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Economii însemnate 
unei

La sectorul electromecanic al mi
nei Aninoasa au fost prevăzute în 
planul pentru trimestrul II o sea
mă de lucrări importante. Așa de 
exemplu, pompele existente la sta
ția de evacuare a apelor de la ori
zontul 7 Priboi, refulau apa nu
mai pînă la orizontul 5 de unde 
apoi alte pompe o trimiteau la

ș>
îi

la

pe
In cadrul sectorului X al minei 

Lupeni lucrează cîteva echipe care 
descarcă din vagoane materialele 
venite la magazia minei — balast, 
mașini, utilaje, bolțari, cărămizi 

uite alte asemenea materiale 
ilaje.
Una din echipele fruntașe 

descărcări este cea condusă de tov 
Mitruț I. Vasile formată din 9 
muncitori — Nemeti Franscisc, 
Damian Gheorghe, Pop Teodor, 
Bustuc Miluță, Tășan Ioan, Tol- 
ban Pettu și alții căre Se strădu
iesc să descarce cît mai reped» 
vagoanele cu material pentru a nu

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

0 inovație valoroasă
Io vederea obținerii unei pro

ductivități mai mari la confecționa
rea armăturilor, un colectiv de 
inovatori printre care maistrul 
Roiban Cornel și lăcătușii Vasiu 
Ioan și Masek Vichentiu au venit 
cu o seamă de îmbunătățiri la 
mașina de îndoit profile, îmbună
tățiri care au dus la mărirea vite
zei de îndoire și la reducerea tim
pilor de luțru cu 50 la sută. Co
lectivul de inovatori a redimen- 

: sionat elementele solicitate mai 
mult ale mașinii. Prin această ino
vație s-a schimbat procesul tehno
logic de confecționare a armături
lor treeîndu-se de la îndoirea la 
cald la îndoirea la rece. Prin apli
carea acestei tehnologii se elimi
nă consumul de combustibil și se 

- obțin economii antecalculate în va
loare de 212.000 lei pe an.
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J maș Ludovic despre felul cum muncesc brigăzile din revirul a- 
5 cestuia și despre ce trebuie făcut mai urgent pentru ca 
( lor să fie mereu mai rodnică.

,-------- ------------ ----------------------------   

prin recondiționarea 
pompe

suprafață. Pentru a elimina stația 
intermediară, maistrul Popa An
drei, lăcătușii Tanczer Ioan, Șan- 
dor Vasile și electricianul Highi- 
șan Ovidiu au recondiționat și au 
adus îmbunătățirile necesare unei 
pompe centrifugale cu înălțime de 
refulare de 400 m. Prin punerea 
în funcțiune a acestei pompe 
elimină stația intermediară.

se

se plăti locații. In ziua de 11 iulie, 
de pildă, lucrînd în schimbul I; 
această echipă a descărcat 200 to
ne materiale diverse.

Datorită muncii sale rodnice, au 
fost descărcate sute de vagoane cu 
bolțari, incit în prezent mina Lu
peni este aprovizionată cu bolțari 
pe cca. 3 luni înainte, mii de tone 
de piese metalice, utilaje și mașini 
necesare exploatării.

Muncesc cu randamente sporite
Minerii din sectorul IV al minei 

Aninoasa luptă pentru a spori con
tinuu productivitatea muncii lpr. 
In pețioada 1—10 iulie brigada 
minerului loroghi Florian și-a de
pășit ranțjatnentul planificat cu 
1,310 taine pe post. Brigada mine
rului Balint Balazs, în aceeași pe
rioadă și-a întrecut randamentul 

. planificat cu o tonă pe post, iar 
brigăzile minerilor Moisiu Remus 
și David Nicolae au obținut o pro
ductivitate mai mare cu 0,810—

Citiți în pagina 4-a
• Ho Și Min a fost reales 

președinte al R.D. Vietnam 
Demisia guvernului Klși 
Scopul vizitei lui Spaak la 
Londra
Condamnarea la moarte a 
unui grup de patrioți al
gerieni
Situația din Congo 
Noi trupe americane tri
mise in Coreea de sud

Al 62-lea bloc
In primele zile ale acestei săp- 

tămîni, pe șantierul noului cartier 
Livezeni au început săpăturile de 
fundație la blocul N, cu 32 aparta
mente. In trei zile, brigada lui 
Moianu Gheorghe din care fac 
parte tinerii constructori Rus Teo
dor, Spoială Dumitru, Văduva 
Ioan, Cîrceag Petru, Nagy Zoltan, 
Nistor Alexandru, Gavriliță Ar- 
ghir și alții au executat aproape 
jumătate din întreg volumul de să
pături prevăzute. Acesta este al 
62-lea bloc pus în lucru în noul 
cartier Livezeni al orașului Petro
șani.

...Cartierul Livezeni s-a dezvol
tat puternic în cei trei ani de cînd 
S-au început lucrările aici. Pînă a- 
cum au fost date in folosința loca
tarilor 24 blocuri diferite avînd 
488 apartamente, iar în lunile vii
toare vor mai fi predate încă 32 de 
blocuri cu 276 apartamente. S-au 
început de asemenea lucrările de 
construcție la încă 6 blocuri mari 
avînd încălzire centrală. Din a- 
cestea face parte și blocul N, ul- 
timpul pus în lucru, al 62-lea bloc 
din noul cartier.
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0,840 tone pe post.
Rezultate bune in acțiunea pen

tru continua creștere a productivi
tății muncii în abataje au obținut 
și minerii sectorului II. Din acest 
sector brigada minerului. Hemerik 
Matei a dat în prima decadă din 
iulie o însemnată cantitate de căr
bune pe seama depășirii randamen
tului planificat cu 1,010 tone pe 
post. De asemenea, brigăzile con
duse de minerii Kibedi Francisc 
și Heghedus Dănilă și-au depășit 
randamentele planificate cu 0,770 
tone și, respectiv, 0,650 tone pe 
post.

Crește cantitatea produselor 
industriale vîndute populației 

din Valea Jiului
în 

mercială 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui cantități tot mai mari de pro
duse industriale.

fiecare an, prin rețeaua co- 
sînt puse la dispoziția

in perioada cuprinsă între 1
1 ianuarie—15 iulie 1960 s-au 

pus în vînzare prin magazinele de 
specialitate ale O.C.L. Industrial 
250 motociclete și motorete. Tot în 
acest interval de timp s-au vîndut 
2.000 de biciclete.

Pentru a satisface cerințele me
reu mai mari ale cumpărătorilor, 
pînă la sfîrșitul anului curent, prin 
magazinele de specialitate se vor 
pune în vînzare încă 300 de mo
tociclete și peste 2.000 de biciclete 

paratele de radio au fost 
de asemenea mult căutate 

în anul curent. Dovadă cele 1.800 
de facturi eliberate în acest an. De 
o apreciere deosebită s-au bucurat 
din partea cumpărătorilor apara
tele de radio importate din 
U.R.S.S. precum și cele indigene.

^reșterea bunăstării oameni
lor muncii este oglindită și 

de preocuparea multora pentru 
a-și mobila casele cît mai frumos, 
mai cu gust.

