
Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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Organ ai Comitetului: raional ?. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Peste citeva zile ceferiștii din 
patria noastră își vor sărbători 
ziua lor — 16 Februarie, în a- 
mintirea luptelor greviste ale 
muncitorilor ceferiști de la Gri- 
vița din februarie 1933. In 
cinstea acestei zile, ceferiștii 
din raionul nostru obțin impor
tante succese în munca de asi
gurare a unui transport feroviar 
rapid, sigur și mai ieftin.
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. La mina Lupeni, printre a- 
gitatorii cu activitate bogată 
se numără și 
Alexandru de 
Urmărind cu 
rile minerilor 
reușește să 
permanență Ia gazeta de pe
rete „Minerul" fruntașii în 
procesul de producție, meto
dele de muncă înaintate și re
zultatele întrecerii dintre bri- 
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inițiativelor bune și la îmbuc- * 
natățirea continuă a procesu
lui de producție. IN CLIȘEU : 
Agitatorul Varga Alexandru, 
corespondent fruntaș la gaze
ta de perete „Minerul".
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Peste 120.000 lei 
economii

Unul din obiectivele de seamă 
ale muncitorilor de la Depoul 
C.F.R. Petroșani este economisi- 

, rea combustibilului convențional. 
In luna ianuarie, de pildă, echi
pele de locomotivă conduse de 
mecanicii Marcu Aurel. Rudeanu 
Francisc, Roșea loan, Popescu 
Constantin au înscris în contu
rile de economii ale locomotive
lor lor, 25—40 tone de combus
tibil convențional economisit.

In lupta pentru economii au 
obținut rezultate bune și mese
riașii din atelierele depoului. De 
pildă, brigăzile conduse de Jo- 
san loan, Cazan Aurel, Tomotaș 
Vasile, Rotaru Vasile și altele 
au obținut prin recuperarea de 
metale neferoase și prin depăși
rea numărului de revizii plani
ficate economii de cîteva mii de 
lei. In total pe depou s-au obți
nut economii în valoare de peste 
120.000 lei.
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Toate brigăzile cu planul 
îndeplinit

III de la mi- 
sector tov. 
se numără 
de bază ale

material lemnos 
la toate brigăzile

: a inițiativei privind 
randamentului în căr-

ccicriștllor
Rezultate bune 

în stația Vulcan
Personalul stației C.F.R. Vuî-' 

can este format din muncitori; 
harnici care depun eforturi sus
ținute pentru a asigura între
prinderilor care Ie deservesc va
goane destule și la timp. Cefe
riștii de aici au economisit, prin 
aplicarea inițiativei de trimite
re a marșrutelor pe direcții de
terminate, peste 2700 ore/vagon 
la staționare. Ceferiștii vulcă- 
neni au încărcat și expediat în 
ianuarie 15.800 tone de mărfuri 
peste sarcina de plan. Prin ac
tivitatea depusă se remarcă fe
roviarii Hupanu Simion, Brumă 
Artenie, Pantelimon Vasile, 
caș Alexandru șl alții.

Pat-

I.

L

LA PARING

Au luat sfîrșit 
campionatele 

universitare de schi

Coordonarea și urmărirea circulației, desfășurarea ei îni ? 
bune condițiuni, cere o mare atenție și o înaltă pregătire a > 

personalului. Această sarcină este încredințată personalului i 
serviciului de dirijare a circulației. La R.C. Petroșani, co mu- C 
niștii se străduiesc și luptă pentru a asigura desfășurarea în Y 
bune condițiuni a circulației feroviare. IN CLIȘEU: Comu- < 
niștul. Buhoi Iulian operatoria R.C. Petroșani studiind posî- $ 
tiiiitățile de mers ale trenului 2647 cu cărbune cocsificabil > 
de fa? Bădița pînă la Simeria fără oprire. >’

J

Colectivul de mineri și tehni
cieni al sectorului 
na Petrila (șef de 
Tenczler Ștefan) 
printre sectoarele
minei. Datorită rezultatelor ob
ținute în trimestrul IV 1959 a- 
cest colectiv 
Steagul roșu 
pe exploatare 
cialistă.

Cu prilejul 
de plan pe acest 
an și în lumina 
sarcinilor trasate 
de Conferința ra
ională de partid 
minerii și tehni
cienii sectorului III au hotărît 
să extragă în fiecare lună din a- 
cest an 1000 tone de cărbune 
peste plan și să sporească sim
țitor productivitatea muncii. Ei 
s-au mai angajat să muncească 
în așa fel îneît toate brigăzile 
de la abataje să-și îndeplinească 
ritmic sarcinile de plan.

In vederea realizării angaja
mentelor luate, conducerea secto
rului, pe baza propunerilor fă
cute de mineri, a luat o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice 
pentru asigurarea 
necesare, pentru 
condițiuni bune 
transport, pentru 
în condiții optime

a fost distins cu 
de sector fruntaș 
în întrecerea so-

dezbaterii cifrelor

muncă cu 
extinderea 
la abataje 
sporirea i 
bune.

O bună parte din măsurile 
tehnico-organizatorice menite să 
asigure ritmicitatea producției au 
și fost traduse în viață.

Astfel, au fost date în exploa
tare abatajele cameră nr. 9 și 3 
vest unde au ' ' '

Și 
de

Din experiența fruntașilor 
întrecerii socialiste

fost plasate brigă
zile nou înființa
te conduse 
minerii 
loan și 
Ludovic, 
brigăzi

liniei de front 
menținerea în 
a căilor de 

aprovizionarea 
a locurilor de

Citit? în nao. IV-av € o

N. S. Hrușciov a plecat 
spre Indonezia
Vizita delegației oameni
lor de stat sovietici în 
S.U.A.
Pentru dezvoltarea conti

nuă a prieteniei și colabo
rării sovieto-italiene

* Mișcarea grevistă
S.U.A. în 1959

• Rasiștii americani în 
țiune

fl
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ac-

de 
Cîșlaru 
Tereny 
Aceste 

obțin 
frumoase succese în muncă. Bri
gada condusă de Cîșlaru loan 
de pildă, a extras de la începu
tul anului și pînă acum mai mult 
de 1000 tone de cărbune peste 
plan, situîndu-se în fruntea în
trecerii pe sector. De asemenea, 
brigada minerului Tereny Lu
dovic a trimis la suprafață în 
aceeași perioadă de, timp peste 
600 tone de cărbune în plus față 
de plan, lucrînd cu un randament 
mediu de 6 tone pe fiecare post 
prestat.

Tot la începutul acestui an a 
intrat în producție abatajul nr. 
2 vest, banca Il-a sub orizontul 
X A. Aici a fost repartizată să 
lucreze brigada condusă de Kando 
Nicolae — un miner harnic și 
cu experiență. Din noul loc de 
muncă, brigada a extras în luna 
ianuarie 443 tene de cărbune 
plus. Randamentul realizat 
pășește 6 tone de cărbune 
post.

Sprijinirea brigăzilor cu 
zultate mai slabe în producție, 
constituie de asemenea o preocu
pare de seamă a conducerii, sec
torului III. Bunăoară, conduce
rea sectorului, ținînd seama că 
brigada tînărului miner Bun

C. MATEESCU

Timp de 3 zile — duminică, 
luni și marți — pe pîrtiile de la 
Paring, cei mai buni studenți 
schiori din toate centrele uni
versitare din țară s-au întrecut 
în cadrul campionatelor U.A.S.R.
(Universitare) de schi.

Zăpada așezată în strat gros, 
temperatura scăzută (r—14-16 
grade), timpul însorit, precum 
și condițiile foarte bune asigu
rate participanților la cabană, 
au dat posibilitate schiorilor 
studenți să obțină rezultate din
tre cele mai bune. La cele 8 pro
be desfășurate, majoritatea lo
curilor întîi au fost ocupate de 
reprezentanții C.S.U. București 
care au cucerit 7 titluri de cam
pioni universitari. La băieți, Dra- 
gomirescu Mihai (C.S.U. Bucu
rești) a cîștigat locul I la pro
bele de slalom uriaș și slalom 
special. La fete reprezentanta 
C.S.U. București, Speck Utta, a 
devenit triplă campioană univer
sitară, ocupînd locul I în pro
bele de coborîre, slalom uriaș și 
slalom special.

