valea Jiului a crescut de 10 
ori. Un număr de 266 săli de 
clasă stau la dispoziția celor 
aproape 15.300 elevi ai școli
lor de zi si serale. Instituții de 
cultură și artă, numeroase ba
ze sportive 
Jiului de la 
Unitățile de 
merțului de
zionate din abundență 
furi alimentare șl Industriale. 
Toate acestea dovedesc în 
mod grăitor grija partidului 
și guvernului pentru creșterea 
necontenită a nivelului 
trai material și cultural al 
lor ce muncesc.

Grijii ce li se poartă de
țre partid și guvern, minerii 
îi răspund cu noi și tot mal

impînzesc Valea 
un capăt 
desfacere 
stat sint

la altul, 
ale co- 
aprovi- 

cu măr-

de 
ce-

Cft-

L
INTILNIRE EMOȚIONANTĂ

Mindria pen. 
tru succesele 
muncii rodni

ce. hotărîrea 
de a păși spre 
noi izbinzi in 
bătălia 
s tra t e le 
cărbune 
tru înfăptuirea 

obiectivelor 
stabilite de 
partid — iată 
sentimentele pe 
care le exprimă 
fata minerului 
fruntaș 
Andrei 
Lupen! 
tuturor 
rilor 
noastre

i

Nagy 
de la 
fețele 
mine
zi lei or

orășenesc

Zilei mi- 
într-o aț
in cadrul

Zilele trecute clubul sindicate
lor din Lupem a găzduit o în- 
tilnire emoționantă intre minerii 
din localitate și cineaștii și acto
rii care participă la turnarea fil
mului .JLupeni 192®“.

La intilnire au participat, de 
asemenea, tovarășii Lagăr David, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, Negruț Clement, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani. Dan Vaier, 
secretar al comitetului 
de partid Lupe ni.

lmîlnirea, consacrată 
netului, s-a desfășurat 
mosferâ de entuziasm, 
ei, minerii au înfățișat viața fe
ricită pe care o trăiesc azi, grija 
cu care sint înconjurați de parti
dul și statul nostru, au vorbit des
pre munca 
le-au fost 
actorii care 
peni 1929“, 
nerilor lupeneni pentru o viață mai 
bună- Apoi participanții la intil
nire au ascultat cu un deosebit 
interes expunerea regizorului Mir-

lor rodnică. Minerilor 
prezentați cineaștii și 
realizează filmul „Lu- 
inspirai din lupta mi-

importante succese in produc
ție. In întrecerea socialista 
s-au născut noi și valoroase 
inițiative menite să ducă la 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui, creșterea producției și 
productivității muncii. In pri
mele 7 luni ale anului sarci
nile de plan au fost depășite 
cu aproape 70.000 tone căr
bune cocsiflcabil șl energetic. 
Pe bazin s-a realizat o pro 
ductivitate medie de 1.149 tone 
cărbune pe post, iar valoarea 
economiilor realizate in pri
mul semestru al anului însu 
.—ează 8.806.000 lei.

In fruntea întrecerii socia
liste desfășurată in cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 
23 August se situiază exploa 
tarea minieră Aninoasa, clștl- 
gătoare a drapelului de pro
ducție al Consiliului local al 
sindicatelor șl al Combinatu 
lui carbonifer Valea Jiului. Pe 
locurile următoare se situiază 
E. M. Lonea, Uricani și Petrila.

Succese de seamă au fost 
obținute de colectivele sectoa
relor III de la E. M. Lupenl, 
TV Aninoasa, II Lonea, I Uri 
câni, II Petrila și IV Vulcan, 
de brigăzile conduse de tov. 
Marton Dionisie de la mina 
Lupeni — brigadă fruntașă pe 
C.C.V.J., de Nicolae loan, Clș 
laru loan, Cosma Alexandru, 
Bartha Dionisie, Cristea Au
rel, Bîrluț Clemente, Tucaciuc 
Mihai, Fdsus Iosif șl altele. 

cea Drăgan despre tehnica fil
mării.

