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In slujba sănătății 
oamenilor

Pentru a asigura o a- 
sistență medicală de înal
tă calitate și o accesibi
litate cit mai largă a 
populației la ea, rețeaua 
sanitară din Valea Jiului 
a cunoscut în anii de de-

c
Lu- 
mic
me
di

diții mai bune de Spita
lizare, s-au procurat co
voare, fotolii și canapele 
Jin lemn și material plas
tic, covoare de vinilin ■ 
etc.

Avînd o bogată baza 
materială la dispoziție, 
îtnbogățindu-și zi de zi1 
cunoștințele, însușindu-și 
tehnica și metodele- noi, 
medicii spitalului Lupeni 
obțin succese din ce în ce 
mai mari în lupta contra 
bolilor. Avînd în față 
medicina sovietică, cea 
mai înaintată, colectivul 
nostru și-a însușit tehnici 
și metode noi de muncă. 
Astfel, la secția de chi
rurgie, se aplică frecvent 
procedeul operator după 
Chindrarovschi și os- 
teosinteîa după Spîrjanzi, 
novocoinizarea după Vi- 
șinevschi. In toate 
secțiile spitalului se apli
că cu succes metoda ner- 
vi|tă a marelui Pavlov. ; 
Metoda de determinare a 
zahărului în sînge ca și 
determinarea bilirubine- 
miei au îmbogățit arsena
lul de analize de labora
tor.

Toate acestea fac ca 
activitatea medicilor din 
Lupeni, pusă în slujba 
sănătății oamenilor, să 
capete o tehnicizare mai 
accentuată, așa după cum 
o cere știința medicală 
modernă.
Dr. ALDICA NICOLAE 

directorul Policlinicii 
Lupeni

mocrație populară 
mare dezvoltare. La 
peni, de la un spital 
cu 80 paturi, cu 5 
dici și 12 surori și
cianți sanitari, s-a ajuns 
azi la un puternic spital 
cu 345 de paturi, cu 40 
med'ti și 160 cadre me
dii. Un numeros instru
mentar și o bogată apa
ratură medicală * permite 
azi liftedicilor din Lupeni 
să^ipte cu succes împo
triva bolilor.

Numai în ultimul an, 
spitalul a fost? înzestrat 
cu 3 aparate noi Ront- 
gen, un aparat Rontgen ; 
portativ, aparate de najf 
coză cu circuit semi-în- 
chis, cistoscop aparat de 
metabolism bazai. Labo
ratorul clinic al spitalu
lui a fost înzestrat cu noi 
microscoape mono și bi- 
noculare, frigider, foto- 
colorimetre, punte Kol- 
raush pentru măsurarea 
electroloților din plasmă 
etc., crescînd prin, aceasta 
calitatea și cantitatea a* 
fializelor de laborator.

• Pe lingă aceste apara
te,. s-a mai primit un 
mu itros instrumentar a 
cărui valoare se ridică la 
peste 150.000 - lei.
: Pentru a se crea con*

c
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Rotoare electrice rebobinate 
cu mijloace proprii

■e

La inițiativa comuniș
tilor din sectorul de 
transport al minei Ani - 
noasa, muncitorii de la 
atelierul de întreținere și 
reparații ,au luat hotărî- 
rea să rebobineze singuri 
rotoarele electrice de la 
locomotivele cu acumu
latori și cu trolei. In a- 
cest scop, în cadrul sec
torului a fost amenajat 
voluntar un mic atelier 
electric. Folosind în mare 
parte materiale recuperate 
tovarășii Vinga Traian.

Nireșteanu Elena și Ho
țea Maria au reușit să 
rebobineze un număr de 
15 rotoare. Acest lucru 
a adus minei o econo
mie de peste 20.000 lei.

In prezent colectivul de 
lăcătuși și electricieni din 
cadrul atelierului de re
parații lucrează la recon- 
diționarea unui mare nu
măr de elemenți feroni- 
chel pentru locomotivele 
cu acumulatori.

I. POP 
corespondent

Cuceritorii
! A fi miner la investiții înseam- 
, nă a fi deschizător de drumuri 
І subpământene spre noi bogății ale 
I subsolului, un pionier al adîncu- 
î rilor. lată de ce simte Boteanu 
\Nicolae, cînd vine vorba despre 
I meseria lui, că inima îi este cu - 
! prinsă de o căldură fără seamăn, 
j iar în ochi îi scînteiază bucuria 
I demnității de mi-
I ner.
I Această bucurie 
I Boteanu Nico-
• lae a simțit-o de
[ multe ori, dar * *
I mai ales cu vreo 
j doi ani în urmă.

I
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Zilele frumoase ale tcamnei sini folosite 
plin pe șantierul celor 5 blocuri din strada С. 1. 
Parhon — Petroșani. Angajamentul constructorilor 
de aici este să termine pînă la sfîrșitul anului 
100 apartamente. Au fost ridicate’ deja trei blocuri, 
iar acum se înalță zidurile la al 4-lea.

IN CLIȘEU : Zidarul Negrulescu llie, unul din 
constructorii fruntași ai șantierului, în timpul lu
crului.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 20 octombrie' a Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S., 
primul vorbitor a fost BALIȘ 
OVEZOV, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Turcmeniia. In con
tinuarea discuțiilor pe marginea 
rapoartelor prezentate au luat 
cuvîntul ANASTAS MI KOI AN, 
IVAN KEBIN, prim-secretar al

C.C.
TER
al C.C. al Partidului
Unit din Germania. PALMIRO 
TOGLIAÎTI, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, 
IANOȘ RADAR, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

al P.C. dm Estonia, VAL- 
ULBRICHT, prim-seeretar 

Socialist

Ședința din dimineața zilei de sîmbătă
muncitoare internaționale. El a 
declarat în legătură cu aceasta că 
concluzia P.C.U.S. cu privire la 
posibilitatea pteîntîmpinării războ
iului fa epoca actuală însuflețește 
popoarele în lupta lor pentru pa
ce.

A luat apoi cuvîntul ALEXAN- 
DR GHITALOV, șeful unei bri
găzi de tractoriști din colhozul 
ucrainian „Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S.**.

După cum a arătat Ghitaloy, 
colhozul în care lucrează el în
cheie cu succes cel Зе-al 3-lea an 
al septenalului. Membrii artelului 
și-au îndeplinit angajamentele 
luate în cinstea Congresului 
XXII-lea al partidului : s-au 
coltat de pe fiecare hectar 
27j5 chintale de cereale (fără 
rumb) și s-au obținut numeroase 
alte produse.

Sîntem ferm convinși — a de
clarat în încheiere Aleksandr Ghi- 
talov — că mărețul Program al 
construirii comunismului în țara 
noastră va fi îndeplinit.

MIHAIL SUSLOV, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care a luat cu
vîntul la dezbateri, a declarat că

C.C.S. din

Mineri sovietici în vizită 
prin Valea Jiului

MOSCOVA 21 (Agerpres) 
TASS transmite :

Lucrările Congresului al XXII-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice au continuat la 21 oc
tombrie cu dezbateri pe marginea 
Raportului de activitate al C.C. al 
P.C.U.S., Raportul cu privire la 
proiectul de Program al P.C.U.S. 
și Raportului de activitate al Co
misiei centrale de revizie.

Primul vorbitor în ședința de 
dimineață a fost VIKTOR GRI- 
ȘIN, președintele 
U.R.S.S.

Viktor Grișin a comunicat că 
la întrecerea pentru munca comu
nistă în întreprinderile Uniunii So
vietice participă peste 20 de mili
oane de oameni. 800 de întreprin
deri au și fost distinse cu titlul 
de onoare de colective ale muncii 
comuniste. Peste trei milioane de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
devenit fruntași ai muncii comu
niste.

Viktor Grișin a vorbit apoi 
despre , legăturile internaționale ale 
sindicatelor sovietice. Problema a- 
sigurării păcii — este principala 
problemă care stă în fața clasei

al 
re
cite f 
po-

Timp de două zile, c 
delegație a 
din 1 regiunea 
(U.R.S.S.) care 
zitează țara în 
Lunii prieteniei 
sovietice au făcut o vi - 
zită minerilor din Valea 
Jiului. Din delegație fac 
parte, mineri, ingineri și 
tehnicieni de la exploa
tările miniere din Don
bas.

Vineri după-amiază, 
oaspeții sovietici au făcut 
o vizită la Combinatul 
carbonifer Valea Jiului 
unde s-au întîlnit cu 
gineri, tehnicieni și 
dre de conducere 
aici.

In aceeași zi 
oaspeții au vi
zitat Institutul 
de mine Petro
șani unde au
fost primiți cu
bucurie de către 
cadrele didactice 
și studenți. 
peții au 
tat 
curs

minerilor 
Donbas 

ne vi- 
cadrul 

romîno-

fa
ca
de

boratoarele institutului 
interesîndu-se îndeaproa
pe de condițiile 
diu și de viață

. denților.
Continuîndu-și 

in Valea 
.sovietici, 
grupe, au 
dimineața 
niere din Lupeni, Aninoa - 
sa și Petrila.