Reprezentantul Asociației Ști
ința Petroșani (I.M.P.) Tomescu 
Gh. a ocupat locul 5 atît la pro
ba de slalom special cît și la co
borîre.

In acest an școlar al învăță- 
mîntului de partid în raionul Pe
troșani funcționează 34 cercuri 
de economie concretă. Cercurile 
de economie concretă pot să a- 
ducă o contribuție prețioasă la 
îndeplinirea sarcinilor planului 
de producție, la creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost.

In desfășurarea activității^ cer
curilor de economie concretă din 
raionul nostru, pe lîngă părțile 
pozitive, s-au manifestat și anu
mite lipsuri care trebuie să fie 
înlăturate pentru a face ca a- 
ceste cercuri să-și atingă scopul 
pentru care au fost create. Intru- 
cît unele lipsuri privind buna 
desfășurare a activității cercuri
lor de economie concretă se da
torase nerespectării indicațiilor 
date de Comitetul raional de par
tid, este necesar să fie precizate 
anumite probleme.

Despre organizarea cercurilor 
de economie concretă

Cercurile de economie concretă 
se organizează în întreprinderile 
industriale, de construcții, trans
porturi și au ca scop de a dez
bate cele mai importante proble
me ale procesului de producție, 
făcînd> totodată propuneri meni
te să ducă la îmbunătățirea mun
cii.

In aceste cercuri studiază ca
drele dc bază ale întreprinderilor 
respective, membrii birourilor or
ganizațiilor de partid, ingineri, 
tehnicieni, muncitori fruntași în 
producție care posedă cunoștin
țele necesare în domeniul econo
miei politice și a politicii econo
mice a partidului nostru.

Majoritatea organizațiilor de 
partid din raionul nostru au res
pectat aceste cerințe la organiza
rea cercurilor de economie 
cretă. In unele locuri însă 
făcut și greșeli. Așa de pildă 
creat cercuri de economie 
cretă în unități neproductive 
ganizațiile comerciale), s-au în 
cadrat cursanți care nu au pregă
tirea necesară (la preparația Pe
trila), sau cursanți care nici mă
car nu lucrează direct în pro
ducție (funcționari, oameni de la 
pază). Acestea sînt lucruri care 
duc la scăderea nivelului activi
tății unor asemenea cercuri, la 
schimarea caracterului lor fie 
în consfătuiri de producție, fie în 
cercuri unde se discută în ge
neral despre problemele de eco
nomie.

Este bine ca, din nou, comite
tele orășenești de partid și de la 
exploatările miniere să controleze 
felul în care au fost organizate 
cercurile de economie concretă și 
acolo unde e cazul să se ia mă
suri de îndreptare a lipsurilor.

con- 
s-an 
s-au 
con- 
(or-

(Continuare în pag. 3-a)
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Una dintre brigăzile de curînd constituite în sectorul III 

al minei Petrila este cea condusă de candidatul de partid Cîș
laru Ioan. In prima lună după constituirea ei — luna ianua
rie — brigada, a obținut succese de seamă. Ea și-a depășit 
sarcinile de plan cu peste 900 de tone, ocupînd astfel primul 
ioc în întrecerea ce se desfășoară între brigăzile sectorului. 
Realizările brigăzii n-au fost mai mici nici în cursul lunii fe
bruarie. In primele 8 zile ale acestei luni, brigada lui Cîș- 
Iaru a extras 166 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Cîțiva ortaci ai lui Cîșlaru Ioan din schim 
bul condus de tov. Neagu Roman, înainte de intrarea în șut.

In legătură cu programul 
cercurilor de economie 

concretă
Programele cercurilor de eco

nomie concretă se elaborează de 
către organizațiile de partid din 
întreprinderile respective p'otrivit 
cu nevoile concrete ale acestora 
și trebuie să fie aprobate de Go- 
mitetul raional de partid.

In afară de problemele concre
te legate de îndeplinirea sarcini
lor de plan din întreprinderile 
unde funcționează cercurile de 
economie concretă, programele a-' 
cestora mai trebuie să cuprindă 
și teme cu un caracter mai ge
neral, care să ducă la cunoaște
rea mai aprofundată a politicii 
economice a partidului nostru. 
Aceste teme se indică de obicei 
de către cabinetul de partid și se 
referă la probleme ca: politica 
P.M.R. de industrializare socia
listă a țării, căile 
ductivității muncii, 
etc.

Unele cercuri de 
cretă de la 
U.R.U.M.P., preparația Lupeni și 
altele au p/rograme bune, dezbat 
în ședințele lor probleme care 
constituie preocuparea principală i 
a colectivelor în mijlocul cărora' 
activează cursanții.

Există însă și cercuri care au 
programe cu caracter general, 
rupte de sarcinile concrete ale 
întreprinderilor. Și mai rău e fap- , 
tuT că unele cercuri nu au pro- | 
grame elaborate de organizațiile i 
de partid, întocmirea programe-; 
lor fiind lăsată la aprecierea pro-' 
pagandiștilor. Comitetele de par- ■ 
tid de la mina Lonea, orășenesc I 
Petroșani și altele nu au progra- ' 
inele cercurilor de economie con-

POMPILIU UNGUR 
directorul Cabinetului raional 

de partid — Petroșani

creșterii pro- 
prețul de cost

economie con- 
mina Lupeni.

(Continuare în pag. 3-a)



Rezultatele actualei sesiuni
La Institutul de mine din lo

calitate sesiunea de examene se 
apropie de sfîrșit. Acest eveni
ment important din viața uni
versitară marchează un moment 
de verificare a gradului de asi
milare a cunoștințelor predate 
în perioada unui semestru și 
ajută pe studenți să aprofunde
ze și să-și coordoneze materia
lul parcurs.

Examenele reprezintă, atît 
pentru studenți cît și pentru ca
drele didactice, un mijloc de a- 
preciere a eficacității tuturor for
melor de învățămînt, un mijloc 
de verificare a îndeplinirii cali
tative a sarcinilor didactice.

In acest semestru a crescut 
exigența cadrelor didactice față 
de calitatea răspunsurilor, deoa
rece cu aceeași exigență au fost 
pregătite în cursul anului uni
versitar prelegerile, seminariile, 
lucrările de control etc.

In acest an universitar o mare 
atenție s-a acordat orelor de 
meditații și consultații oferite în 
special studenților din anul II 
și III. Așa de exemplu, catedrele 
de fizico-matematici, geologie- 
chimie, mecanică, rezistență etc. 
au acordat studenților un număr 
însemnat de ore de meditații și 
consultații înlăturîndu-se astfel

Organizarea timpului liber 
al studenților

Fiecare student are prevăzut 
în programul său zilnic partici
parea la cursuri, seminarii si lu
crări — 6 ore ; studiul individual, 
colectiv și consultații — 3 ore; 
activitate de folos obștesc — i 
ore; odihnă — 8 ore. In total 
19 ore. Restul de 5 ore pe zi 
convenim a-1 numi timp liber al 
studenților; liber în sensul că a- 
cesta este de obicei consumat 
după placul și preferința fiecă
ruia : film, teatru, reuniuni tovă
rășești, excursii etc.

Buna organizare a timpului 
liber al studenților depinde în 
egală măsură de cel în cauză — 
studentul — și de factorii care 
răspund de educația comunistă 
a acestuia — organizația de 
bază P.M.R., organizația U.T.M., 
Asociația studenților, rectoratul.

