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Gagul roșu
Organ a’ Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Ud nou SD«ei ai minerilor 
Viii JiDlDI

• In luna septembrie 
extrase 9053 tone de 
peste plan.

• Colectivele minelor
și Petrila fruntașe pe bazin.

Minerii din Valea Jiului nu 
și-au dezmințit hărnicia nici în 
luna septembrie. Hotărîți să-și 
îndeplinească înainte de termen 
noile angajamente luate în cin
stea zilelor de 7 Noiembrie și 

' 30 Decembrie, ei au obținut un 
frumos succes: planul pe luna 
trecută la extracția de cărbune 
a fost depășit cu 9053 tone căr
bune dintre care 4332 tone căr
bune cocsificabil. Și de 
dată colectivele minelor 
și Petrila s-au situat în 
întrecerii pe bazin. Din 
jele acestor două mine au fost 
extrase în total 5492 tone de căr
bune în plus față de planul lu
nar. Randamentul realizat aici 
depășește o tonă de cărbune pe 
fiecare post prestat.

Deși au întîmpinat unele greu
tăți în muncă, legate de condi
țiile de zăcămînt, minerii de la 
Aninoasa și Lupeni au livrat 
peste planul lunii septembrie 

' 1836 . tone și, respectiv, 1706 
tone de cărbune peste prevederile 
planului. La rîndul lor, minerii 
de la Lonea au adăugat la rea
lizările anterioare încă 974 tone 
de cărbune extrase în plus pe 
luna trecută.

In întrecerea dintre sectoare 
pe primul loc s-a situat harni
cul colectiv al sectorului II de 
la mina Petrila. Deținătorii dis
tincției „Casca de aur a tehni
cianului“ au trimis la suprafa
ță, în cursul lunii septembrie 
1825 tone de cărbune peste pla
nul lunar. De 1a- începutul anu
lui și pînă în prezent ei au livrat 
economiei noastre naționale a- 
proape 20.000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

C. M.

Deschiderea festivă
universitar
universitar.

Au mai luat cuvîntul cadre di
dactice, studenți care s-au anga
jat ca în anul universitar ce în
cepe, să depună eforturi sporite 
în munca de educație și învăță
tură.

In cadrul adunării a luat cu
vîntul tov. Barna loan, care vor
bind de sarcinile ce stau în fața 
industriei carbonifere, în sporirea 
producției și productivității mun
cii în anii viitori, a subliniat ro
lul de seamă ce revine cadrelor 
didactice și studenților în mun
ca de cercetare și cea științifică 
pentru găsirea mijloacelor tehnice 
celor mai adecvate în vederea în
deplinirii mărețelor planuri de 
perspectivă trasate de partid. In 
încheierea cuvîntului său, în nu
mele Biroului Comitetului raio
nal de partid Petroșani, tov. Bar
na loan a urat spor în muncă 
studenților și cadrelor didactice 
din cadrul Institutului de mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Petro, 
șani.

O----------------
In cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice

noului an 
sala A.S.I.T. din Pfi- 
avut loc deschiderea 

universitar.

a
Ieri, în 

troșani, a 
festivă a noului an

In aplauzele celor prezenți în
prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: Barna loan, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Petroșani, prof. ing. Kovacs Ște
fan, rectorul Institutului de mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Petro
șani, ing. Constantinescu Ilie, 
prorector al institutului, Stoices- 
cu Marîa, secretar al Comitetu
lui raional U.T.M., Lețu Nicolae 
și Stoica Emil, decani ai institu
tului, cadre didactice, studenți.

Adunarea a fost deschisa de 
iov. ing. Constantinescu Ilie, A 
luat apoi cuvîntul tov. prof. Ko- 
vacs Ștefan, care a expus un re
ferat din care au rezultat marile 
succese obținute de oamenii mun
cii din patria noastră sub condu
cerea partidului, realizările înscri
se în domeniul învățămîntului su
perior, sarcinile ce revin cadrelor 
didactice și studenților în noul an

Turneul teatrului „Mossoviet
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovietice va sosi în țara 
noastră în a doua jumătate a lu
nii octombrie, cunoscutul teatru 
de dramă „Mossoviet“ din Mos
cova. Acesta este cel de-al doi
lea turneu, după cel din anul 
1953, pe care teatrul „Mossoviet“ 
îl întreprinde în țara noastră.

Colectivul care va sosi în țara.
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NOI BLOCURI EIN1SATE

Anul acesta, constructorii au executat în cartierul Dimitrov- 
Petroșani un mare volum de finisaje — îndeosebi tencuieli ex
terioare la blocurile clădite anii trecuțî.

Brigăzile de tencuieli exterioare ale tovarășilor Gyulay 
loan, Moga loan, Kinal Gh. au reușit să execute peste 20.000 
m. p, tencuieli exterioare, terminînd lucrările de tencuieli la 
incintele 1, IV și II (Ia care îh prezent se execută tencuirea 
ultimului bloc), apoi blocul G-magatzin și noul cămin de zi 
pentru copii.

IN CLIȘEU : Vedere a unor blocuri din incintele 1 și Hi 
care au fost tencuite exterior anul acesta.

cărbune

Uricani

această 
Uricani 
fruntea 
abata-

Cei care-și sporesc
In aceste zile — cînd minerii 

aninoseni sînt antrenați în între
cerea ce se desfășoară în întîm- 
pinarea celor două sărbători — 
7 Noiembrie și 30 Decembrie — 
în cărțile de producție secretarii 
sectoarelor înscriu cifre puțin o- 
blșnuite. Sînt zile cînd randa
mentele obținute de mineri întrec 
toate așteptările.

La nou! loc de muncă al bri
gadierului Tucaciuc Mihai — ca
re în această lună a preluat con
ducerea unei brigăzi ce rămînea 
mereu sub plan sînt întîmpi- 
nate dese greutăți. Gurajul pri
ceperea și hărnicia, ce-1 caracte
rizează pe brigadierul comunist 
Tucaciuc face ca toate acestea să 

noastră va fi alcătuit sdin 70 
persoane. Dintre cunoscuții 
meni de teatru pe care publicul 
romînesc va avea prilejuj să-i re
vadă se află regizorul Iuri Za- 
vadski, artiștii Vera Marekțkaia, 
Nicolai Mordvinov, Rostîslav 
Pliatt.

Turneul teatrului „Mossoviet“, 
în țară noastră va dura două 
săptămîni.

Vineri
2 octombrie 

1959

>

mereu randamentele
fie trecute cu bărbăție. Zilele tre
cute minerii conduși de el au și 
trecut la recuperarea minusului 
de cărbune. Randamentele obținu, 
te depășesc mult- pe cele planifi
cate. Intr-una din ultimele zile ,
ale lunii fiecare ortac al lui Tu- 
caciuc și-a depășit randamentul ]
planificat eu 2 tone și 150 kg. 
cărbune pe post. Randamentul ob
ținut în acea zi a fost cel mai 
frumos succes obținut în acest 
an de brigada lui Tucaciuc — 
inițiatoarea randamentelor spori- i 
te. 1

Fruntași în sporirea randamen- 1 
telor sînt alți mineri din sec
torul I. In cea de a treia deca
dă a lunii septembrie majoritatea 
brigăzilor și-au întrecut cu mult 
randamentele planificate. Tinerii ! 
ortaci ai brigadierului David loan 
au înregistrat randamente caret 
au întrecut planificatul cu peste 1 
2 tone pe post, tinerii de la nr. 
12 al căror brigadier e Mujnai 
Nicolae au obținut și ei randa
mente ce întrec pe cele planifi
cate cu 2 tone .și chiar mai mult. 
Rezultate similare celor de mai 
sus au înregistrat în ultimele zi- ' 
le ale lunii septembrie și minerii 
din brigăzile conduse de Oprea- 
nu loan, Cristea Aurel, Petric Ni
colae și muiți; alții. Căci peste 
tot, la toate locurile de muncă 
minerii se străduiesc să dea via
ță inițiativei ortacului lor — care 
face ca zi de zi să, crească . can
titatea de cărbune extrasă înafa- 
ra planului.

