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A fost lansată nava „Vostok-4“ condusă 
de cosmonautul

►

Sârbătorlrca Zilei minerului
MITINGUL DE LA LUPENI
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Dimineața zilei de 12 au- • 

gust. In piața din centrali * 
orașului Lupeni s-au adunat J
mii de oameni. Deși cerul 
s-a acoperit de nori plum
burii, un mare număr de mi
neri și muncitori ai Lupe-

Cuvîntarea tovarășului 
loan Ardelean

*

niului, soții de mineri, tineri j 
și vîrstnici, împreună cu * 
reprezentanți ai celorlalte t

•
T 
t 
f

exploatări miniere din Valea 
Jiului, au venit să participe 
la festivitățile închinate săr
bătoririi Zilei minerului. Pe « 
frontispiciile clădirilor sfatu J 
’Popular, palatului cui tu- ♦ 

J----itetuluî orășenesc de *
ale celorlalte clă- *

lui popul 
ral,Vomii 
partid și 
diri din central orașului e- 
rau arborate drapele roșii șl 
tricolore, panouri cu lozinci 
care slăvesc partidul — con 
ducătorul glorios și încercat 
al poporului în lupta pentru 
construirea socialismului. In 
piață se aflau, de aseme
nea, lozinci cu inscripția: 
„Trăiască Ziua minerului".

Mulțimea s-a îndreptat 
spre palatul cultural unde a 
avut loc mitingul consacrat 
sărbătoririi Zilei minerului. 
Printre participant» la mi
ting puteau fi văzuți nu
meroși mineri fruntași din 
întreaga Vale a Jiului. între 
care tov. Nagy Andrei, Ghî- 
oancă Sabin, Aslău Ioan de 
la mina Lupeni, Cozma Re
mus din Aninoasa, Cîrciu- 
maru Victor din Uricani,

A devenit o tradiție ca întrea
ga țară să sărbătorească în fie
care an Ziua minerului, ă închi
nată celor care scot bogățiile a- 
dîncurilor atît de necesare indus
triei noastre socialiste.

Sărbătorim Ziua minerului în 
condițiile unui puternic avînt de 
muncă pentru a da viață istori
celor hotărîri ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., măreț program 
de muncă pentru înflorirea necon
tenită a patriei noastre socialiste.

Sărbătorirea Zilei minerului a ■ 
rată cît de prețuită este astăzi a-

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

ceasta muncă grea, dar frumoasă 
și nobilă — munca de miner, de 
cită stimă, respect și apreciere se 
bucură acei care prin munca lor 
neobosită asigură piinea indus
triei noastre socialiste. Totodată, 
această zi ne îndeamnă să privim 
in urmă, să ne amintim de munca 
și viața minerilor din anii de 
cruntă exploatare de pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc.

In continuare vorbitorul a ară
tat condițiile cumplit de grele în
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MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Astăzi la ora 11,02 (ora Mos
covei) pe orbita de satelit al 
Pămintului a fost plasată nava 
cosmică ..Vostok-4". Nava 
„Vostok-4" este condusă de 
pilotul cosmonaut Pavel Po
povici.

In conformitate cu sarcinile 
stabilite, lansarea navei „Vos- 
tok-4" a fost înfăptuită în 
perioada in care pe orbită se 
află nava cosmică „Vostok-3“, 
lansată in Uniunea Sovietică 
la 11 august.

In prezent in spațiul cosmic 
se află în zbor simultan două 
nave cosmice sovietice — „Vos- 
tok-3“ și „Vostok-4" — con
duse de cosmonauții Andrian 
Grigorievici Nikolaev și Pavel 
Romanovici Popovici, ambii 
cetățeni ai Uniunii Sovietice.

Scopul plasării pe orbite a- 
propiate a două nave cosmice 
este obținerea de date expe
rimentale eu privire la posibi
litatea stabilirii unei legături 
nemijlocite între două nave, 
coordonarea acțiunii pilotilor 
ccsmonauți. verificarea influ
enței acelorași condiții ale 
zborului cosmic asupra orga
nismului omului.

Potrivit datelor preliminare, 
zborul navei „Vostok-4“ se 
desfășoară pe o orbită apro-

Pavel Popovici
piață de cea calculată. Peri
oada inițială de revoluție a 
navei-satelit In jurul Pămîn- 
tului este de 88,5 minute, de
părtarea minimă de suprafața 
Pămintului (la perigeu) și ma
ximă (la apogeu) este de res
pectiv 180 și 254 kilometri.

Unghiul de înclinație al pla
nului orbitei față de planul' 
Ecuatorului este de aproxi
mativ 65 de grade. Navele se 
află la o distanță apropiată 
una de alta și între ele a fost 
stabilită legătura bilaterală 
prin radio.

Stațiile de pe Pămînt au sta
bilit o legătură bilaterală prin 
radio cu cosmonautul navei 
.,Vostok-4", care emite pe 
frecvențele 20,006 și 143,625.

Pe navă se află, de aseme
nea, un emițător „Signal", ca
re funcționează pe frecvență 
19,990 MHZ. Starea cosmonau- 
ților. tovarășii Nikolaev și Po
povici. este bună.

Toate sistemele navelor cos
mice „Vostok-3“ și „Vostok-4“- 
funcționează normal. Pentru 
prima dată se înfăptuiește 
potrivit planurilor de cercetări 
un zbor comun in grup în spa
țiul cosmic a două nave ..Vos- 
tok-3“ și ,,Vostok-4“ condusa 
de Nikolaev și Popovici, cetă
țeni ai Uniunii Sovietice.

octombrie 
regiu- 

rntr-o familie de

a urmat școala 
apoi o școală de

•«««

Muncitori, tehnicieni si ingineri Secerați tn prilejul
Prin decretul nr. 620 din

Zilei minerului
T 

august 1962 al Consiliului de 
Stat al R.P.R. au fost decorați 
cu Medalia Muncii, următorii 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din cadrul exploatărilor 
miniere și din alte unități a- 
parținînd

Molnar S.

C.C.V.J.
Lonea

Gh. Emil, Crețu I.
Nagy M. Emerich, 

Edmund, solo van I.

Crista - 
Cuc T

Tănase 
Gheorghe, 
Tecar V. 
Ioan, Bratoveanu I. Gheorghe,
Birău Gh. Ilie, Borș I. 
che, Augustin P. Carol, 
Dumitru.

Matei P. Mircea,
Ștefan, Dogaru Gh. Sebastian, 
Bosa I. Cornel, Schreter M. Ca
rol. Berceanu O. Lucian.

Aninoasa
Bacinschi M. Gheorghe, Bonk 

A. Alexandru, Czane Gh. A- 
dalbert, Bdyte I. Francisc, Do- 
brea Gh. Alexandru, Iovan S. 
Liviu, Markoș Gh. Geza Otto, 
Nicoară Gh. Mircea, Nagy S. 
Eugen, Pantea I. 
Purece Gh. Grigore. 
Nicolae,

I
Abia și-au prins „Ordi 
nul Muncii" pe piept și 
un grup de mineri de Ia 
Aninoasa au și venit să-și 
felicite ortacii. Tehnicianul 
Micii Vasile le mulțumește 
zîmbind fericit, 
s brigadieri Matei 
< Cosma Remus 

( ascunde bucuria
$ distinși cu înalta distinc

_____ ___

iar tinerii 
loan și 

nu-și pot 
că au fost

Ambruș 
S. Ștefan, 
borsch î I.

Andrei
Suciu 

mitru, 
Drăgan

Gheorghe, 
:, Trifa I. 

Michel Sami.
Vulcan

I. Vasile. Săbău I. Du- 
Diconi N. Laurențiu, 
Gh. Dumitru, Stoica

(Continuare în pag. 3-a)
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ZBORUL NAVELOR SO
VIETICE ÎN COSMOS — 
ÎN ATENȚIA ÎNTREGII 
LUMI.

Cosmonautul nr. 4
Pavel Popovici, al patrulea 

cosmonaut sovietic, este de 
naționalitate ucrainean, 
s-a născut la 5
1930 in orășelul Uzin. 
nea Kiev, 
muncitori.