Activitatea studentului în cele 
5 ore „libere** pe zi trebuie în
dreptată către un anumit scop 
și anume: educația comunistă. 
Lucrul acesta ‘ de multe ori a 
fost neglijat în Institutul de mine 
din Petroșani. Un exemplu: 
Oare educație comunistă se pu
tea culege acum cîțiva ani de la 
reuniunile tovărășești ale stu
denților, care se reduceau pur și 
simplu la niște seri dansante ? 
Nul

De asemenea, nu au fost puse 
la dispoziția studenților toate 
formele atractive și interesante 
de educare comunistă. In acest 
sens se pot spune multe. Nu s-au 
făcut vizionări de spectacole 
(film, teatru) în colectiv, care 
ar fi putut da naștere la discu- | 
ții vii în jurul temei sau subiec
tului respectiv; nu s-a folosit în 
suficientă măsură cinematograful 
institutului (în mod gratuit pen
tru studenți); nu s-au ținut con
ferințe interesante cu privire la 
tinerețe, dragoste, familie; clu
bul studenților a avut un pro
gram nesatisfăcător etc.

Iată de ce se puțeau vedea stu
denți bătînd trotuarul orașului 
ore întregi.

In prezent organizația de bază 
P.M.R., organizația U.T.M. și 
Asociația studenților au un plan 
de activitate comun în vederea 
organizării cît mai eficace a tim
pului liber al studenților.

S-a început cu reuniunile și 
anume s-a hotărît : „nici o reu
niune tovărășească fără program 
artistic cultural-educativ de bună 
calitate**. Acest program constă

CONSTANTINESCU 1LIE 
prorectorul 

Institutului de mine din Petroșani

unele lacune, care creau nesigu
ranță și timiditate.

Datorită acestui fapt studenții 
grupelor 118 și 119 din anul IIB 
s-au prezentat la examenul de 
geologie într-un procentaj de 100 
la sută. Răspunsurile au fost 
clare, sigure majoritatea studen
ților primind note de 8, 9 și 10.

Răspunsuri bune la toate exa
menele au dat studenții Anițes- 
cu Nicolae, Bodea Vasile, Cornea, 
Zeno, Fronius Klaus, Căruntu 
Ioan din grupa 118 anul III mine, 
Gall Iosif, Pavel Ioan. Popa Pa
vel, David Iosif grupa 115, anul 
IV mine, Dobrinoiu Gh„ Lupu 
Ioan, Nițescu Traian din grupa 
120 anul III mine.

Pentru anii superiori (IV și 
V) sesiunea din iarnă a fost mai 
dificilă în comparație cu anii II 
și III, întrucît numărul examene
lor a fost mai mare. Cu toate 
acestea foarte mulți studenți s-au 
prezentat la toate examenele, 
dînd răspunsuri, care au satis
făcut exigențele examinatorilor. 
Așa de exemplu, studenții Dima 

fie dintr-un concurs „Cine știe 
cîștigă** pe diferite teme educa
tive, fie dintr-un program artis
tic interpretativ. In acest fel reu
niunea este atractivă constituind 
un mijloc de educare comunistă.

Sînt luate măsuri ca imediat 
după vacanța de iarnă să-și în
ceapă activitatea brigăzile artis
tice de agitație pe ani și facul
tate care vor prezenta progra
me la toate reuniunile tovără
șești organizîndu-se un concurs 
pentru cea mai bună brigadă. 
De asemenea sînt planificate 
vizionări de spectacole în colec
tiv, conferințe pe teme de tine
rețe, dragoste, familie; excursii 
educative, seri literare, audiții 
muzicale, recenzii etc.

Toate acestea vor face în vii
torul apropiat ca timpul „liber" 
al studentului să fie petrecut în 
mod plăcut și util.

ing. SAIMAC ANTON

UCENICII ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Tineretul nostru studios, este 

în toiul marșului său impetuos 
pentru însușirea și aplicarea crea
toare a științei și tehnicii celei 
mai avansate. Acesta este un a- 
devăr de care te poți convinge 
vizitînd bibliotecile, sălile de stu
diu, uzinele, minele, laboratoare
le

Este un adevăr de care de ase
menea te poți convinge cunoscînd 
activitatea de zi cu zi a studen
ților institutului nostru.

Una din formele ei, poate cea 
mai pasionantă, se duce în cadrul 
cercurilor științifice studențești. 
In aceste cercuri ucenicii științei 
și tehnicii de azi, inginerii mi
neri de mîine, se călesc în lupta 
pentru însușirea și aplicarea 
noului în tehnica noastră minieră.

In cadrul Institutului de mine 
funcționează un număr de 10 
cercuri științifice în care își duc 
activitatea de cercetare un număr 
de 274 studenți, ceea ce reprezin
tă 57 la sută din totalul studen
ților (exclusiv anul I care sînt 
la practică).

Marea majoritate a problemelor 
propuse spre cercetare în aceste 
cercuri, sînt legate de necesită
țile imediate ale industriei noas
tre miniere, de aplicarea noului 
în tehnica minieră.

Roadele muncii intense duse

de examene
Nicolae, Fejes Ludovic, Pană 
Gh., Savu Dumitru din grupa 
114, au dat răspunsuri foarte 
bune. De altfel studenții acestei 
grupe s-au prezentat la toate e- 
xamenele, majoritatea dintre ei 
obținînd note peste 7.

Studenții anului V merită să 
fie felicitați pentru faptul că s-au 
prezentat cu toții la examene, 
obținînd note de promovare.

Cu toate succesele menționate 
trebuie să arătăm și deficiențele 
care au survenit în sesiunea a- 
ceasta.

Principala lipsă a acestei se
siuni este interpretarea greșită 
de către unii studenți din anul 
IV a posibilităților de eșalona
re a examenelor pe care le oferă 
regulamentul de examene.

Condițiile actuale create de 
regimul nostru de democrație 
populară oferă tot mai mult stu
denților posibilitatea renunțării 
la metodele școlărești de pregă
tire a examenelor. Unii studenți 
au amînat unele examene pentru 
sesiunea de vară, care va fi o 
sesiune mai încărcată și cînd 
din nou vor fi nevoiți să amîne 
alte serii de examene pentru 
toamnă.

Bilanțul general al examene
lor anilor II, III, IV și V este 
pozitiv : 77 la sută din examene 
au fost promovate cu note de la 
7 în sus.

La obținerea acestor rezultate 
pozitive a contribuit consecvența 
cu care biroul organizației de 
bază P.M.R., conducerea insti
tutului, organizația U.T.M., ca
drele didactice și studenții au 
știut să se pregătească și să 
muncească fiind conștienți de 
sarcinile care le reveneau.

Pentru viitor cadrele didacti
ce pot și trebuie să lucreze nu 
cu studenții ci cu studentul, adi
că să înlocuiască indicațiile cu 
caracter general, printr-o îndru
mare atentă, adecvată situației 
fiecărui student. Cadrele didac
tice au datoria să se apropie 
mai mult și de asociațiile stu
denților, să-și împletească mai 
strîns activitatea cu a acestora, 
astfel încît să se obțină o con
tinuă ridicare a calității muncii 
profesionale. Numai astfel se 
poate asigura economia, cultura, 
știința noastră cu cadrele nece
sare construirii socialismului, 
cadre care să poată sta cu cinste 
alături de tehnicienii și savanții 
Uniunii Sovietice, ale căror re
zultate uimesc întreaga lume.

în aceste cercuri nu au întîrziat 
să se arate. O parte din lucră
rile efectuate în aceste cercuri, 
care s au dovedit valoroase, au 
depășit cadrul institutului, fiind 
prezentate și discutate la semi
narii naționale studențești, sau 
consfătuiri pe țară, unde au fost 
bine apreciate.