Sute de mineri, feroviari, fila- 
turiști și alții și-au cumpărat în 
acest an mobilă nouă. Numai în 
semestrul I, de pildă; au fost pu
se la dispoziția cumpărătorilor 900 
garnituri de dormitoare, 500 de 
camere combinate, 900 garnituri

Brigada condusă de Bloss Eugeni muncește la săparea unui 
ș preabafaț frontal in sectorul II Lupeni. Avînd create condiții 

bune de muncă, brigada obține lună de lună însemnate depă
șirii de plan, și prin urmare ciștigurl sporite. Im luna iunie, de 
pildă, fiecare miner dîn> brigadă a realizat un cîștig de 130 Iei 
pe șut.

IN CLIȘEUL NOSTRU : Brigadierul Bloss Eugen și mine
rii săli dintr-un schimb, Stigel Iosif, Barbu Ilie și Asaltate 
Gheorghe se Întrețin bine dispuși cu cîteva clipe înainte de a in
tra in șut.
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Cîteva aspecte ale progresului 
tehnic la U. R. U. M. P.

pieselor de

Uzina de repa
rat utilaj mi
nier din Petroșani 
are ca sarcină
principală asigurarea 
schimb și a unei părți din, utila
jele folosite la minele carbonife
re din Valea Jiului. In anii de 
democrație populară uzina a cu
noscut un ritrri deosebit de dez
voltare. Comparativ cu situația 
din 1948, astăzi volumul produc
ției marfă este cu 259,5 la sută 
mai mare, iar productivitatea 
muncii a sporit cu peste 61,6 la 
sută, în timp ce efectivul doar cu 
53,4 la sută. Astăzi dispunem de 
utilaje mai multe cu 72 lâ sută 
decît în 1948, iar suprafața pro
ductivă a crescut; Ca urmare a 
construcțiilor noi și a mai bunei 
așezări a mașinilor unelte, cu 
circa 32 la sută. Dezvoltarea con
tinuă a capacității de producție 
ne permite să producem azi cu 
16 la sută mai multe piese de 
schimb, cu peste 10 la sută mai 
multe utilaje miniere decît pro
duceam în 1956. Muncitorii uzi
nei au în prezent capacitatea de 
a executa o seamă de produse 
metalurgice nou intrate în fabri-

LEGRAND IOSIF 
inginer șef al uzinei

de bucătărie etc. Cu tot 
mărul mare de garnituri vîndute, 
cerințele sporesc mereu. Pentru a 
le satisface, în lunile ce urmează, 
în urma contractelor încheiate cu 
diferiți furnizori, O.C.L. Produse. 
Industriali Petroșani va mai primi 
încă 1100 garnituri de dormitoare. 
650 camere combinate și cca. 1000 
garnituri de bucătărie. Este demn 
de remarcat faptul că printre fur- 
uizori se numără și întreprinderea 
de industrie locală „6 August“ 
Petroșani care a executat o im
portantă cantitate de mobilă apre
ciată de cumpărători.

1111-

un așinile de cusut au fost de 
1T1asemenea un articol solici

tat de gospodinele din raion. In 
prima jumătate a anului s-au vîn- 
dut 700 buc. mașini de cusut 
O.C.L. Produse Industriale a co
mandat încă 600 de mașini de cu
sut care se vor putea găsi de vîn
zare în magazinele de specialitate.

I

A cum, în sezonul pregătirii 
B compoturilor, dulcețurilor și 

a altor conserve, cumpărătoarele 
vor putea procura borcane sufi
ciente. In acest sens s-a amenajat 
un centru de vînzare a borcanelor 
în incinta halelor din Petroșani și 
în alte localități. în lunile ce ur
mează prin centrele de vînzare a 
borcanelor din Valea Jiului se vor 
desface peste 15 vagoane de bor
cane.

M. CHIOREANU

cație care cu ani 
în urmă nu pu
team să le exe
cutăm. Voi vorbi 

mai jos despre cîteva confecții 
metalurgice executate de uzina, 
noastră :

VAGONETE DE MINĂ. In ur
ma măsurilor tehnico-organizato- 
rice luate și a creșterii califică
rii muncitorilor acest produs a 
fost fabricat în serie pe baza 
unui proces tehnologic bine pus 
la punct. Noi am produs din an 
în an vagonete tot mai multe, tot 
mai bune și mai ieftine. Față de 
1957, anul trecut costul unui va- 
gonet a fost redus cu circa 10 
Ia sută

APARATELE DE CUPLARF 
PENTRU FUNICULAR. Sînt un 
produs de serie mică pe care co
lectivul nostru a reușit să le exe
cute în bune condițiuni depășind 
în multe cazuri, calitatea produ
selor similare venite din import 
Astăzi asigurăm necesarul mine
lor Văii Jiului și al altor între
prinderi din țară. Trecînd de la 
producția de unicat la cea de se
rie, prin creșterea productivității 
muncii, prețul de cost al acestor 
aparate a fost redus în ultimul 
timp cu peste 20 la sută.

Colectivul uzinei noastre se 
mîndrește de asemenea cu faptul , 
că a putut stabili o tehnologie 
bună pentru fabricarea POMPE
LOR CENTRIFUGALE de mină. 
De la pompe centrifugale cu 3 
etaje, un debit de 15 m. c./oră și 
o înălțime de refulațe de 25 me
tri, pînă la pompele puternice cu 
10 etaje, un debit de 300 m. c./oră 
și înălțimea de refulare de 600 
metri, fabricăm azi întreaga ga
mă de astfel de pompe centrifu
gale. Vreau să remarc faptul că 
în urma studiilor făcute la uzină, 
calitatea rotoarelor acestor pom
pe s-a îmbunătățit rnult. Folosim 
în loc de fontă cenușie de marca 
18. fontă aliată cu 0,7—-1 la sută 
crom, iar axa rotoarelor din oțel 
aliat cu crom și mangan. Acum 
specialiștii noștri studiază pro
blema echilibrărilor presiunilor a- 
xiale la pompele de 5000 1/min. 
de rezolvarea căreia este legată 
folosirea acestor pompe de mare 
capacitate pentru minele Văii 
Jiului în continuă adîncire.

Metalurgiștii de la U.R.U.M.P 
se socotesc mîndri și de utila
jele noi pe care le-au pus la dis
poziția minerilor în cursul aces
tui an. Este vorba de CULBUTO- 
RUL VIBRANT și de alte utilaje 
Culbutorul vibrant, dat spre ex
perimentare la una din minele 
Văii Jiului prezintă rezultate bu
ne. Curățirea vagonetelor prin 
vibrare, odată cu descărcarea lor, 
se face în timp redus și fără nici 
un efort fizic. .