L1C1U LUCIA
--------z--~

T RDIN

Stația de argilă expandată Bufnea

Guvernul R. P. Romîne salută 
cu căldură propunerile de în
semnătate istorică ale guvernu
lui Uniunii Sovietice cu privire 
Ia dezarmarea generală și to
tală, care corespund întrutotul 
intereselor vitale ale popoarelor 
-lumii, ale tuturor statelor indi
ferent de orînduirea lor socială.

In condițiile actualei dezvol
tări a științei și tehnicii, cînd 
există arme de o putere distruc
tivă fără precedent și cînd un 
eventual război ar caiuza ome
nirii pierderi incalculabile, sin
gura cale pe deplin eficace pen
tru eliberarea omenirii de un 
asemenea pericol este lichidarea 
tuturor mijloacelor de ducere a 
războiului.

Măsurile preconizate de guver
nul sovietic privind dezarmarea 
generală deschid calea elimină
rii oricărei posibilități de con
flicte militare între state. Rea
lizarea lor exclude cu desăvîr- 
șire ivirea unei situații care ar 
asigura avantaje unilaterale 
unui stat sau grup de state în 
dauna securității celorlalte.

înfăptuirea programului de de
zarmare propus de U.R.S.S. ar 
face ca „războiul rece" să rămî- 
nă definitiv de domeniul trecu
tului; ar înlesni considerabil a- 
propierea și colaborarea între 
toate statele, în spiritul coexis
tenței pașnice. Totodată, ea ar 
da posibilitatea ca imensele re
surse materiale și energii uma
ne care se irosesc astăzi pentru 
crearea de mijloace de distruge
re, să fie folosite în mod con
structiv, pentru îmbunătățirea 
vieții popoarelor. Tocmai pentru 
că deschid asemenea perspecti
ve, cuvîntarea rostită în fața a- 
dunării generale a O.N.U. de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov și declarația guvernului so
vietic aiu trezit un interes atît de 
profund în lumea întreagă.

In marea majoritate a țărilor 
se manifestă din partea guver
nelor înțelegerea necesității de 
a acorda deplină atenție propu
nerilor guvernului sovietic me
nite să soluționeze problema cen
trală a vieții internaționale con
temporane. Ele se bucură de spri
jinul și aprobarea popoarelor, a , .. .. gUvernamen.

influente 
economică

mari ceruri
în 
de

căconsideră 
condiții favo-

unor 
tale, personalități 
viața politică și 
pretutindeni.

Guvernul romîn 
în prezent există 
rabile pentru ca propunerile gu-

In preajma deschiderii Universității 
populare din Lupeni

In ziua de 4 octombrie se des
chid cursurile Universității popu
lare din Lupeni. Pentru buna 
funcționare a cursurilor în cadrul 
clubului minier din localitate s-au 
pus la dispoziția cursanților o 
sală spațioasă prevăzută cu cele 
necesare ea : mese 
ne, tablă etc. La 
măsuri ca sala să 
zită.

de scris, scau- 
fel s-au luat 

fie bine încăl-

sovietic să fie traduse 
Ini ultima vreme se 

semne certe ale unei

Declarația guvernului R* P. Romine 
cu privire la propunerile 

Uniunii Sovietice în problema 
dezarmării

vernului 
în viață, 
constată
îmbunătățiri a situației interna-, 
ționale, ale unei slăbiri a tensiu
nii în relațiile dintre state, o 
atmosferă mai propice ca îna
inte pentru rezolvarea proble- 
melor nereglementate.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. I 
Hrușciov, în Statele Unite a a- 
dus o contribuție însemnată la 
crearea unui climat favorabil 
destinderii în situația interna
țională. Guvernul și poporul ro
mîn' împreună cu întreaga opi
nie publică internațională salută 
cu satisfacție acest fapt.

In mod deosebit, trebuie rele
vat că șefii guvernelor U.R.S.S. 
și«.S.U.A. — așa cum se arată i 
în comunicatul comun — au că
zut de acord cu.privire la nece
sitatea rezolvării prin mijloace 
pașnice a tuturor problemelor 
nereglementate în relațiile din
tre state și au declarat că cele 
două guverne vor depune toate 
eforturile pentru soluționarea 
constructivă a celei mai impor
tante probleme care se pune în 
fața lumii — problema dezarmă
rii generale.

Aceasta îndreptățește speranța 
că problema dezarmării își va 
găsi soluția, spre binele întregii 
omeniri. Firește, traducerea în, 
viață a propunerilor sovietice 
depinde de voința tuturor gu
vernelor și în primul rînd a gu
vernelor marilor puteri.

Guvernul romîn își exprimă 
convingerea că nu pot exista pre
dici de neînlăturat în calea rea
lizării unui acord internațional 
privitor la dezarmarea generală 
și consideră că programul de de- 
z arm are atotcuprinzătoare și to
tală însoțit de un control gene
ral și total efectuat cu partici
parea tuturor statelor, elucidea
ză odată pentru totdeauna ches
tiunea controlului, invocat de a- 
numite cercuri drept pretext pen
tru frînarea oricărui progres în 
problema dezarmării.

In același timp, guvernul ro
mîn împărtășește punctul de ve
dere expus în declarația guver
nului U.R.S.S. că dacă în mo
mentul de față, dintr-o cauză sau 
alta, puterile occidentale nu se 
vor declara dispuse să accepte 
o dezarmare generală și totală 
s-ar putea trece la discutarea și 
adoptarea unor măsuri parțiale

(Continuare în pag. 3-a)
O

Pentru mobilizarea cursanților 
se desfășoară o largă activitate 
Comitetul sindical a pus peste tot 
afișe, stația de radioamplificare 
transmite zilnic știri în legătură 
cu apropiata deschidere a cursu
rilor. Conducerea clubului a pro
curat rechizite, iar conducerea 
bibliotecii a fost îndrumată să 
pregătească bibliografia necesa
ră. Responsabilul cinematografu
lui a luat măsuri ca cursanții să 
poată viziona în mod gratuit săp- 
tămînal cîte un film legat de te
matica școlii. In planul de muncă 
al universității sînt prevăzute și 
excursii. Comitetul sindical va a- 
sigura mijloacele de transport.

Planul de muncă mai cuprinde 
date precise în ce privește progra
mul școlii. Astfel, la disciplina 
socialism științific conferențiarul 
universitar Ilie Tomescu va ține, 
un ciclu de lecții. Prima lecție va 
fi: Clasele și lupta de clasă de-a 
lungul societății omenești. Lec
țiile privind economia industria
lă vor fi ținute de același con
ferențiar. Despre anatomia și fi
ziologia corpului omenesc va con
ferenția dr. Nicolae Aldica.

Astfel la mina Lupeni au foști 
luate toate măsurile ca universi-1 
tatea populară muncitorească 
să-și desfășoare în bune condi- 
țiuni activitatea în cursul anului 
școlar 1959—1960.

ANDRAȘ CAROL
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l Mai înalt de cît 
turnul Eife!

In prima sală a pavilionului 
„Radioelectronika“ de la Ex
poziția realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. este ex
pusă macheta neobișnuită ai" 
unei construcții înalte. Este 
macheta turnului centrului dqj 
televiziune din Moscova a că
rui construcție va începe în 
curînd.

...Ușile liftului s-au închîs,- 
iar peste 80 de secunde pasa
gerii s-au ridicat la o înlăți- 
me de 400 metri. De aki se 
vede întreaga Moscovă.

Privind orașul de la balcon, j 
excursioniștii vor putea lua 
masa la restaurantul așezat 
aici în turn — la o înălțime 
de cîteva sute de metri. Așa‘ 
va fi peste trei-patru ani rind 
construcția va fi dată 
ploatare.

Tumul centrului de 
ziune din Moscova este 
strucție unical ă. In partea in
ferioară a sa, care va fi făcută 
în prealabil din monolit de be
ton precomprimat, se află sta
ția de emisie care va dispune 
de trei programe de televiziu
ne (una din ele în culori) ți 
de trei programe de radiodi
fuziune.

La o înălțime de 136 de me
tri se va afla un balcon aco
perit. Tot etajul 6 al zonei a 
doua va fi rezervat excursio
niștilor — aici se va afla și 
un balcon pentru vizionarea 
orașului. Dar aceasta este — 
„galeria“ inferioară pentru 
excursioniști. Mult mai sus se 
va afla> încă una: .de aici se 
va deschide în fața noastră 
panorama întregii Moscove.