Astfel, în 28—29 noiembrie 
1959 a avut loc la București, 
„Seminarul național studențesc** 
unde institutul nostru s-a prezen
tat cu două lucrări. Studenții A. 
Komaroni și N. Androne au pre
zentat în cadrul secției „Trans
porturi** tema „Studiul curățirii 
vagoanelor de mină prin vibrare** 
care tratează o problemă de o 
deosebită actualitate, din păcate 
la noi încă nerezolvată în mod 
satisfăcător. Metoda de curățire 
propusă de autori este deosebit 
de eficace. Lucrarea a fost bine 
apreciată la seminarul național, 
acordîndu-i-se o mențiune. Ac
tualmente prototipul de culbutor 
prevăzut cu dispozitiv de vibrare 
a trecut cu succes probele și ur
mează ca această metodă de cu
rățire a vagonetului să fie gene
ralizată la toate exploatările mi
niere deocamdată din Valea Jiu
lui

Studenții P. Baculea și A. Io
nel, ajutați de cadrele didactice,

NOTA 9
La examenul de 

„Instalații de 
extracție** stu
dentul Stoican 
Petru din anul 
IV al facultății 
de Electro-meca- 
nică, pentru răs
punsul bun pe 
care l-a dat a 
primit nota 9. In 
clișeu studentul 
Stoican Petru în 
timpul examenu
lui.

Pentru un program judicios întocmit 
al practicii premergătoare studiilor
In anul școlar 1957/1958, în 

urma Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri, în cîteva institute teh
nice de învățămînt superior din 
țara noastră, printre care se nu
mără și Institutul de mine „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej‘‘ din Petro
șani, s-a introdus anul premer
gător de practică.

Experiența celor doi ani care 
au trecut de atunci a confirmat 
că această formă de legare a în- 
vățămîntului de practică este 
foarte necesară, contribuind din 
plin la formarea unui inginer 
minier de tip nou.

In urma efectuării anului pre
mergător de practică, studenții 
obțin o orientare de ansamblu 
asupra viitoarei lor profesii, se 
realizează participarea lor di
rectă în procesul de producție, 
avînd posibilitatea să-și însu
șească cunoștințele și deprinde
rile practice, care să le facă po
sibilă înțelegerea în viitor a dis
ciplinelor cu caracter tehnic.

Anul premergător de practică 
se desfășoară în prezent însă cu 
unele deficiențe care dăunează 
procesului de învățămînt în anii 
II, III și chiar IV.

Aplicarea practică a progra
melor de învățămînt pentru prac
tica premergătoare, fixate de 
Ministerul lnvățămîntului și 
Culturii a scos în evidență fap
tul că acestea sînt în parte de
pășite de timp, nu mai cores
pund noilor condiții. Faptul că 
majoritatea studenților din anul 
I sînt proveniți direct din cîm- 

au reușit să elaboreze lucrarea 
privind „Automatizarea funcțio
nării unei instalații de extracție 
pe baza unor scheme de contacte 
și relee**. Zilele trecute și-a în
cheiat lucrările la București „Con
sfătuirea tehnico-științifică asu
pra mașinilor electrice de calcul". 
După cum am aflat a fost unul 
din momentele emoționante atunci 
cînd acad. Gr. Moisil a prezentat 
în una din secțiile consfătuirii 
comunicarea celor doi studenți a- 
mintiți mai sus de la Institutul de 
mine din Petroșani. Autorii n-au 
putut prezenta ei înșiși comuni
carea lor, deoarece în momentul 
în care acad. Gr. Moisil prezen
ta fructul muncii lor ei se aflau 
în plină sesiune de examene.

Combinatul carbonifer aprecia
ză munca de cercetare a studen
ților în aceste cercuri. Ca o con
firmare ă acestui fapt, recent cer
curile științifice au contractat cu 
C.C.V.J. o serie de teme dintre 
care amintim : „Cercetarea com
portării în exploatare a perfora
torului electric manual fabricat în 
R.P.R.**, „Studiul capacității de 
tranzit a rampei puțului de la 
orizontul de bază al E. M. Lu- 
peni“ ș.a.

Studenții din anii mai iniei, 
cu toate că nu au intrat în pre
gătirea de specialitate, efectuează

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

pul muncii, implică împletirea 
practicii premergătoare cu asi
milarea unor cunoștința teoreti
ce (matematică, fizică, chimie etc). 
Numărul mare și varietatea lo
curilor de muncă (insistîndu-se 
prea mult asupra lucrărilor de 
regie) în special în perioada de 
studiu la suprafața minei nu dă 
posibilitatea studenților să s 
angreneze direct în producție, 
în unele cazuri fiind simpli spec
tatori, deși mulți dintre ei au 
deja o calificare în minerit.

Măsura luată de a li se preda 
disciplinele teoretice duminica, 
crează dificultăți datorită faptu
lui că studenții fac practică pe 
schimburi; sînt obligați să-și 
completeze caietul de practică, 
trebuie să participe la diferite 
acțiuni obștești, ceea ce face ca 
în timpul săptămînii să nu poa
tă pregăti temeinic seminariile 
de duminică (lăsînd la o parte 
faptul că și ei au nevoie de o zî 
pe săptămînă de repaus).

Credem că în cel mai scurt timp 
vor fi luate măsurile necesare 
pentru a se adapta programele 
de practică la noile condiții 
create în urma îmbunătățirii 
compoziției muncitorești a Stu 
denților din institutul nostru . 
a sarcinilor sporite trasate de 
partid și guvern, de a lega în 
modul cel mai strîns învățămîn- 
tul teoretic de practica produc
ției socialiste.

ing. MICHEȘ GH. 
secretar al Comitetului U.T.M.

al I.M.P.

lucrări de cercetare în domeniul 
matematicii, fizicii, chimiei, geo
logiei ș.a.

Și în aceste cercuri s au obți
nut succese remarcabile. Astfel 
la concursul de matematici care 
a avut loc în noiembrie 1959 la 
București, institutul nostru a par
ticipat în grupa institutelor teh
nice, cu un număr de cinci stu
denți In grupa respectivă stu
denții noștri au obținut primele 
trei premii. Pe baza mediilor ob
ținute de candidați! de la toate 
grupele, studentul Dobrinoiu Gh., 
care pe grupă obținuse locul I a 
obținut premiul III pe țară, iar 
Bodea V. mențiune, Nițescu Tr. 
și Nyuen-Duk-Long (vietnamez) 
cîte o evidențiere,

Marea majoritate a tineretului 
nostru studios, leagă indestruc
tibil învățătura de practică și 
caută să îmbine cele două laturi 
ale cunoașterii într-un mod crea
tor, pentru a împinge știința și 
tehnica noastră minieră înainte 
Ei se angajează să depună toată 
strădania pentru a descoperi noul 
în tehnică și pentru a-1 pune în 
folosul minerilor noștri.

Este o impresionantă atitudi
ne creatoare. Este o dovadă că 
în institutul nostru se ridică o 
armată de specialiști tot mai bi
ne pregătiți, tot mai îndrăzneți, 
devotați operei de construire a 
socialismului în patria noastră.

ing. AL. DĂRABANȚ



lin articol critic la gazeta de perete 
și o atitudine ce trebuie combătută 

cu toată tăria
Deunăzi, la depozitul de lemne 

al minei Petrila s-a petrecut un 
fapt care a atras atenția :fapt care a atras atenția : la 
gazeta de perete a apărut un ar
ticol critic, în care se lua atitu
dine împotriva unor salariați care 
obișnuiau să bea în timpul pro
gramului de muncă. Noutatea nu 
o constituia faptul că Bonț loan, 
Curican loan, Brasat, Marczi și 
Sovago — criticați cu numele în 
articol — beau în timpul progra
mului de lucru. Era, de altfel, 
un lucru știut, dar nimeni ni; în
drăznea să le-o spună în față. 

„Brasat era îngîmfat și brutal cu 
' oamenii. Bareț loan, supraveghe
tor. încerca să se pună bine cu 
toți, organizînd în cîte o noapte, 
cînd era de serviciu în schimbul 
III, cîte ,,o ședință" prelungită 
cu țuică fiartă. Curican loan, 
Marczi, Sovago și încă cîțiva au 
simțul, mirosului foarte dezvol
tat, în special pentru țuică, și de 
aceea ei erau nelipsiți de la șe
dințele „cu udătură" organizate 
în timpul programului de lucru. 
Cînd cineva încerca să le-o spu
nă că nu fac bine, că încalcă 
disciplina muncii, ei se uitau cu 
toții urît.