Popovici 
medie,- iar
meserii. După absolvirea ei, a 
intrat la Școala tehnică in
dustrială din Magnitogorsk 
(Ural). Terminînd școala teh
nică industrială în i 
Popovici a devenit 
constructor.

Pavel Popovici a : 
luntar in rîndurile 
sovietice; a învățat la o școa
lă militară de aviație, iar du
pă absolvirea ei 
serviciul militar 
forțelor aeriene

In anul 1945 
viei a fost primit în Comso-

anul 1951. 
tehnician

intrat vo- 
armateî

șl-a făcut 
in unitățile 

militare. 
Pavel Popo-

mol, iar în iunie 1957, in rtn- 
durile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. In anul 
1961, pentru îndeplinirea cu 
succes a unei sarcini date de 
guvern, el a fost decorat cu 
ordinul „Steaua Roșie“.

Pavel Popovici este căsăto
rit. Soția sa, Maria, are 31 de 
ani și este aviatoare. In pre
zent lucrează ca tehnician 
calculator. Natașa, fetița cos
monautului, are șase ani.

Tatăl cosmonautului sovie
tic în vlrstă de 57 de ani lu
crează în orășelul Uzin din; 
regiunea Kiev. Mama lui, in 
vîrstă de 59 de ani, este caș-:: 
nică. Popovici are două 
rori. Maria și Na'dejda, și 
frați, Nikolai și Piotr.

împreună cu prietenii 
cosmonauți, Pavel Popovici

su- 
dof:

lut 
s-ai; 

pregătit cu încordare pentru! 
zborul snre stele.

Zborul în grup al cosmonauților sovietici 
se desfășoară cu succes

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Zborul în grup al cosmonau- 

ților sovietici se desfășoară cu 
succes. Pînă la 13 august, ora 
16 (ora Moscovei), cosmonau
tul Nikolaev de pe nava-sate- 
lit „Vostok-3“ a înconjurat 
Pămîntul de peste 35 de ori, 
iar cosmonautul Popovici de 
pe nava-satelit .,Vostok-4" — 
de peste 19 ori.

■» î
La cea de-a 19-a revoluție 

s-a transmis o nouă emisiuni; 
de televiziune de pe bordul 
navei „Vostok-4", iar la înce
putul celei de-a 36-a revoluții' 
— de pe bordul navei „Vos- 
tok-3“. Emisiunile au foist 
transmise de Studioul central 
de televiziune.

Navele cosmice întrețin în 
mod regulat legături radio 
tre ele și cu punctele terestre

lor strălucește Ordinul MunciiPe piepturile

Petrila
A. Ludovic,
Alexe I. Cornel, Ta- 

Pavel, Firoiu C.
Ioan, Jederan I. Iosif, Enache 
S. Chiriță, Băcilă N. Aurel, 
Fichel F. Emil, Vincze E. loan, l

SALCEANU PETRU, miner 
șef de brigadă, Lupeni.

HRIȚCAN VASILE, miner 
șef de brigadă, Uricani.

PĂCURAR TRAIAN, miner 
șef de brigadă, Uricani.

MURU EMIL, inginer, șe
ful minei Petrila.

PRINȚ SAMOILă, tehni
cian miner, Lonea.



Sărbătorirea Zilei minerului
MITINGUL DE LA LUPENI
(Urmare din pag. l-a)

din LoneaCompodi loan 
mulți alții.

Pe piepturile 
ceau „Ordinul 
dalia Muncii" 
țjîi acordate de partid și gu 
vern fruntașilor în bătălia 
pentru mai mult cărbune.

In prezidiu au luat loc tova 
rășii Ardelean loan, secretar 
al Comitetului regional de 
partid, Lazăr David, prim-se 
eretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Ram.ba Mir
cea vicepreședinte al Sfatului 
popular regional, Roșu loan, 
secretar al Comitetului execu 
tiv al Sfatului popular regio 
nai, Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Szuder Wi 
Ham. director general al 
C.C.V.J., Blaj Traian, președin- 
tele Sfatului popular al ora
șului Petroșani, Momeu Sa- 
moilă, președintele Consiliului 
local al sindicatelor, Dan Va
ier. secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid Lupeni. 
Iliescu Gheorghe, inginer șef 
al minei Lupeni, Sălceanu Pe
tre, miner șef de brigadă la 
E. M. Lupeni, Drob Gheorghe, 
mine/ șef 
Vulcan, 
miner sef 
Dîlja.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Lazăr David, prim, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani.

A luat apoi cnvîntul tova
rășul Ardelean loan, secretar 
al Comitetului regional de 
partid, care a vorbit despre 
semnificația sărbătoririi Zilei 
minerului.

Și

multora strălu- 
Muncii", „Me 

și alte distinc-

de brigadă la E. M. 
Demeter Augustin, 
de brigadă la mina

Intr-o atmosferă de plin en
tuziasm, tov. Roșu loan, se
cretar al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regio 
nai a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat al R.P.R. 
prin care se conferă Ordinul 
Muncii cu prilejul Zilei mine
rului unui însemnat număr de 
mineri, muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la exploatările mi 
niere ale Văii Jiului iar tova
rășul Ramba Mircea, vicepre
ședinte al Sfatului popular 
regional, a înmînat înaltele 
distincții celor decorați. Mi
nerii Sălceanu Petru de la Lu
peni, Drob Gheorghe de la 
E. M. Vulcan și tehnicianul 
miner Moldovan Mircea de la 
E. M. Petrila. în nume
le celor decorați au mulțumit 
partidului și guvernului pen 
tru înaltele distincții — ex 
presie a marii prețuiri de ca
re se bucură minerii zilelor 
noastre din partea statului 
democrat-popular și a între
gului popor. Ei s-au angajat 
să muncească cu și mai mult 
elan pentru înfăptuirea sar
cinilor puse de partid în fața 
mânerilor.

Minerii, inginerii și tehni
cienii decorați cu prilejul Zî 
lei minerului au fost felicitați 
de către tov. Ardelean loan 
din partea Comitetului regio
nal de partid și a Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar regional, de către tov. Szu 
der Wiliam din partea Birou
lui Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani și a Combi
natului carbonifer Valea Jiului, 
de tov. Momeu Samoilă din 
partea Consiliului local 
dicatelor și tov. Dan 
din partea Comitetului 
nesc de partid Lupeni.

In încheierea mitingului, cu 
un puternic entuziasm, parti- 
cipanții au ovaționat înde
lung, exprimîndu-și dragostea 
fierbinte și atașamentul ne
mărginit față de partid, ho- 
tărirea de a lupta din toate 
puterile pentru sporirea pro 
ducției de cărbune, spre a răs
punde astfel prin fapte grijii 
ce li se poartă de către statul 
nostru democrat-popular.

al sin- 
Valer 
orașe-
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Hai noroc 
de ziua voastră ! t

..Te felicit 
Te felicit

de ziua ta, ortacc, 
și-ți urez belșug și 

spot, 
rodnică, 

spre pace 
luminosul 

viitor'. 
Cântecul a pornit de aici, de

Succese-n munca-ți

Spre comunism, spre

la masa artiștilor ama-
tori. De la celelalte me-
se se aplaudă. Se ridi”
că pahare. E multă ve’
selie. Minerii Matei Ioan, Cos-
ma Remus și tehnicianul Ksecan
Alexandru sînt la o masă. lncbi
nă cu soțiile. Bucuria lor ,e nes-

f
i
i
i
i
i
i
i meni

i
i

Pe pieptul briga- 
strălucea Medalia Muncii, 

pentru merite deosebite în

tot a domnit 
sectorului IV 

masă tovărășească 
„Straja".

au 
la

In

veselia, 
întins 

res- 
ace- 
vată

Peste orașul pregătii de săr
bătoare s-au abătut nori grei, 
plumburii și încă de dimineață 
a început să plouă. Dar cu toată 
ploaia, o coloană rtesfirșiți de 
oameni ai muncii a pornit din 
centrul orașului Lupeni spre mină; 
pttrttnd pe brațe coroane și jerbe 
de flori.

Coloana s~a oprit în curtea 
minei, in fața plăcii comemora
tive ridicată în amintirea mine
rilor greviști, uciși mișelește la 
6 August 1929.