La înălțimea de 392 de me
tri construcției dini beton-ar- 
mat i se va adăuga încă o 
continuare de oțel cu un dia- 
metru de 7 metri. Vîrful as
cuțit de oțel pe care sínt fi
xate toate antenele se vai înăl
ța pînă la 508 metri.

Turnul de la Ostankira va 
fi de peste odată și jumătate 
mai înalt decît tumul Eifel. 
El va ridica considerabil cali
tatea tehnică a 
televiziune, va 
facă o recepție 
pe o rază de

în> ex-

televî- 
o con-

emisiunilor de 
permite să se 
corectă a lor 
110—120 km.

Un semnal luminos cape 
dește" 

astiel de semnal luminos 
fi văzut la o intersecție de 
din Leningrad. Acest dis-

a-

poate 
străzi 
pozitiv hotărăște independent, 
dică fără amestecul vreunui om. 
din ce direcție este mai bine să 
deschidă drum liber circulației 
automobilelor. Această operație 
este efectuată cu ajutorul unei 
instalații cibernetice de calcul și 
decizie, care funcționează pe ba
ză electronică. Dispozitivul ciber
netic numără din ce direcție se 
îndreaptă mai multe mașini și e) 
concentrează după această ope
rație lumina verde, care dă cale 
liberă autovehiculelor.

Oamenii de știință doresc să

unifice într-un sistem unic toate 
semnalele luminoase existente în 
oraș. Aplicarea tehnicii electro
nice de calcul va permite să șe 
determine cu exactitate la ce in
tersecție, unde, și ce fel <țe sem
nal trebuie conectat, astfel încît 
transportul orășenesc să se 
fășoare la intersecții cu cele 
mici pierderi de timp.

Cu ajutorul unor instalații 
mănătoare pot fi rezolvate și
probleme cum ar fi de exemplu, 
transmiterea din magazine către 
depozitele de mărfuri a informa- 
fiilor privitoare k necesarul de 
mărfuri’, precum și operația de 
vînzare a biletelor de teatru.

des- 
mai

a se
al te

t
i

Construcția unei centrale aiotno-eiectrice cu o putere de 420.000 
kW. în apropiere de Voronej.

(Din revista „Uniunea Sovietică“ nr. 9)
-------- -------- O-------- --------

Seftdafea atmosferei ca aeromodele 
prin radio 

te pe 
pierd.

Prin 
turația 
tudinea

Planorul dirijat de avion se ri- 
înălțimea necesară fiind 
de aerostat. La un sem- 
radio lansat de pe oă- 
separă de aerostat și pia

comandate
bamenii de știință sovietici vor 

folosi pentru prima oară aero- 
modele și planoare comandate 
prin radio pentru 
turilor joase ale 
pustiul Karakum.

Aeroraodelul se 
înălțimea de 400—500 metri pur- 
tînd la bord un mic aparat me- 
teorograf care înregistrează tem
peratura, presiunea și umiditatea 
aerului. Aeromodelul se menține 
în aer timp de 15 minute și poa
te să străbată 5—7 km. Spre deo
sebire de radiosondă al cărui 
zbor nu se poate dirija, aeromo
delul poate fi readus prin radio 
la punctul de plecare și instru
mentele pot fi folosite de mai 
multe ori.

radiosondă de obicei se

cercetarea stra- 
atmosferei în

ridică pînă la

radio se poate schimba 
motorașului, deci și alti- 
zborului aeromodelului.

dică la 
ancorat 
n a i de 
mînt se 
nează.

Aeromodelele și planoarele di
rijate prin radio au fost create 
la observatorul geofizic central 
pentru a fi folosite la cercetarea 
straturilor joase ale atmosferei. 
Folosirea lor va lărgi posibilita
tea cercetărilor care studiază re
gularitatea proceselor meteorolo
gice

O——------- —

Irigarea văii Fergana
centrală din Uzbekis- 
mai mare regiune de

Instrumentele monta-

Fergana 
tan — cea 
dezvoltare a agriculturii irigate 
din Uniunea Sovietică, este situa

tă în partea dte 
mijloc a văii cu 
același nume. In 
urmă cu veacuri, 
ea a fost acope
rită cu nisip și 
s-a transformat 
în pustiu.

In Fergana 
centrală există 
300.000 ha. de 
pămînturi înțele- 
nite adecvate pen 
tru irigare. Din

inițiativă colhozurilor aici a în
ceput pe scară largă ofensivă îm
potriva pămln.turilor pustii. Pînă 
în prezent s-au executat 
73.000.000 m. c. de lucrări de pă. 
rnînt, s-au turnat 50.000 m.c. de 
beton și beton armat, s-au săpat 
canale mari și mici de drenaj și 
de irigație în lungime de peste 
30.000 km.

In decurs de 7 ani aici vor fi 
irigate și valorificate alte 97.000 
ha. de pămînturi pustii, ceea ce 
va permite să se obțină anual în 
plus 250.000—300.000 tone de 
bumbac brut — considerabil mai 
mult decît producția de bumbac 
a Turciei și Argentinei luate la 
un loc.

Cinci recorduri mondiale a stabilit într-un sin
gur zbor aviatorul V. Kokkinaki pe un avion 
:„IL-18“. El a realizat o viteză de 719,496 km. pe 
oră, avînd la bord o încărcătură de 15 tone. Cu a- 
celași prilej el a depășit recordurile mondiale de 
viteză cu încărcături de 1, 2, 5 și 10 tone.

(Din revista „Uniunea Sovietică“ nr. 9) 
---------------- O-----------------

D dtiioptrim a studenților inostoiili
Studenții Universității de stat din Moscova sub 

conducerea lui V. Preobrajenski, colaboratorul In
stitutului de geografie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., au făcut o importantă descoperire știin
țifică. Ei au reușit să descopere în munții trans- 
baicalici o nouă regiune de depunere contempora
nă a ghețurilor. Ca rezultat al cercetării podișu
lui Stanovo a fost descoperit al 31-lea ghețar. Su
prafața totală a ghețarului este dfe 15 km.p. Lungi
mea celui mai mare cîmp de gheață atinge 2 km.

Studierea detailată a șapte ghețari va permite 
să se răspundă la cîteva probleme neclare cu pri
vire la originea și formarea ghețarilor contempo
rani.

Rezervoare din
Rezervoare din material 

plastic proectate de biroul 
de construcții al întreprin
derii de navigație de pe 
Marea Caspică, vor înlocui 
navele petroliere costisi
toare. Capacitatea acestor 
rezervoare este nelimitată, 
iar transportul lor pe mare 
și pe rîuri se regizează cu 
mici vase remorchere.

Rezervoarele inventate 
de inginerii Mihail și A- 
leksei Arșav din Baku se 
fabrică dintr-o țesătură po
roasă de kapron acoperită 
cu o substanță specială de 
inpregnare. Ele sînt rezis
tente la acțiunea apei și 
țițeiului, precum și la ac
țiunea de erodare și tăiere. 
Construcția rezervoarelor

--------------o--------------
Perdele forestiere în pustiu 

trugeau satele și orașele, 
reau oazele înfloritoare, 
mejdie serioasă plana și 
unuia din cele mai vechi orașe 
din Orient — Buhara.

Silvicult >rii uzbeci au creat în 
partea de nord-vest a pustiului 
o mare gospodărie siivică unde 
au plantat 100.000 ha. de pă
duri. In felul acesta nisipurile 
mișcătoare nu fost oprite pentru 
totdeauna. A fost înlăturat și pe 
ricolul micșorării mai departe a 
suprafeței oazei Buhara. In pre
zent se efectuează plantări de 
păduri și în alte regiuni ale pus
tiului Kzîlkum. Peste cîțiva ani 
oazele acestui pustiu vor fi in
tegral ferite de nisipurile mișcă
toare și de vînturile fierbinți pus
tiitoare.

La hotarul regiunii Buhara din 
Uzbekistan a fost creată o fîșie 
forestieră de protecție lungă de 
100 km. Această barieră verde 
artificială a oprit deplasarea ni
sipurilor din pustiul Kzîlkum spre 
pămînturile roditoare.