Dar iată că la gazeta de pere
te a apărut un articol critic. Și 
încă satiric, în versuri, în care 
sînt criticați, pe bună dreptate, 
pentru această abatere incompa
tibilă cu calitatea de muncitor al 
zilelor noastre. Toți cei care l-au 
citit la gazetă și-au dat seama 
că e just și binevenit.

Dar adepții zeului Bahus de la 
ozitul de lemne al minei Pe- 

itila, în frunte cu Brasat și Cu
rican nu s-au putut împăca cu 
ideia că sînt criticați. In mare 
taină, au organizat „răpirea" ar
ticolului cu pricina de la gazeta 
de perete. Surprinși însă, ei au 
fost nevoiți să pună înapoi arti
colul. Ceva mai mult, li s-a cerut, 
să dea gazetei de perete un răs
puns, în care să arate care e ati
tudinea lor față de cele arătate 
în articol

De fapt răspunsul dat de cei 
în cauză oglindește cît sînt ei de 
certați cu autocritica. In loc să-și • de iarnă.

la anumite ore

ușile laterale, o 
cu caractere sim-

Clădirea mică 
și scundă pare a $ 
că adăpostește 
un furnicar. Prin 
ieșirile din față, din spate și pe 
cele laterale, oameni îmbrăcați 
diferit, unii purtînd sub braț 
dosare, registre; hărți alții cu 
lămpi de mineri în mîini, intrau 
și ieșeau grăbiți. De obicei a- 
cest dute-vino, este specific a- 
cestei clădiri 
din zi.

Pe una din 
plăcuță scrisă
ple, anunță : cabinetul tehnic — 
mina Vulcan.

Interiorul, e format din două 
camere. Cea de a doua îți atra
ge atenția în mod deosebit. In 
rafturi mari, cărți tehnice, re
viste de specialitate, caiete se
lective, . îndrumătoare miniere 
etc. stau meticulos aranjate cu 
etichete și numere de ordine. 
Zilnic în fața acestor rafturi 
mineri, mecanici, tehnicieni și 
ingineri consultă cărțile sau 
caută materialul necesar.

La o masă, minerul Pantea 
Grigore, studiază cu atenție o 
carte tehnică. Se pregătește să

recunoască cinstit greșeala, ei au 
căutat să se răzbune. Necunos- 
cînd pe autorul articolului deoa
rece materialul a fost semnat cu 
pseudonimul „Moș țepușă" ei 
s-au dedat la acuzații grosolane, 
neîntemeiate, împotriva altui
muncitor, tov. Romaniuc Ioan, 
bănuit de ei că ar fi autorul ar
ticolului. Cei din grupul de „țui- 
cari" de la depozitul de lemne s-au 
dovedit în același timp gîtuitori 
ai criticii. Intre altele ei au a- 
tribuit autorului articolului „sco
puri carieriste". Or, realitatea es
te că nu tov. Romaniuc a scris 
articolul.

Faptul acesta trebuie să cons
tituie. pentru organizația de ba
ză și comitetul sindical de la de
pozitul de lemne al minei Petri
la un semn că trebuie intensi
ficată munca politică de masă în 
vederea întăririi disciplinei socia
liste, pentru cultivarea spiritului 
critic și autocritic în rîndurile 
colectivului, pentru combaterea 
hotărîtă a manifestărilor de 
tuire a criticii.

g‘-

Pentru amatorii 
de hochei

La Lupeni, hocheiul pe gheață 
are „tradiția" unui singur joc 
desfășurat duminică pe patinoa
rul natural amenajat în localita
te. Cu toate astea, cunoscuta dra
goste de sport a minerilor din 
Lupeni s-a îndreptat atît de mult 
cfltre acest frumos joc de iarnă 
încît a solicitat cît mai multe 
asemenea meciuri. Răspunzînd 
acestei dorințe tînăra echipă 
„Preparatorul" Lupeni a orga
nizat pentru azi întîlnirea de 
hochei pe ghiață cu echipa „Con
structorul" din Petroșani. Meciul 
va avea loc pe patinoarul natu
ral începînd de la ora 17 și are 
drept scop formarea selecționatei 
Văii Jiului. In deschidere vor 
putea ii revăzuți în plin joc cei 
mai tineri hocheiști din Lupeni 
— juniorii — în majoritate e- 
levi.
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al noului 
Fodor Ar- 
abataje îl 
primit din 
sfaturi fo-

devină maistru miner. Alături 
de ei mecanicul Kadoș Ernest 
și tehnicianul Gherman Traiun 
se documentează asupra ultimelor 
noutăți din mineritul sovietic. Un 
neobosit cercetător 
este și inginerul șef 
cadie: Minerii din 
prețuiesc mult. Ei au 
partea sa numeroase 
lositoare.

Rolul și importanța activității 
cabinetului tehnic în procesul 
de producție la mina Vulcan 
crește zi de zi. Acest lucru este 
confirmat de numărul mare de 
inovații și raționalizări propuse 
și aplicate.

Să răsfoim puțin registrul cu 
inovații și raționalizări aproba
te și aplicate în cursul lunii ia
nuarie 1960. Gornoavă Ioan de 
la sectorul V electromecanic, ob- 
servînd că pentru controlul ni
velului de apă din cele două 
bazine pentru apă de rambleu 
se pierde un timp prețios a con
fecționat un indicator de nivel

Toate brigăzile 
eu planul îndeplinit

(Urmare din pag. l-a)

Ioan de la abatajul nr. 4 vest 
are nevoie de un sprijin tehnic 
calificat, ea a fost încredințată 
tov. Buciuman Nicolae — cel 
mai bun tehnician din sector. 
Și rezultatele n-a.u întîrziat să 
se arate. In luna trecută, bri
gada tînărului miner Bun loan 
și-a îndeplinit sarcinile de plan, 
extrăgînd în plus 15 tone de căr
bune.

Un sprijin mult mai mare 
primesc acum brigăzile de mi
neri din partea mecanicilor sec
torului. Aceștia fac reviziile Ia 
timp și în bune condițiuni, iar 
brigăzile nu mai trebuie să piar
dă timp așteptîndu-i.

Toate aceste măsuri au dus la 
îndeplinirea de către toate bri
găzile sectorului a sarcinilor de 
plan pe luna ianuarie. Pe între
gul sector planul lunar la extrac
ția cărbunelui a fost depășit <_u 
aproape 600 tone. Tot în acest 
timp productivitatea muncii a 
sporit cu circa 10 la sută față de 
cea planificată.

îmbucurător este de asemenea 
faptul că în primele 7 zile ale 
lunii februarie din abatajele sec
torului au fost extrase 484 tone 
de cărbune peste plan, iar ran
damentul planificat pe sector a 
fost depășit cu peste 275 kg. căr
bune pe post.

In urma acestor 
lectivul sectorului 
pe primul loc în 
celelalte sectoare productive ale 
minei Petrila. Minerii de aici1 
sînt hotărîți să se situeze și pe 
mai departe în fruntea întrecerii 
pe mină și chiar pe Valea Jiu
lui.

rezultate, co
lii a trecut 
întrecerea cu

*
Micuții locatari ai căminu- t 

lui săptăminal dini Lonea sînt ; 
scoși la „baia de aer, soare și f 
lumină". Imbrăcați îni hăinuțe ț 
călduroase și sub privirea a- * 
tentă a educatoarei, copiii se« 
joacă în aerul tare și ozonat J 

automat acționat electric. Pen
tru străduința depusă inovato
rul a fost recompensat cu 500 
lei.

Barkoti Mihai, muncitor la sec
torul de transport, a propus o 
modificare foarte economicoasă 
a controlerului de la locomoti
vele electrice cu trolei. Modifi
carea constă din schimbarea 
suporților de contact executați 
din material izolant cu shporți 
de metal. Acest lucru elimină 
desele defecțiuni și permite o 
bună întreținere a locomotivelor.