Moment solemn. Răsună acor
durile fanfarei. Rind pe rind, de 
placa comemorativă, străjuită de 
pionieri și mineri, s-au apropiat 

< delegați ai Comitetului regional

OMAGIU
CELOR CĂZUȚI

$

I
J
>

i1< de partid, ai Comitetului oră-
< șenesc P.M.R. Petroșani, ai Co- 
$ miletului de partid al orașului 
s și ai minei Lupeni care au de- 
? pwr coroane de flori. De placa 
£ comemorativă s-au apropiat și de- 
j legați ai Consiliului local al sin-
< dicatelor, Comitetelor U.T.M. 
5 de la mină și orășenesc Lupeni
> <m întreprinderii Viscoza. Din 
) partea minerilor din Lupeni și-au 
? adus omagiul lor și au depus 
? coroane de flori minerul șef de 
$ brigadă Ghioancă Sabin și mais-
< trul miner bl an Traian, secretar
< al organizației de bază P.M.R.
> din sectorul 111 al minei.
z Cei prezenți au păstrat un mo i
> ment de reculegere în memoria
< celor căzuți la 6 August 1929.

Cuvîntarea
(Urmare din pag. l-a)

I

Mihai Vasile. 
dierului 
primită 
muncă-

Peste 
Minerii 
o
taurantul 
lași timp, la grădina de 
petrecea împreună colectivul de 
mineri al sectorului III. Tovarășii 
Gantz Ștefan, Domocoș Andrei, 
cunescuți șefi de brigadă, zeci de 
mineri din sector se distrau.

Seara, la club, a avut loc car
navalul tineretului. Sute de tineri 
și tinere au dansat plini de voie 
bună pînă la miezul nopții. In 
mijlocul lor au venit și șefii de 
brigăzi Păcuraru Traian, Drob 
Gheorghe și Diconi Laurențiu. 
Putea fi văzut de asemenea și 
tînărul Chetroiu Aurel, proaspăt 
decorat cu Medalia Muncii, pre
cum și zeci de tineri fruntași in 
producție.

Peste fot, veselie, voie bună
Sute de mineri ai Vulcanului 

renăscut ș-au intîlnit pentru a 
sărbătorii împreună ziua lor. Dc 
dimineață și pînă seara tîrziu 
străzile orașului au cunoscut o 
vie animație. Numeroase familii 
mulți tineri și tinere și-au petre 
cut o parte din zi în împrejuri 
mile pitorești ale Vulcanului. Pe 
Valea Morii, peste 2500 de oa 

ai muncii au aplaudat cu
căldură programele artistice date 
de formațiile clubului din Vul
can, concertul dat de fanfară, pro
gramul brigăzii artistice de agi
tație, pe soliști vocali și instru • 
mentișți. De succes s-a bucurat și 
programul dat de formația de 
jocuri populare romînești. Printre 
cei prezenți la tradiționala petre • 
cere cimpenească puteau fi văzuți 
minerii Popescu Constantin, Brin- 
dău Ghgprghe, tehnicianul Pardos 
Nicolae, tinerii Bîrlea Aurel, Si- 
medrea Constantin și mulți alții. 
Cu 
ceau

Ș 
i
♦
i

tăvilită. Azi le-au fost prinse pe 
piept înalte distincții: Ordinul 
Muncii clasa Ill-a. Aceași bu 
curie o încearcă și familiile mi- ♦ 
nerilor Florea Vasile și Boyte * 
Adalbert, a tehnicianului Mich • 
Vasile. Minerul Cristea închină • 
cu șeful exploatării. £

— Noroc ! Pentru noi succese, ț 
ț 
i 
i 
i 
ț 
* 
ț 
ț 
i• — -, **.... ...... • 

exploatare fruntașă pe Vale. Azi • 
de ziua noastră, ne angajăm să f 
ne îmbunătățim mai mult, acti’ * 
vitatea, să raportăm succese tot 
mai frumoase... Aude, parcă, și 
aplauzele care au inundat sala, . 
și urările minerilor. Zîmbește ș 
Zâmbește și închină cu Cristea. f 
De la alte mese ridică paharele ț 
șl minerii Mănăilă, David, Mi- f 
trea, Precup... Cu toții închină. ♦ 
Iar de aici, de la masa artiștilor f 
amatori, se ridică un tînăr. Pri-1 

ț virea-i se plimbă prin i 
ș sală, apoi cu fața scăldată 
i lumină ridici paharul și—
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tovarășe director.
Șeful exploatării miniere 

noasa ridică și el 
minte ii reveniră 
tite la ședința festivă de 
amiază. „Fiecare din noi, vago
netar sau inginer, ne-am adus 
aportul la ciștigarea titlului de

paharul, 
cuvintele

Am
in 

ros- 
după

c 
t ț
*

întreaga ț

__ | 
„Pentru voi mineri ce a>tâz.i f 

ziua voastră o serbați, 4 
Pentru voi fruntași ai minei, J 

pentru voi cei decorați, J 
Pentru munca ta or tace, care | 

dai cărbune brun j 
Ca să fie-n lume pace, fără i 

bubuit de tun ♦ 
Pentru-ți viața fericită, pentru 4 

raza din fereastră • 
Hai noroc de ziua voastră1' I |

L. LARA f

toți la un loc petre- 
și minerii din brigada lui

ÎNTRECERI
LA LUPENI

încă de cu dimineață ora
șul Lupeni a cunoscut frea
mătul caracteristic întrecerilor 
sportive. Complexul sportiv 
din centrul orașului, terminat 
de curînd prin muncă volun
tară, a găzduit întreceri de 
volei și handbal. La volei cupa 
pusă în joc a fost cucerită de 
echipa C.C.V.J. care a învins 
Minerul din localitate cu 3—1. 
Victoria in întrecerea hand- 
baliștilor a revenit însă, după 
o luptă dîrză, celor din Lu
peni care au învins cu scorul 
de 16—13 echipa C.C.V.J.

După-amiază. stadionul din 
Lupeni a găzduit întilnirea a- 
micală de fotbal dintre Mine
rul și echipa din Cimpia Tur- 
zii. Victoria a revenit, pe me
rit, gazdelor la scorul de 3-1.

0

LA LONEA
Asociația sportivă Paringul 

Lonea, în colaborare cu comi
tetul U.T.M. și cel sindical, au 
organizat o zi sportivă închi
nată Zilei minerului. La com
petițiile organizate au parti
cipat tineri din Petroșani, Pe 
trila și Lonea.

Iată rezultatele înregistrate :

tovarășului Ioan Ardelean

ȘT. EKART

SPORTIVE
Tir: 10 focuri culcat juniori.

I. Inel loan — Minerul Pe- 
trila, 95 puncte (nou record 
al Văii Jiului); II. Pavel Vic
tor — mina Lonea, 90 puncte; 
III. Butuza Ștefan — mina 
Lonea, 85 puncte.
Ciclism pe pistă cu obstacole

I. Budoi Carol — mina Lo
nea; li. Wachold loan — mi
na Lonea; in. Bartoc Ioan — 
Avintul Petroșani.

MOTOCICLISM : ianoș Pe
tru — mina Lonea.

FOTBAL : Mina Clmpa I —• 
Cimpa II 2—4. sectorul VI —■ 
U.R.U.M.P. 1—0.

BOX : Mina Lopea — I.L.L. 
Lonea 6—6.

NATATIE 100 M.: I. Inel 
Ion — mina Petrila: II. Barțoe 
Ion — Avintul Petroșani; 
Oană Alexandru — mina 
nea.

ni.
Lo-

LA VULCAN
cadrul Întrecerilor, la 
s-au intîlnit reprezenta- 
minerllor din sectorul V 

)^ii. Me
ntalitate

fot-In 
bal 
tiva 
cu echipa Viscoza-Lupi 
ciul s-a terminat la < 
(2—2). A urmat apoi întîlni- 
rea tinerilor de la I.C.O. Vul
can și I.L.L. Vulcan, cîștigată 
de primii cu 5—4 (3—2).

care minerii erau siliți să mun
cească, evodnd eroicele lupte ale 
minerilor din 1929, cînd sub con
ducerea comuniștilor s-au ridicat 
împotriva exploatării capitaliste.