Pustiul Kzîlkum, care are o 
suprafață de 300.000 km. p. se 
întinde între fluviile Amu-Daria 
și Sîr-Daria. Timp de multe vea
curi, nisipurile lui mișcătoare dis

—- -------
Un institut științific 
pe lîngă o fabrică

La întreprinderea construc- | 
toare de mașini grele din Ural i 
se organizează un institut dte | 
cercetări științifice. Aceasta este • 
una dintre cele mai mari între- | 
prinderi din Uniunea Sovietică I. 
care se specializează în produc- * 
ția utilajului pentru laminoare, î 
furnale, mine și de asemenea în ■ 
producția excavatoarelor pășitoa- | 
re, a preselor grele. ț

La institut se vor efectua cer- ♦ 
cetări și lucrări experimentale j 
legate de crearea mașinilor de T 
mare productivitate, se vor ela- ?

♦ 
t I 
i 
t

bora noi procese 
pentru construcția 
grele în general.

Institutul de pe 
prinderea din Ural 
zează în cadrul măsurilor luate . 
în Uniunea Sovietică de apro- J 
piere maximă a muncilor de • 
cercetare și proiectare de pro
ducție. (Agerpres).

— = ★=•—
Proiectul unei gigantice 

conducte de gaz
S-a terminat elaborarea proiec

tului unei conducte gigantice de 
gaz cu o lungime de 1800 km, 
care va lega zăcămîntul Gazlinsk 
din Uzbekistan cu marele centru 
industria! Celiabinsk din Ural.

O mare parte a conductei va 
trece prin pustiul Kîzîlkum din 
Asia Centrală.

Prin această conductă centre 
le industriale din Ural vor primi 
anual miliarde metri cubi de gaz 
natural.

tehnologice 
de mașini

lingă între- 
se organi-

t
i
» 
A
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»
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kapron In locul navelor petroliere
este foarte simplă și iefti
nă. Cu toate că grosimea 
medie a învelișului nu de
pășește un milimetru ele 
rezistă la cele mai mar! 
furtuni.
Rezervoarele flexibile 

fabricate în serie cu o ca
pacitate de 4.000 tone, 
vor costa de 28 ori mai 
puțin decît petrolierele de 
aceeași capacitate.-S-a cal
culat de asemenea că chel
tuielile de exploatare vor 
fi de 5—6 ori mai mici ca 
la petroliere.
Rezervoarele flexibile asi

gură transportul încărcă
turii de la locul de extrac
ție pînă în localitățile de 
destinație fără a fi necesa-

acope- 
G prî- 
asupra

ȘTIRI CULTURALE

Noua stagiune l
a Teatrului de Artă 1 

din Moscova J
Teatrul de Artă din Mosco-1 

va și-a deschis stagiunea cu 4 
spectacolul cunoscutului dra- i 
maturg sovietic Nikolai Po- ; 
godin „A treia patetică“.

In actuata stagiune teatrul ț 
va aniversa cîteva date me- ♦ 
morabile. Se apropie 90 de i 
ani de la nașterea lui Lenin. f

In acest scop la teatru se J 
prezintă în prezent două pie- 
se din trilogia lui Nikolai Po- j 
godin dedicată lui Lenin. Cen- ț 
tenarul nașterii lui A. P. Ce- i 
hov va fi marcat de prezenta- t 
rea piesei „Pescărușul“. Toate - 
cele patru piese ale lui Ce- £ 
hov vor fi prezentate pe scena ț 
Teatrului de Artă.

—=*=—

Un ansamblu 
neobișnuit

In sală răsună melodia unui 
vechi cîntec abhaz. Pe scenă, 
din semicercul dansatorilor se 
desprinde unul care descrie cu 
o mare viteză un cerc și con
tinuă să danseze pe vîrfuri. 
In cîteva secunde el execută 
încă două cercuri dînd dova
dă de o deosebită tehnică a 
dansului pe vîrfuri. Urmează 
al doilea, al treilea dansator...

Cititorul se va mira aflînd 
că acești dansatori erau Ma- 
cikuk Adleiba, de 109 ani, 
Konstantin Adamia, de 70 de 
ani și ceilalți membri ai an
samblului cunoscut 
Abhază (Caucaz) 
mirea „Ansamblul 
centenari“. Acest 
funcționează pe lîngă Casa de 
Creație populară din R.S.S.A. 
Abhază. Ansamblul este for
mat din 25 persoane. Vîrsta 
lor depășește în total 20 de 
secole.

Ansamblul are un repertoriu 
variat. El execută peste 12 
dansuri naționale abhaze și 
dansuri ale celorlalte popoa
re ale U.R.S.S.

: 
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ră transbordarea încărcă
turii din petrolierele mari
ne în cele fluviale. Ele pot 
fi folosite în apele 
adînci, pot trece fără 
tate ecluzele și alte 
trucții hidrotehnice, 
transportarea încărcăturii 
la locul de destinație a- 
ceste rezervoare se rulează 
<și se transportă înapoi cu 
orice mijloc de transport, 
în timp ce petrolierele o- 
bișnuite fac returul neîn
cărcate.

Rezervoarele flexibile pot 
fi folosite de asemenea 
pentru transportarea și 
păstrarea: altor încărcături , 
lichide și în stare de pul- | 
bere. .

puțin 
greu- 
cons- 
După

♦
♦ 
»
♦
i 
f
*
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în R.S.S.A. 
sub denu- 

bătrînilor 
ansamblu



STEAGUL’ ROȘU 3

început de an de invtțdmlnt la școala 
serală economică de partid din Petroșani

< In aceste zile în întreaga Vale 
a Jiului se deschide noul an al 
învățămîntului de partid. Sute 
de cercuri își vor reîncepe acti
vitatea ; în cadrul lor membrii și 
candidații de partid își vor con
tinua studiu! spre a-și însuși în
vățăturile de bază ale teoriei 
marxist-leniniste și ale construc
ției socialismului. Odată cu ce
lelalte forme ale învățămîntului 
de partid, vor începe cursurile și 
la școala serală economică de 
partid din Petroșani.

Pentru ca procesul 
mînt în școală să se 
în cele mai bune

de învăță- 
desfășoare 
condițiuni, 

s-au luat din timp măsuri cores
punzătoare. Astfel, au fost al
cătuite colectivele de catedre pe 
materii s-au întocmit primele lec
ții, au fost recrutați peste 60 de 
elevi pentru anul I din rîndul ca
drelor de bază din diferite între
prinderi și instituții din raion, 
s-a comandat din timp materialul 
bibliografic pentru elevi etc.

Invățînd din experiența anilor 
trecuți, în acest an selecționarea 
elevilor s-a făcut mai bine. Au 
fost încadrați în această formă 
a învățămîntului de partid oa
meni care au deja anumite cu
noștințe în domeniul marxism-le- 
ninismului, cu perspective de dez
voltare. dornici să-și îmbogățeas
că cunoștințele politice și econo
mice. S-a ținut cont de faptul că 
cei încadrați să nu fie supraaglo
merați cu prea multe sarcini care 
să-i împiedice de la frecventarea 

cursurilor, creîndu-se astfel condi
ții pentru asigurarea unei frec
vențe mai bune ca anul trecut.

Un rol important în cadrul 
școlii îl au catedrele. Ele trebuie 
să asigure întocmirea la timp 
a lecțiilor, ținerea regulată a 
seminariilor, să dea ajutor ele
vilor prin consultații individua
le și- colective, precum și îndru
mări practice privind sistemati
zarea materialului în cadrul stu
diului individual.

Deși latura organizatorică are 
o mare însemnătate, principalul 
în învățămîntul de partid îl cons
tituie atenția permanentă pentru 
conținutul ideologic al lecțiilor,

★

Succese ale filatorilor 
din Lupeni

In secția 111-a mecanică a 
filaturii Lupeni există o brigadă 
de tineret care se ocupă cu re
parațiile. Această brigadă este 
condusă de tovarășul Bojincă, 
un meseriaș cu o bună califi
care profesională și care știe 
cum să-și îndrume brigada ca 
lucrările să se facă repede și 
bine.