ELEMENTELE 
pentru armare în 
taje constituie o

METALICE 
galerii și aba- 
gamă de pro-
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Cronica ne povestește, c-O.C.L.—Alimentara 
A trimis la Anlnoasa, dnd de-abia-ncepuse vara, 
Frigider frumos și mare 
Semn că se modernizează

și cu etichetă nouă
- „Unitatea 39“.
d< ;um vor cumpăra 
însă n-a prea fost așa,.,

ri, speri că nici-o zi n-o trece

Bucurătu-s-au diențli, ci.
Alimente fain păstrate •— 
Tu, client, ce plin de visu
Și putea-Vei ca să cumperi alimente de la rece:
Cașcaval, salam și șuncă, unt și chiar brînză de vad, 
Nu uita că cel doi maiștri, Zgarbura și cu S. Acs, 
N-au atîta zor de asta — ei sînt plini de nepăsare -*•  
Frigiderul de va merge sau va ataș puțin >1 doare.
Ce iluzii! Nu-nțelegi, că ei n-au timp de gtndlt? 
De-asta au adus amicii, un motor nepotrivit, 
Unul pentru două sute douăzeci de volți se pare, 
Dar la noi la Aninoasa. ăsta este mult prea mare;
(Specialiștii spun că-n comună, e curent de-o sută zece). 
Dar, deși-au văzut greșeala, au binevoit să... plece 
Spun ei — „ca s-aducem altui“; l-au adus măi oameni bun) 
Foarte, foarte cu viteză: după două săptămîni!
Și-au plecat iar... insă hiba nu aleea se sfîrșește, 
Fiindcă nid de data asta, frigiderul nu pornește;
Nu îi trebuie prea multe: doar-un specialist și-un cablu, 
Specialist putea să dee. tovarășul Pîrcălabu,
Insă cablu, poate are sectoru’ administrativ, 
Tovarășul Marinescu — (de-ar fi mai operativ l).
Și vă fac o confidență — însă asta numai vouă»
Mai are un frigider uni tatea 30;
Din păcate frate, și-ăsta-i cu motor stricat,
Stă trimis de.un car de vreme, ca să fie reparat. 
Și-uite-așa, trecu o lună (și-or inai trece... cine știe?) 
Pînă cînd se-nvrednicește specialistul ca să vie
Și aducind cu el un cablu, să-1 cupleze frumușei, 
Să pornească frigiderul,

Cartea 
în limba rusa 

prin poștă
In cadrul librăriei „Cartea Ru

să“ din Capitală — Calea Vic
toriei nr. 42 — s-a înființat de 
curînd secția „Cartea în limba 
rusă prin poștă". Prin interme
diul acestei secții, cititorii din 
toată țara ¡și pot procura cărți a- 
părute sau în curs de apariție în 
U.R.S.S., din orice domeniu.

La cerere, secția trimite citito
rilor material bibliografic de in
formare în mod gratuit.

In ziarul „Steagul roșu“ nr, 
3334 din 2 iulie a. c. a fost pu
blicată — tot în pagina Maga
zin — nota „Expoziție de bici
clete în care era vorba des
pre necesitatea construirii unui 
șopron cu rasteie pentru adă- 
postirea bicicletelor angajațllor 
minei Lupenl.

In loc de răspunsul gospo
darului E. M. Lupenl (care a- 
vea datoria să se ocupe de a- 
cest lucru) la critica adusă, 
publicăm fotografia alăturată. 
Ea înfățișează „condițiile" 
create la E. M. Lupeni pentru 
adăpostirea bicicletelor.

Magazinul „Alimentara" nr. 10, 
de pe strada principală a orașului 
Petroșani. De la prima vedere, 
magazinul îți face o impresie bu
nă : bine aprovizionat, incit gă
tești tot ce poți dori dintr-un ma
gazin de produse alimentare.

Intr-adevăr, intr-o privință așa 
este. Faci un bon pentru salam, 
cașcaval, unt fi te prezinți cu el 
la vînzătoarea Drăgan V alerta, căci 
ea servește la acest raion.

• - Va-și ruga să-mi dați salam 
din bucata aceea, pare mai proas
păt.

Vînzătoarea se face că nu aude. 
Ia salamul pe care vrea ea, îl taie, 
și cu mina pe care se văd urme 
de brînză rămase de mai înainte 
î-l pune pe cîntar.

— Aș fi vrut salam din celă
lalt..,.

Vînzătoarea se face din nou că

Nea Mihai e-n
Sportivii, în general, au perioa

de cînd obțin rezultate remarcabile 
și atunci se spune că sînt „în mare 
formă“. De pildă, iubitorii de 
sport știu că in ultimul timp Coz~ 
moc — jucător în echipa de fotbal 
fiul Petroșani — a fost mereu in 
„formă bună“. Mulți au încercat 
să-l imite dar. după cum se știe... 
nu toți au reușit!

Există însă la stadionul fiul un

să ne folosim de el.
• ••••• a • a
ești tu de nu-i vezi ? I 
de ee nu-i sancționezi ?

O.C.L. Alimentara! imd«
Dacă-s neglijenți, surate
E varâ-acuma in tot locul, dar cum a venit va trece;
Te-ntrebăm Alimentară: problema te la$ă „rece0 ?
Clnd vre(i frate sfi i porniți ? Toamna ? iarna ? Sau pe cînd ? 
Vor să gtie-aninosettii: Ce-are O.C.L. de gind?

T. ȘTEFANESCU
Din colectivul de creație 

al brigăzii artistice de agitație 
din Aninoasa

★

DIVERSE
Un nou tip de hîrtie
Recent colaboratorii Institutului 

(’de cercetări în domeniul hîrtiei 
din Budapesta au pus la punct 
producția unui nou tip de hîrtie. 
Este vorba de o hîrtie impreg
nată cu rășini sintetice, lavabilă, 
mai rezistentă decît obiectele din 
materiale plastice obișnuite, su
portând solicitări mari, rezistență 
la o temperatură de pînă la 300 
grade.

Noul tip de hîrtie poate înlocui 
cu succes faianța din camerele de 
baie sau tapetele din interiorul 
vehiculelor.

Producția pe scară largă a nou
lui tip de hîrtie va începe peste 
Un an și va putea înlocui mate
rialele similare provenite din 
import.

Metal din apă de mare
După cum se știe, apa de mare 

conține în diferite cantități di
verse elemente chimice, inclusiv 
aur, cupru, nichel, cobalt și al
tele.

Cu timpul oceanele planetei 
noastre vor fi folosite ca sursă 
inepuizabilă de extragere a mul
tor metale.

In laboratorul de probleme pen
tru microelemenfe al Institutului 
tehnologic din Leningrad, sub con
ducerea profesorului V. Aleskov- 
ski se desfășoară lucrări de cer
cetare în vederea extragerii unor 
elemente chimice din apa de ma
re. A fost organizată o expediție 
care a făcut în Marea Bonng o

serie de experiențe practice. Cu 
ajutorul unor aparate speciale de 
absorbție, din apa de mare au 
fost separate multe din metalele 
menționate mai sus.

Cercetătorii laboratorului au 
realizat de asemenea niște apa
rate de absorbție speciale care vor 
extrage particulele de metale pre
țioase din apele industriale eva
cuate.

0 clădire „pendul“
La Așhabad, capitala R.S.S. 

Turanene — o regiune bîntuită 
deseori de cutremure — s-a cons
truit o clădire de cărămidă cu două 
etaje „suspendată în aer“. Clădi
rea este instalată pe o fundație 
antiseismică. Pe o astfel de teme
lie casa nu stă, ci este suspendată 
deasupra pămîntului asemenea u- 
nul pendul. In condițiile acestei 
fundații, numai punctul de sus
pensie suferă de pe urma oscila
ției seismice, în timp ce clădirea 
rămîne nemișcată.

Datorită fundamentului antiseis
mic, rigiditatea legăturii clădirii cu 
pămintul este de 13.000 ori mai 
mică decit la o fundație obișnuită- 
De aceea tot de atâtea ori se mic
șorează intensitatea energiei seis
mice transmise de la pămînt clă
dirii.

Construirea unei asemenea clă
diri are o foarte mare importanță 
pentru Așhabad — oraș situat in
tr-o zonă de activitate seismică 
intensă. Ultimul cutremur de pă
mînt de o forță distrugătoare a 
£o*t  iarpgicttM aici iu anul 1948.