După 23 August 1944 minerii, 
la fel ca toți oamenii mundi din 
țara noastră, devenind stăpini pe 
propriul lor destin, au dat și dau 
dovadă de un nestăvilit elan de 
muncă.

Prin munca eroică a clasei mun
citoare, condusă de partid, s-au 
obținut în anii puterii populare 
realizări mărețe, despre care nici 
nu putea fi vorba sub regimul 
burghezo-moșieresc- Pe harta în 
tregii țări au apărut noi orașe, 
noi obiective industriale, s-au des
chis noi mine. In locul uneltelor 
primitive, al trocului și roabei, în 
galerii și abataje pătrunde inteus 
mecanizarea. Ca urmare a grijii 
partidului șj statului nostru pentru 
dezvoltarea industriei construc
toare de mașini, exploatările mi
niere sînt permanent dotate cu 
mașini și instalații moderne. In 
țara noastră se extrage astăzi a- 
proape de trei ori mai mult căr
bune decît în anul 1938,

Vorbind despre schimbările a- 
dinei petrecute în viața oamenilor 
muncii din țara noastră în anii 
puterii populare, tovarășul Arde
lean Ioan a subliniat măsurile 
luate de partid pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă si de

trai ale uumdtorilor mineri din 
Valea Jiului. Relevînd munca pli
nă de elan pentru înfăptuirea sar
cinilor puse de partid în fața in
dustriei carbonifere, vorbitorul a 
arătat că minerii din Valea Jiului 
au extras în primele 7 luni ale 
acestui an 70.000 tone cărbune 
peste prevederile sarcinilor de 
plan. Ei au obținut economii la 
prețul de cost în valoare de peste 
8.806.000, au îmbunătățit calita
tea cărbunelui.

In munca plină de avint a mi
nerilor pentru realizarea sarcinilor 
de plan ți a angajamentelor de în
trecere s-au născut inițiative va
loroase, cum slnt: „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist vizibil", „Toate brigăzile la 
nivelul celor fruntașe", „Extrage
rea din abatajele frontale a cite 
3 fâșii de cărbune în 2 zile" și, 
„Extragerea a dte 2 cîmpuri pe 
schimb din fiecare aripă" în aba
tajele cameră și alte inițiative ca
re au mobilizat masele de mineri 
la intensificarea întrecerii socia
liste în scopul obținerii unor re
zultate tot mai frumoase în mun
că.

Cu prilejul Zilei minerului, fe
licităm pe harnicii mineri din re
giunea noastră pentru rezultatele 
frumoase obținute în munca lor, 
dorindu-le succese tot mai mari.

Subliniind sarcinile mărețe puse 
de cel de al III-lea Congres al 
partidului în fața întregului popor 
vorbitorul a arătat că minerii sînt

materii 
cocsului 
energie 
extxac- 
crească

tone în

chemați să pună în valoare noi 
rezerve ale subsolului țării noas
tre, să asigure baza de 
prime pentru fabricarea 
si completarea surselor de 
primară. Se prevede ca 
ția totală de cărbune să 
ia 11,5—12,5 milioane 
1965.

Dumneavoastră, tovarăși minieri 
— a arătat vorbitorul — sînteți 
chemați să dați viață acestor o- 
biective. Prin munca conștientă 
și entuziastă pe care o depuneți 
în adîncul minelor, faceți ca sar
cinile trasate de partid să devină 
fapte. Bilanțul pe care-1 facem as
tăzi dovedesc încă o dată că toate 
colectivele de mineri s-au străduit 
să obțină realizări din ce în ce 
mai frumoase în îndeplinirea in
dicilor de plan.

Succesele obținute îndeamnă la 
o muncă și mai avîntată. Confe
rința regională de partid a hotă- 
rît ca în anul acesta minerii din 
regiunea noastră să extragă peste 
plan 140 mii tone cărbune, din 
care 60 mii tone cărbune cocsifi- 
cabil. De asemenea, trebuie să se 
realizeze o creștere a productivi
tății muncii la 1,180 tone/post pe 
C.C.V.J. Sarcini importante au fost 
puse și în ceea ce privește calita
tea producției- Numai pe seama 
reducerii conținutului de cenușă, 
minerii din Valea Jiului vor 
bui să dea peste plan 10.000 
cărbune.

Pentru înfăptuirea acestor

ciai este necesar ca toate colecti
vele miniere să-și intensifice e- 
forturile pentru deschiderea și pre
gătirea de noi locuri de muncă, 
pentru folosirea la întreaga capa
citate a utilajelor. Organizațiile de 
partid, conducerile tehnice ale ex
ploatărilor miniere, trebuie să ia 
astfel de măsuri, încât să se asi
gure condițiile ca toate brigăzile 
de mineri să-și îndeplinească în 
mod ritmic sarcinile de pian. E 
necesar, de asemenea, să fie de
puse eforturi sporite pentru con
tinua reducere a consumurilor spe
cifice de materiale, în special de 
lemn de mină.

Sîntem convinși că toate colec
tivele exploatărilor noastre minie
re, conduse de organizațiile de
partid, vor ști să-și îndeplinească 
cu cinste sarcinile mărețe 
stau în față.

Astăzi, cu prilejul Zilei 
rului, oamenii muncii din 
tria minieră își manifestă 
rîrea fermă de a merge
înainte sub steagul de luptă al 
partidului, de a pune întreaga lor 
capacitate și putere de muncă in 
slujba îndeplinirii mărețelor sar
cini trasate întregului popor de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R pe 
drumul desăvîrșirii construirii so
cialismului-

Cinste bravilor mineri ai patriei 
noastre !

Trăiască
Romîn I

Trăiască
Republica

ce le

mine* 
indus* 
hotă- 

mereu

tre-
tone

sax-

Partidul

scumpa
Populară

Muncitor^'

noastră patrie 
Rotnînă 1 -
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Lista decoraților minei Lonea s-a îmbogățit duminică, cu prilejul Zi- ♦ 
lei minerului, cu noi nume, printre care și cal al tov. Print Samoilă. • 
prim-maistru miner, decorat cu „Ordinul Mune ii" clasa n-a.

Iată-1 în clișeu pe tovarășul Prinț Samoilă, Înconjurat de un grup de • 
mineri venițl să-l felie lte, ?

Patul nu s-a răcit niciodată...

Oamenii muncii din Valea Jiului 
salută cu bucurie noile victorii 

ale U.R.S.S. în cucerirea Cosmosului
Vești care ne umplu inimile 

de bucurie
Un nou imbold 

în munca noastră

...Era în 926. O iarnă 
grea. Ii simțeam tăișul 
pînălin măduva oaselor. 
Am ver^t să găsesc de lu
cru, aici, la mină. Nu se 
făceau primiri. M’or luat 
ca săptămînaș. Așa am 
lucrat pînă în ianuarie 
’927. Ce am cîștigat pînă 
atunci i-am dat unuia de 
a „pus vorbă bună" să 
mă angajeze. Altfel nu se 
putea. M-a angajat va
gonetar la mina Est. Mi 
na asta era tot aci, in 
Aninoasa. In coasta dea 
lului Keleti. iAm lucrat 
cu Minik Feri, cu bătri 
nul. Căram cărbunele cu 
trocul pînă nu mă mai 
țineau puterile. Mai tir- 
ziu ne-o dat roabă. Au 
adăugat și niște coșuri 
pe margini, ca să încapă 
mai mult cărbune. Patru 
roabe erau un vagonet. 
Greu și mult am trudit. 
Da’ parcă de cit acasă, 
în mină era mai cald. 

jStăteam intr-o baracă pe 
Idealul Kakașvarului, la 
unu’ Vreja Pătru. Avea 
nevastă, un copil șl două 
paturi. Un pat îl ocupau 
el, unul era al nostru. Zic 
al nostru pentru că în 
baraca lui Vreja stăteam 
In gazdă cinci inși. Pătru

și Vasile Rednic, Gheoi- 
ghe și Vasile Cioran și eu. 
Cinci inși și un pat. Dor
meam cu schimbul. Pa
tul nu s-a răcit nicioda
tă...