In continuare au luat cuvîntul 
numeroși mineri exprimîndu-și bu
curia pentru faptul că viața lor, 
lupta lor din trecut va fi înfăți
șată printr-un film artistic pe e- 
cranele cinematografelor. Minerii 
șefi de brigăzi K.oos Ladislau, Gli- 
gor Nicolae, minerii pensionari 
Pavel Alexandru, Farkaș luliu și 
alții au urat cineaștilor și acto
rilor sănătate și mult succes.

O puternică . impresie a produs 
in sală îndeosebi cîntecul despre 
viața plină de jale și mizerie a 
minerilor în vremurile trecute cîn~ 
tat de bătrinul miner Pavel A- 
lexandru.

In încheierea întîlnirii mai mul
ti actori, între care George Cal- 
boreanu, artist al poporului, Ște
fan Ciubotărașu, artist emerit. Co
lea Răutu, artist emerit, Gheorghe 
Păiru, Draga Olteanu, au recitat 
poezii despre viața nouă, fericită,' 
a minerilor, precum și poezii de' 
Maiakovski, M, Eminescu, T. Ar- 
gbezi.

A. MICA
corespondent

con- 
care 

celor 
elec-

Vorbind despre succesele 
obținute in întrecerea socia
listă desfășurată in cinstea Z1-? 
lei minerului și a zilei de 23 Au
gust, trebuie menționată 
tribuția importantă pe 
au adus-o colectivele 
două preparațli, uzinele 
trice, U.R.U.M.P., sectoarele de 
investiții. Succesele obținute 
pînă acum constituie o bază 
trainică pentru înfăptuirea 
sarcinilor de viitor.

Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei noastre socialiste 
pune In fața minerilor sarci
na importantă de a extragej 
cantități mereu sporite de 
cărbune cocslficabil și ener-i 
getic. Pentru satisfacerea ce-’ 
rințelor mereu crescînde ale 
economiei naționale, se vor 
pune în exploatare noi clm- 
purt de mine. Producția de 
cărbune cocsificabil în anul 
1975 va crește cu mai mult de 
două ori față 
anului 1962

însuflețiți de 
perspective, de 
se acordă, muncitorii mineri 
sînt ferm hotărîți să răspundă 
cu cinste sarcinilor puse de 
partid și guvern în fața indus
triei carbonifere, să 
noi și importante 
contribuind astfel la 
șlrea construcției socialiste In 
patria noastră scumpă, Ia 
făurirea unei vieți mereu mai 
bune, mai fericite.

de realizările

aceste mărețe 
prețuirea ce li

obțină 
succese, 
desăvlr-



O nouă și i»ăreața victorie în cucerirea Cosmosului

in Uniunea Sovietică a fost plasată pe o orbită circumterestră 
nava cosmică satelit „VOSTOK-3“

Nava cosmică este pilotată de maiorul Andrian 
Grigorievici Nikolaev ® Cosmonautul se simte 
bifie ® Toate sistemele de bord ale navei cosmice

Unul din obiectivele zborului 
cosmonautului sovietic

funcționează normal
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite:
La 11 august 1962 ora 11,30 (ora Moscovei) în Uniunea 

Sovietică a fost plasată pe o orbită circumterestră nava cos
mică satelit „Vostok-3“. Nava „Vostok-3" este pilotată de. 
maiorul Andrian Grigorievici Nikolaev, cetățean al Uniunii So
vietice.