Bucătărie electronică
Cum s-ar putea accelera pro

cesul preparării mîncării, cum ar 
putea fi ușurată munca gospodi
nelor, lucrătorilor din cantine?

Folosirea gazelor naturale ușu
rează mult această muncă. Dar 
s-a dovedit că timpul necesar pre
parării mîneării poate, fi redus 
și mai mult. Colectivul Institutu
lui pentru aparate electronice cu 
vid din Praga a realizat o insta
lație în care mîncarea se prepară 
nu numai foa-rte repede dar și 
fără foc și funingine.

Intr-un astfel de cuptor un ki
logram de carne este transfor
mată în friptură în numai... 15 
minute, iar o găină poate fi frip
tă în 12 minute. Construcția a- 
cestei instalații, denumită de au
torii ei „magnetrongrill“, se ba
zează pe principiile folosite în 
tehnica radiolocației și în diater- 
mie. Ca sursă de energie servește 
așa-numitul magnetron care pro
duce unde electromagnetice de 
înaltă frecvență de 12,5 cm. Un- 
dele ajung în cuptor și sînt ab
sorbite. Produsele introduse în- 
tr-un asemenea „cuptor-minune“ 
se prăjesc uniform și, ceea ce 
este mai important, păstrează cu 
mult mai multe vitamine decît în 
condițiile preparării obișnuite.

Televiziune în geologie

rii fundamentului unor clădiri 
mari pot fi rezolvate cu ajutorul 
televizorului. Recent în Slovacia 
televiziunea subterană a fost a- 
plicată cu succes la controlul ca
lității turnării betonului într-o 
fundație stîncoasă. Camera de te
leviziune a arătat toate fisurile 
mai mari de 0.2 mm. Cu ajutorul 
ei s-a stabilit cu exactitate care 
din ele sînt umplute cu mortar 
de ciment $i care nu, precum și 
care s-au înfundat cu argilă Im- 
piedicînd pătrunderea mortarului 
de ciment în fisuri. Intrucît son
da geologică cu televiziune a lu
crat cuplată cu un compas giros
copic nu a fost greu nici să se 
stabilească coordonatele polare 
ale oricărui punct de pe peretele 
puțului.

In sonda geologică cu televi
ziune este montat de asemenea 
un dispozitiv special pentru mă; 
surarea înclinării puțului față de 
verticală și un compas giroscopic 
care reglează rotirea sondei în 
jurul axei sale. Imaginea optică 
ajunge la pupitrul de comandă 
prin cablu sub formă de semnale 
electrice. Aici semnalele sînt am
plificate și ajung în instalația 
geologică cu televiziune pentru 
prelucrarea lor mai departe.

Astfel televiziunea poate fi a- 
plicată în geologie la încercarea 
rezistenței fundațiilor, precum și 
la alte lucrări în explorările mi- 

peiroliîere.
O serie întreagă de probleme

care se ivesc cu prilejul construi, niere, carbonifere și

nu aude. Taie untul, îl împache
tează destul de neglijent și...

— Următorul vă rog...
— Dar mai am ceva de nrinut. 

Cașcaval...
— Mai întii plătiți la casă...
— De ce să mai plătesc, căci 

am plătit odată. Uită-te bine la 
bon.

Vînzătoarea Drăgan scoate aga
le bonul de pe cui, socotește va
loarea cumpărăturilor, și, în sfîr- 
șii cîntărește și aruncă pachetul 
pa tejghea.

Ce să faci ? lei pachetul, doar e 
plătit, fi pleci. Pleci cu convinge
rea că deși magazinul e bine apro
vizionat, fi găsești de toate, aici 
lipsește totuși un articol, și încă 
unul foarte important; atitudinea 
atentă și respectul față de cum
părători, ceea ce nu ar trebui să 
lipsească din nici un magazin al 
comerțului nostru socialist.

„mare formă“
alt personaj care deși nu ia par
te directă nici la fotbal, nici la 
atletism sau tenis are totuși un 
mare rol în toată activitatea spor- 
tiivă ce se desfășoară pe stadion. 
Este vorba de responsabilul ma
gaziei de echipament sportiv — 
Mihai Cogîrlea. Cînd nea Mihai 
— cum i se spune — „e-n formă“ 
toate merg... prost !Da, da! SpreL, 
deosebire de sportivi, la nea M 
bai fenomenul este invers. Ce. 
mai slabe rezultate le obține cînd 
în urma unor antrenamente sus
ținute se află „în mare formă".

Aceasta insă nu ar fi mare lu
cru dacă n-ar influența și rezul
tatele sportivilor. De pildă, marți 
după-amiagă, echipa de fotbal Jiul 
II trebuia să facă antrenament, 
pregătindu-se intens pentru bara
jul de promovare în campionatul 
regional. Dar nea Mihai fiind ,jn 
formă“, pur ți simplu a refuzat si 
elibereze echipamentul necesar ju
cătorilor, împiedicind astfel desfă
șurarea antrenamentului. „Moti
vul" it — cei 11 din echipă au 
refuzat si facă o fotografie îm
preună cu nea Mihai deoarece el 
n-a jucat în echipa Jiul II ciștigă- 
toarea ultimului campionat raio
nal. Dar omul a avut ambiție si 
se vadă neapărat în fotografie cum j 
arată cînd este „in mare formă“.

De ce nu ia' măsuri conducerea 
C.S. Jiul ?l Foarte simplu .- s-a 
obișnuit cu asemenea manifestări 
de „formă“. Sînt doar mai mulți 
sportivi ai acestei asociații (unii 
cu renume) care, făcînd antrena
mente intense la diferite... restau
rante, se află în „mare formă" ca 
și nea Mihai.

D. MUGURE

Să nu-ți sară 
sifonul ?

In multe locuri de munci de la 
mina Lupeni temperatura este u- 
neori mai ridicată decît cea nor
mală. In asemenea cazuri minerii 
aveau pînă nu de mult obiceiul si 
ia cu ei, la intrarea in șut, recipien
tele speciale cu apă carbogazoasi 
(cu sifon). Spunem gp ,,aveau o- 
biceiul“ pentru ci acum nu-l mat 
pot avea. De ce î Recipientele stau 
la sifonăria minei (din luna apri
lie !) fiind defecte. Ce le lipseș
te Ș Niște ventile speciale, garni
turi de cauciuc și... interesul pen
tru punerea lor în stare de între
buințare atit din partea organelor 
minei însărcinate cu protecția mun
cii cit și a unor tovarăși de la Di
recția comercială a combinatului 
care nu asigură la timp piesele 
necesare.

Cînd vezi o asemenea situație, 
care s-ar putea înlătura cu puțină 
bunăvoință, să nu-ți sară... sifo
nul î



STEAGUL' ROȘU

Cîteva aspecte 
ale progresului tehnic 

la U. R. U. M. P.
(Urmare din pag. i-a)

de 
ne-

duse care intră cu o pondere de 
peste 35 la sută în totalul pro
ducției marfă a uzinei noastre. 
In cursul acestui an, uzina a 
executat o mare cantitate de ar
mături metalice pentru galerii 
din șină de cale ferată și din 
profile speciale In coniectiona- 
rea acestor sortimente avem o 
mare greutate în faptul că parte 
din îndoirea profilelor se face la 
cald Or, la condițiile noastre, 
prin îndoirea la rece productivi
tatea muncii ar crește cu circa 
60 la sută și totodată s-ar rea
liza o însemnată economie 
combustibil. Ne este absolut
cesară o mașină specială de în
doit profile la rece, avînd în ve
dere că în viitor vom avea mari 
sarcini în asigurarea armăturilor 
metalice pentru exploatările mi
niere. In domeniul stîipilor me
talici pentru abataje, în urma 
unor îmbunătățiri aduse procesu
lui tehnologic la turnătorie, a- 
ceștia sînt confecționați tot mai 
mult prin turnare, în special par
tea inferioară a stîipilor pentru 
stratele subțiri. Se toarnă de a- 
semepea grinzile pentru susține
rea abatajelor folosind pentru a- 
ceasta pămînt de turnătorie în
tărit cu silicat de sodiu și bioxid 
de carbon, metodă 
tivă, precisă și de 
tlvitate.