Au venit apoi ani șl 
mai grei. Au început să 
’nchidă minele. S-a în
chis mina Est. mina Dîl 
ja. Tot mai mulți rămi 
neau pe drumuri. In sala 
de apel era o tablă. A- 
colo găseam zilnic nume 
de-ale ortacilor. In drep
tul lor era scris „des- 
tontat eu data de...**. Ta
bla din sj’a de apel ne 
venea în gind tot tim
pul. „Care din noi vom 
mai rămi ne 
muri ?"

Dunca-baci 
vorbă. Oftă 
un pumn de 
pita proaspăt cosită și-l 
mărunți între 
bătătorite de muncă. Se 
întoarse 
alături:

— Hei 
viața și

— Da. Dunca-baci, alta 
Și-n mintea „feciorului" 
se învălmășeau contras
tele izbitoare dintre u- 
nul și același om : Dun- 
ca Petru de ieri și cel de

azi. Pe cel de ieri de-abia 
acum l-a cunoscut. Cu 
cel de azi a făcut cunoș
tință atunci, cind a ve
nit să învețe tainele a- 
dîncurilor. II cunoaște 
bine pe Dunca Petru de 
azi. A fost martor cind i 
s-au prins pe piept me
dalii și ordine. Ii 
cunoaște activitatea de 
deputat încă de cind 
au fost aleși pen
tru prima oară deputa 
ții, atunci In ’950. i-a 
împărtășit bucuria atunci 
cind s-a
lui cea nouă. 
alături de el. 
in grădina cu 
neri de lingă 
nouă. Dunca
Privește jos. in vale, spr-j 
casa cu geanyuri mar;
acolo unde deseori o vede 
pe Măriuca, soția ingine
rului Dumitraș udind 
florile. E fiica lui cea 
mică, pe care de-o vreme 
încoace n-o mai zărește 
prin 
Dar 
Oare 
cind 
bronzată de soarele pu
ternic de pe întinsul li
toral ?

LICIU LUCIA

Vestea s-a răspîndit 
ca fulgerul. Pe calea 
undelor, ea a cuprins în- 
tr-o clipită Întregul glob 
pămintesc: Uniunea so
vietică a cucerit o nouă 
și măreață victorie in 
cucerirea Cosmosului. Na
va cosmică-satelit „Vos- 
tok-3“. pilotată de ma
iorul Andrian Grigdrie- 
vici Nikolaev, s-a plasat 
pe orbită și zboară în 
jurul Pămintului. In fața 
aparatelor da radio, în 
jurul difuzoarelor de pe 
străzile 
mulți, foarte 
meni ase uitau 
emoție.

A doua zi o 
uluitoare: în Cosmos s-a 
înălțat o nouă navă — 
„Vo6tok-4“ I Este pentru 
prima dată in istoria o-

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

Petroșaniulul, 
mulțl oa- 
pllni de

nouă veste

menirii, cind in același 
timp, în jurul pămîntu- 
lui se rotesc două nave 
cosmice. Mindria noastră 
este cu atît mai mare cu 
cit amîndouă navele sint 
opere ale constructorilor 
comunismului, că fiecare 
rotație in jurul Pămîn- 
tulul. flecare convorbire 
pămlnt - navă - pămint, 
convorbirile dintre cele 
două nave confirmă suc
cesele epocale ale științei 
și tehnicii sovietice.

Zborul celor doi cob- 
monauți oglindește cu 
deosebită putere superio
ritatea i 
Uniunii 
cerirea i 
faptul < 
pașnică, 
ciallstă 
după victorii.

de necontestat a 
Sovietice In cu- 

spațiilor siderale, 
că in întrecerea 
, orinduirea so- 

obtine victorii
D. C.

pe dru-

se opri din 
adine. Luă 
fin din că-

palmele-i

spre tînărul de

feclorule. alta-i 
munca azi.

Nelutu a adus vestea...

mutat in casa 
Acum stă 
pe iarbă.

pom! ti - 
casa Iul 

baci tace.

curte sau la geam, 
în curind va veni.
o va recunoaște 
va apare in prag

— Tăticule I... Mămică I 
Veniți repede. Se anunță 
la radio... Costică și Vio
rica se opriră nedume
riți in pragul odăii. N-au 
avut timp să întrebe că 
băiețașul ii intlmpină:

— A anunțat acum... 
încă un cosmonaut so
vietic a pornit.» Acum 
la ora 11 —

— Ce vorbești Nelu- 
țule ?! N-ai înțeles. Ieri 
a plecat maiorul Andrian 
Nikolaev. Probabil a a- 
nunțat că a coborit.

— Nu tăticule ! A ple
cat acum, la 11. Altul. 
Nu-i maior. A zis că-i 
locotenent - colonel, 
cheamă Pavel și... nu 
știu cum.

Părinții se priveau 
dumeriți. Se poate ?
se întreabă Costică. Dar 
tot el dădu 
Adică ce nu 
azi ?...

In cameră
• liniște. Privirile erau în

dreptate spre

anunțind că în Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
pe orbită nava cosmică - 
satelit „Vostok-4" eoni 
dusă de locotenent-co- 
lonelul cosmonaut Pa
vel Romanovici Popovici...

— Iți dai seama Ica ce 
cucerire? Pavel și cu Ni
kolaev. doi cosmcnauți 
sovietici discută in Cos- 

Și minerul Popa 
știa cum 
pe înțeles 

realizare

vestea lansării pe or
bite circumterestre a na
velor cosmice „VostOk-3" 
și „Vostok-4“, pilotate de 
maiorul Andrian Grigo- 
rievlcl Nikolaev și loco
tenent - colonelul Pavel 
Romanovici Popovici, ce
tățeni ai Uniunii Sovie
tice, a produs în inimile 
noastre, ale mifierilor din 
Urlcani o puternică im
presie.

Aceste noi victorii în 
cucerirea Cosmosului în 
scopuri pașnice constituie 
pentru nod. cei care în
vingem tăria adîncurilor, 
un puternic imbold în 
muncă. Sîntem mîndri că 
aceste succese aparțin 
științei și tehnicii Uniu
nii Sovietice, marea noas
tră prietenă. Urăm suc
ces deplin pionerilor ca
re deschid noi itinerarii 
cosmice !

HRIȚCAN VASILE 
miner

COCONET VASILE 
artificier

MORDON IEFTIMIE 
maistru principal 

E. M. Uricani

II 
mai

ne-

răspunsul: 
se poate

s-a făcut

tăticu de

S-au întîlnit 
mai zilele trecute 
două mărturii

■ ale primei epoci
din mineritul Văii Jiului. Parcă 
înadins și-au dat întîlnire 'tntr-un 
loc de confruntare a trecutului cu 
prezentul. Intr-un loc în care stau 
deschise, față în față, două file 
din două Istorii diametral opuse. 
S-au întîlnit în sala de apel a 
minei Jieț, bunicul, și nepotul. 
Primul — gîrbov, cu fața brăz
dată de cute adinei, dăltuită par
că pe viu cu o unealtă primitivă. 
Băt rinul, oprit în fața unei vitrine 
cu două despărțituri, tresări deo
dată și cu glas scăzut îi șopti 
nepotului :

— Le vezi ? Acestea sint unel
tele de pe vremea mea. Cu ele 
am scos cărbune...

Nepotul își ridică puțin casca 
de miner de pe frunte să-l poată 
vedea bine pe bătrîn. li privi 
fața, obrazul brăzdat de cutele 
adinei. Își mută apoi privirea pe 
obiectele din despărțitura vitrinei 
în fața căreia se oprise și el. Ce 
coincidență! Față în față unel
tele și omul din generația care 
le-a mînuit. Uneltele: dalta, sfre
deliri de mină, fistăul, roaba, iar 
mai la o parte, vagonetul de lemn 
Și ceva mai sus, fumegînd parcă, 
ștearțul de seu cu fitil, străbuni
cul lămpii de miner.

Nepotul privi mult timp obiec
tele din vitrină. Citea parcă în 

într-o carte, enigma cu- 
' virilelor spuse de bunic. A înțeles. 

Ridică privirile de pe uneltele 
vechi și le plimbă peste cutele

trăit aevea.

din obraiii bunicului. Pe una din 
ele vedea cum se rostogolește o 
lacrimă. Mina tremurindă a bu
nicului cuprinse umerii vînjoși ai 
nepotidui.