Mai răsfoim. Nume noi, rațio
nalizări, economii.

Iată un lucru interesant. Ingi
nerul Iosif Petru, printr-o ino
vație simplă, a prelungit timpul 
de iluminare a lămpilor electrice 
reflectoare. Studiind acumulatorii 
și făcînd mai multe experiențe 
el a reușit să obțină rezultate 
interesante prin introducerea în 
bacuri a plăcilor confecționate 
din cadmiu-nichel. Recondiționa- 
rea bateriilor se poate face pa

Si liOitim la no Dive! oiai Înalt activitatea 
certarilof ie economie concreta

(Urmare din pag. l-a) se transforme în consfătuiri de

cretă. De asemenea o bună parte 
din comitetele de partid n-au tri
mis Comitetului raional progra
mele după care își desfășoară 
activitatea cercurile de economie 
concretă.

Metodele de lucru 
în cercurile 

de economie concretă
Cursanții cercurilor de econo

mie concretă se întrunesc odată 
sau de două ori pe lună pentru 
discuții. In cadrul discuțiilor se 
prezintă scurte referate în legă
tură cu tema stabilită în pro
gram. Pe marginea referatului 
cursanții poartă discuții, fac pio- 
puneri concrete în vederea înlă
turării lipsurilor și îmbunătăți
rii activității economice.

Metoda principală de lucru în 
cercurile de economie concretă o 
constituie studierea hotărîrilor 
partidului și guvernului, a ma
nualului de economie politică de 
către membrii cercului în mod 
individual. De asemenea se re
comandă să fie studiată de către 
cursanți broșura elaborată de e- 
ditura politică și care cuprinde 
o culegere de probleme de econo
mie industrială.

Studierea de către cursanți a 
materialului bibliografic indicat 
are o importanță deosebită pentru 
buna desfășurare a muncii cer
curilor, este singura cale care 
face ca ședințele cercurilor să nu

Din activitatea cercurilor

Cînd cercul de învățămînt 
desfășoară o activitate atractivă

Să fii un bun propagandist, 
trebuie să te apropii de tinerii 
din cercul pe care-1 conduci, să 
cîștigi aprecierea, prietenia lor. 
Acest lucru se poate face în pri
mul rînd prin muncă.

La o recentă consfătuire orga
nizată de comitetul raional U.T.M. 
Petroșani, mai mulți propagan
diști și-au împărtășit metodele 
folosite de ei în predarea lecțiilor 
la cercurile pe care le conduc, în 
organizarea activității lor cu 
cursanții între ședințele cercuri
lor.

Printre alții a luat cuvîntul șî 
propagandistul Rozsa Rudolf, de 
la Grupul școlar minier din Pe
troșani.

Tov. Rozsa este propagandist 
din anul 1958. El conduce un 
cerc de învățămînt „Să ne cu
noaștem patria" dintr-o clasă a 
școlii profesionale. Prin metodele 
folosite în predarea lecțiilor și în 
mobilizarea cursanților la însuși
rea celor predate, el a obținut re
zultate frumoase în munca de 
propagandist. Prima ședință a 
cercului pe care-1 conduce a fost 
consacrată temei „Să ne cunoaș- 

un timp foarte îndelungat, cu 
posibilități proprii. Cabinetul 
tehnic se umplu de muncitori.

— Tovarășă, mai aveți revista 
minelor ? Dați-mi vă rog 3 bu
căți — una pentru mine și două 
pentru șefii de schimb din bri
gada noastră.

O ultimă privire. De data a- 
ceasta nu în cabinetul tehnic ci 
prin sectoare, chiar în mijlocul 
minerilor, tehnicienilor. Aici se 
simte și mai mult hotărîrea mi
nerilor de a promova noul. Iată 
o discuție între două grupuri de 
mineri din sectoare diferite.

— Măi Popa, ce faceți cu sec
torul IV, v-ați muiat sau cum?

— Ia nu te ocoși atîta măi 
Morarule, că voi de la sectorul 
I nu aveți decît 147 tone în 
plus. Și pînă la întîi mai este 
încă. Scoase dintr-un buzunar 
mare, lat și adînc o carte: în
drumătorul minerului. I.e-o ară
tă spunînd. Uitați-vă bine... și 
la întîi vorbim noi în fața gra
ficului de întrecere, 
grupul lui Popa se 
treburile sale.

caredupă 
grăbi spre

N.A.

producție, sa se mențină caracte
rul unei forme a învățămîntului 
de partid.

împletind studiul teoretic cu 
aspectele concrete de la locul de 
producție, cursanții pot să facă 
propuneri în legătură cu tema ce 
se dezbate, propuneri care să du
că la ridicarea nivelului mun
cii în producție.

In propunerile făcute în ca
drul cercurilor și prin aplicarea 
acestora în viață se oglindește 
eficacitatea acestora, după rezul
tatele obținute în procesul de pro
ducție se apreciază întreaga acti
vitate a cercurilor de economie 
concretă.

★

Cercurile de economie concretă 
pot și trebuie să contribuie într-o 
măsură tot mai mare la rezolva
rea problemelor de producție. 
Pentru aceasta este însă necesar 
să se îmbunătățească activitatea 
lor, să se dea atenția cuvenită 
întocmirii programelor, studierii 
materialului bibliografic indicat, 
prezentării unor referate documen
tate, întocmite cu simț de răs
pundere și de către oameni com
petent.

Muncind astfel, se va ajunge 
ca în toate cercurile de economie 
concretă din raionul nostru să se 
facă propuneri valoroase, care, 
aplicate în practică, să dea re
zultatele dorite în ceea ce priveș
te îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de plan, a sarcinilor puse 
de construcția socialistă.

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

'ățămîntului politic U. T. M.

tem reciproc". In această ședință 
propagandistul a căutat să cu
noască elevii, posibilitățile și pre
gătirea fiecăruia, situația lor la 
învățătură. Le-a făcut cunoscut 
programul cercului și sarcinile 
ce revin cursanților în legătură 
cu însușirea lecțiilor care vor fi 
predate, s-a stabilit data ținerii 
ședințelor de învățămînt, precum 
și a ședințelor suplimentare pen
tru aprofundarea materiei pe ba
za programului.

Pentru ca ședințele cercului să 
fie cît țnai atractive, propagan
distul a atras cursanții și la pre
gătirea ședințelor. Pentru una 
din ședințele de învățămînt a 
fost pregătit de către un cursant 
un referat pe tema „Copilăria și 
adolescența lui V. I. Lenin". I.a 
discutarea acestui referat, care 
a urmat după predarea lecției, 
au participat numeroși cursanți.

Pentru a face ședințele de în
vățămînt cît mai atractive, în 
programul cercului au fost intro
duse și alte activități. Astfel, la 
ședința de învățămînt, în cadrul 
căreia a fost predată lecția în 
legătură cu lupta P.C.R. în ile
galitate, a fost invitat un vechi 
participant la mișcarea muncito
rească, care a vorbit cursanților 
despre luptele revoluționare din 
Valea Jiului în timpul regimului 
burghezo-moșieresc. Această în- 
tîlnire a rămas adînc întipărită 
în mintea cursanților.

Pentru viitor, în programul 
cercului condus de tov. Rozsa 
Rudolf, sînt prevăzute și alte ac
tivități. In cerc, se vor purta dis
cuții în legătură cu obligația u- 
cenicilor de a-și însuși temeinic 
meseria pe care și-au ales-o, 
despre cuceririle științei și teh
nicii, despre comportarea unuî 
tînăr în societate și multe altele 
Propagandistul a prevăzut de a- 
semenea să organizeze excursii 
la diferite întreprinderi și locuri 
istorice din raion și regiune.

Formele pe care le folosește 
propagandistul în activitatea cer
cului au dat rezultate bune. Cer
cul condus de tov. Rozsa Rudolf 
se numără printre cercurile de 
învățămînt U.T.M. fruntașe din 
orașul Petroșani. Cursanții frec
ventează cu regularitate ședințele 
de învățămînt, participă activ la 
discuții.