Realizarea angajamentelor luate o datorie 
de onoare pentru colectivul minei Lonea I

*■ Pe la sfîrșitul lunii august, în 
cadrul unei consfătuiri de pro
ducție, colectivul minei Lonea a 
analizat felul cum a muncit și 
rezultatele pe care le-a obținut 
în întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August, ca și sar
cinile ce i revin pînă la sfîrși
tul anului. Hotărît să-și dezvol
te realizările de pînă atunci, co
lectivul minei Lonea a chemat 
la întrecere socialistă celelalte 
exploatări carbonifere din Va
lea Jiului, pe bază de angaja
mente concrete — pentru înde
plinirea inainte de termen a sar
cinilor anuale de plan, pentru 
cit mai mari economii la prețul 
de cost — chemare la care au 
răspuns toate unitățile combi
natului carbonifer.

A trecut o lună de zile de la 
chemarea la întrecere a colec
tivului minei Lonea. Să vedem 
deci, cum își traduc în viață mi
nerii și tehnicienii de la aceas
tă mină propriile lor angaja
mente, ce au realizat pînă acum 
din obiectivele pe care și le-au 
propus.

In domeniul producției, colec- 

grija ca lecțiile să fie legate 
strîns de problemele practice ale 
producției. O deosebită importan
ță are urmărirea felului cum 
cursanții asimilează materiile pre, 
date, măsura în care ei folosesc, 
în practica lor de zi cu zi cu
noștințele primite.

Ca materie de bază în anul I 
și II în școală se predă economia 

politică și economică industrială. 
Acestor două materii strîns le
gate una de alta trebuie să li se 
acorde toată atenția. Baza teore
tică a economiei concrete o cons
tituie economia politică marxist- 
ieninistă. De aceea, pentru a ri
dica nivelul teoretic al seminarii
lor de economie industrială, ma
terie ce se predă în anul II, este 
foarte important să se cunoască 
temeinic economia politică mar- 
xist-leninistă. Nivelul ideologic 
al seminariilor va fi determinat 
în primul rînd de măsura în care 
tezele generale ale științei econo
mice vor fi legate de problemele 
practice ale întreprinderilor. Ex
periența cîștigată în anii trecuți 
de membrii catedrelor și în spe
cial de cei care conduc grupe de 
seminar este de mare folos pen
tru ridicarea permanentă a nive
lului discuțiilor în cadrul grupe
lor de seminar.

Este necesar să atragem a- 
tenția asupra unui lucru. Este 
vorba de studierea sistematică și 
conspectarea materialului biblio
grafic. Unii cred că acest lucru 
este de importanță secundară, în 
special aceia care au mai stu
diat economia politică. Practica 
a dovedit că studierea materialu
lui imediat după predare este 
metoda de studiu cea mai potri
vită și prin care se înlătură a- 
glomerarea materialului și impo
sibilitatea de a recupera timpul 
pierdut. Examenele de sfîrțit de 
an din anul școlar trecut au 
confirmat cu prisosință acest a- 
devăr.

Atît la predări cît și la semi
nar» trebuie ținut cont de hotă- 
rîrile ultimelor plenare ale C C. 
al P.M.R. de aplicarea lor la con
dițiile concrete din raionul nos
tru și de alte hotărîri și docu
mente de partid ce vor apare ul
terior. Numai astfel lecțiile și se- 
minarnle vor veni în ajutor ele
vilor în realizarea sarcinilor tra
sate de partid și guvern.

In întreaga sa activitate școala 
are nevoie de sprijinul comitete
lor de partid și al organizațiilor 
de bază, ceea ce va duce, sub 
îndrumarea permanentă a Birou
lui Comitetului raional de partid, 
la obținerea. în noul an școlar 
în care pășim, a unor rezultate 
mereu mai bune în însușirea în
vățăturii marxist-leniniste.

POPON NICOLAE
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tivul minei Lonea s-a angajat 
să depășească sarcinile de plan 
anuale cu 30.000 tone cărbune 
din care 16.542 tone numai în 
perioada de la 23 August pînă 
la sfîrșitul anului. In lunile au- 
gust-septembrie colectivul minei 
Lonea în loc să extragă cel pu
țin 6000 tone cărbune peste plan, 
a extras mai puțin de 2000 tone, 
neîncadrîndu-se în angajament, 
îndeosebi sectoarele II, III și IV 
au tras în urmă, îndeplinirea 
angajamentul pe mină în ce 
privește depășirea planului.

Un alt obiectiv de seamă se 
referă la calitatea cărbunelui 
extras. Angajamentul a fost să 
se reducă procentul de cenușă 
admis cu 0,2 la sută, să 
bunătățească granulația cărbu
nelui cu 1 la sută și să 
ducă 
tate 
lizat

In
tajele minei Lonea a fost extras 
un cărbune murdar, cu un pro
cent ridicat de șist, peste cel ad
mis, iar mina a fost penalizată 
cu sume importante de bani

se îm-"

se re- 
procentul admis de umidi- 

cu 0,5 la sută. Ce s-a rea- 
din acestea ?
cursul lunii iulie, din aba-

din cadrul școlilor 
darea de seamă și a- 
noului birou. Darea de 
prezentată de tovarășul 
Grigore, secretarul orga- 

de partid, a oglindit 
politică depusă de biroul

Ji-a
In ziua de 27 septembrie în sa

la de ședințe a comitetului orășe
nesc de partid Lupeni a avut loc 
adunarea generală a organizației 
de bază 

pentru 
legerea 

’ seamă
Tabacu 
nizației 
munca 
organizației de bază, de toți mem
brii și candidați de partid.

Organizația s-a întărit în a- 
ceastă perioadă prin primirea a 
2 noi membri și 4 candidați de 
partid. Activul fără de partid 
este format din 31 tovarăși care 
împreună cu agitatorii duc mun
că pentru îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de organizația de bază.

Față de anii precedenți rezul
tatele în educarea elevilor și la 
învățătură au fost mult mai bu
ne datorită analizării periodice 
a activității desfășurate de pro

fesori și de învățători.
Pe lîngă rezultatele bune, din 

discuțiile purtate au reieșit și lip
suri.

In cuvîntul lor membrii și can
didații de partid s-au angajat pe 
viitor să lupte pentru eliminarea 
lipsurilor, să sprijine biroul care 
va fi nou ales. Darea de seamă 
a fost apreciată de adunarea ge
nerală ca satisfăcătoare.

In noul birou ai organizației 
de partid au fost aleși membri 
de partid cu experiență, între 
care tovarășii : Tabacu Grigore, 
Macra Lucreția ș.a.

A. NICHIFOREL
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Colectivul minei Lupeni și-a 

luat angajamentul ca în acest an 
să realizeze 3.000.000 lei econo

mii. In prezent însă în loc de e- 
conomii, minerii din Lupeni au 
o depășire a cheltuielilor de pro
ducție ce totalizează 3.481.000 
lei.

La această pierdere, o „contri
buție“ a adus și depozitul de lem- 

pentru calitatea nesatisfăcătoare 
a cărbunelui încît prețul fiecărei 
tone de cărbune extrase a fost 
mai mare cu 1.60 lei decît pre
țul planificat. In august, în loc 
să se ia măsuri de îmbunătăU- 
re a calității cărbunelui, lucru
rile au fost lăsate să meargă la 
voia întîmplării, încît situația 
calității cărbunelui s-a agravat: 
pierderea a fost de 3,65 lei pe 
fiecare tonă numai din cauza 
calității necorespunzătoare, iar 
pe luna septembrie se va apro
pia de 4 lei... Iată deci un alt 
obiectiv pentru a cărui realiza
re nu s-a muncit suficient.

Tot în chemarea la întrecere 
este prevăzut că colectivul mi
nei Lonea va face economii pe 
întreg anul de 2.000.000 lei din 
tre care 1.089.000 lei în ultimele 
5 luni (deci și luna august), 
insă, din cauză că în luna au
gust nu a existat o preocupare 
de masă pentru realizarea de e 
conomii, s-au înregistrat pier
deri însemnate la prețul de cost: 
consumul de materiale a fost de
pășit simțitor față de planificat 
încărcîndu-se prețul de cost al

Declarația guvernului R. P. Rowâne cu privire 
la propunerile Uniunii Sovietice în problema 

dezarmăm
(Urmare din pag. l-a)

I

corespunzătoare în domeniul de
zarmării și consolidării securi
tății.