Sîmbătă după-amiază 
delegația minerilor din 
Donbas a vizitat’ orașul 
Petroșani, iar azi de di
mineață au plecat cu au
tocarul O.N.T. spre o- 
rașul Hunedoara unde 
vor vizita Combinatul' si
derurgic.

vizita 
mineriiJiului, 

împărțiți . pe 
vizitat sîmbătă 
explotările mi*

Un grup de proiectanți de avioane la cel de-al XXII-țea Con
gres al P.C.U.S. (de Ia stingă la 
manski, S. Iliușirt și V. Cernușov.

dreapta) A. Iakovlev, S. Tu-

ț

De pe acum asigurăm 
producția anului viitor

sălile
Și

O^s- 
vizi- 

de 
la-
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adîncurilor
8 

tunci cu ani înainte. Parcă pere-. 8 
tele din față dispăruse și i se în- 8 
fățișa înaintea ochilor o galerie cu 8 
bolțile luminate sub care minerii 
pășeau solemn spre depărtările 
întunecate ale adincului,. formînd 
un șuvoi de umbre și de luminițe 
sclipitoare. Aerul sub bolțile de 
beton începu să vibreze, iar dins- 8

8 
8

.
O

8 
I n

---------- ---------- 3 
pre depărtări se 8 

ф rostogolea spre g 
puț cu uruit me~ 8 
talie un șir de va- R

W gonete. umplute cu 8 
Л Л4 *>**“• bulgări . de căr- I 

UMD/ьЛ bune strălucitor. 8 
„De aici dinfun- 8
dul pămîntului va o
ieși lumina" își 8

Zise el satisfăcut. Dar fu între- g
rupt din visare. 8

—- Deci, asta-i direcția, tova- g 
rășe Boteanu — i-a arătat încă- 8 
odată topdgraful, ridicînd farul » 
lămpii, electrice spre peretele din 8 
față. Și el, tregit la realitate,. în- $

8 Atunci se afla în 
g fundul unui puț 
8 adîncit pînă la un 
g nou orizont — orizontul XIV — 
8 la 500 de metri sub pămînt. A-
8 tunci orizontul avea o întindere de 
в cițiva metri pătrați — fundul 
x puțului. Din dreapta și din slin- 
o ga, din față sau. din spate îl tn- 
8 conjurau pereții duri și tăcuți de 
g piatră sub apăsarea grea a stînci- 
8 lor
8 Stînd în fața acestor pereți gîn- 
§ durile lui Boteanu au zburat a~

xoc 00000000000000000X10000000000000000000'
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Uzina 
produce 
necesare 
țărilor 
din Valea Jiului 
lemente de armare metalică, pie
se de schimb și efectuează repa
rații' capitale la diferite utilaje.

In cele 9 luni care au trecut 
. din acest an, . colectivul uzinei 

noastre' a obținut realizări re
marcabile în - producție; Planul 
producției globale a fost înde
plinit în proporție de 110,52 la 

• sută, producția marfă de 110,98 
la sută, iar productivitatea mun
cii planificată a fost depășită 
cu 10,65 la sută. Prin reduce
rea prețului de cost la întreaga 
producție marfă cu 6,99 lă sută 
am realizat economii de aproxi
mativ 2.700.000 lei. Aceste re
zultate .dobînd'ite pînă în luna 
set'-mbrie inclusiv sînt o ga
ranție sigură a- realizării în . bu
ne condițiuni a producției anu
lui viitor.

Ținînd cont că la anumite sor
timente planul va crește" cu mult 
anul viiior față de acest k an, au 
fost luate o seamă de măsuri 
menite să asigure prodiucția a- 
nului viitor. La utilaje miniere, 
de exemplu, planul va fi "mai 
mare cu 17 la sută, iăr la piese 
de schimb cu 13 la sută. In a- 

. cest sens, pentru asigurarea flu
xului tehnologic, la- începutul a- 
nului viitor va intra -în funcțiu
ne noul atelier de reparat uti
laje miniere. Se va i" epata ac-

noastră 
utilaje 

exploa- 
miniere

Și.

FARKAȘ EMERIC 
șeful U.R.U.M, Petroșani

din țară, e-

tuala hală a tur
nătoriei. Vor fi 
dotate cu utilaje 
noi și moderne 

secția mecanică și turnătorie
Un accent dfeosebit se va pu

ne pe extinderea noilor proce
dee tehnice, care în acest ân. au 
fost experimentate în diferite 
secții ale uzinei. Așa. de exem
plu, se va generaliza. la secția 
turnătorie turnarea în coji de 
bachelită. Se va extinde turna
rea unor repere noi în forme cu 
silicat de siliciu. La secția con
strucții metalice se . va extinde 
matrițarea pieselor. De asemeni, 
la secția construcții metalice se 
va introduce sudarea automată.

In secția construcții metalice 
ne .vom profila producția de 
stîlpi metalici pentru a produce 
stîlpi metalici tabulari, care vor 
fi mai rezistenți și cu mult mai 
ușori față de stîlpii actuali. 
Pentru prima dată, anul viitor 
uzina noastră va confecționa 
perforatoare pneumatice rotative. 
Proiectele pentru aceste perfora
toare au. fost întocmite de către 
specialiștii uzinei noastre. De a- 
semenea. se vor' introduce în fa
bricație instalații de împins ^va- 
gonete și 
bandă.

In general 
nile care
U R.U.M.P. pentru anul viitor, in 
raport cu acestea au și fost lua-

al XXII-lea Congres al partidului 
va intra în istorie ca un măreț 
eveniment. P.C.U.S. — a spus el 
— s-a prezentat la acest Congres 
și mai puternic, fiind și mai a* 
propiat și mai scump 
sovietic, 
mitetului 
minentul 
ciov.

După

poporului 
strîns unit în jurul" Go- 
Central în frunte cu e- 
leriinist, Nikita Hruș-

cum a relevat Suslov, în 
primii ani care au urmatCongrc 
sului al XX-lca, partidul: a dus 
o luptă principială împotriva opo
ziției . înverșunate ?â grupului anti
partinic care a încercat să" abată 
partidul de pe calea leninistă, să-I 
reîntoarcă ; la vremurile ■ cultului 
personalității. In politica externă, 
grupul antipartinic, mai cu seamă 

• Molotov, s-a opus prin’ tbate mij
loacele transpunerii în viață a li"

(Continuare în pag. 4-a)
------------------ ©--------------------

reîncărcătoare cu

cunoaștem sarci- 
теѵіп colectivului

(Continuare în pag. 2-a)
* r

INOVAȚIE
Nu de mult, comisia pentru 

inovații și raționalizări de la 
mina Uricani a aprobat o nouă 
inovație concepută- și realizată 

• de electricianul Stoiculescu Con- 
. stantin de la sectorul V....Este 

vorba de un dispozitiv de pro
tecție pentru redresoarele de' mi
nă cu curent continuu. înainte, 
în cazul decuplării neprevăzute 
a curentului, redresoarele erau 
supuse linor șocuri care le de
fectau. Prin introducerea noului 
dispozitiv acest neajuns a fost 

' înlăturat. Calculele făcute arată* 
că prin introducerea'dispozitivu
lui de fprotecție sr realizează, a-- 
nual a economie .de. cel puțin 
lO.’OOO lei. Inovatorii!'. a fost) e- 
vidențiat și recompensat.

I



STEAGUL ROȘU1

FUNERALIILE LUI MIHAIL SADOVEANU
Sîmbătă, 21’ octombrie, cetă

țenii Capitalei au condus pe ul
timul său drum pe marele nos
tru scriitor Mfhail Sadoveanu.

Incepînd de dimineață, într-un 
șuvoi nesfîrșitj mii de bucureș- 
teni au continuat să treacă prin 
fata catafalcului așezat în holul 
Ateneului R. P. Romîne, aducând 
ultimul lor salut strălucitului 
om de cultură și cetățean de 
seamă al patriei noastre.

Răsună grav acordurile mar
șurilor funebre. La catafalc fac 
de gardă' membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, academi

Mitingul de doliu din piața 
Palatului R. P. Romine

Încep,e mitingul de doliu. Sînt 
prezenți conducători ai partidu
lui și ai statului nostru, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor de masă, acade
micieni și alți oameni de știin
ță, artă și cultură, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din marile 
întreprinderi bucureștene, mem 
brii familiei defunctului.
. In larga piață a Palatului 
R. P. Romîne, pe străzile înve
cinate clădirii Ateneului o mul
țime tăcută de admiratori ai ce
lui mai mare artist al prozei ro7 
mîneșfi au luat parte cu pietate 
la desfășurarea mitingului de 
doliu

In fata Ateneului o companie 
de onoare cu drapel îndoliat pre
zintă onorul.