. V-Avînd 
»"•’lui 

uuu. ă 
circa două ori mai multe piese 
metalice decît în prezent, îndeo
sebi armături de galerii, stîlpi de 
abataj, utilaje miniere, colectivul 
nostru a tras toate învățămintele 
și cunoaște sarcinile care-i revin 
în urma recentei hotărîri a parti
dului și guvernului cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al pro 
ducției.

Extinzînd progresul tehnic la 
’ uzina noastră vom putea pune la 

dispoziția minerilor întreaga can
titate de produse metalurgice de 
care vor avea nevoie, de bună 
calitate, la un preț de cost mereu 
mai redus și 
iele cerute.

foarte expedi- 
rnare produc.

că în cadrulîn vedere
economic de 6 ani uzina 
va produce în 1965 de

în toate sortimen-

Reducerea stagiului de candidat, 
drept statutar folosit de organizația 
de bază nr. 2 de la E. M. Lupeni 
Statutul partidului acordă or

ganizațiilor de bază dreptul de a 
reduce stagiul de candidatură pen
tru o anumită categorie de munci
tori la primirea lor în partid. Fo- 
losindu-se de acest drept, organi
zațiile de bază acordă o înaltă 
prețuire acelor candidați care do
vedesc prin fapte de seamă că sini 
demni de înaltul titlu de comu
nist. Reducerea stagiului de can
didatură presupune însă o cunoaș
tere temeinică din partea comu
niștilor a felului in care candida
tul de partid își îndeplinește sar
cinile ce-i sînt încredințate, a com 
portarii lui în societate, a felului 
ín care se pregătește să devină 
membru al partidului. 

Printre organizațiile de bază d.- 
la mina Lupeni care desfășoară o 
rodnică activitate pentru primirea 
de candidați șj noi membri de 
partid, se numără și organizația de 
bază nr. 2 al cărei secretar este 
tovarășul Nagy Andrei. In perioa
da de timp care s-a scurs din a- 
nul 1960 au fost primiți de către 
organizația de bază nr. 2 în rîndu 
rile candidaților de partid 13 mi
neri și maiștri mineri dintre cei 
mai buni, 8 candidați fiind pri
miți în rindurile membrilor de 
partid. Printre membrii și candi
dații de partid primiți de curînd 
de către organizația de bază se 
numără tovarășii Antal Alexandru, 
Băltaru Ioan, Fotescu Dumitru, Bo- 
taș Teodor, Mican Ioan și alții. 

Biroul organizației de bază nr
2 trasează sarcini concrete celor c*  
sînt primiți in rindurile candida
ților de partid ți urmărește indea 
proape felul în care ele se înde
plinesc. Astfel biroul organizației 
de bază poate cunoaște îndeaproa
pe care din candidații de partid 
se pregătește cu cel mai mult sîrg 
pentru a fi demp de a intra în 
rindurile membrilor de partid. In 
organizația de bază nr. 2 se folo
sește dreptul statutar de a se re
duce stagiul de candidat acelor 
muncitori care au cel puțin 5 ani 
vechime în industria grea și 
care prin întreaga lor activitate 
și comportare dovedesc că sînt «- 
lemente înaintate ale clasei mun
citoare. In anul acesta tovarășilor 
Muszta Alexandru, Balint Adal
bert și Milaș Teodor, le-a fost ana
lizată munca și pe baza condițiilor 
pe care ei te întruneau adunarea 
generală a fost de acord să le fie

.......... ............... =»•** - -■■’.■=--------- ■

A UZINA VULCAN

PUBLICITATE

L
Reparații executate într-un timp scurt 

și economice
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii de la Uzina electrică Vul
can luptă cu însuflețire pentru 
realizarea întocmai a planului de 
producție la energia electrică du
pă regimul de dispecer, pentru 

jy reducerea consumului propriu teh 
nologic și a consumurilor speci
fice die materiale. Rezultatele ob
ținute de colectivul uzinei sînt 
pînă acum bune. Producția brută 
de energie electrică în primul se
mestru a fost realizată în pro
porție de 100,7 la sută, producția 
de curent planificată a fost de
pășită cu 1 la sută, iar consu
mul propriu tehnologic s-a redus 
cu 0,7 la sută

Una din preocupările de bază 
pentru asigurarea bunei funcțio
nări a agregatelor este întreține 
rea lor în bune condiții, repara 
rea lor la timp. Cu cîteva zile 
în urmă a început reparația ge
nerală a unui cazan de 40 atm 
și a unei turbine. Aceste agrega
te au depășit eu mult timpul de 

' funcționare stabilit între două re
parații generale. Termenul fixai 
pentru executarea reparațiilor ce
lor două agregate a fost fixat 
pentru 15 august a. c. Echipele 

aceste repara- 
să reducă fer- 
zile
12, paralel cu 
de cărbuni și

care lucrează la 
ții s-au angajat 
menul fixat cu 5

La cazanul nr. 
repararea morilor 
a ventilatoarelor de gaze, cicloa- 
nelor etc. se lucrează la înlocui
rea unei trepte a supraîncălzi- 
torului, o lucrare complicată și 
de mare importanță. Pînă acum 
tuburile de la supraîncălzitor în 
formă de serpentină se primeau 
gata confecționate. Acum însă ele

sînt confecționate cu mijloace 
proprii în cadrul uzinei. In acest 
scop a fost construit un dispozi
tiv pentru îndoirea tuburilor. Cu 
toate că pentru prima oară în ca<- 
drul uzinei se execută o astfel dte 
lucrare, rezultatele obținute sînt 
frumoase. Îndoirea tn serpentină 
a tuburilor se face fără defec
țiuni, nu diferă de cele executate 
înainte la întreprinderile de spe
cialitate. Echipa condusă de Si- 
komaș Emeric care lucrează Ia 
aceste tuburi a obținut rezultate 
care întrec cu mult pe cele aș
teptate. Ea execută aceste lucrări 
într-un termen redus, ele fiind tn 
același timp de bună calitate 
Lucrările de sudură la cazane 
cer o înaltă calificare. Ele tre. 
buie să fie rezistente la tempe
raturi înalte și presiuni ridicate 
Aceste lucrări sînt executate cu 
succes de echipa de sudori pe ca
re o conduce Maican Emilian. In 
restul lucrărilor de reparații se 
evidențiază echipele de muncitori 
conduse de Mareș Gheorghe și 
Berindea Traian. La repararea 
turbinei nr. 5 lucrează muncitori 
bine pregătiți sub conducerea șe
fului de echipă Guia Ștefan. Echipa 
condusă de Guia Șt. se achită 
cu cinste de sarcinile ce i revin.