— Să lisăm asta. Un vis urit. 
Vis pe care l~am
dragul moșului, pe vremea, cind 
minele le stăpîneau domnii. Mina 
bătrinului căzu moale după ce 
schiță un gest de des gust spre re
licvele dintr-o despărțituri a vi
trinei.

Bunicul și nepotul priveau acum 
spre a doua despărțituri a vitri
nei. Ochii minerului ajuns în a- 
murgul vieții cercetară cu lăco
mie uneltele miniere în miniatură 
11 incinta ceea ce 
mașini de încărcat 
foratoare, ciocane 
abataj, machete de 
metalic, de galerii betonate, ilu
minate de beculețe electrice. Pri
vi apoi flăcăul de alături. 11 mă
sură din cap pînă în picioare cu 
o undă de admirație ;

— Strașnică asemănare ! Față 
în față tinerețea mineritului!

Da. era cea de a doua epocă 
a mineritului din Valea jiului, e- 
poca sa de aur, de înflorire. Sub 
conducerea partidului, în anii re
gimului nostru, condițiile de mun
că din exploatările carbonifere ale 
bazinului Văii jiului s-au schim
bat radical. “Zeci și zeci de milioa
ne au fost investiți în fiecare an 
în mașini și utilaje miniere din-

vedea : cra(ere. 
cu cupă, per- 

pneumatice de 
abataje armate

_ tre cele nui mo-
JB Il Z. h dense cm care sine 
•S in pre

zent minele Văii 
jiului. In subteranul minei Lm- 
peni, funcționează baveze, trans
portoare moderne cu avansare me
canică, mașini de încărcat, benzi 
reîncărcătoare, locomotive elec
trice, perforatoare pneumatice ro
tative ; marile frontale din sectoa
rele 111 și IV B sint armate cu 
stîlpi metalici hidraulici sau cu alte 
tipuri, cu grinzi în consolă.

Dar nu numai la Lupeni căr
bunii sînt scoși din adîncuri cu 
ajutorul unor asemenea 
tilaje moderne, de înaltă 
productivitate. Tehnica nouă, 
metodele avansate de lucru au 
pătruns pe largi căi în toate mi ■ 
nele Văii jiului. Havezele taie as
tăzi cărbune în noile frontale des
chise anul acesta la mina Vulcan. 
In sectorul I al acestei exploatări 
minerii folosesc la extracția căr
bunelui o combină. La minele Pe- 
trila și Lupeni se experimentează 
pluguri de cărbune. La Aninoasa, 
Lonea, Uricani, încărcarea sterilu
lui se face cu mașini electrice cu 
cupă- Minerii de la Dîlja folosesc 
la săparea puțului principal co- 
fraje mobile, încarcă sterilul cu a~ 
jutorul greiferelor.

Dar cite alte dovezi ale pro
gresului tehnic în plină ascensiune 
nu pot fi enumerate I Mineritul 
Văii jiului trăiește azi din plin 
cea de a doua sa epocă: epoca 
de înflorire, asemeni vieții harni
cilor mineri ce scot cărbunele din 
adîncuri.

aparatul de 
radio. De
odată voce* 
crainicului 

tăie tăcerea

u-

C. MATEESCU

mos.
Constantin nu 
să explice mai 
soției uriașa 
sovietică...

Numai Titi, flăcăul de 
2 ani, nu era preocupat 
de noua veste. El a găsit 
să „orneze" în continua
re tortul pregătit de mă
mica pentru
ziua lui, ziua minerului. 
Cu 
pline de cremă, iși „popu
lariza" isprava. Dar cine 
se poate supăra pe Tlti- 
șor cind bucuria anunța
tă la radio nu găsește a- 
semănare ?

minutele durdulil,

K. L. 1

O reatizars 
emoționantă 
știrea despre lansarea 

navelor cosmice cu oa • 
meni la bord a pătruns 
fulgerător și în abatajele 
minei noastre — Lupeni. 
Deși ne așteptam la a- 
cest lucru, vestea ne-a 
produs o mare bucurie, 
o adîncă satisfacție. Bu
curia și totodată mindria’ 
față de această grandi
oasă realizare a științei 
și tehnicii Uniunii So
vietice este firească și le
gitimă. Cucerirea spațiu
lui cosmic în folosul o- 
mului devine din 
o realitate.

Folosesc acest 
pentru a arăta 
și admirația mea 
realizările 
oameni sovietici, prietenii 
noștri cei mai apropiați.

KOOS LADISLAV 
miner șef de brigadă 

la E. M. Lupenî

zl în zi

prileji 
bucuria 
față da 

minunaților

Muncitori, tehnicieni și ingineri decorați 
cu prilejul Zilei minerului

(Urmare din P*g. 1-»)
C. Petru, 
Borza T. 
Gheorghe, 
Bușe C. Ștefan, 
Jean, Heghediiș S. iuliu, Mo 
cuță C. Tudor, Mihai C. Va- 
sile, Domokoș Gh. Andrei.

Lupeni
Marian Gh. Alexandru, Far

kaș L. ‘ ‘ * 
Rudolf, 
Crainic 
Florian, 
Chinez 
V. Mihai, Rus Gh. Rudolf, Du
mitraș I. Nicolae, Covacs Gh. 
Francisc, Catrina M. Marin, 
litiu M. Mihal, ~ 
Anton, Florea Gh. Ioan, Po
pescu Gh. Ioan, Costea Gh. 
Vaseliu, Lecztfalvl A. Mihal, 
Oravetz v. Petru, Albert A. 
Gheorghe, Rusu C. Mihai, 
Birtalan P. Petru, Nagy A. E- 
meric, Căbulea V. Victor, Mi- 
trescu V. Pompillu, Vermeșan 
I, Lazăr.

Uricani
Drăghicl I. Aurel, Stancău 

N. Ioan, Rentea V. Vasile, Pa- 
talița C. Victor, Lăsat Gh. 
Ioan, Hanciu P. Petru, Pleșa 
N. Vichente, stana Gh. Mlhai, 
Orban I. Martin.

Chetroiu C. Aurel, 
Eugen, Dinu S. 
Oprea S. Candin, 

Hărățiu C.

Andrei, Drotzinger R. 
Gabor Gh. Gheorghe, 
E. Nicolae, Miclea I.

Chertes R. Remus. 
E. Viorel, Chibultean

Șarkany I.

Preparați» Cărbunelui Petrila
Hancheș P. Sabin, lancu A. 

Aurel, Perdi A. ștefan, Szakacs 
I. loan, Verdeț Șt. Gheorghe. 
Preparați» Cărbunelui Lupeni

Rusu N. Petru, Barbu S. 
Cornel, Berdall V. Vasile, Bel- 
cineanu A. Ana.

Direcția investiții
Szolga C. Ștefan, Barcan N. 

Dumitru, Keșeri I. Iuliu, Miu 
Gh. Nicolae.

U.P.D.
Avram I. Constantin, Varga 

N. Mihai, Scherer V. Emeric.
E. M. Dîlja

Farkaș E. Emeric, Szekely 
I. losif, Sadea I. iosif, Kethy 
F. Francisc.

U. E. Vulcan
Coloși Tiberiu Victor, Cara- 

concea N. Nicolae, Surdu C. 
Vasile, Traistă I. Eugen, Be- 
retzki Rimboi Petru, 
F. loan.

Bercea
U.R.U.M.P.

Lupu Gh. Dumitru, 
T. Adalbert, Szilagyl 
xandru, Gîț P. Cornel, Lugyl- 
naș D. loan.

C.C.V.J.
Gombos I. Roman, Abraham 

C. Otto, Lipan i. ianoș, Ba- 
tori P. losif.

Svoboda 
A. Ale'



Zborul navelor sovietice in Cosmos
Schimb de radiograme

mire N. S. Hrușciov și cosmonaufii 
A. Nikolaev și P. Popovici

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite:

LS 13 august N. S. Hrușciov 
a adresat cosmonauților sovie
tici Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici următoarea radio
gramă :

„Acum dragă Andrian Grigo- 
rievici cînd ați efectuat un 
zbor de 48 de ore, iar 
gă Pavel Romanovici 
de 24 de ore în jurul 
pămîntesc, vă felicit 
dată și vă îmbrățișez

Vă urez să îndepliniți 
succes programul de zbor pre
văzut și să aterizați cu bine.