Desigur, evoluția favorabilă a 
situației internaționale nu este 
pe placul acelor cercuri care do
resc menținerea războiului rece 
și care vor încerca și pe viitor 
să stăvilească procesul de des
tindere, să pună piedici în calea 
înțelegerii între state. De aceea 
trebuie unite eforturile tuturor 
popoarelor și guvernelor atașa
te cauzei păcii, pentru a nu per
mite acestor cercuri să împiedi
ce realizarea scopurilor dorite cu 
ardoare de întreaga omenire, de 
a-și asigura o viață pașnică și 
liniștită.

In cadrul politicii sale consec 
vente de pace, guvernul rom în 
a sprijinit și pînă acum toate 
propunerile constructive menite 
să ducă la realizarea unei în
țelegeri în problema dezarmării 
și a făcut aceasta nu numai cu 
vorba dar și cu fapta. Astfel, 
au fost efectuate reduceri suc
cesive ale efectivelor armate ale 
țării noastre, pe teritoriul R. P 
Rom ine nu se găsesc nici un fel 
de trupe sau baze militare străi
ne. In aceeași direcție se situeai- 
ză și propunerile guvernului ro-

~-------

I p Ă
ne (șeful depozitului Herțțu Sam. 
son). Prin diferite colțuri ale in
cintei minei se irosesc însem
nate cantități de material lemnos.

Lîngă poarta nr. 4 (după cum 
se vede și din clișeul alăturat) 
stau aruncate — de doi ani — 
în diferite gropi zeci de metri

cubi de material lemnos (buș
teni) veniți pen
tru mină. Pri
măvara și toam
na gropile se um
plu cu apă aco
perind lemnele, 
iarna le înveleș
te zăpada... Toți 
buștenii au înce
put să putre
zească.

Asemenea buș 
teni părăsiți se 
pot găsi și pe 
lîngă hala gate
rului, prin jurul 
preparației, în 
depozitul de lem
ne etc.

Cine plătește 
pagubele ?

cărbunelui cu 2,27 lei pe tonă, 
la salarii s-au făcut de aseme
nea cheltuieli mai mari ceea ce 
a adus încă 2,21 lei în plus pe 
tonă etc. încît pe întreaga mină 
în august s-a încărcat din a- 
ceastă cauză prețul de cost al 
cărbunelui cu 6,41 Iei pe tonă.

Iată numai cîteva aspecte des
pre felul cum se stă ia mina 
Lonea — colectiv care a lansat 
chemarea la întrecere — cu rea
lizarea propriilor angajamente 
după o lună de zile de muncă. 
Această situație trebuie îndrep
tată cît mai curînd. Mai avem 
numai 
anului, 
muncă 
deplini 
tele.

Este 
de partid, a comitetului sindical 
să analizeze această situație și 
împreună cu conducerea admi
nistrativă a exploatării să ia 
măsurile necesare pentru ca mi
nerii din Lonea să-și realizeze 
angajamentele pe care și le-au 
luat.

Minerii, tehnicienii și ingine
rii de la Lonea au rezerve su
ficiente să facă o cotitură ho- 
tărîtă în munca lor, respectîn- 
du*și cuvîntul dat I

MI HAI ȘTEFAN 

3 luni pînă la sfîrșitul 
timp în care printr-o 
perseverentă se pot în- 
cu succes angajamen-

de datoria comitetului.

mîn cu privire la dezvoltarea 
unei largi colaborări înter-bal- 
canice și la încheierea unui Tra
tat balcanic de înțelegere și se
curitate colectivă care are în ve
dere crearea în această parte a 
lumii a unei zone în care să nu 
existe arme nucleare și rachete.

Alăturîndu-se chemării lansate 
de guvernul sovietic de a se în
făptui propunerile privitoare la 
dezarmarea generală și totală, 
guvernul romîn își exprimă spe
ranța că această chemare va 
găsi un ecou pozitiv Ini rîndul 
guvernelor tuturor țărilor. R. P. 
Romînă speră de asemenea că 
Organizația Națiunilor Unite și 
Comitetul pentru dezarmare le 
vor analiza cu toată răspunde
rea și vor lua hotărîri adecvate 
în vederea traducerii lor în viață.

In ce-l privește, guvernul Re
publicii Populare Romine este 
hotărît să-și aducă întreaga con
tribuție ia înfăptuirea acestui 
țel măreț.

— ■=★

Al 34-lea drapel
La preparația Lupeni există 

un număr de 33 drapele de frun. 
taș în întrecerea socialistă. A- 
tenția mare și dragostea cu care 
fiecare muncitor, inginer și teh
nician al preparației luptă pen
tru cîștigarea drapelului de frun
taș se reflectă în rezultatele 
frumoase obținute de aceștia în 
realizarea sarcinilor de plan.

Pentru populariazrea rezulta
telor obținute de fruntași în ca
drul procesului de preparare a 
cărbunelui a luat ființă un co
lectiv de corespondenți volun
tari. Hotărîți să intensifice a- 
ceastă muncă, s-a stabilit că 
cel de-al 34-lea drapel instituit 
să fie înmînat în fiecare lună 
corespondentului care are publi
cate cele mai bune articole in 
paginile ziarelor, aceluia care do
vedește o bogată activitate in 
această direcție.

*

Citiți în numărul 40 
al revistei „Flacăra“

Răspunsurile la întrebările :
— Știți cum se vor alimenta 

oamenii în anul 2.000 ?
— Ați auzit de mîna meca

nică ?
— Ce film turnează în pre

zent frumoasa actriță Tatiana 
Samoilova ?

— „Acasă la campion“ foto- 
interviu de Eugen Iarovici cu... 
vinul Muscat Ottonel de Crăciu- 
nel.

— „Diplomați” cu stagiu.,. — 
un pamflet de Mihai Dima cu 
senzaționalele dezvăluiri despre 
biografiile unor foști naziști din 
Germania occidentală.

— Berlin — o zi și o noapte 
— reportaj special pentru „Fla
căra“ de Bogomil Nonev.

— Versuri de Majtenyi Erik, 
Gh. Scripcă, Florin Mugur și 
Hassan El Baiani.

— Recenzii asupra recentelor 
lucrări ale lui V. Em. Galan și 
Victor Tulbure și cronici ale 
spectacolelor „Dacă vei fi între
bat“ și „Ediție specială“.

— Schițele: „De ziua lui“ de 
M. Păduran și „Cum am deve
nit soție ideală“ de A. Bădu- 
lescu.

— La rubrica „O picătură de 
cerneală“ semnează 
Mricea Șerbănescu, iar 
nica sportivă, scriitorul 
rodan.

In același număr al 
„Flacăra“ mai găsiți: 
de satiră și umor 
piper“ —

scriitorul 
la cro- 
Al. Mi-

revistei
Paginile 

,Cu sare și 
piper“ — „Pagina modei" — Cu
vinte încrucișate — Pagina „In 
jurul globului“ — De vorbă cu 
medicul — Colțul fotografului 
amator — Fotocronica celor mai 
noi evenimente din țară și străi
nătate.

Cereți la toate chioșcurile re
vista „Flacăra“.



STEAGUL ROȘU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Parada militará și demonstrația 
oamenilor muncii de la Pekin

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. ‘

PEKIN 1 (Agerpres)
La 1 octombrie poporul chi

nez a sărbătorit cea de a 10-a 
aniversare a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

încă din primele ore ale dimi
neții în toate raioanele Pekinu
lui. în iața întreprinderilor in
dustriale și instituțiilor, oamenii 
muncii se încolonau îndreptîn- 
du-se apoi spre piața Tien An 
Min care a devenit locul tradi
țional al festivităților.

întreg orașul este scăldat de 
razele fierbinți ca de vară ale 
soarelui. In piața Tien An Min, 
pe ambele părți ale obeliscului ri
dicat în memoria eroilor căzuți, 
se aflau peste 100.000 de oameni 
— vîrstnici, tineri, copii, cu bu
chete de flori. In apropiere erau 
aliniate trupele.