Luînd cuvîntul. tovarășul Ște
fan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al "C.G. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a spus:

Cu profundă durere ne des
părțim astăzi de marele scrii
tor al poporului romîn — Mi- 

,h,0il;- Sadoveanu — .creator, at 
unei vaste” și nepieritoare opere 
literare, strălucit cărturar, pa
triot, înflăcărat, exemplu de ar
tist cetățean.

Opera sa literară, izvorîtă 
dintr-o adîncă cunoaștere a vie
ții, reflectă, într-o formă de 
înaltă măiestrie artistică, sufe
rințele și frămîntărjle maselor 
populare, năzuințele lor эрге li
bertate și progres social.

Neîntrecut cîntăreț al frumu
seților țării, maestru .al limbii 
literare, Mihail Sadoveanu a 
găsit drumul spre sufletul po
porului, care i-a îndrăgit opera, 
pentru că în ea răsunau deopo
trivă durerile ca si năzuințele 
spre o viață mai bună și mai 
dreaptă.

I-a fost dată lui Mihail Sa
doveanu marea fericire de a trăi 
— în zilele de după eliberarea 
patriei — epopeea luptei maselor 
largi populare pentru construi
rea societății noi, socialiste.

Iubind poporul, simțind ală
turi de el ritmul înoitor al vie
ții pe care acesta și-o făurea, 
crezînd d*in tpată inima — așa 
cum mărturisea el însuși: „în
tr-o literatură care face pe om 

> mai eroic, mal generos, mai fe
ricit", Mihail Sadoveanu șl-a 
încununat opera cu o seamă de 
creații, care se numără printre 
cele mai reprezentative ale noiî 
noastre literaturi realist-socîa- 
liste.

Marele scriitor a fost în ace
lași timp un însuflețit militant 
pe tărîm obștesc și în viața de 
stat, un neobosit luptător pen
tru cauza păcii, a socialismului 
și prieteniei între popoare.

Pentru întreaga sa activitate 
de strălucit creator în domeniul 
literilor, de patriot luminat șl 
democrat convins, poporul l-a 
înconjurat cu respect și dragos
te, alegîndu-1 în funcții de mari 
răspunderi, în statul nostru de
mocrat-popular, în organizațiile 
obștești.

Prețuindu-i bogata. activitate 
artistică și cetățenească, Parti- 

< dul Muncitoresc Romîn și Con
ducerea de stat l-au distins cu 
ordine și medalii: i-au acordat 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste. 

cieni și alți оадаепі de știință, 
artă și cultură, muncitori, stu- 
denți, elevi.

Se schimbă ultima gardă. 
Catafalcul este străjuit de to
varășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă. Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu. Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea.

La ora 11, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Mihail Sado
veanu, purtat pe umeri de aca
demicieni, și alte personalități 
dte frunte ale vieții culturale și 
științifice, este scos din holul 
îndoliat ăl Ateneului R. P. Ro
mîne și așezat pe carul mortuar

Tradusă în zeci de limbi, răs- 
pîndită în milioane de exempla
re, opera s,a pătrunsă de uri cald 
umanism, a găsit un larg ecou 
în inimile popoarelor din mul
te țări ale lumii.

Susținînd și făcînd larg cu
noscută politica externă de pace 
și coexistență pașnică a Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului țării, Mihail Sado
veanu a participat neobosit la 
activitatea Consiliului Mondial 
al Păcii. El a fost, dte asemenea, 
membru în Comitetul pentru de
cernarea premiilor internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii în. 
tre popoare".

Ca semn al prețuirii operei 
sale literare și a activității sale 
nobile în mișcarea internațională 
pentru pace, i s-au acordat Medalia 
de Aur a Consiliului Mondial 
al Păcii și Premiul Internațio
nal Lenin „Pentru întărirea pă
cii între popoare".

in marile lupte desfășurate de 
masele populare, sub conduce
rea partidului, pentru instaura
rea regimului democrat-popular 
și construirea socialismului, Mi
hail Sadoveanu a fost prezent 
cu scrisul, cuvîntul. cu fapta sa.

In -urmă cu 10 ani. cînd parti
dul sărbătorea trei decenii de la 
întemeierea lui, Mihail Sadoveanu 
spunea: „Un urmaș al genera
țiilor suferinței adluce omagiul 
său de recunoștință oștenilor în
drăzneți ai Revoluției comuniș
tilor cari au început, acum 30 
ani, opera lor de bine și Partî- 
dtilui Muncitoresc Romîn care 
săvîrșește fapta cea mare, de 
pace și iubire"

In numele Comitetului Cen
tral al Dartidului Muncitoresc 
Romîn. al Consiliului de Stat șl 
al guvernului Republicii Popu
lare Romîne, aduc un ultim sa
lut lui Mihail Sadoveanu, ma
rele scriitor, fiu devotat al po
porului romîn.

Neștearsă va rămîne în inimi
le noastre, amintirea sa lumi
noasă.

Adio, scum tovarăș și prie
ten I

A vorbit apoi acad. Afanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne. Unul dintre cei

—
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MAESTRULUI
Omagiu lui Sadoveanu

O leacă ostenit te-așezi pe trunchi
De fulgere tăiat într-o furtună,
Pe ape, înserarea, în genunchi 
Văpăile pierdute le adună ...

Cu plîns de stele ierburi se aprind 
Și-i rouă pin' și-n ochii lui Răcoare,
Și crengile plecate te cu prind —
Cu foșnet lung să soar bă-n seve, soare.» 1

multe

asculte

Să te-obosesc n-aș vrea cu vorbe 
In liniștea în care te-nf ășori... 
Acum nu știu de-or vr ea să mă 
Cu drag culese, midie comori...

Aș vrea, lingă neîntorsul
" Să-mi mai surizi, ales 

Pe-nzăpezirea clipei de
O trecere de troică scăpărată...

TRAIAN MULLER
I ~s 

mai mari scriitori contemporani 
ai literaturii universale — a 
spus el — cetățean de seamă al 
patriei noastre, ne-a părăsit, 
dar el ne-a lăsat moștenire o 
operă vastă, în care înalta mă
iestrie artistică dă un relief ex
cepțional sentimentelor de dra
goste pentru cei obidiți în tre
cut, pentru cei ce astăzi sînt zi
ditorii societății socialiste. Ma
estrul Mihail Sadoveanu a ple
cat, dar prin opera sa ei este 
prezent printre noi și va conti
nua să fie prezent în memoria 
și simțirea generațiilor ce vor 
urma, fiindcă, în imagini strălu
citoare, într-o limbă inegalată, 
el a exprimat fondul de senti
mente, de Idei asupra lumii și 
de năzuință spre o viață mal 
bună a poporului nostru.

Membru fondator al Acade
miei Republicii Populare Romî
ne și vreme îndelungată vicepre
ședinte al acesteia, Mihail Sa
doveanu a adus o contribuție 
importantă la închegarea acestui 
înalt for de. știință și cultură, 
la crearea spiritului nou care 
animă cercetarea științifică in
disolubil legată de procesul 
construirii socialismului. Acade
mia R. P. Romîne se înclină cu 
profund respect în fața memo
riei lui Mihail Sadoveanu^ mare 
scriitor, luptător neobosit pen
tru progres și pace; ea resimte 
mîndrra legitimă de a fi fost 
ilustrată de geniul lui.

Ministrul Invățămîntului și 
Culturii, Ilie Murgulescu, a vor
bit apoi dfespre personalitatea 
multilaterală a lui Mihail Sado
veanu, una din prezențele cultu
rale cele mai vii ale timpului 
nostru. Operele sale — a spus 
printre altele vorbitorul — au 
dezvoltat la generațiile tinere, 
timp de peste o jumătate de 
veac, gustul pentru cartea bună, 
interesul pentru istoria frămîn- 
tată a poporului nostru, prețui-, 
rea oamenilor munqii de pe o- 
goare și dragostea față de fru
musețile peisajului romînesc, 
limba baladelor și a cronicari
lor, graiul viu al poporului.

Mihail Sadoveanu a fost un 
educator al tineretului nu numai 
prin minunatele sale opere lite
rare. El a fost si un mult pre
țuit autor de manuăle școlare. 
Nu există bibliotecă ori librărie, 
nu există manuale de limbă ro- 
mînă în care pagini din opera 
literară a maestrului Mihail Sa
doveanu să nu ocupe un loc de 
seamă.

Luptător înfocat pentru progres 
și pace, Mihail Sadoveanu a mili
tat activ pentru nobila cauză a 
prieteniei dintre țara noastră și 
Matea Țară a Socialismului victo
rios —• Uniunea Sovietică.