N. S. Hrușciov"

dv. dra- 
un zbor 
globului 
încă o 
în gînd.

cu

Drept răspuns la mesajul de

salut al lui N. S. Hrușciov, 
cosmonauții sovietici Nikolaev 
și Popovici au transmis urmă
toarele radiograme de pe bar
dul navelor „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“ :

„Mulțumesc lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov pentru căl
dura și grija manifestată, pen
tru felicitări. Voi depune toa
te eforturile pentru ca să în
deplinesc în întregime sarcina 
de zbor. Nikolaev".

„Transmiteți lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov mulțumiri 
din inimă. Voi depune toate 
eforturile pentru a-mi înde
plini misiunea, pentru a rămi- 
ne sănătos și teafăr, yoi face 
totul. Popovici".

O------------------ I

De 40 de ori în
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 13 august, la ora 22 (ora 

Moscovei), navele-satelit sovie- 
,,Vostok-4“ 
în grup în

J. Nehru ; Trăim în secolul 
minunilor și ai mărețului 

progres al știinfei
DELHI 13 (Agerpres). TASS 
Primul ministru. Nehru a1 

declarat: „Trăim în secolul 
minunilor și al mărețului pro
gres al științei. O nouă minu
ne sînt noile nave cosmice 
.,Vostok-3" și „Vostok-4“ 
duse de cosmonauții, 
ior Andrian Nikolaev 
locotenent-colonel Pavel 
povici. Treptat vom 
lucruri tot mai multe 
pre spațiul cosmic, 
blema constă în prezent i 
ceea că aceste cunoștințe să 
poată fi folosite pentru binele! 
omenirii. Mi se pare absurd 
cînd oamenii vorbesc despre 
război pe planeta 
tunci cînd în fața 
deschis cîmp larg 
menea experiențe

Felicit oamenii 
din Uniunea Sovietică 
făcut posibile aceste 
cosmice".

-=0=—

Leonard Carter :

con- 
ma- 

șî 
Po- 
afla 
des-
Pro- 

în a-

noastră, a- 
noastră este 
pentru ase- 
mărețe. 
de știință 

care au 
zboruri

oră, nava

tice „Vostok-3" și 
își continuă zborul 
Cosmos.

Pînă la această 
„Vostok-3" a înconjurat Pă-
mîntul de 40 de ori și a par
curs aproximativ 1.600.000 de 
km., iar nava „Vostok-4" a 
efectuat 24 de mișcări de re
voluție, parcurgînd aproxima - 
tiv 1.000.000 de km.

Cosmonauții, tovarășii Niko
laev și Popovici, au îndeplinit 
programul de cercetări stabilit 
pentru 13 august.

Aparatura și utilajul nave
lor cosmice funcționează ire
proșabil. Sistemul de măsură
tori telemetrice garantează 
controlul sigur al funcționării 
aparatelor și agregatelor na- 
velor-satelit. In afară de a- 
ceasta, măsurătorile telemetri
ce permit să se efectueze ob
servații obiective asupra stă
rii sănătății cosmonauților.

Potrivit concluziei medicilor 
specialiști, starea sănătății ce
lor doi cosmonauți este exce- 
lentă. Pulsul și respirația sint 
normale. Capacitatea de mun
că se menține completă.

âlispoziția lor este bună. In 
condițiile zborului cosmic pof
ta de mincare a celor doi cos
monauți este bună.

Potrivit datelor complexului 
de măsurători prelucrate la 
Centrul de coordonare și cal
cul, la 13 august, la ora 22, 
parametrii orbitelor navelor 
„Vostok-3" și „Vostok-4“ sînt 
respectiv egale: perioada de 
revoluție — 88,13 șl 88,26 mi
nute, depărtarea maximă de 
suprafața Pămîntului — 221' 
km. și 229 km., depărtarea 

; minimă de suprafața Pămin-
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♦
♦

4 
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de planul 
grade 50' 

57 minute, 
se menți-

jurul Pămîntului
tului- — 173 km. și 176 km., 
unghiul de înclinare al pla
nului orbitei față 
Ecuatorului — 64 
minute și 64 grade

Intre cosmonauți
ne tot timpul legătura radio 
bilaterală.

In cursul zilei de 13 august 
au fost efectuate în repetate 
rînduri emisiuni de televiziu
ne direct de la bordul navelor 
cosmice. Milioane de telespec
tatori din Uniunea sovietică 
și din Europa au văzut pe e- 
cranele televizoarelor chipurile 
calme, zîmbitoare ale cosmo
nauților. In cursul emisiunii 
pe cînd efectua cea de-a 23-a 
mișcare de revoluție, cosmo
nautul Popovici a salutat pe 
telespectatori și a demonstrat 
concret starea de impondera-' 
bilitate a obiectelor, lăsîndu-i 
le „să plutească" prin fața o- 
biectivului telecămerei.

Incheindu-și ziua de muncă! 
în Cosmos, cosmonauții s-au 
culcat.

0 preciziune fantastică
Leonard Carter, secretar al 

Societății interplanetare brita
nice, și-a exprimat admirația 
în legătură cu preciziunea cu 
care au fost lansate navele 
cosmice sovietice, preciziune 
pe care el a caracterizat-o 
drept „fantastică". Trebuie să 
aducem rușilor omagiul cu
venit pentru minunata preci
ziune cu care au lansat na

vele, a spus el.

—=0=

Bernard Lovell ; 0 mărturie 
grăitoare a posibilităților 
de care dispune U.R.S.S.

Bernard Lovell, directorul! 
observatorului astronomic „Jo- 
drell Bank" și-a exprimat pă
rerea că lansarea a două navei 
cosmice are drept scop stu
dierea posibilității întîlnirii lor 
și a menținerii legăturii între 
ele în Cosmos.

Lovell a subliniat 
menea 
lansat 
decurs 
cru, a
o mărturie grăitoare a posi
bilităților de care dispune U- 
niunea Sovietică.

de ase- 
că Uniunea Sovietică a 
două nave sovietice în 
de două zile. Acest lu- 
arătat Lovell, constituie

Specialiști străini despre scopul zborului 
unui ăl doilea cosmonaut sovietic

PARIS 13 (Agerpres).
Agenția France Presse trans

mite : „Unii specialiști în pro
blemele astronauticii consideră 
că, trimițînd în Cosmos un al 
doilea cosmonaut, oamenii de 
știință sovietici vor încerca, 
poate, să înfăptuiască ceea ce 
specialiștii Cosmosului numesc 
„întâlnire".

Avantajele lansării unui al 
doilea cosmonaut, în timp co 
primul continuă încă zborul 
cosmic, constau, poate, numai 
in posibilitatea de a se sta 
bili pentru 
turi radio 
două nave 
cialiștii în 
nautică nu 
tea ca, paralel cu aceste ex
periențe, rușii să urmărească 
dacă nu să înfăptuiască ime 
diat, cel puțin sa pregătească 
„întîlnirea". Este vorba ca în 
Cosmos să1 se întîlnească două 
nave lansate succesiv.

Această metodă oferă, 
puțin, trei avantaje :

1) S-ar putea efectua

prima oară lega 
bilaterale între 

cosmice. Dar spe- 
materie de astro- 
exclud posibilita

ce>

în 
—0

Cosmos asamblarea unor nave 
cosmice mult mai mari decît 
cele ce pot fi lansate direct 
de pe Pămînt.

2) Asemenea nave ar putea 
servi ca bază pentru călătorii 
cosmice la distante mari, de 
pildă, pentru zboruri spra 
Lună, Marte sau Venus.

3) Asemenea suprasateliți ar 
putea constitui adevărate la
boratoare — de exemplu, pen< 
tru observații astronomice 
Savanții astronauți le-ar pu
tea vizita timp de cîteva zile, 
iar apoi s-ar putea înapoia pe 
Pămînt la bordul sateliților 
IOT.

In sfîrșit, specialiștii subli
niază că cucerirea Cosmosului 
depinde pe de-a-ntregul de 
punerea la punct a tehnicii 
unor asemenea „Intilniri".