Colectivul uzinei Vulcan îndru
mat și sprijinit de organizația de 
partid, de sindicat și U.T.M. lup
tă pentru a obține realizări cit 
mai frumoase. Rezultatele ob
ținute încă din primele zile la 
aceste lucrări dovedesc că harni-, 
cui colectiv se va achita cu cinste 
de ¡sarcinile ce-i revin.

redus stagiul de candidat și să fi» 
primiți în rindurile membrilor de 
partid.

Muszta Alexandru a primit sar
cina de a executa lucrări de pr®- 
gătire de cea mai bună calitate 
Brigada condusă de Muszta A- 
lexandru nu numai că a executat 
lucrări de cea mai bună calitate 
ci a realizat și avansări mari, lu
cru deosebit de important pentru 
pregătirea unor noi abataje fron
tale în sectorul II. La lucrarea de 
deschidere din stratul 5 brigada 
tov. Muszta și-a luat în lunile tre
cute angajamentul de a realua o 
viteză lunară de avansare de 100 
metri fără pușcare. Rezultatul ? Un 
record pe Valea Jiului : 140 na 
Muszta Alexandru a dovedit că 
s-a pregătit temeinic pentru a fi 
primit în rindurile membrilor de 
partid nu numai prin activitatea 
de producție, ci și prin felul, cum 
s-a străduit să-și ridice nivelul cu*  
uoștințelor politice. Pe lingă fap- 
tul că nu a lipsit niciodată de la 
cursul seral anul II unde a fost 
încadrat, dînsul s-a străduit ca 
prin studiul individual să-și însu
tească cît mai temeinic materialul 
predat la învățămîntul de partid.

De o meritată prețuire s-a bu
curat si minerul Balint Adalbert 
căruia i-a fost de asemenea redus 
stagiul de candidat. Multe luni In 
sir actuala brigadă condusă de 
Balint dădea de „furcă“ conduce
rii sectorului prin faptul că nu-si 
îndeplinea sarcinile de plan. La 
puțin timp după ce candidatului 
de partid Balint i-a fost încredin
țată sarcina de a conduce această 
brigadă, lucrurile s-au îndreptat 
spre bine. Brigada a realizat o a- 
vansare de 70 m. în piatră. Ba 
mai mult, tovarășul Balint s-a o- 
cupat de minerul Takacs Adalbert 
íQdrumíndu-1 să se adreseze orga
nizației de bază pentru a fi pri
mit în rindurile candidaților de 
partid.

Reducerea stagiului de candida
tură celor mai buni din cei mai 
buni muncitori este o muncă con
secventă a biroului organizației de 
bază nr. 2. Astfel de curînd in ca
drul unei ședințe de birou a fost 
analizată activitatea candidatului 
de partid Magyari Matei. Consta
tând că acesta și-a îndeplinit cu 
cinste sarcinile încredințate, biroul 
a hotărît să recomande adunării 
generale reducerea stagiului de 
candidat al tovarășului Maghyari-

Reducerea stagiului de candidat 
este o problemă de foarte mare 
răspundere pentru birourile orga*  
nizațiilor de bază. Cei cărora li se 
reduce stagiul de candidat tre
buiesc bine cunoscuți, meritele lor 
să fie cît mai just apreciate.

Dreptul de a reduce stagiul de 
candidat, dă organizațiilor de bază 
ale partidului posibilitatea de-a se 
întări primind în partid într-un 
termen redus elementele cele mai 
înaintate și mai reprezentative ale 
clasei muncitoare.

C. MORARU

î

S. EKART I

Uzina de reparat utilaj minier Petroșani
' organizează un concurs pe data de 25 talie 1960, pentru ocu
parea următoarelor posturi vacante.

Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru

Maistru
Maistru 
Maistru
Candidații vor depune la secretariatul urinei pînă la data î 
de 20 iulie 1960 următoarele acte: /
— Cerere. _ C
— Diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri în X 

specialitate sau a unei școli echivalate de Ministerul Învăță- J 
mîntului și Culturii (copie).

— Acte din care să rezulte 
didatul a avut 12 ani vechime

— Autobiografie.
— Certificat de naștere tip

principal prelucrări pe mașini unelte, 
principal sculer 
prelucrări pe mași ni unelte, 
reparații mecanice.
electrician 
sculer, 

construcții metalice.
tinichigiu, 
turnător.

că ia data de 1 Iulie 1956 can
in funcție de maistru.

— Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).
Lămuriri suplimentare se primesc de Ia serviciul organiza

rea muncii.

ai

LC.O. Petroșani
anunță

că duminică 17 iulie a. c. 
orașul Petroșani va fi alimen
tat cu apă potabilă 
între orele:

fi—8 dimineața,
12—14 și
20—21 seara.

numai

1
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se face
ce se vor

Această restricție 
din cauza, lucrărilor 
executa In ziua de 17 iulie 
la, captarea Jieț.

Locuitorii orașului sînt ni» 
gați a se aproviziona cu apă 
potabilă între orele mențio
nate.

I

Exploatarea minieră 
Vulcan

Declară vacante posturi de 
Maiștri mineri.
Maiștri mecanici.
Pentru ocuparea cărora or-

• ganizează un 
form

. care
ziua

Doritorii vor depune cere
rile la secretariatul minei.

Informații la serviciul mun
că și salarii.

CLUBUL SPORTIV 
JIUL 

PETROȘANI 

vă invită 
să luați parte 

la
MAREA
SERBARE

Cîmpenească
care va avea loc 
la 17 iulie 1960 

pe stadionul sportiv 
«JIUL“

SURRIZE 
fi PBSTOCTÎI _ 

♦e»»»eeeeeee»eeei1 - - -
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♦

i

2
I

♦

ANGAJEAZĂ
concurs con-

H.C.M. 1061 din 1959, 
va avea loc la mină tn 
de 25 iulie 1960.

I.C.T. Paroșeni

muncii 
Jiului 
I

Ingineri 
electromecanici
Angajările se fee 

după susținerea con
cursului conform H.C.M. 
1061 din 1959 care 
se tine ia întreprindere 
tn cursul lunii iulie 1960.

Doritorii vor de
pune cererile la secre
tariatul întreprinderii.

Oameni al 
din Valea 

CITIT 

STEAGUL ROȘU
Pentru a primi ziarul la ' 
timp șt fără întrerupere ! 

faceți abonamente ;

TRIMESTRIALE i
și SEMESTRIALE ■ 

Primesc abonamente 

DIFUZOR» VOLUNTARI 
din întreprinderi 

fi instituții 
FfiCTORII POȘTALI 
OFICIILE f. T. T. R.
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; Scopul vizitei lui
LONDRA 15 (Agerpres)
La Londra a sosit secretarul ge

neral al N.A.T.O.; Spaak. O se
rie de ziare engleze pun vizita lui 
Spaak în legătură cu recentele tra
tative ale guvernului englez cu 
ministrul Afacerilor Externe al 
Spaniei frânchiste, Gastiella, și cu 
comandantul suprem al forțelor 
armate, ale N.A.T.O.; Norstad. In 
legătură cu aceasta ziarele ajung