Zborul are următoarele obiective :
— Obținerea de date suplimentare cu privire la influența 

condițiilor zborului cosmic asupra organismului omenesc.
— Studierea capacității de muncă a omului în condițiile 

imponderabilității. 1
— Efectuarea de către om a unui anumit volum de ob

servații științifice în condițiile zborului cosmic.
— Perfecționarea sistemelor navelor cosmice, a mijloace

lor de telecomunicație, dirijare și aterizare.
Nava-satelit „Vostok-3“ a fost plasată pe o orbită apro

piată de cea prevăzută prin calcul. Potrivit datelor prelimi
nare, perioada de revoluție a navei-satelit în jurul Pămîn- 
tului este de 88,5 minute, depărtarea minimă de suprafața 
Pămîntului (la perigeu) și cea maximă (la apogeu) sînt egale 
cu aproximativ 183 și respectiv, 251 km; unghiul de înclinare 
al planului orbitei față de planul Ecuatorului este de apro
ximativ 65 grade.

Cu nava cosmică „Vostok-3“ se menține în permanență 
o legătură radio bilaterală. )

După cum transmite pilotul cosmonaut Nikolaev, precum 
și potrivit datelor obiective obținute eu ajutorul sistemelor 
telemetrice și de televiziune, el a suportat satisfăcător peri
oada plasării navei pe orbită și trecerea la starea de impon
derabilitate. Tovarășul Nikolaev se simte bine.

Pilotul cosmonaut Nikolaev emite pe frecvențele; 20,006 
și 143,625 Mhz.' La bordul navei a fost instalat, de aseme
nea, un emițător „Signal" care funcționează pe frecvența 
19,995 Mhz.

Toate sistemele de bord ale navei cosmice funcționează 
normal.

-----------------0-------------- —

Zborul navei-satelit „Vostok-3"
decupge

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Zborul navei-satelit „Vos- 
tok-3“ decurge normal. Toate 
dispozitivele și sistemele in
stalate la bordul navei func
ționează precis și constant. 
Sistemele de reglare și con
diționare a aerului mențin 
temperatura, presiunea și u- 
miditatea acestuia în limitele 
stabilite.

Imaginea cosmonautului

Cosmonautul
• MOSCOVA 11 (Agerpres!). —
• TASS transmite :
• Andrian Nikolaev s-a născut in 
■ț anul 1929 în satul Șorșalî din
• RS.Ș.A. Ciuvașă (cursul mijlo- 
? ciu al Volgăi'). Tatăl său, care
• a murit în anul 1944 a lucrat 
î într-un colhoz, iar mama sa este,
• de asemenea, colhoznică. In fa- 
j milia Nikolaevilor au fost șase 
i copii.
i încă de mic, pe cînd învăța 
» la școală, Andrian își ajuta pă~ 
: rinții. El putea fi văzut ade • 
? sea cînd pe ogoare} când la fer- 
i mă zootehnică. După ce a ter- 
i minat școala de 7 ani, dorind
• să devină medic, a intrat la o
• școală medie tehnică sanitară.
• Dar peste cîtva timp și-a schim- 
: bat hotărîrea și a trecut la 
■ școala medie tehnică de silvi-
• cultură la care au învățat și
• frați ai săi mai mari.
•> Devenind maistru la o exploa-
• tare forestieră din Karelia, An- 
j, drian și-a cucerit curînd un ma~ 
i re prestigiu în rîndul tăietorilor
• de păduri experimentați. Citea 
i mult și povestea tovarășilor săi
• tot ce afla din cărți, lucra în
• așa fel încit era dat întotdeauna 
: drept exemplu celorlalți. Secto- 
; rul lui Nikolaev a ajuns unul 
« dintre cele mai bune, iar tînă- 
» rid. calm și plin de voință a de-
• venit preferatul muncitorilor.
: Cînd a fost chemat în rîndu-•
9

nopmal
transmisă prin televiziune și 
informațiile primite pe Pă- 
mînt dovedesc că el se simte 
bine. Cu ajutorul unui sistem 
de stațiuni terestre se mențin 
legături radiotelefonice cu 
cosmonautul.

La ora 13,08 minute (Ora 
Moscovei) A. Nikolaev a trans
mis de pe bordul navei un 
nou mesaj de salut către po
poarele Uniunii Sovietice.