Piața Tien An Min avea o în- 
făfșare soiemnă și măreață. In 
dreapta — uriașa clădire a splen
didului palat al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, în stînga Muzeul de istorie 
și Muzeul revoluției. In văzduh 
se înălțau baloane pc care erau 
orinse lungi panglici transparen
te cu urări în cinstea Partidului 
Comunist Chinez, Republicii 
Populare Chineze, lozinci che- 
mînd la întărirea unității popoa
relor din R.P. Chineză și din în
treaga lume, la lupta pentru pace, 
cuvinte de salut în cinstea pu
ternicului lagăr al socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

La ora 10 în tribuna guverna
mentală iau loc întîmpinați cu un 
tumult de ovații, tovarășii Mao 
Tze-dun, N. S. Hrușciov, Liu 
Sao-ți, Sun Țin-lin, Dun Bi-u, 
Ciu De, Ciu En-laj, alți condu
cători ai Partidului Comunist și 
guvernului R. P. Chineze.

Pentru a participa la sărbători
re’ aniversării R. P. Chineze la 
Pekin au venit solii popoarelor 
din întreaga lume. La festivități 
participă Ho Și Min, A. Novotny, 
A. Zawadski, Kim Ir Sen, Istvan 
Dobi, J. Țedenbal, Dimităr Ga- 
nev, Mehmed Shehu, H. Matern, 
Emil Bodnăraș, conducătorii dele
gațiilor guvernamentale și de par
tid din țările socialiste frățești, 
delegațiile guvernamentale din 
țările Asiei și Africii, prietenii 
Chinei noi, din 87 de țări.

Pin Ci-jen, președintele Co
mitetului popular al orașului Pe
kin, anunță începerea festivități
lor. Răsună fanfarele, se aud a- 
cordurile solemne ale Imnului de 
stat al R. P. Chineze. Răsună 28 
de salve de artilerie simbolizînd 
cei 28 de ani de luptă eroică 
e Partidului Comunist Chinez de 
la crearea lui și pînă la victoria 
revoluției chineze din 1949. Apoi 
Pin Ci-jen adresează celor pre- 
zenți o cuvîntare de salut.

Mareșalul Lin Biao, ministrul 
Apărării, după ce primește ra
portul comandantului parăzii, ge
neralul colonel Ian Iun, coman
dantul garnizoanei Pekin, trece 
în revistă trupele aliniate în pia
ța Tien An Min, și pe largul bu
levard Ciananțze, salută pe osta
șii armatei populare de eliberare.

După ce trece în revistă tru
pele mareșalul Lin Biao urcă la 
tribuna guvernamentală unde ros
tește o cuvîntare.

★

Răsună comanda. In șiruri 
drepte, bătînd pasul, în piață in
tră apărătorii cuceririlor revolu
ționare ale poporului chinez. Trec 
ofițerii elevi ai Academiei Sta
tului Major General, ai acade
miilor forțelor militare aeriene, 

flotei maritime militare, și ai ce
lorlalte academii ale armatei 
populare de eliberare, elevi ai 
școlilor militare

Batalion după batalion, trec în 
nas de paradă infanteriști, arti- 
leriști, marinari, ostași ai altor 
genuri de arme. In autovehicule 
trece rapid infanteria motoriza
tă, urmată de unități aeropurtate. 
In văzduh, apar dinspre răsă
rit în zbor rapid avioane reac
tive supersonice. Urmează esca
drile de bombardiere, avioane de 
vînătoare, avioane reactive de 
asalt. Jos pe pămînt, se aude du
duitul tancurilor grele și al pie
selor de artilerie autopropulsată.

Parada militară consacrată ce
lei de a 10-a aniversări a R. P. 
Chineze a luat sfîrșit. Ea a de
monstrat că poporul chinez iubi
tor de pace, ocupat cit munca 
pașnică creatoare, este gata să 
se ridice pentru a apăra cu piep
tul său cuceririle sale socialiste.

începe demonstrația oamenilor 
muncii din Pekin. Demonstrația 
se deschide printr-o coloană de 
15.000 de stegari. Frumoase dia
grame înfățișează succesele re
marcabile obținute de poporul în
tregii țări în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și culturii.

In piața Tian An Min intră cu 
voioșie detașamente de pionieri — 
tînăra generație a Chinei. Ei 
poartă o mare insignă de pionier 
pe care sînt scrise hieroglifele: 
„Vom lupta pentru cauza comu
nismului“.
. Abia au încetat glasurile cris
taline ale copiilor, cînd în piață 
intră o coloană de 140.000 de 
muncitori din Pekin. Muncitorii 
chinezi își exprimă hotărîrea de 
a îndeplini încă în cursul aces
tui an indicii de bază ai celui 
de-al doilea plan cincinal 1958— 
1962. Datorită eforturilor lor, în 
cei 10 ani de putere populară, 
volumul global al producției in
dustriale a sporit în China de 
11,7 ori. In timp ce în anul 1949 
producția de oțel pe țară era 
numai de 156.000 tone, anul a- 
cesta producția de oțel numai la 
Pekin va fi de 360.000 tone, iar 
în întreaga Chină de peste 
12.000.000 tone.

Una după alta trec coloanele 
de locuitori ai Pekinului, țărani 
din satele vecine, studenți, elevi, 
reprezentanți ai diferitelor națio
nalități care locuiesc în China, 
membri ai miliției populare, re
prezentanți ai oamenilor de artă 
și de litere, sportivi. Demonstra
ția oamenilor muncii din Pekin 
a durat 2 ore. Oceanul de flori 
pe care le purtau în mîini toți 
participanții acestei demonstra
ții de neuitat era aidoma unui 
curcubeu. Demonstrația, la care 
au participat 700.000 de oameni, 
a exprimat puternic coeziunea de 
monolit a poporului chinez în ju
rul partidului comunist și guver
nului popular, hotărîrea lui de a 
transforma într-un timp scurt pa
tria sa într-un puternic stat so
cialist cu o industrie înalt dez
voltată, cu o agricultură, știință 
și cultură înaintate.

■— -------------------■■■-■ ------------------ -------------------

P. C. clin Germania cere restabilirea 
legalității sale

BERLIN 1 (Agerpres).
Interzicerea Partidului Comu

nist din Germania occidentală 
trebuie să fie anulată în intere
sul păcii și democrației, decla
ră Partidul Comunist din Ger- 

■ mania în apelul adresat popu
lației Germaniei occidentale.

După cum transmite din Du 
sseldorf agenția ADN, apelul

NEW YORK 1 (Agerpres) - 
Corespondență specială :

In ședința de miercuri diminea
ța a Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat dezbaterea generală- 
Casey, ministrul Afacerilor Ex
terne al Australiei a subliniat în
tre altele că lumea a primit ca 
o încurajare comunicatul întîlnt- 
rii între N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower. Unden, ministrul A- 
facerilor Externe al Suediei a 
reamintit faptul că delegația sa 
«e pronunță în favoarea discută
rii problemei reprezentării Cili 
nei la O.N.U. Referindu-se la ne
cesitatea de a se repune R. P 
Chineză în drepturile sale legiti
me, ministrul de Externe al Sin* 
diei a atras atenția că chiar și 
.1. F. Dulles, intr-o lucrare scrisă 
înainte de a fi secretar de stat, 
recunoaște că Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să oglindeas
că lumea așa cum este. Unden 
a arătat că atît în Adunarea Ge
nerală cît și în Consiliul de Se
curitate trebuie să fie prezent! 
cei care reprezintă într-adevăi 
China. AceȘt lucru este foarte im
portant pentru asigurarea păcii 
și securității. „In unele cazuri, a

Date în legătură 
acordat țărilor

MOSCOVA 1 (Agerpres)
După cum se arată în numărul 

pe luna septembrie al revistei 
„Comerțul exterior“, Uniunea So
vietică acordă în prezent ajutor 
tehnic pentru construirea a 800 
întreprinderi industriale, de sec
ții separate și instituții, în țările 
socialiste și a peste 200 — în 
țările slab dezvoltate din punct 
de vedere economic din Asia și 
Africa.