—---------------- O------------- ------

Milifariștii japonezi și cei de la Bonn 
intensifică colaborarea militară

BONN 15 (Agerpres).
In Germania occidentală a so

sit într-o vizită de trei zile ami
ralul Mițuo Ihara, șeful statului 
major al forțelor maritime mili
tare japoneze. La 14 iulie el a 
fost primit de ministrul de răz
boi, Strauss. Au fost de față ge-

v *
| Filmul romînesc de desen ; 
| animat „Homo Sapiens“ ț 
» a luat premiul I î
ț la Karlovy Vary ?
| PRAG A — Corespondentul • 
ț Agerpres transmite :
? Juriul Festivalului. Internațio « 
j, nai al Filmului de la Karlovy i 
ș Vary a făcut cunoscut rezultatul | 
? concursului pentru filmele de. ț 
î desen animat și marionete. Pre- f 

tniul 1 a fost acordat noii rea- * 
țigări a lui -Ion Popescu Gopo f 
tfiomo Sapiens“ care s-a bucu- j 
ret de o apreciere unanimă din i 
partea criticilor de specialitate • 

ifi'-a spectatorilor. Presa cebo * 
• dooaca ca și criticii străini a- j 

la Karlovy Vary, consideră ț 
j țibnul romînesc a creație excep- ‘ 
! fionalâ. șî «

Laburistul Rankin critică guvernul englez 
pentru restricțiile impuse comerțului cu U.R.S.S. 

și R. P. Chineză
LONDRA 15 (Agerpres). TASS 

anunță:
In cadrul dezbaterilor cu pri

vire la situația economică a Sco
ției, care au avut loc în Camera 
comunelor, laburistul Rankin a 
declarat că șomajul din Scoția 
s-ar putea reduce considerabil 
dacă guvernul ar desființa res
triștile în comerțul cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză.

Subliniind că în prezent se află 
la Moscova 12 industriași sco
țieni care intenționează să încheie 
tranzacții comerciale, Rankin și-a 
exprimat speranța că eforturile 
lor vor fi sprijinite multilateral 
de guvernul englez și că nu vor 
întîmpina piedici. . e .

------------o------- —

Pentru dezvoltarea comerțului 
intergerman

BERLIN 15 (Agerpres).
La Düsseldorf (R.F.G.) a avut 

loc o întîlnire a reprezentanților 
organelor de comerț exterior din 
R.DJ3. cu aproximativ 200 repre
zentanți ai cercurilor economice 
Și comerciale din Germania oc
cidentală. Reprezentanții cercuri
lor economice și comerciale din 
ede două state germane, au de
clarat că sînt gata să contribuie zitorii sovietici cîntă frumusețile
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Spaak la Londra
la concluzia că Spaak intenționează 
să clarifice atitudinea guvernului 
englez față de planurile de înar
mare a unor țări, inclusiv Germa
nia occidentală; cu rachete j,Po- 
laris“, precum și față de cererea 
Germaniei occidentale de a i se 
pune la dispoziție baze militare 
pe teritoriul Spaniei; cerere care 
este examinată în prezent în ca
drul N.A.T.O.

neralul Heusinger și vice-amira- 
lul Rugge.

Amiralul japonez va vizitai ba
zele maritime militare ale Germa
niei! occidentale de pe coasta Mă
rii Baltice.

După cum se subliniază la 
Bonn, vizita în Germania occi
dentală a unui reprezentant sus 
pus al clicii militariste japoneze 
are scopul de a „stabili o colabo
rare militară mai strînsă“ între 
Japonia și Germania occidentală

SITUAȚIA DIN CONGO
Trupele belgiene continuă acțiunile lor agresive

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres)

_ Gu toate că Consiliul de Secu
ritate a adoptat miercuri noaptea 
rezoluția prin care se cere ca Bel
gia să-și retragă trupele din Con
go, autoritățile belgiene au conti
nuat să trimită noi trupe în Con
go. După cum anunță agenția 
France Presse, joi dimineața o 
companie a părăsit orașul Bruxel
les pe calea aerului, plecînd spre 
Leopoldville, alte trei companii 
urmînd să fie trimise de asemenea 
în decurs de cîteva ore. Pînă în 
prezent, de la dezlănțuirea agre
siunii împotriva poporului congo-

Rankin a declarat că el a ridi
cat această problemă deoarece 
guvernul a interzis recent unor 
industriași englezi să extindă re- 
lațiile comerciale cu Uniunea So
vietică, neadmițînd unei delega
ții comerciale plecarea în U.R.S.S.

Restricțiile comerciale cu Chi
na, a spus în continuare Rankin, | 
aduc de asemenea mari prejudicii 
importatorilor și exportatorilor 
englezi.

După părerea lui Rankin aces
te restricții din comerțul Angliei 
reprezintă cauza șomajului din 
Scoția. El a acuzat guvernul An
gliei că acționează sub presiune» 
S.U.A. îngrădind comerțul cu ța-, 
rile socialiste.

la extinderea relațiilor comerciale 
și economice între R.D.G. și 
R.F.G.

Ei au însărcinat comitetul pen
tru sprijinirea comerțului înter- 
german să protesteze împotriva 
încercărilor permanente ade au
torităților din Germania occiden
tală de a împiedica eforturile în
dreptate spre extinderea relații
lor comerciale între R.D.G. șî 
R.F.C^

Demisia guvernului
Kiși

TORIO 15 (Agerpres).
Agenția Kyodo anunță că în 

noaptea de joi spre vineri guver
nul Kiși a demisionat în bloc.

-------- = ♦ ♦ ♦ < — ••=--------- —

Guvernul canadian neliniștit de incidentul 
cu avionul spion american

LONDRA 15 (Agerpres).
După cum transmite corespon 

dentul din Ottawa al ziarului 
„Daily Mail“, guvernul canadian 
este foarte neliniștit din cauza 
incidentului cu avionul american 
de recunoaștere „RB-47“. „Aici 
se consideră că garanțiile pe ca
re le-au dat Statele Unite că pe 
viitor nu se vor mai efectua zbo
ruri de spionaj, scrie corespon. 
dentul, nu se respectă".

-------- -------- O-----------——

Condamnarea la moarte a unui grup 
de patrioți algerieni

PARIS 15 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanite“ informea 

ză că tribunalul militar france? 
din orașul Șetif (Algeria) a con
damnat la moarte un grup de 
patrioți algerieni. Decanul barou
lui de avocați din Paris Arrighî 
a protestat împotriva acestor 

lez, Belgia a trimis în Congo 23 de 
companii de soldați! cu un efec
tiv de peste 3500 de oameni.

După cum anunță coresponden
tul din Leopoldville al agenției 
France Presse în capitala congole
ză situația se menține încordată 
Centrul orașului continuă să fie 
ocupat de unitățile de parașuțiști 
belgieni care au instalat mitraliere 
în diferite puncte. Șoseaua de pes
te 20 km. care duce de la aero
port spre Leopoldville este păzită 
de patrulele motorizate belgiene. 
Circulația a fost întreruptă pe ca
lea ferată care duce la Matadi. La 
Lîmete, o suburbie din Leopold
ville; parașutiștii se află pe poziție 
cu mitralierele îndreptate în direc
ția comunelor africane.

La Stanleyville situația este de 
asemenea încordată.

Intr-un discurs ținut la postul 
de radio Leopoldville, Antoine Gi- 
zenga, vicepremier al Republicii 
Congo, a arătat că luptele care au 
avut loc între trupele belgiene și 
cele congoleze au izbucnit în urma 
provocărilor belgiene. El a arătat 
că intervenția Belgiei constituie o 
violare a tratatului dintre Belgia 
șî Republica Congo și că acțiunile 
belgienilor au fost săvîrșite împo
triva voinței autorităților congole
ze. El a precizat că dacă situația 
se va agrava, răspunderea va re
veni exclusiv autorităților belgiene. 
Vicepremierul Gizenga a subliniat 
că guvernul congolez a luat toate 
măsurile pentru apărarea terito
riului național.