Andrian Grigorievici Nikolaev
rile armatei sovietice Nikolaev 
a fost trimis într-o unitate din 
sudul țării. Obținând speciali
tatea militară de pușcaș-radio- 
fonist, tînărul soldat a fost atras 
de aviație. Nu-l satisfăcea rolul 
de pasager, vroia să conducă 
singur un avion să simtă cum 
această pasăre uriașă se supune 
voinței sale. Comandantul esca
drilei a sprijinit cererea lui An
drian, trimițîndu-l la o școală 
de aviație.

In timp ce-și făcea stagiul 
militar Nikolaev a intrat în 
rîndurile P.C.U.S.

In școală, el a obținut cu
noștințe excelente} perfecționtn- 
du-se sub conducerea lui Leo
nid Sokolov; Erou al Uniunii 
Sovietice. Tovarășii săi își amin
tesc cum, dînd dovadă de o stă' 
pînire de sine surprinzătoare} tî
nărul pilot a aterizat direct în 
cîmp cu un avion cu reacție, al 
cărui motor se oprise. Andrian 
s-ar fi putut autocatapulta} dar 
a hotărît să salveze aparatul cu 
orice preț.

Gherman Titov amintește a~ 
cest episod în cartea sa till di
mineți în Cosmos". Cosmonautul 
2 scrie că} după spusele lui Ni
kolaev, ceea ce Ta ajutat în a- 
ceastă împrejurare grea a fost 
calmul său. Calmul și sîngele 
rece} la care se adaugă cunoaș
terea excepțională a tehnicii ex-

,1, '

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Unul dintre obiectivele zbo

rului început la 11 august de 
cosmonautul sovietic maiorul 
Andrian Nikolaev constă în 
cercetarea capacității de mun
că a omului în condițiile im
ponderabilității.

Comentatorul TASS pentru 
probleme științifice Alexandr 
.Voskresenski scrie: Imponde
rabilitatea constituie unul din
tre factorii specifici ai zboru
lui cosmic. Această stare este 
absolut necunoscută pentru 
locuitorii Pămîntului, exclu- 
zînd desigur cosmonauții.

Primul cosmonaut sovietic 
Juri Gagarin și-a menținut 
capacitatea de muncă depli
nă timp de peste o oră, făcînd 
observațiile necesare, scriind, 
hrănindu-se în timpul raidu
lui pe nava „Vostok-1“. Zbo
rul de 25 de ore al cosmonau
tului Gherman Titov a fur
nizat științei date extrem de 
prețioase cu privire la starea 
organismului în timpul zbo
rurilor în Cosmos.

Zborurile navelor cosmice 
sovietice au confirmat în bu
nă măsură premizele teoreti
ce ale oamenilor de știință. 
Dar pentru a fundamenta pe 
deplin posibilitățile de înlătu
rare a influentei nedorite a 
imponderabilității (de exemplu 

Declarația maiorului Aodrian Nikolaev 
în preajma zborului său în Cosmos

MOSCOVA 11 (Agerpres).
In preajma zborului în Cos

mos, maiorul Andrian Niko
laev a declarat: „încă nu de 
mult l-am condus pe Iuri Ga
garin și Gherman Titov în 
primele raiduri spre stele, iar 
astăzi mi-a revenit mie însumi 
marea onoare de a pleca în- 
tr-un zbor cosmic". Maiorul 
Nikolaev a mulțumit partidu
lui comunist și Comitetului 
său Central pentru încrederea 
acordată, exprimîndu-și con
vingerea că zborul va decurge 
cu succes.