Agenția France Press arată 
In continuare că primele ex
periențe americane în dome
niul întîlnirii în CosirpS sint 
prevăzute în 
lui „Gemini"

s

cadrul proiectu- 
pe 1963.

O nouă noțiune: Zborul cosmic în grup
MOSCOVA 13 (Agerpres). -

TASS transmite:
In dimineața zilei de 12 au 

gust în U.R.S.S. a luat naștere 
o nouă noțiune — zborul cos
mic în grup. Oameni de di-

s-»'<?<?

VARȘOyiA 13 (Agerpres). — 
JASS transmite :

Agenția P.A.P. transmite ur
mătoarea telegramă adresată 
de participanții la cea 
6-a adunare a 
membre ale F.M.T.D. 
nautului sovietic 
laev.

Cosmonautului
Participanții la 

adunare a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat vă fe
licită călduros și vă trimit 
cele mai calde urări de suc
ces deplin în zborul dv. în 
spațiul cosmic.

Participanții la adunare sa
lută în fapta dv. de eroism un 
nou succes al științei și pro
gresului în slujba omenirii. 
Tineretul din întreaga lume 
vă consideră un erou al tim
purilor noastre, care înfăp
tuiește visul jie veacuri al o- 
menirii.

de-a 
organizațiilor 

cosmo- 
A G. Niko-

Nikolaev, 
cea de-a 6-a

Amănunte în legătură cu înregistrările biologice
11 1 1 • • Y T t 1la bordul navei cosmice „

MOSCOVA 13 (Agerpres^. — 
TASS transmite :

Înregistrarea respirației cos
monautului la bordul navei 
„Vostok~3“ se efectuează cu a~ 
jutorul unui captator cu cărbune 
— un tub subțire de cauciuc 
umplut cu pulbere de cărbune 
(pentru microfon) și montat pe 
centura toracică a cosmonautu
lui.

In timpul respirației o dată 
cu sporirea perimetrului cavită
ții toracice, tubul se extinde și 
rezistența captatorului crește, 
iar în timpul expirației se re
duce în mod corespunzător.

Pentru înregistrarea frecven
ței respirației se utilizează un 
captator de contact. Acesta este 
un microîntrerupător dirijat de 
un sistem de mici cabluri de ca- 
pron fixate pe centura toracică, 
închiderea și deschiderea contac-

telor se fac atunci tind peri
metrul cavității toracice variază 
cu 1-2 mm.

•ir
In cursul zborului la bordul 

navei „Vostok~3“, pentru înre
gistrarea biocurenților encefalu- 
lui la cosmonaut, se utilizează 
derivația bipolară frunte-ceafă.

S-au folosit electrozi de ar
gint montați în casca cosmo
nautului. O pastă conducătoare 
de curent fi ajustarea individuală 
a căștii asigură un nivel înalt 
de înregistrare a biocurenților 
creierului timp de cîteva zile-

☆
Electrozi miniaturali de ar

gint, așezați la dreapta și la 
stingă lingă unghiurile exterioa
re ale ochilor cosmonautului de 
la bordul navei -,,Vostok-3“, în
registrează biocurenții mușchilor 
globului ocular.

Vostok-3“
+ *-*-**•
Mișcările ochilor la dreapta 

fi la stingă se reflectă în mod 
corespunzător sub formă de unde 
pozitive fi negative. După în
registrare se poate stabili nu
mărul mișcărilor ochilor fi vi
teza lor fi totodată se pot trage 
concluzii despre eforturile mus
culare dezvoltate cu acest pri
lej.

☆

La bordul navei „Vostok-3“ 
reflexul cuteo-galvanic al cos
monautului se înregistrează prin 
măsurarea rezistenței pielii.

Electrozii sînt așezați pe laba 
piciorului drept fi în partea in
ferioară a gambei acestuia. Da
torită influenței exercitate de 
diferiți excitanți vegetativi și e- 
moționali, are loc modificarea 
potențialului electric al pielii și 
a rezistenței acesteia.
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REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stc. Republicii nr 56 Tel. interurban 322. automat 269.

Participanții la adunare fe
licită organizațiile de tineret 
sovietice—membre ale F.M.T.D. 
și le roagă să transmită ti
neretului Uniunii Sovietice 
sentimentele de admirație ale 
tineretului din lumea întreagă.

Ei felicită pe toți oamenii 
de știință, pe inginerii și mun
citorii care prin munca lor au 
contribuit la realizarea acestei 
noi experiențe.

Intrunindu-se, în special, în 
scopul de a dezbate proble
mele luptei tineretului din 
întreaga lume pentru pace, 
dezarmare generală, coexisten
ță pașnică și un viitor mai 
bun, participanții la adunare 
subliniază din nou necesita
tea absolută de a se folosi 
spațiul cosmic în scopuri paș
nice, de a se înfăptui dezar
marea generală și totală și de 
a se dezvolta știința exclusiv 
pentru binele tineretului, pen
tru binele tuturor popoarelor.

Trăiască cucerirea Cosmosu
lui în scopuri pașnice !

Trăiască știința în slujba 
păcii și bunăstării popoare
lor !

d( 
în

ferite profesii sint uimiți de 
succesul strălucit al științei 
și tehnicii sovietice.

Impresionant ! — spune Ni
kolai Barabașov, membru ac
tiv al Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainene. Pînă nu de 
mult nu cunoșteam în Cos
mos decît o categorie de ge
meni — constelația Zodiacul. 
Astăzi am aflat despre un alt 
„cuplu cosmic" — Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici 
Menținînd „relații de bunăve- 
cinătate", ei înconjoară Pî- 
mîntul de 17 ori în 24 ore, in- 
tîmpină primii diminețile cos
mice.

Vladimir Sviridov, vestit pi
lot al aviației sovietice 
transport, subliniază că
practica zborurilor pînă și o-* 
bișnuitul pilotaj în grup este 
considerat drept foarte greu. 
Or, piloții navelor „Vostok-3" 
și ,,Vostok-4“ nu numai că-și 
coordonează acțiunile în Cos
mos, ci și îndeplinesc sarcini 
complexe in cadrul progra-1 
mului stabilit de oamenii de 
știință. Este o adevărată co
titură în arta zborurilor !

In cursul zilei de duminică 
vestiții maiștri în 
cărbunelui din Donbas 
Iaițov, Timofei Zaițev 
au adresat la bordul 
cosmice o telegramă 
anunță hotărîrea de a conferi 
eroilor Cosmosului titlul de 
„mineri de onoare ai Donba- 
suluî". Oamenii muncii din 
U.R.S.S. îi primesc pe „mun- 
' citării Cosmosului" în fami
lia lor muncitorească.

extracția 
— Ivan 
și alții 
navelor 
în care

---------- =eaag-—    =-----------

Convorbirea prin radio a celor doi cosmonauți
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In dimineața zilei de 13 au

gust cosmonauții Nikolaev și 
Popovici au avut o convorbire 
prin radio.

Popovici: „Șoimul, sînt Vul
turul. Vă aud bine. Tempera
tura 18 grade, umiditatea 65 
la sută. M-ați înțeles?".

„Vulturul, sintNikolaev :
Șoimul v-am înțeles. La mine 
totul este în ordine. Tempe
ratura 15 grade, umiditatea 65 
Ia sută. Mă simt excelent. Am 
dormit bine".

Popovici: „Sint Vulturul,
sint într-o dispoziție minuna
tă. Am dormit bine. Mă simt 
admirabil".

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

La televiziunea sovietică 
direct din

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
La 13 august, ora 12,08 (ora 

Moscovei), Studioul central de 
televiziune și-a întrerupt e- 
misiunile pentru a transmite 
direct din Cosmos o emisiune 
de pe bordul navei „Vostok-3". 
pilotată de maiorul Nikolaev.

o emisiune 
Cosmos
Telespectatorii sovietici au 

văzut pe curajosul cosmonaut 
care făcea însemnări în jur
nalul de bord. Se vedea bine 
jurnalul însuși, cu inscripția 
și cu stema Uniunii Sovietice.

Emisiunea din Cosmos a 
durat trei minute.

Tiparul : „6 Ausust" Poligrafie