Despre activitatea lui Mihail 
Sadoveanu ca militant de frunte al 
luptei pentru cauza păcii și prie
teniei între popoare a vorbit in 
continuare acad. Horia Hulubei 
vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii. în
treaga activitate a puternicei sale 
personalități — a spus el — ră
mîne o pildă veșnic vie pentru noi

I

I
I

I

vini și drum 
și bun, odată i 
acum 

și generațiile viitoare. Cu adîncă 
înțelegere a mersului istoriei, Mi
hail Sadoveanu și-a dat întotdea
una adeziunea Іа marile acțiuni 
și manifestări menite să bareze 
calea războiului, a militat neobo
sit perftru mobilizarea maselor largi 
în lupta pentru pace și înțelegere 
între popoare. Cuvîntările sale în
flăcărate în apărarea păcii, nu nu
mai că se încadrează în vasta sa 
operă literară, ci constituie totoda
tă pasionante chemări pentru rea 
lizarca celor mai nobile idealuri 
ale omenirii. Glasul maestrului li
teraturii romîne s-a ridicat Împo
triva cursei înarmărilor, împotriva 
provocărilor și agresiunilor impe
rialiste, a fost alături de forțele 
care militează pentru o lume fără 
arme, fără războaie, pentru de
zarmarea generală și totală.

înaltul Premiu Internațional Le 
nin „Pentru întărirea păcii intre 
popoare", care alături de Medalia 
de Aur a Consiliului Mondial al 
Păcii, i-au fost acordate, au cons
fințit importanta contribuție adusă 
de Mihail Sadoveanu în lupta pen
tru întărirea păcii între popoare.

Omagiul adus lui Mihail Sado
veanu de.către cei cărora le-a fost 
dascăl1 și coleg, și-a găsit expresie 
în cuvintele acad. Zaharia Stancu, 
secretar al Uniunii scriitorilor. De 
pe urma minții lui luminate, a su
fletului său neasemuit de bogat, ca 
însăși natura patriei sale pe care 
a cunoscut-o și iubit-o ca nimeni 
altul — a spus vorbitorul — de 
pe urma miinilor lui harnice, te
zaurul literaturii noastre s-a îm
bogățit cu peste 100 de scrieri de 
o neprețuită valoare.

Uriașa lui operă, epopee 
emoționantă și cronică a 
suferințelor poporului pînă 
în clipa eliberării sale, izvorăște 
masivă, monumentală din deplina 
cunoaștere a sufletului acestui po
por, din permanenta veghe a scrii
torului, cu inima lipită de inima 
poporului său,' cu urechea ațintită 
la cîntecele lui de dor și de nă
dejde. După eliberarea patriei 
noastre de sub jugul" fascist, înti
nerit cu tinerețea unanimă ce ne 
înconjoară, ascultînd chemarea 
partidului comuniștilor, la vîrsta 
patriarhilor și a gloriei, s-a înca
drat disciplinat în plutonul scriito
rilor combatanți, dînd el cel din
ții exemplu de îndrăzneală crea
toare pe drumul unei literaturi 
noi, înobilate de mărețe sarcini : 
construirea socialismului în țara 
noastră, apărarea păcii în lumea 
întreagă.

In numele, scriitorilor sovietici 
a luat cuvîntul scriitorul Serghei

De-a lungul străzilor străbătute 
de cortegiul funerar 
și la cimitirul Bellu

Mitingul de doliu a luat sfîr- 
șit. In sunetele marșului fune
bru, cortegiul funerar pornește, 
îndreptîndu-se spre cimitirul 
Bellu. In fruntea cortegiului 
este purtat un mare portret al 
maestrului Mihail Sadoveanu. 
Tineri muncitori și tinere 
în pitorești costume naționale de 
pe plaiurile pe care a știut atît 
de bine să le cînte în operele 
sale marele rapsod duceau co
roane de flori. Pe perne purpu
rii erau purtate ordinele și me
daliile cu care a fost distins cel 
dispărut. Carul mortuar pe care 
se află sicriul înconjurat de 
flori, pornește încet, urmat de 
membrii familiei defunctului, de 
prieteni apropiați. In urma ca
rului funebru se află tovarășul 
Ștefan Voitec. membri ai CC. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, fruntași ai vie
ții culturale. Trec ostașii compa
niei de onoare purțînd drapelul 
îndoliat.

De-a lungul străzilor pe care 
lc-a străbătut cortegiul funerar 

Mihalkov, secretar al Uniunii scri
itorilor din R.S.F.S. Rusă. El a 
spus : In aceste clipe de adîncă 
durere, scriitorii Uniunii Sovietice 
se înclină cu pietate în fața cor
pului neînsuflețit al scumpului lor 
prieten și confrate, care, plecat 
pentru totdeauna dintre noi, ne-a 
lăsat' în nenumărate volume ale 
operei sale minunate —- inima lui 
curată și sufletul lui drept.

Scriitorii Uniunii Sovietice m-au 
însărcinat sâ transmit poporului ro
mîn imensa lor recunoștință pen
tru faptul că a dăruit lumii pe 
Mihail Sadoveanu.

Durerea pe care o înasrcăm 
prin această grea pierdere —- a 
arătat în cuvîntul său strungarul 
Mihail Gavrilescu de la Atelierele 
Centrale I.T.B. — este cu attt mal 
mare, cu cît, prin încetarea din 
viață a lui Mihail Sadoveanu 
pierdem nu numai un scriitor de 
valoare universală ci și un mare 
patriot. Citind opera lui Sadovea
nu de pînă la eliberarea țării de 
sub jugul fascist, oamenii muncii 
din patria noastră simt dragostea 
nețărmurită a marelui scriitor pen
tru lumea celor exploatați ji- ura 
sa împotriva exploatatorilor.

In persoana lui Mihail Sado
veanu pierdem un militant de 
seamă pentru idealurile cele mai 
înaintate ale societății noastre.

Marelui scriitor dispărut, iu
bitor al țărănimii noastre mun
citoare, i-a adus de asemenea un 
ultifn omagiu colectivistul Nico- 
lae Nedea de la gospodăria' a- 
gricolă colectivă „Congresul al 
Ill-lea al P.M.R." din comuna 
Afumați. Prin scrierile sale și 
prin activitatea sa obștească — 
a' spus el. Mihail Sadoveanu a 
fost din -tinerețe alături de po
porul mungjtor. alături, de cei 
asupriți înțelegîndu-le suferințe
le, tmpărtășindu-le nădejdile și 
lupta.

Mihail Sadoveanu a văzut 
limpede că socialismul va aduce 
fericire și la orașe și la sate.
-Ln-mwneie tmerertului. studen

tul Aurel Ivan de la Facultatea 
de filologie a Universității ,tC. I. 
Parhon" a sdus : Cu nemărgi
nită durere conducem astăzi pe 
ultimul său drum pe veneratul 
maestru al literaturii romînești.

Scrierile maestrului ne-au fer
mecat anii copilăriei, ne-au fost 
călăuză în anii de școală, și la 
fiecare nouă lectură, ni se par 
mai pline de învățăminte și de 
înțelepciune. Imaginea lui Mi
hail Sadoveanu va rămîne veș. 
nic întipărită în inimile și sufle
tele noastre.

pînă la cimitirul Bellu. se aflau 
mii dfe cetățeni, veniți să-și ia 
ultimul rămas bun de la Mihail 
Sadoveanu.

La cimitirul Bellu. în fața 
criptei deschise, a vorbit scriito
rul V. Em. Galan : „11 știm pe 
Mihail Sadoveanu toți, cititori 
șl scriitori, a spus el. A fost — 
printre noi, scriitorii — maestru 
al tuturor și mare exemplu de 
urmat. Așa și rămîne — prin 
opera lui, prin tot ce ne-a dat, 
fiecăruia Opera lui Mihail Sa
doveanu e contopită de mult cu 
viața mare și veșnică a poporu- 
tui — care le duce cu sine peste 
veacuri. Scump maestru, nu te 
vom uita niciodată 1“

In acordurile solemne ale Im
nului de Stat al R P. Romîne, 
sicriul este coborît în cripta a- 
flată între mormintele lui Mi
hail Eminescu, Gh. Coșbuc șl 
Ion Luca Caragiale.

In semn de omagiu adus me
moriei celui dispărut se trag 
salve de arme.

Lespedea de marmură a mor. 
mîntului poartă inscripția : „Mi
hail Sadoveanu — 1880—1961**.

\
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La începutul anului 
de Invâtâmlnt politic II. t N

comu- 
tineretu- 

loc de

IOAN GHINEA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani

In munca de 
educare 
nistă a 
lui un
seamă îl ocupă învățămîntul po
litic U.T.M. ca formă organiza
tă de studiere de către masele 
de tineret a învățăturii marxist- 
leniniste, a politicii partidului, 
ca un mijloc important de mo
bilizare a tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor construcției socialiste.