Congo și Buinseia an rupt 
relațiile diplomatice cu Belgia

LEOPOLDVILLE (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, la 14 iulie primul 
ministru al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, a anunțat rupe
rea relațiilor diplomatice cu Bel
gia.

★
CONAKRY 15 (Agerpres)
Președintele Guineei, Seku Ture, 

a făcut o declarație în care arată 
că guvernul Guineei a hotărît să 
rupă relațiile diplomatice cu Bel
gia ca urmare a agresiunii dezlăn
țuite de colonialiștii belgieni îm
potriva Republicii Congo. Seku 
Ture a cerut celorlalte țări afri
cane să procedeze în același mod

Ho Si Min a fost 
al R. D.

HANOI 15 (Agerpres) V.N.A. 
transmite :

La ședința plenară din 15 iulie

Canada „a avertizat S.U.A. că 
continuarea zborurilor de spionaj 
deasupra Rusiei poate provoca o 
criză militară serioasă în rela
țiile dintre Est și Vest. Acest a- 
vertisment a fost dat de miniștrii 
canadieni la ședința comitetului 
canadiano-american pentru pro
blemele apărării comune a cărei 
sesiune a început la 12 iulie“, 
scrie în încheiere coresponden
tul.

sentințe, întrudt în cursul proce
sului cei judecați au fost lipsiți 
în mod practic de apărare.

Arrighi a cerut ca „în interesele 
justiției franceze și în conformi
tate cu respectarea drepturilor a- 
parării care constituie garanția 
oricărei civilizații“, guvernul să 
facă noi cercetări în condițiile 
unei mai mari obiectivități.

După cum s-a mai anunțat, 
în legătură cu acest proces avo
catul parizian Nicole Rein a fost 
victima unui atac la Șetif după 
ce a demascat într-o ședință a 
tribunalului metodele de tortură 
care sînt folosite față de patrio- 
ții algerieni1 pe care i-a aparat la 
proces. După acest atentat la via
ța ei Nicole Rein a fost silită sa 
părăsească orașul Șetif. Avocatul 
parizian Verges care trebuia s-o 
înlocuiască pe Nîcole Reîn pentru 
apărarea patrioților algerieni a 
fost expulzat de autorități din 
Șetif. Ca „apărător“ a fost numit 
din oficiu un ofițer francez.

Noi trupe americane trimise 
în Coreea de sud

PHENIAN 15 (Agerpres)
Ia ultimul timp, scrie ziarul 

s,Nodon Sinmun- în Coreea de sud 
sînt trimise noi contingente de tru
pe. Ziarul menționează în legătu
ră cu aceasta informațiile presei 
americane potrivit cărora cele două 
divizii americane, dislocate la sud 
de linia militară de demarcație, 
vor fi completate suplimentar cu 
militari americani dintre care 8.000

PROGRAM DE
17 iulie

RADIO
PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 

voioșiei, 8,45 „In vacanță“, mu
zică ușoară, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,31 Din 
muzica popoarelor sovietice, 11,10 
Formații artistice de amatori în 
studiourile noastre, 12,25 Răsună 
cântecul și jocul pe meleagurile 
patriei, 13,10 De toate, pentru 
toți. 14,30 Cîteva din melodiile 
preferate, 16,15 Drumeții veseli, 
17,30 Emisiunea muzicală „Pre
mialii noștri“, 18,15 Concert de 
muzică ușoară, 19,00 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 19,35 
Concertul florilor, 20,00 Teatru la 
microfon: „Sînge alb“ de Harald 
Hauser. 21,15 Muzică de estra
dă. PROGRAMUL II. 7,00 Cîn
tece și jocuri populare romînești, 
8,00 Concert de dimineață, 8,30 
Școala și viața. 9,50 Revista pre
sei străine, 10,10 Cîntă Maria 
Lătărețu, 10,30 „Cer însorit“ — 
program de muzică ușoară, 11,00 
Concert simfonic, 12,45 Cîntă co
rul de copii al Radioteleviziunii. 
13,05 Mari soliști înterpretînd 
muzică distractivă, 14,15 Cornpo-

reales președinte 
Vietnam

a primei sesiuni a celei de a II-a 
Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, Ho Și Min a fost reales în 
unanimitate în funcția de preșe
dinte al R.D. Vietnam.

Toni Dik Thang, președintele 
Prezidiului Frontului Patriei din 
Vietnam, a fost ales vicepreședinte 
al Republicii, iar Ciong Tin, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, a fost ales 
președinte al Comitetului perma
nent al Adunării Naționale.

Pastorul norvegian R. Forbekk 

cere retragerea Norvegiei 

din N. A. T. 0.

OSLO 15 (Agerpres).
Ziarul „Dagbladet“ a publicai 

scrisoarea pastorului R. Forbekk, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, care se pronunță pentru 
retragerea Norvegiei din N.A.T.O. 
și îndeamnă la promovarea po
liticii de neutralitate.

R. Forbekk scrie printre a ,,n: 
Mulți dintre noi am fost a.ver: 
sării pactului N.A.T.O. încă îna
inte de a căpăta acest nume. Noi 
am considerat că neutralitatea 
promovată de Suedia ar fi fost 
politica cea mai justă și plină de 
speranțe, și credem că am avut 
dreptate.

Dacă Norvegia ar fi promovat 
ca și Suedia politica neutralității 
am fi avut posibilitatea să evi
tăm o eventuală catastrofă. Dacă 
țara noastră, va rămîne membră 
a N.A.T.O. asemenea catastrofă 
ne va lovi din primul moment

se și află în drum spre Coreea 
sud

Aceasta reprezintă nu numai o 
încălcare flagrantă a acordului de 
armistițiu, scrie ziarul, ci și o nouă 
provocare la adresa poporului co
reean, o acțiune agresivă fățișă 
care amenință pacea din Coreea și 
din Extremul Orient. Poporul co
reean condamnă cu hotărîre acest 
act criminal al imperialiștilor a- 
mericani.

Moscovei, 14,30 La microfon: 
Satira și Umorul, 15,30 Pagini a- 
lese din muzica de operă, 16,00 
Vorbește Moscova ! 16,30 Cîntece 
sportive romînești, 16,45 Concert 
de muzică populară romînească,
17.20 Muzică de estradă, 18,00 
Emisiune pentru marinari, 18,30 
Din folclorul popoarelor, 19,30 
„Oameni ai zilelor noastre“ — 
montaj. 20,05 Muzică dte dans,
21.20 Program pentru iubitorii 
de romanțe, 22,00 Muzică de dans

-----O-----

CINEMATOGRAFE
17 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM< 
BRIE : In întîmpinarea zorilor; 
AL. SAHIA : Stele de mai; MUN
CITORESC : Paginile trecutului; 
PETRILA : Băieții noștri ; LO- 
NEA,: Mizerabilii (seria 11-a); 
LIVEZENI : Tatăl meu actorul; 
ANINOASA: Rămîi cu noi; LU- 
PENI : Oameni sau majuri; BAR. 
BATENI : Fete de aceiași vîrstă; 
URICANI: Mantaua.