trem de complicate a navei cos- 
mice, iată trăsăturile distinctive t 
ale lui Nikolaev. |

lntr-o zi, Nikolaev a fost cbe- ■ 
mat la Statul Major și a fost ■ 
întrebat dacă n-ar vrea să ■ 
zboare cu aparate ultramoderne. « 
El a fost de acord și a intrat ț 
în rîndul cosmonauților. Aici Ta * 
întîlmt pe Gagarin și Titov. * 
Nikolaev a fost rezerva lui Ti- • 
tov, și Ta condus. în costum ; 
de scafandru, gata de zbor} pînă « 
la nava ostok-2"'. După ate~ »
rizarea cu succes a lui Titov el ♦ 
a continuat să se pregătească ru ț 
și mai multă dîrzenie} știind că • 
probabil el va fi cel căruia i se * 
va încredința continuarea operei • 
începute de primii cosmonaut’ ♦ 
sovietici. f

Astăzi, cînd Nikolaev se află • 
în Cosmos, consătenii lui își a- ț 
mintesc că acum 25 de ani mi- jj 
cui Andrian a văzut pentru pri- « 
zwzz oară în viață un aerodrom * 
adevărat. Timp de mai multe z 
ore el a vorbit numai despre *• 
avioane, iar cînd s-a întors a- : 
casă s-a cățărat pe un copac £ 
înalt și a spus că va zbura de i 
pe el. Abea a putut fi convins * 
să se dea jos. t

Locuitorii satului vorbesc cu j 
mândrie despre consăteanul lor, * 
care a devenit cuceritor al Cos- ■ 
moșului. ■ *

unele deranjări ale aparatu
lui vestibular) mai rămîn încă 
multe ide făcut. Aceste lucrări 
se efectuează! pe două căi.

Prima cale constă în stu
dierea continuă a mecanisme
lor fiziologice de acțiune a 
imponderabilității și crearea 
pe această bază a unor mij
loace farmacologice eficiente, 
precum și a unor metode de 
antrenament care să contri
buie la menținerea funcțiunilor 
normale ale organismului In 
timpul zborului.

A doua cale constă în crea
rea pe navele cosmice a unei 
gravitații artificiale. Probabil 
în acest scop vor trebui con
struite stațiuni cosmice cu 
gravitație reprodusă artificial 
pe baza învîrtirii cabinei cos
monautului.

Este neîndoielnic că unirea 
eforturilor medicilor, biologilor 
și proiectanților vor permite 
rezolvarea problemei imponde
rabilității și asigurarea posi
bilității unor călătorii îndelun
gate ale omului în Cosmos.

Zborul cosmonautului sovie
tic nr. 3 constituie încă' un 
pas spre cucerirea Universu
lui de către om, spre rezolva
rea problemei extrem de im
portante a Influenței condi
țiilor zborului cosmic asupra 
organismului uman.

0----------------

Cosmonautul nr. 3 a subli
niat că primele zboruri cos
mice sovietice, care au stîrnit 
admirația1 întregii omeniri, au 
servit unor scopuri pașnice. 
Aceluiași scop îi servește și 
noul zbor care a început as
tăzi.
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160.000 km. 
în jurul Pămîntului

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Nava-satelit „Vostok-3“ a- 
vînd la bord pe pilotul cos- 
monaut, maiorul Nikolaev, își 
continuă zborul. In decurs de 
șase ore, nava cosmică „Vos- 

>tok-3“ a înconjurat Pămîntul 
de patru ori, parcurgînd o dis
tanță de peste 160.000 km. 

^Cosmonautul Nikolaev a rapor
tat că el îndeplinește cu suc
ces programul de cercetări 
stabilit. Cosmonautul se simte 
excelent. Temperatura din ca- 
•bina navei-satelit este de 25 
jgrade C. Presiunea și umidi
tatea aerului din cabină sînt 
normale. Toate sistemele na
vei cosmice funcționează bine.

După îndeplinirea primei 
părți a programului de cerce
tări, în cursul căreia cosmo
nautul ă preluat conducerea 
navei cosmice, tov. Nikolaev a 
prînzit și s-a odihnit o oră.