. In acest an organizațiile 
U.T.M. din Valea Jiului, sub 
conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid au dovedit 
o preocupare sporită față de or
ganizarea învațămîntului politic. 
In întreprinderile și instituțiile 
Văii Jiului vor funcționa 211 
cercuri de învățămînt politic din 
care 121 cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M. în care tine
rii recent primiți în organizație 

• precum și cei ce doresc a face 
parte din rîndurile Uniunii Ti
neretului Muncitor au posibili
tatea de a-și însuși prevederile 
Statutului organizației noastre. 
De asemenea, au fost create 90 
cercuri ,,Să ne cunoaștem pa
tria socialistă" în cadrul cărora 
cursanții vor căpăta noi cunoș
tințe despre frumusețile și bogă
țiile patriei noastre, despre rea
lizările obținute sub conducerea 
partidului în făurirea vieții noi. 
Numai în aceste două forme de 
învățămînt politic au fost cu
prinși peste 7000 tineri. Totoda
tă în anul de învățămînt 1961 — 
1962 în învățămîntul de partid 
vor studia peste 1300 de tineri 
dintre cei mai buni utemiști, iar 
în învățămîntul de stat seral și 
fără scoaterea din producție 1700 
de tineri.

In organizațiile U.T.M, cu un 
număr mic de membri și acolo 
unde nu s-a organizat învăță
mîntul politic U.T.M. vor fi ex

• PUBLICITATE

Exploatarea minieră 
Uricani 

angajeaz*
2 SUDORI AUTOGENE 

ȘI ELECTRICI;
La 25 octombrie 1981, la 

sedliul exploatării se ține un 
concurs pentru ocuparea a 
două posturi de maiștri mi
neri.

Cererile însoțite de actele 
necesare te pot depune Xil. 
nte la sediul exploatării mi
niere Uricanl.

de învăță- 
în mare

puse cicluri de 
bonferințe. Aces
tor cicluri de 
conferințe li s-au

asigurat lectori din rîndul celor 
mai bune cadre didactice, mem
bri și candidați de partid.

Organizațiile de partid au a- 
vut o grijă deosebită față de în- 
vățămîntul U.T.M., asigurînd ca 
din cele 211 cercuri de învăță
mînt 181 să fie conduse de mem
bri și candidați de partid, iar 
restul de utemiști cu o vechime 
îndelungată în munca de pro
pagandă. Important este și făp
tui că marea majoritate' a pro
pagandiștilor au studii medii și 
superioare terminate.

In scopul pregătirii temeinice 
a propagandiștilor, Biroul Co
mitetului orășenesc U.T.M. a or
ganizat instruirea lor prin 
cursuri serale de 14 zile, con
sultații și seminarii.

Activitatea cercului 
mînt politic depinde
măsură de ajutorul pe care-1 a- 
cordă propagandistul cursanților. 
El trebuie să aibă o legătură 
permanentă . .
îndrume în studiu, să le explice 
cu răbdare problemele mai grele, 
să-i îndrume în alegerea mate
rialului bibliografic.

Diferit de anul trecut,_ în a- 
cest an cercul de învățămînt po
litic va avea 6 singură ședință 
pe lună. In prima parte ă ședin-z 
ței se va discuta în jurul pro-w 
blemelor care fac obiectul lec
ției anterioare, iar în cea de a 
doua parte va fi expusa lecția.

Activitatea cercurilor va înce
pe cu studierea Raportului pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de a 40-a, 
aniversare a partidului. mar
ginea acestui material se vor 
organiza cu cursanții consulta
ții și seminarii.

cu cursanții, să-i

-------------------- ©---------------------
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Cui îi servește
In orașul Lupeni există un 

ca^al. Starea lui frămîntă de 
njiilt timp locuitorii străzilor 
Filimon Sîrbu și Gheorghe Șin- 
cai. De trei ani se tărăgănează 
repararea și acoperirea acestui 
canal și tot de atîta timp, de 
fiecare dată cînd plouă, străzile 
amintite sînt inundate, iar după 
fiecare ploaie organele sfatului 
popular descind la fața locului, 
fac constatări, promisiuni și... 

'ătît.
Răspunzînd la articolul r _ 

blicat în „Steagul roșu" nr. 3709 
care critica starea în care se află 
acest canal, Sfatul popular al o- 
rașului Lupeni ne informeză că, 
cităm, „s-a întocmit documenta
ția tehnică privind curățirea ca
nalului pe porțiunea cuprinsă

tărăgănarea ?

pu-

între str. Filimon Sîrbu si ma
lul Jiului și acoperirea lui Cu 
traverse de lemn. Aceâstă docu
mentație urmează a fi depusă la 
I.C.O. Petroșani pentru contrac
tare. iar la data 'de 1 octombrie 
1961 va începe executarea lucră
rilor1*.

Care este însă realitatea ? La 
data de 18 octombrie a. c. cana
lul se prezenta tot așa ca și mai 
îrtainte. Și nici nu era cum să 
înceapă lucrările preconizate în- 
trucît I.C.O. încă n-a intrat în 
posesia documentației menționa
te. Ca atare lucrarea nu e încă 
contractată. '

Locuitorii celor două străzi, 
mereu inundate de apele cana
lului, vor să știe cui îi servește" 
tărăgănarea lucrărilor de repa
rare a acestui canal.

In cursul ultimelor șase luni, pe șantiere s-a executat un 
mare volum de tencuieli exte rioare: Ia Uricanl s-au tencuit 6 
blocuri, o școală, o cantină, un cămin munlctoresc; Ia Lupeni 
10 blocuri noi; la Vulcan 5 blocuri; la Petroșani 11 blocuri 
și alte construcții.

IN CLIȘEU: Blocul 1 din cartierul Viscoza-Lupeni ten
cuit săptămînlle trecute de echipele zidarilor Ghebedi losif 
și Vischi Iosif.

Cuceritorii adîncurilor
(Urmare din pagina l-a)’

fipse cu putere sfredelul în pere
tele enorm din față.

De atunci au trecut multe luni. 
Boteanu Nicolae și ortacii săi. 
luptîndu-se cu stâncile încleștate 
în strînsoarca munților, au înain
tat sute de metri.. In ajutorul lor 
au venit și alte brigăzi de mineri, 
trezind la viață această lume do- 
mmatâ de bezna adîncurilor. 
Aici la 500 de metri sub pămînt 
s-a format un adevătat labirint 
subteran. Galeria principală s-a 

■ extins prin mai multe ramificații 
Care formează căile de acces spre 
Viitoarele timpuri de bătălie cu 
st ratele de cărbuni. Multe din a- 
ceste lucrări sînt „opera" mine
rilor din brigada lui Boteanu Ni
colae. Li se fot spune operă pe 
drept cuvînt deoarece săparea ga
leriilor, fiecare metru de înaintare 
in fundul pdmintu'ui s-a făcut’'de 
oamenii din brigadă nu numai 
cu însuflețirea unor muncitori 
demni de menirea lor ci și cu 
migala unui artist.

Minerii din brigada lui Botea
nu pășesc în frunte nu 
cucerirea adîncurilor ci 
tălia pentru realizarea
puse de partid, în fața minerilor 
din sectorul de investiții : dezvol
tarea minei, asigurarea din timp 
a noilor fronturi de cărbune mi 
nerilor din abataje. De ani de zi
le, luna de lună, diagrama din 
dreptul numelui lui Boteanu Ni 
colae de pe graficul întrecerii so
cialiste se ridică mereu cu zeci de 
procente peste „100", indicînd de
pășirea ritmică și substanțială a 
planului, hărnicia ortacilor lui 
Boteanu. Dar în afara graficului 
de întrecere, la sectorul XI al 
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numai în 
și în bă- 
sarcirtilor
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întreținerea spațiului locativ 
a

Pentru buna întreținere și 
conservare a locuințelor vechi și 
noi statul alocă în fiecare an su
me importante. In acest an s-au 
alocat pentru întreținerea spații
lor locative din Valea Jiului 
8.860.000 lei, din care pînă în 
prezent s-au cheltuit 80 la sută. 
Avînd însă în vedere starea de 
degradare a unor clădiri vechi, 
s-au planificat în plus pentru 
repararea capitală a acestora 
încă 1.500.000 lei. din care s-au 
cheltuit în 9 luni 77 la sută. 
Pentru îmbunătățirea 
și mărirea spațiului 
și pentru dependințe 
cuta alte lucrări în 
peste 500.000 lei. Iată deci că 
peste 10 milioane lei sînt date 
de guvernul nostru pentru între
ținerea fondului de locuințe e- 
Xistent. fără să mai vorbim de 
suinele mari din care se constru
iesc sutele de apartamente noi 
în toate localitățile Văii Jiului.

I.L L. Petroșani, creată anume 
pentru întreținerea și repararea 
locuințelor, este în al doilea an 
de existentă. In urma experien
ței cîștigatfe, în 9 luni -din 1961

confortului 
locuibil cit 
se vor exe- 
valoare de

fiecărui cetățean 
s-a realizat o producție egală cu 
cea obținută în tot anul 1960.