SAFTA RAVECA 
activist W.T.M..
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N. S. Hrușciov a plecat spre Indonezia
MOSCOVA 10 (Agerpres).
In dimineața zilei de 10 februa

rie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a părăsit Moscova îndreptîndu-se 
pe bordul unui avion „IL-18" 
spre Indonezia.

N. S. Hrușciov va face o vi
zită de prietenie în Indonezia la 
invitația lui Sukarno, președinte 
și prim ministru al Republicii 
Indonezia.

In drum spre Indonezia, la 
invitația guvernului Republicii 
India și a guvernului Uniunii 
Birmane, N. S. Hrușciov va vi
zita India și Birmania, iar apoi 
va pleca spre Djakarta, unde va 
sosi la 18 februarie.

La înapoierea sa din Indone
zia N. S. Hrușciov va vizita Af
ganistanul, fiind invitat de re
gele Muhammed Zahir Sah al 
Afganistanului și de guvernul 
afgan.

In călătoria sa N. S. Hrușciov 
este însoțit de Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Nicolai Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., Se- 
mion Skacikov, președintele Co
mitetului de Stat pentru Rela
țiile Economice Externe de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., Gheorghi Jukov, pre
ședintele Comitetului de Stat al

Vizita delegafiei oamenilor de stat 
sovietici în S. U. A.

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru Legături Culturale cu 
Țările Străine și alte persoane 
oficiale.

Pe aeroportul Vnukovo, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a fost 
condus de numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova. Au fost de față Averki 
Aristov, Leonid Brejnev, Ekate
rina Furțeva, Nikolai Ignatov, 
Frol Kozlov, Otto Kuusinen, 
Nuritdin Muhitdinov, Mihail 
Suslov, Nikolai Șvernik, Kli
ment Voroșilov, Piotr Pospelov, 
Aleksandr Kosîghin, miniștri ai 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale.

Printre cei prezenți la aero
port se aflau diplomați străini 
membri ai ambasadei indonezie
ne în frunte cu Adam Ma
lik, ambasadorul Indoneziei în 
U.R.S.S., membri ai ambasadei 
indiene la Moscova în frunte cu 
Than, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Indiei în U.R.S.S., 
membri ai ambasadei birmane 
la Moscova în frunte cu U Cin, 
ambasadorul Uniunii Birmane în 
U.R.S.S., membri ai ambasadei 
afgane la Moscova în frunte cu 
Abdul Hakim Sahalami, amba

sadorul Afganistanului în U.R.S.S. 
precum și numeroși corespon
denți sovietici și străini.

sosirea sa la aeroport 
Hrușciov a fost salutat de

Uni grup 
a oferit buchete de

La 
N. S. 
asistență cu aplauze, 
de copii 
flori șefului guvernului sovietic
și persoanelor care îl însoțesc., 
A fost mișcător momentul cînd 
N. S. Hrușciov și-a luat rămas 
bun de la nepotul său, micuțul 
Nikita.

La ora 9,30 conducătorii so
vietici s-au îndreptat împreună 
cu N. S. Hrușciov spre avion și 
și-au luat cu căldură rămas bun 
de la șeful guvernului sovietic.

La ora 10,05, avionul a deco
lat de pe aeroportul Vnukovo 
îndreptîndu-se spre Tașkent.

Autobaza I.R.T.A. Petroșani aduce la cunoștință instituții 
lor, întreprinderilor, organizațiilor comerciale și cetățenilor 
particulari, că începînd cu data de 11 februarie 1960 orga
nizează transporturi interurbane de coletărie rapidă zilnic pe 
ruta LUPENI—DEVA și retur conform următorului program : 

ora 
la

sosirea în Deva la 
sosirea în Lupeni

minimum 10 kg. și ma

Plecarea din Lupeni la ora 7,00; 
14,15; plecarea din Deva la ora 15: 
22,15.

Se admit la transport colete de
ximum 500 kg. per bucată, pînă la un total de 1500 kg. de 
predator sau destinatar, pentru orice localitate de 
de mai sus.

Taxarea se va face la greutatea mărfii efectiv

pe rula

SPRINGFIELD 10 (Agerpres)
Locuitorii orașului Springfield 

întîmpină cu căldură pe mem
brii delegației oamenilor de stat 
din U.R.S.S. care au sosit în 
S.U.A. la invitația Conferinței 
guvernatorilor din Statele Unite

La 8 februarie oamenii de stat 
sovietici au vizitat o școala me
die, o fermă, o mină de cărbuni 
din apropiere de Springfield, u- 
zina de utilaje electrice Sanga- 
mo, un magazin cu autodeservire.

Pretutindeni oaspeții sovietici 
au fost primiți cu ospitalitate de 
locuitorii capitalei statului Illi
nois. K. Arnold, o tînără vînză- 
toare de la magazinul cu auto
deservire a salutat cordial pe D 
S. Polianski, conducătorul dele
gației sovietice. Sîntem foarte bu
curoși că ați venit pe la noi, a 
spus ea. Să spun cinstit, eu cu
nosc mult mai puține lucruri des
pre țara dv. decît ași dori. Sînt 
însă convinsă că popoarele noas
tre trebuie să fie prietene.

Presa locală oglindește
larg vizita delegației sovietice la 
Springfield.

pe

Rasiștii americani 
în acțiune...

NEW YORK 10 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

în orașul Greensboro din statul 
North Carolina, o demonstrație 
pașnică a studenților de culoare 
a fost atacată cu brutalitate de 
membrii bandelor Ku-Klux-Klan, 
care erau însoțite de patrulele 
de poliție. Huliganii, purtînd in
signele organizației Ku-Klux- 
Klan, au lovit pe studenții de 
culoare iar poliția a arestat o 
parte din ei.

Demonstrația celor 400 de stu- 
denți de culoare a fost organiza
tă în semn de protest față de 
practicile segregaționiste ale u- 
nor patroni de restaurante, care 
refuză să servească pe cetățenii 
negri atunci cînd i-au loc la me
se. Aceștia sînt serviți numai 
atunci cînd stau în picioare.

Mișcarea grevistă 
din S. U. A. în 1959
NEW YORK 10 (Agerpres) 
Ministerul Muncii al S.U.Â. a 

publicat date preliminare în legă
tură cu mișcarea grevistă din 
Statele Unite în 1959. Potrivit 
acestor date, anul trecut sindica
tele americane au desfășurat 
3.775 greve la care au participat 
1.895.000 muncitori. Majoritatea 
grevelor au avut un caracter 
îndelungat și dîrz. In cursul gre
velor s-au uierdut 68,5 milioa 
ne zile muncă. Aceasta înseamnă 
că anul trecut fiecare partici
pant la mișcarea grevistă a fost 
în grevă în medie 36 de zile. A- 
ceasta constituie o durată de gre
vă record în ultimii 25 de ani.

Demonstrații de protest 
în Cipru împotriva cererii

Angliei de s-și menține 
bazele militare de pe insula

NICOSIA 10 (Agerpres).
In mai multe localități din 

Cipru au avut loc demonstrații 
de protest împotriva pretențiilor 
Angliei de a menține bazele mi
litare din Cipru și după ce a- 
ceastă țară va deveni indepen
dentă.

Reprezentanți ai populației din 
Xylophagou, Akhana, Avgorou și 
Ormidia, patru localități pe care 
Anglia intenționează să le in
cludă în așa numita „zonă de 
suveranitate" engleză din Cipru, 
au participat la o adunare de 

protest la Xylophagou. După a- 
dunare participanții au organi
zat o demonstrație pe străzile 
orașului purtînd lozinci ca „Vrem 
să rămînem în afara L-..-’.-. 
morții!“ și „Avem 
tractoare, nu de 
„Pîine, nu bombe !"