La începutul celei de-a pa
tra mișcări de revoluție în ju
rul Pămîntului, a navei-sate
lit „Vostok-3“ a avut loc o 
nouă emisiune de televiziune 
de la bordul navei cosmice.

In cursul acestei emisiuni, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o convorbire 
cu pilotul cosmonaut, maiorul 
Nikolaev. înregistrarea pe 
bandă de magnetofon a con
vorbirii care a avut loc Intre 
N. S. Hrușciov și cosmonautul 
Nikolaev a fost transmisă de 
posturile de radio ale Uniunii 
Sovietice.

Telegrame 
externe

Comitetul economic african 
al țărilor participante

Ia Carta de ia Casablanca 
și-a încheiat lucrările

RABAT 11 (Agerpres).
La 10 august s-a încheiat la 

Tanger cea de-a treia sesiune 
a Comitetului economic afri
can al țărilor participante la 
Carta de la Casablanca.

In comunicatul dat publici
tății după încheierea lucrări
lor sesiunii, se spune că Co
mitetul a reafirmat principiile 
politicii economice externe a- 
probate la cele două sesiuni 
anterioare de la Conakry și 
Cairo, și a pus din nou accen
tul pe necesitatea pentru ță
rile Africii de a se elibera de 
orice fel de dominație econo
mică străină.

_=0=_

Situația critica a șantierelor 
navale vest-germane

VIENA '11. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Potrivit relatărilor cores
pondentului la Bonn al zia
rului „Dîe Presse", în ultimele 
luni șantierele navale din 
Germania occidentală și-au 
pierdut capacitatea de concu
rență, din cauza prețurilor 
mult mai ridicate decît cele 
ale pieței mondiale, „situația 
șantierelor navale vest-germa- 
ne a devenit critică" — apre
ciază corespondentul, și arată 
în continuare că, potrivit da
telor furnizate de administra
ția a opt importante șantiere 
navale, la comenzile primite 
între 1 iulie 1959 și 30 iunie 
1961 în valoare de 1,1 miliarde 
de mărci, au fost depășite 
cheltuielile cu 105 milioane 
mărci.

-=O=-
Se intensifică mișcarea grevistă 
a oamenilor muncii din Italia

ROMA 11 (Agerpres).
In Italia se intensifică miș-> 

carea grevistă a oamenilor; 
muncii. Un număr de 70.00Q 
de muncitori din industria 
conservelor au organizat o 
grevă de o zi și au luat parte 
la demonstrații, cerînd îmbu
nătățirea situației lor econo
mice.

In provincia Ancona mun
citorii constructori au început 
la 10 august o grevă de 24 
de ore în semn de protest îm
potriva concedierilor la care 
a recurs administrația unor 
șantiere de construcții.

Constructorii cer îmbunătă
țirea situației lor economice.
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fltdiBnt tiagit la o mină 
te cărbuni di» japonia

TOKIO 11 (Agerpres).
La minele din insula Hok

kaido a avut loc un nou acci
dent tragic. După surparea 
de la mina „Udzi", proprieta
tea companei carbonifere 
„Daiva Koghio", în diminea
ța zilei de 10 august s-a pro
dus o nouă surpare la mina 
„Toyama" (orașul Utasinai), 
care aparține companiei car
bonifere Hokutan. Cinci mun
citori ău fost îngropați de vii. 
Echipele de salvare au reușit 
să-i salveze la timp. Un mun
citor a fost internat la spital 
în stare gravă.

Numărul mereu crescînd al 
accidentelor din mine se da- 
torește intensificării muncii 
impuse muncitorilor de pro
prietarii companiilor carboni- 

| fere în scopul realizării de 
' venituri maxime. In același 

timp, companiile acordă prea 
puțină atenție tehnicii securi
tății muncii, a declarat cores
pondentului agenției TASS, 
reprezentantul conducerii Sin
dicatului pe întreaga Japonie 
al muncitorilor din industria 
carboniferă Vada.