în munca noastră de zi cri zi 
observăm însă și aspecte riedo- 
rlte. Unii oameni nu punosc sau 
sînt indolenți față de sarcinile 
ce le revin ca loCatri, deci ca 
beneficiari de drept ai spațiului 
locativ din avutul obștesc. De 
aceea munca depusă pentru bu
na întreținere și îngrijirea locu
ințelor de comitetul de femei, de 
comitetele de blocuri, pilda scă
rilor fruntașe sau a cartierelor 
fruntașe trebuie' dezvoltată con
tinuu, combătîndu-se 
unor locatari 
cauza lor, nu 
ză degradări, 
tor degradări 
locatari. Astfel, instalația sani
tară spartă în apartamentul 10 
din scara 3, blocul 15 Dimitrov, 
curge asupra locatarilor din e- 
tajul inferior. De asemenea, an
tenele ridicate pe acoperișuri, în 
urma spargerii coamei și țigle
lor sau a distrugerii izolației, 
provoacă pătrunderea apei ploi
lor în apartamentele altor loca
tari. Copii nesupravegheați sparg 
ferestre, zgîrie uși și pereți vop-

obligație

delăsările 
inconștienți. Din 
numai că se crea- 
dar în urmă aces- 
suferă și ceilalți

siți, cîinii ținuți în apartamente 
— pe lîngă miros urît —- prin 
lătratul lor tulbură liniștea ve
cinilor.

Nu fără însemnătate este în 
ivirea defecțiunilor și în este
tica lucrărilor, slaba calitate a 
materialelor folosite de T.R.C.H. 
și I.L.L. ca vopsele, tîmplării din 
lemn neuscat, baterii de perete, 
armături 'sanitare în 
trerupătOare și cutii 
electrice, plăcile de 
mos ale pereților 
și altele.

In munca noastră 
că multe de făcut. Va trebui să 
combatem delăsările și lipsa de 
răspundere în rîndurile muncito
rilor și tehnicienilor noștri, să 
ajungem la o cointeresare di
rectă a locatarilor în păstrarea 
în condițiuni optime a bunului 
obștesc — spațiul locativ. Fieca
re om conștient Va trebui să ne 
ajute în această direcție, spre a 
răsplăti eforturile depuse și gri
ja manifestată de partid și gu
vern fată de oamenii muncii din 
Valea Jiului.

J. HITTER
iftginef șef I.L.L. Petroșani ,

minei Petrila mai există un do
cument Care stă mărturie reali
zărilor brigăzii: cartea de recep
ție a lucrărilor de investiții. In 
această carte nu sîr.t grafice. In 
schimb, pentru fiecare lucrare re
cepționată se pun calificative. 
Pentru lucrările executate de bri
gada lui Boteanu, calificativele cu 
prinse în carte sînt aceleași : 
„foarte bine". Ceea ce arată că 
brigada lui Boteanu pune la ini
mă nu numai terminarea înainte 
de vreme a lucrărilor ci și cali
tatea acestora. Brigada execută in 
prezent cel mai important și tot
odată cel mai migălos complex de 
lucrări de la noul orizont : cosa 
pompelor, bazinele și canalul co
lector. Calitatea înseamnă la a- 
ceste lucrări respectarea strictă a 
indicațiilor topografice, a direcției, 
înclinației, a profilelor, executarea 
corectă a betonărilor pentru a asi- 

t; gura durabilitatea pe Zeci de ani 
a lucrărilor.

înainte de a prelua executarea 
casei pompelor și. a canalului co
lector, minerul Boteanu a avut o 
discuție amplă cu inginerul șef al 
sectorului. Acesta i-a explicat, cu 
harta așternută în față, importan
ța acestui complex și mai ales a 
executării lui corecte.

— Nu ne vom face de rușine 
— a fost hotărîrea unanimă a 
brigăzii- Această hotărîre a ani~ 

, mat zi de zi întreaga brigadă. Bo
teanu a fost prezent mereu unde 
s-au ivit greutăți. Rar treceau 
Zile ca el să nu apară de două 
ori, în unele zile chiar de trei 
ori la locul de muncă- Explica, 
îndruma, verifica după harta to
pografică exactitatea fiecărui me
tru înaintare. Gindurile lui Bo
teanu Nicolae și ale ortacilor săi 
Zboară de multe ori înainte. Nu 
este departe timpul tind orizon
tul pe care îl pregătesc ei in 
prezent va deveni orizontul de 
bază al minei, pe ale cărui ga- 
lefii vor porni spre Ziuă tnii de 
vagonete purtînd cu ele bogăția 
adîncurilor. La cucerirea acestor 
bogății contribuie și ei. Acest girtd 
le umple inima de bucurie, 
dă aripi spre noi izbînzl.

liiwMa 
ИШ9ІІ io stat „Jur 

PETROȘANI

ANGAJEAZA

— șef serviciu producție 

șef serviciu tehnic

— șef serviciu pian

— șef serviciu organizării 
muncii

— șef serviciu contabilitate

— economiști principali

“ revizori contabili

I
 — tehnicieni și maiștri 

brutari

Condiții de angajare, con
form dispozițiilor legale în 
vigoare (H.C.M. nr. ION) 
din 1860).

Alte informații, zilnic în- 
. tre orele 8—10 la sediul îre- 
I treprlnderii str. Clemenței nr. ; 
J 80, telefon 126.

le

Ѳ

general, în
de aparate 
beton apu- 
despărțitorl

mai sînt în-

De pe acera ailpirim 
ргниііа anulat viitor

(Urmare din pagina l-a)

măsuri. Desigur că atunci 
discuția 

plan pen- 
naște noi 

conducere»

te 
dnd se vor pune în 
muncitorilor cifrele de 
tru anul 1962 
propuneri, de 
uzinei va ține 
ra în care ele 
aduc un aport substanțial în 
realizarea sarcinilor de plan, vor 
fi incluse în planul nostru pen
tru anul viitor.

Sîntem convinși că sub Îndru
marea comitetului de partid, ,cu 
ajutorul neprecupețit al comu
niștilor și al tuiuror muncitori
lor vom realiza sarcinile ce le 
avem de a asigura exploatărilor 
miniere utilaje miniere în canti
tăți tot mal mari și la un nivel 
tehnic din ce îîi Ce mai ridicat.

se vor
Care
cont și în mășu- 
sînt aplicabile și

[anunț |
întreprinderea de explo- ij 

rări Lupeni cu sediul în Lu- ;; 
I peni, strada Avram lance :• 
i nr. 1, organizează pentru ii 
I ziua de 1 noiembrie 1981 o. jj 
j rele 16,30 la sediul unității, !; 

•i concursul pentru ocuparea iț 
jj posturilor vacante de matș- j: 

tri mecanici, maiștri meca- lj 
ij nici principali și maiștri g 
jj sondori la sectoarele uri- [j 
i câni, Bărbăteni, Livezeni Și ; 

!; Albeni.
Cererile de înscriere la ; 

concurs se depun la sediul i 
unității cu 10 zile înainte ti 
de data concursului tmpre- !■ 
ună cu următoarele acte:

a) Pentru ocuparea poltu-
■ lui de maistru

— certificat de naștere tip 
R.P.R. (copie)

— diplomă de maistru în 
specialitate sau a unei șwlt 
echivalente

— autobiografie
— certificat medical. i
b) Pentru ocuparea postu

lui de maistru principal se 
vor prezenta în plus:

— acte doveditoare din >
care să rezulte că «1 tn • 
cauză a ocupat funcția do ! 
maistru în specialitatea rOS* ; 
pectivă timp de cel puțin 8 : 
ani. ;

— aprecierea scrisă asupra j 
activității ca maistru dată ; 
de directorul și Inginerul j 
șef al întreprinderii și do •

■ șeful secției de producție.

AN G AJ Ă R 1
Combinatul carbonifer 

Valea Jiului 
Petroșani 

ANGAJEAZA un GRĂDI
NAR CALIFICAT pentru 
grădina »i sera de fiori a 
combinatului,

Cererile se vor depune la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului Petroșani str. 28 Au
gust nr. 2, biroul serviciului 
administrativ gospodăresc 
pini la data de 28 octom
brie a. c.



Lucrările Congresului al ХХП-lea al P.C.U.S.
(Urmare din pagina I-a)

niei coexistenței pașnice. Partidul 
a zdrobit și a măturat din calea 
sa pe acești jalnici fracționiști.

In condițiile în care oamenii 
muncii din toate țările au apro
bat cu căldură proiectul de Pro
gram al partidului nostru — a 
continuat Mihail Suslov — atra
ge atenția faptul că în Albania 
proiectul de Program a fost pu
blicat într-o formă ciuntită și de
naturată. Acest act neprietenesc 
ai conducătorilor albanezi nu este 
întîmplător. Amplificând la maxi
mum cultul personalității, căldnd 
în picioare normele vieții de 
pațtid, conducătorii albanezi nu 
vor să se împace cu restabilirea 
pțincipiilor leniniste ale vieții de 
partid, cu critica cultului persona
lității. Suslov a subliniat că ac
țiunile conducătorilor albanezi dă
unează cauzei construirii socialis
mului în Albania însăși.

Mihail Suslov s-a ocupat, de 
asemenea, dte probleme teoreti
ce, în special de problema rolu
lui statului în perioada construi
rii desfășurate a comunismului. 
El a apreciat ta antimarxistă 
concepția revizioniștilor iugo
slavi în problemele statului.