Demonstranții au 
trimită o telegramă 
subsecretarului de 
nisterul Coloniilor, Julian Amery, 
care se află în Cipru, unde duce 
tratative cu conducătorii ciprioți 
cu scopul de a-i convinge să ac
cepte cererile Angliei.

bazelor 
nevoie de 
tancuri!“,

hotărît să 
de protest 

stat la Mi-

trans-
? portată conform H.C.M. nr. 81/1960, ceea ce reprezintă o iefti- 
3 nire cu aproximativ 26 la sută față de tarifele anterioare.
, Cei interesați se vor adresa: la Lupeni la telefon inter
> urban 53; la Petroșani la telefon interurban 121; la Hațeg 
j la telefon interurban 26, indicînd adresa exactă de unde ur- 
J mează a fi ridicată marfa și modul de plată.

Folosiți cu încredere sistemul de transport-coletărie care
> este în avantajul dvs.!
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 
PETROȘANI 

prezintă : 
sîmbătă 13 februarie 

1960 

injiH-TE mte 
poem feeric în 5 acte 

de Victor Eftimiu
Regia artistică : 

Ion Petrovici
Scenografia : Al. Olian

duminică 14 februarie 
1960 

IIBPEMI BE POLITIE 
piesă în 3 acte 

de J.B. Priestley
Regia artistică 

și scenografia : 
Horea Popescu

Pentru dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării sovieto-italiene

K. E. Voroșilov, G. Gronchi
(Agerpres)

Cuvîntările lui
MOSGOVA 10 

TASS anunță:
Kliment Voroșilov, președinte

le Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., salutînd la recepția 
care a avut loc la 9 februarie 
pe președintele Republicii Italia, 
a spus: Vizita dv. în U.R.S.S. 
are o mare importanță și va ju
ca fără îndoială un rol pozitiv 
în îmbunătățirea continuă a re
lațiilor dintre țările noastre.

Apreciem cum se cuvine dorin
ța dv. de a găsi căile unei rezol
vări raționale a problemelor in
ternaționale și considerăm că U- 
niunea Sovietică și Italia pot să 
colaboreze cu succes nu numai 
în domeniul dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre, 
ci și în asigurarea păcii genera
le.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
Giovanni Gronchi a spus că pla
nul septenal sovietic contribuie 
la apropierea între popoare. Du
pă scurta mea vizită în U.R.S.S. 
a spus Gronchi, plec cu convin
gerea că popoarele sovietic. și 
italian sînt animate de aceeași 
dorință profundă de pace. Aceas
ta constituie principala premisă 
și un bun augur pentru adîncirea 
continuă a relațiilor dintre noi, 
cu atît mai mult cu cît la baza 
acestor relații a fost pus princi
piul neamestecului în treburile 
interne.

Noi, italienii, a spus Giovanni 
Gronchi, avem o poziție favora-

și N. S. Hrușciov la recepția din 9 februarie
bilă față de orice formă de de
zarmare cu condiția ca ea să o- 
fere toate mijloacele și garanțiile 
necesare, să fie o dezarmare a- 
devărată.

Urez ca vizita mea, datorită 
schimbului de păreri pe care l-am 
avut zilele acestea, să contribuie 
nu numai la îmbunătățirea rela
țiilor italo-sovietice, ci și la o 
mai mare înțelegere între toate 
națiunile, a declarat Gronchi.

N. S. Hrușciov care a luat a- 
poi cuvîntul a subliniat că între 
Uniunea Sovietică și Italia nu 
există astăzi divergențe 
să le împiedice să 
ții de prietenie.

Noi, a spus N. 
am avut un schimb 
cut și folositor cu 
Gronchi. Mi-am format impresia 
că președintele Italiei este rea
list și adept al reglementării paș
nice a problemelor internaționa
le.

N. S. Hrușciov a relevat că 
în ultima perioadă între Uniu
nea Sovietică și Italia s-au îm
bunătățit relațiile economice. El 
a subliniat că nivelul dezvoltări» 
comerțului la care s-a ajuns în
tre cele două țări nu constituie 
6 limită.

Popoarele tuturor țărilor, in
clusiv poporul italian, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu au altă cale 
decît calea păcii și a coexisten
ței pașnice, întrucît cealaltă cale 
duce la nebunia războiului cu ar-

care
dezvolte rela-

S. Hrușciov. 
de păreri plă- 

președintele

ma rachetă și arma nucleară. Ia
tă de ce, a subliniat el, guver 
nele noastre trebuie să dea do
vadă de înțelepciune și să nu 
exagereze divergențele, ci să tin
dă la o apropiere, să caute solu
ții reciproc acceptabile.

N. S. Hrușciov a remarcat că 
Uniunea Sovietică și Italia au o 
bază comună pentru a colabora 
în problemele internaționale. El 
a arătat că Constituția Republi
cii Italia proclamă renunțarea 
Italiei la război ca instrument 
prin care se atentează la liberta
tea altor popoare și ca mijloc de 
rezolvare a problemelor interna
ționale. In ce privește Uniunea 
Sovietică, a remarcat N. S. Hruș
ciov, la baza politicii ei externe 
se află principiul leninist al co
existenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite.

Poporul sovietic, a spus N. S. 
Hrușciov, nutrește sentimente de 
simpatie și prietenie față de po
porul italian și îi dorește în mod 
sincer binele.

In Italia cresc măslini care sînt 
semnul păcii. La noi viața pașni
că este deseori simbolizată pe 
întinsurile patriei de mesteacănul 
alb. Datoria noastră, a spus N. 
S. Hrușciov, este de a face ca 
sub mesteceni, măslini, la fel 
ca și sub palmieri și arțari, pre
tutindeni pe glob oamenii să tră
iască în pace, fără să cunoască 
grozăviile războiului.

I
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T.A.P.L. Petroșani
Organizează în seara 

zilei de 13 februarie a.c.

„NOPȚI DE 
CARNAVAL* 

la restaurantele : 
Petrila

Cina-Lupenl 
Cărbunele-Lonea 

Minerul-Petroșano 
Rețineți iocuri din timp

ANUNȚ
I.R.T.A. — autobaza Pe

troșani aduce la cunoștință 
întreprinderilor, instituțiilor 
și tuturor cetățenilor că în
cepînd cu data de 1 februa
rie 1960 potrivit H.C.M. nr. 
81 din 28 ianuarie 1960 
țurîle la transportul 
marfă cu autocamioane 
redus cu 26 la sută.

Autobaza Petroșani sat 
face cu promptitudine toane 
cererile de transporturi.

p re
de 

s-au

PROGRAM DE RABW
12 februarie

PROGRAMUL 1. 6.45 Salut
voios de pionier, 7.15 Cîntece 
studențești, 8,00 Din presa de 
astăzi, 10,10 Anul Chopin. Dan
sul popular în creația compozi
torului, 11,03 Teatru la micro
fon : „Salata". Scenariu radio
fonic de Petru Dumitriu, 13,05 
Concert simfonic, 14,30 Cîntă 
orchestra de estradă a Radiodi
fuziunii sovietice, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 16,45 „Cîntecul săp- 
tămînii" : „Ceferistul" de Gheor- 
ghe Bazavan, 17,45 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură. 18,35 Melodii de compozi
tori din țări prietene, 19,20 Curs , 
de inițiere muzicală : Concert 
ghicitoare (X), 21,15 Ii mulțu
mesc partidului. PROGRA
MUL II: 15,00 Muzică din
operetele lui Lehar, 15,40 Cîn
tece despre mineri și oțelari, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,35 
Cîntece marinărești, 17,50 In 
pas cu știința : „Materiale noi 
în tehnica reactorilor nucleari", 
18.30 „Răsună cîntecul nostru", 
emisiune de cîntece pionierești, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,40 Muzică ușoară de 
Radu Șerban și Gelu Solomo- 
nescu, 21,45 Album artistic.

Radiojurnale și 
știri : Programul 
6,00; 7,00; 11,00; 
17,00, 19,00, 20.00, 
Programul II —
18,00, 19,30, 21,00, 23,00.

buletine
1 — 1 
13,00; 1
22,00, 2 

14,00: 1