După cum relatează revista,
--------------- ---- O---------------------

întrevederile dintre Eisenhower 
și Segni

WASHINGTON 1 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse la 1 octombrie 
a fost dat publicității la Wa
shington comunicatul în legătu
ră cu întrevederile dintre pre
ședintele S.U.A., Eisenhower și 
primul ministru al Italiei, An
tonio Segni. In acest comuni
cat se menționează că președin
tele S.U.A. și primul ministru 
al Italiei au căzut de acord a- 
supra faptului că schimburile 
de vederi care au avut loc săp- 
tămîna trecută la Câmp David 
între președintele Eisenhower și 
primul ministru al Uniunii So- 

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

Taifun nimicitor în Japonia
TOKIO (Agerpres). — TASS 
La 30 septembrie postul de 

radio Tokic a anunțat că taifu
nul nimicitor care s-a abătut 
zilele acestea asupra Japoniei 
a fost cel mai puternic din pe
rioada dinainte de război și de 
după război. Se menționează că 
de pe urma taifunului, însoțit 
de uragane puternice, averse și 
inundații, au suferit 38 de pre
fecturi din Japonia.

cere să fie sprijinită lupta dreap 
tă a Partidului Comunist din 
Germania pentru restabilirea 
legalității lui și se subliniază 
că cu toate persecuțiile comu
niștii vest-gerrnani se află în 
primele rînduri ale luptătorilor 
pentru interesele vitale ale popu
lației R.F.G. 

spus Unden, au trebuit să treacă 
mulți ani pînă cînd un regim 
nou a cîștigat recunoașterea ge
nerală a celorlalte state. Guver
nul Statelor Unite este poate mai 
restrictiv în această direcție de- 
cît multe alte guverne. Actualul 
regim din China a fost recunos
cut de un număr de state printre 
care și Suedia și alte țări scan
dinave. Din punctul de vedere a' 
Suediei acesta este un act de lo 
gică politică“. Referindu-se Ia 
problema dezarmării, U.nden * 
sugerat inițierea studiului pri
vind posibilitățile de a se cădea 
de acord asupra unor zone re
gionale, în care armele nucleare 
să fie interzise și unde să lie 
aplicate restricții în privința ar
mamentelor convenționale. „Este 
bine știut că ideia stabilirii unor 
astfel de zone a fost scoasă în 
evidență în diferite conteste și a 
constituit obiectivul multor dis
cuții și merită interes“. Unden a 
declarat că guvernul suedez îm
părtășește cu căldură speranja 
exprimată de N. S. Hrușciov în 
fața Adunării Generale privind 
încheierea unui âcord asupra în
cetării experiențelor nucleare

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

U-

cu ajutorul tehnic 
slab dezvoltate

de la începutul anului 1959
niunea Sovietică a ajutat țările 
slab dezvoltate din punct de ve 
dere economic să construiască 
peste 100 de întreprinderi, prin
tre care 9 întreprmderi metalur
gice, 13 întreprinderi miniere și 
carbonifere, 7 întreprinderi ale 
industriei chimice, 12 termocentra
le și hidrocentrale, 11 întreprin
deri constructoare de mașini și 
6 uzine de prelucrare a petrolu
lui.

vietice, N. S. Hrușciov, „s-au 
dovedit utile cauzei păcii“.

Comunicatul menționează de 
asemenea că atît premierul ita
lian și președintele' S.U.A., cît 
și miniștrii lor de externe „și-au 
reafirmat convingerea că trebuie 
depuse toate eforturile posibile 
pentru a se ajunge la o reduce
re a armamentelor în întreaga 
lume, în cadrul unui control și 
al unor garanții adecvate“.

In comunicat se arată că Ei
senhower și Segni au afirmat 
din nou că „N.A.T.O. va rămîne 
piatra unghiulară a politicii lor 
externe“.

RĂNIȚI. AU 
URMA 1.781

Potrivit relatărilor ziarului 
„Nihon Keidzai“ în urma cala 
mităților naturale au avut de 
suferit 200.000 de familii sau a 
proximativ 1.000.000 de oameni. 
Direcția generală de poliție a 
anunțat la 30 septembrie că po
trivit datelor preliminare IN 
DIFERITE REGIUNI ALE ȚA
RII Șl-AU GĂSIT MOARTEA 
2.964 DE OAMENI, IAR ALȚI 
9 343 AU FOST ---------
DISPĂRUT FĂRĂ 
DE OAMENI.

In regiunile de 
valurile au atins o înălțime de 
40 de metri, au fost scufundate 
50 de nave iar 381 de ambarca
țiuni s-au sfărîmat de țărm.

Potrivit datelor preliminare 
numai pe linia Ministerului Con
strucțiilor, pagubele pricinuite 
de taifun însumează 80.000.000 
de yeni. Pagubele totale sînt e 
valuate la peste 100.000.000.000 
de yeni.

coastă, unde

I Cioflica loan I

Miercuri, 30 septembrie, a în
cetat din viață după o grea su
ferință tovarășul Cioflica Ioan, 
director adjunct al Termocen
tralei Paroșeni.

Fiu de miner — tatăl său a 
fost aruncat în temniță de că
tre regimul burghezo-moșieresc 
pentru participare la greva din 
1929, unde a și murit — tovai- 
rășul Cioflica Ioan a cunoscut 
din fragedă vîrstă exploatarea 
capitalistă.

După eliberarea țării noastre 
de sub jugul fascist, tovarășul 
Cioflica Ioan a devenit membru 
al Partidului Comunist Romîn. 
Dînd dovadă de abnegație în 
lupta pentru construirea socia
lismului, tovarășul Cioflica Ioan 
a fost promovat în diferite 
munci de conducere în economie 
și a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare 
Romîne.

Inmormintarea tovarășului Cio
flica Ioan va avea loc azi, 2 oc
tombrie, în cimitirul din Petro
șani. >

UN GRUP DE TOVARĂȘI

Noi măsuri 
pentru înarmarea 
Bundeswehrului

BERLIN 1 (Agerpres).
Agenția ADN informează des

pre noi măsuri ale autorită4 
vest-germane în ce privește con
tinuarea înarmării Bundesweh- 
rului. La 6 octombrie ambasa
dorului R.F.G. în S.U.A.. Grewe, 
i se va transmite o navă milita
ră americană. Aceasta este a 
treia navă din cele 6 contrator- 
piloare ce vor fi livrate de Sta
tele Unite flotei maritime mili
tare vest-germane.

Referindu-se la datele Minis
terului de Război al R.F.G., a- 
genția ADN transmite că pînă 
la sfîrșitul anului 1960, Germa
nia occidentală a plănuit să a- 
chiziționeze din Anglia arma
ment și echipament militar în 
sumă totală de 420.000.000 mărci. 
Anglia va livra Bundeswel 
lui armament de artilerie, insta
lații radar, avioane și alt ar
mament.

Germania occidentală a făcut 
de asemenea statelor membre 
ale N.A.T.O. comenzi pentru mo
toare dte avioane de vînătoare și 
bombardiere.

PROGRAM DE RADIO
3 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,45 
Cîntece despre ceferiști, 10,00 
Aiuzică romînească de cameră, 
10,30 Melodii populare romî- 
nești, 11,03 Uverturi și potpu
riuri, 12,00 Muzică corală ro
mînească, 12,30 Din folclorul 
popoarelor, 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 14,30 
Cîntece revoluționare, 15,10 Mu
zică ușoară, 15,35 „Săptămîna 
muzicii germane“, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,25 Cîntece șt 
jocuri populare romînești, 18,00 
Roza vînturilor, 18,30 Muzică 
ușoară romînească, 19,05 Muzi
că populară sovietică, 20,40 Mu
zică de dans, 21,15 La microfon: 
Satira și umorul“, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică ușoară orchestrală, 14,30 
Melodii populare romînești, 16.30 
Cîntă Ileana Grigoriu și tara- 
gotistul Iosif Milu, 17,00 Muzi
că din opere comice, 17,35 Mu
zică ușoară, 18,05 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri, 
19,00 Știința în slujba păcii, 
19,40 Concert de muzică din o- 
perete, 21,15 Muzică de dans.
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