Secretarul G.C. al P.C.U.S. a 
vorbit apoi despre sarcinile în 
domeniul muncii ideologice.

I Intîmpinat cu aplauze prelun
gite ,a luat apoi cuvîntul TODOR 
JIVKOV, conducătorul delega
ției Partidului Comunist Bul
gar.

Partidele și popoarele frățești 
simt tot mai adînc, a spus Jiv- 
kov. rezultatele binefăcătoare ale 
liniei leniniste a Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., rezultatele 
lichidării cultului personalității 
— străin marxism-leninismului.

Noul Program al P.C.U.S., a 
spus vorbitorul, este „цц dqu și 
măreț manifest al comuniștilor 
din lumea întreagă". Actuala 
conducere a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte

& î ft dlLFL
De aproape 40 de ani, sînt mar

torul multor evenimente remarca
bile și istorice care s-au petrecut 
în țara mea.

In calitate de invitat am parti
cipat la ultimele două congrese 
ale Partidului Comunist al Uniu
nii Sovieticei iar în aceste zile iau 
parte la lucrările Congresului al 
ХХП-lea al P.C.U.S.

Nici unul din congrese n-a fost 
atât de reprezentativ ca acesta. In 
uriașa sală a noului Palat al Con
greselor din Kremlin s-au adunat 
din toate colțurile Uniunii So
vietice aproape 5.000 de delegați: 
muncitorii colhoznici, oameni de 
știință, ingineri, medici, profesori, 
directori de fabrici și uzine. In
tr-o pauză am intîlnit o cunoș
tință din Kamciatka, venit ca de
legat de Congres, și l-am întrebat 
cînd a pornit de acasă. Mi-a răs
puns :

„Am plecat cu avionul duminică 
dimineața și cina am luat-o la 
Moscova". In primii ani ai puterii 
sovietice îți trebuiau cîteva luni 
ca să ajungi din Kamciatka la 
Moscova...

Este deosebit de plăcut că prin
tre delegați se află mulți tineri. 
Un reprezentant demn al tineretu
lui sovietic aflat în prezidiul 
Congresului este Valentina Gaga
nova, o • simplă muncitoare distin
să cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. De asemenea, 
atenția generală o atrag cei doi 
tineri eroi coșmonauți, luri Ga
garin și Gherman Titov, care în 
timpul pauzelor se întrețin cu de
legați la Congres.

In primele zile ale lucrărilor 
Congresului, Nikita Sergheevici 
Hrușciov a prezentat două rapoar
te — Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Partidului 

cu Nikita Hrușciov, este o încer
cată conducere leninistă.

Todor Jivkov a declarat că 
Partidul Comunist Bulgar și 
Comitetul săti Central condam
nă cu hotărîre linia politică gre
șită și orientarea aventuristă a 
conducerii Partidului Muncii din 
Albania. El a adăugat că acțiu
nile greșite ale conducătorilor 
albanezi duc la izolarea Alba
niei de mișcarea comunistă in
ternațională.

„In orice condiții și împreju
rări partidul lui Gheorghi Di
mitrov va merge umăr la umăr 
cu voi, cu partidul marelui Le
nin" — a declarat Jivkov.

Conducătorul delegației Parti
dului Muncii din Coreea, KIM 
IR SEN, întîmpinat cu vii a- 
plauze, a declarat că Proiectul 
de Program al P.C.U.S. nu nu
mai că stabilește țelurile și sar
cinile luptei poporului sovietic 
dar oglindește tot odată idealu
rile și aspirațiile întregii ome
niri, a spus Kim Ir Sen, adău
gind că „popoarele din lumea 
întreagă văd în proiectul de 
Program viitorul luminos al co
munismului și sînt pătrunse de 
o încredere și mai mare în vic
toria socialismului șî comunis
mului".

După cum a relevat Kim Ir 
Sen, unitatea și coeziunea lagă
rului socialist „este chezășia 
victoriei noastre, a cauzei noas
tre comune". El a arătat că 
P.C.US. este avangarda unanim 
recunoscută a mișcării comunis
te și muncitoreștii internaționale, 
întărirea coeziunii cu P.C.U.S. 
este datoria tuturor comuniști
lor. Prietenia partidelor și po
poarelor noastre este veșnică și 
de nezdruncinat — a declarat 
Kim Ir Sen.

Primit cu puternice aplauze a 
luat apoi curantul HO și MIN, 
conducătorul delegației Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam. El a vorbit despre lupta 
poporului vietnamez împotriva 

de ARKADI VASILI EV, scriitor

și Raportul cu privire la noul 
Program al partidului.

Vreau să-mî împărtășesc pri
mele impresii, primele gînduri ca
re m~au cuprins de îndată ce au 
încetat ovațiile care îl însoțeau 
pe Nikita Sergheevici Hrușciov în 
timp ce părăsea tribuna.

...La începutul secolului al XX- 
lea, Congresul al ll-lea dl parti
dului comuniștilor, care pe atunci 
se numea Partidul Muncitoresc 
Social-Democrat din Rusia, a a 
doptat primul program. In 1903, 
cînd a avut loc acest congres, exis
tau foarte puțini tovarăși de idei 
ai lui Lenin.

Ce vis îndrăzneț, de neînfăp
tuit părea pe atunci programul 
partidului care-și propusese drept 
scop răsturnarea autocrației, lichi
darea puterii exploatatorilor.

In dcei ani, unchiul țarului, ma
rele duce Vladimir Alexandrovici, 
a rostit faimoasele cuvinte : „De 
300 de ani se menține dinastia 
Romanovilor și ea se va menține 
de-a pururi. Oare o mină de co
pil poate zdrobi clopotul lui Ivan 
cel mare din Kremlin

El considera autocrația o for
tăreață, iar mișcarea revoluționară 
„o mină de copil".

Numai la 14 ani de la această 
declarație autocrația s-a prăbușit 
ca un copac putred în timp de 
furtună. Muncitorii și țăranii au 
luat în mîinile lor putetea țării.

Cel de-al doilea Program al 
partidului a fost adoptat în mar
tie 1919. Cu cîteva zile înainte 
de aceasta, armata amiralului alb 
Kolceak a ocupat orașul Ufa. De 
la sud înaintau trupele lui Deni
kin. Tînăra republică sovietică a 

colonialiștilor, pentru eliberarea 
națională și socială.

Ho Și Min a dat citire salu
tului adresat celui de-al XXII- 
leâ Congres al P.C.U.S. de Co
mitetul Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, în 
care se subliniază excepționala 
însemnătate a Congresului 
P.C.U.S. pentru mișcarea comu
nistă și muncitorească.

Noul Program al P.C.U.S., se 
spune în mesajul de salut, dez
voltă în mod creator marxism- 
leninismul și îmbogățește tezau
rul comunismului științific cu 
idei noî.

Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, împreună cu celelalte 
partide frăteștî va lupta pentru 
întărirea unității lagărului! so
cialist și a mișcării comuniste 
internaționale.

JUMJAGHIIN TEDENBAL, 
conducătorul delegației. Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol întîmpinat cu aplauze pre
lungite, a subliniat că în. noul 
Program al P.C.U.S. este sinte
tizată experiența Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a 
întregii mișcări comuniste inter
naționale. Aceasta, a adăugat el, 
este cea mai importantă trăsă
tură a Programului P.C.U.S. — 
cel mai măreț document al e- 
pocii.

„Unitatea frățească și colabo
rarea popoarelor comunității 
mondiale socialiste corespunde 
celor mai înalte.interese ale fie
cărei țări" — a spus J. Țeden- 
bal. El a suhliniat în legătură 
cu aceasta că linia greșită a 
conducătorilor Partidului Muncii 
din Albania „aduce prejudicii 
cauzei noasțre și în primul rînd 
poporului albanez".

Ne mîndrirn, a spus Țeden 
bal. că oamenii sovietici au des
chis tuturor -popoarelor drumul 
larg spre socialism și croiesc 
drumul эрге comunism. „Gene
rațiile viitoare vă vor cinsti în
totdeauna pe voi, deschizători

" q r e i.
fost înconjurată de inelul de foc 
al dușmanilor. Mai era încă un 
front, cel al aprovizionării. In 
ziua în care a fost adoptat cel 
de-al doilea program al partidu
lui, la Moscova, muncitorii pri
meau cite 200 de grame de pîtne. 
In această zi la Moscova nu era 
lumină din lipsă de cărbuni și 
lemne.

'Pe atunci în Rusia nu erau decît 
300.000 de comuniști. Majoritatea 
dintre ei erau pe front.

In acest moment greu, Lenin a 
' declarat că în Rusia va fi construit 

socialismul.
Dușmanii socialismului rîdeau 

atunci de noi. Pentru mulți cu
vintele lui Lenin păreau un vis 
nerealiZflbil.

Astăzi întreaga lume recunoaș
te : Lenin și cei care l~au urmat 
au avut dreptate. In raportul cu 
privire la noul Program al 
P.C.U.S., Nikita Hrușciov a spus :

„Rusia era considerată țara ba
rosului și a roabei, a plugului de 
lemn și a vîrtelniței. Ea era de 
10 ori fîtai prost înzestrată cu ma
șini decît S.U.A. de cinci ori mai 
prost — decît Germania. Astăzi, 
Uniunea Sovietică este țara tehni
cii înaintate, a mașinilor suprapu- 
ternicc și a aparatelor de înaltă 
precizie, a liniilor automate, a ma
șinilor electronice de calcul și a 
navelor cosmice. In anul 1961 in
dustria noastră constructoare de 

. mașini și de prelucrare a meta
lelor a dat o producție de 350 
de ori mai mare decît în ariUl 
1913 și aproape de o mie de ori 
mai mare decît în anul 1919.

Rusia era considerată țara letn- 
riului, a paielor și curmeiului, ca 
era literalmente înfometată după 
metale. Astăzi, Uniunea Sovietică 
este țară oțelului și aluminiului,

dte drum ai comunismului", a 
declarat Țedtenbal în încheierea 
cuvîntării lui de salut.

Ședința din după-amiaza zilei 
de sîmbătă

La reluarea ședinței în cursul 
după-amiezii, primul a luat cu
vîntul Bias Roca, membru al con
ducerii Uniunii Organizațiilor re
voluționare integrate din Cuba. 
Delegații și invitații la Congres 
au întîmpinat apariția lui cu 
ovații furtunoase. N. S Hrușciov 
l-a salutat ai cuvintele „Viva 
Cubal".

Bias Roca a subliniat că revo
luția cubană patriotică, democra
tică și socialistă și dezvoltarea ei 
rapidă și cu succes reprezintă o 
strălucită aplicare în practică a 
tezei cuprinsă în Proiectul de Pro
gram al P.G.U.S. cu privire la 
caracterul epocii actuale, al cărei 
conținut îl constituie trecerea de 
la capitalism la socialism.

Bias Roca a vorbit cu recunoș
tință despre marele ajutor multi
lateral acordat Cubei de către ță
rile socialiste.

Bias Roca și-a exprimat con
vingerea fermă că poporul sovie
tic va traduce în viață noul Pro
gram al partidului.

In numele celor două milioane 
de comuniști și al clasei munci
toare din Indonezia, D. N. Aidit, 

^președintele C.C. al P.C. din In- 
donezia, a transmis Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. un salut 
proletar

El a relevat că comuniștii și 
toți oamenii muncii din Indonezia 
sînt întotdeauna entuziasmați de 
succesele poporului sovietic. „Nu 
încape nici o îndoială că poporul 
sovietic va îndeplini noul Program 
al P.C.U.S. și că în U.R.S.S. comu
nismul va fi construit".

Relevînd că cercurile imperia
liste urzesc planuri de agresiu
ne, Ajoi Gosh a declarat: Parti
dul Comunist din India și pă
turile înaintate ale puporului in
dian sînt pe deplin conștiente 
cît de necesare au fost măsurile 
adoptate de guvernul sovietic 
pentru întărirea securității sale.

Poporul indian, a spus Gosh,

a cimentului și maselor plastice. 
Producem aproape tot atîta oțel 
Cît Anglia, R.F.G. și Franța, luate 
la un loc.

Rusia era considerată țara lăm
pii de gaz șt a opaițului. Cînd de
legații la Congresul al Vlll-lea al 
Sovietelor dezbăteau planul GOEL- 
RO, la Moscova energia electrică 
abia ajungea pentru iluminarea 
clădirii în care se ținea Congresul. 
Astăzi, Uniunea Sovietică este țara 
celor mai puternici gigartți energe
tici din lume. Noi producem* pes
te 30 miliarde de kWh, de ener
gie electrică. In anul 1961 produc
ția de energie electrică va fi de 
aproximativ 160 de ori mai mare 
decît în 1913".

Intr-adevăr, țara sovietică, po
porul său a străbătut un drum 
măreț. Actuala situație economici 
și politică a Uniunii Sovie
tice, avîntul științei, întreaga 
dezvoltare a societății noastre ne 
dă convingerea deplină , că și cel 
de-al treilea Program al partidu
lui va fi îndeplinit.

★
Rapoartele lui Nikita Hrușciov 

vor fi studiate de milioanele de 
oameni.

„Adoptând noul său Program 
a spus N. S. Hrușciov, marele, 
nostru partid declară solemn în 
fața întregii omeniri că principa
lul scop al politicii sale externe ii 
vede nu numai în preîntâmpinarea 
unui război mondial, ci și în eli
minarea pentru totdeauna, încă în 
timpul vieții generației noast-e, a 
războaielor din viăța societății .

Ce furtunoase erau aplauzele cu 
care a răspuns asistența la aceste 
cuvinte. Și eu împreună cu dele
gații și oaspeții am aplaudat cu 
însuflețire pe N. S. Hrușciov. Sîm 
tată, am nepoți, ii iubesc și nu 
doresc ca ei să audă sirena de 
alarmă a apărării pasive, nu do
resc ca ei să audă exploziile

Cu aceasta a luat sfîrșit șe
dința de dimineață a Congresu
lui.

vede în poporul sovietic un prie
ten sincer, care acordă Indiei a- 
jutor în reconstrucția economiei 
naționale. Intre India si U.R.S.S. 
s-au statornicit relații de strînsă 
colaborare.

Din fiecare rînd al noului 
Program al partidului se des
prinde o profundă încredtere în 
popor, în geniul său creator, 
constructiv, a spus Maria Roj- 
neva. Ea a relatat delegafilor 
la congres cum trăiesc și cum 
muncesc lucrătorii de la fabri
ca de stofe fine din Kupava de 
lîngă Moscova.

Alexei Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și-a 
consacrat cuvîntarea sarcinilor 
în domeniul construcției econo
mice. El a subliniat că Uniunea 
Sovietică a atins în prezent., un 
nivel de dezvoltare cînd ijp- 
sfruirea societății comunistei a 
devenit o sarcină nemijlocită.'

■ In U.R.S.S. peste o cincime 
din venitul national este folosit 
pentru construcția capitală, a 
arătat vorbitorul.

El a criticat cu asprime aba
terile de la marxism-leninism 
care au loc în Partidul Muncii 
din Albania. Partidul nostru, a 
declarat el, va lupta și pe viitor 
cu toată intransigenta împotriva 
oricăror denaturări ale mârxfsm- 
leninîsmului.

Iakov Zarobian, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Armenia a caracterizat suc
cesele obținute de Armenia so
vietică în construcția economică 
și culturală. El a arătat că în 
1961 volumul producției indus
triale vâ spori de 70 de ori fată 
de nivelul din 1913.

Gu cuvîntarea rostită de I. 
Zarobian a luat sfîrșit ședința 
de după-amiază a Congresului,

Congresul al XXII-lea \ al 
P.C.U.S. își va continua Mwță- 
rile luni 23 octombrie. 1

bombelor, a bombelor cu hidrogen-, 
nu doresc să fie distrusă sau in
cendiată casa unde locuiesc oa
menii ce-mi sînt dragi. Nu doresc 
război, nu doresc să se repete 
tragedia Oswiecim-ului și Maida- 
nek-ului, să se repete tragediile 
multor orașe ale țării mele, tra
gediile Coventry-ului, Varșoviei. 
Hiroșimei, nu doresc ca și popoa
rele altor țări să treacă prin oro
rile unui nou război. De асее'щ 
eu l-am aplaudat cu emoție pe 
Nikita Hrușciov, și sînt convins; 
că așa gîndesc multe milioane de 
oameni de pe globul pămîntesc.

'к
Ca scriitor m-au interesat deo

sebit de mult cuvintele lui N. S. 
Hrușciov despre educația comu
nistă, despre dezvoltarea multila
terală a individului. El a spus o 
frază care mi s-a întipărit în min
te : „Comuniștii și-au propus ca 
țel să elibereze oamenii nu de 
muncă, ci de exploatarea muncii 
lor".

Omul nu poate trăi fără muncă, 
dacă vrea să se considere om. Eu 
însumi am muncit toată viața, și 
totdeauna, în orice ’ activitate; 
munca îmi dădea satisfacție, in 
tinerețe am fost marinar și îmi 
plăcea să lucrez Pe navă. Apoi am 
devenit muncitor și am . îndrăgit 
fabrica unde lucram. Mai târziu 
am devenit ziarist și scriitor, și 
îmi face o mare plăcere să scriu 
cărți, nuvele și articole. Cu plă
cere scriu și acest articol despre 
Congres.

Despre Congresul Partidului Co
munist se poate povesti și scrie 
mult. Partidul a învățat poporul 
patriei mele cum s-q transforme 
în statul cel mai puternic din lu
me. Partidul a trasat calea fericirii 
tuturor — spre societatea comu
nistă, a cărei deviză este : „De la 
fiecare după capacități, fiecăruia ; 
după nevoi".
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