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al Partidului Comunist
HoniAn "onsiliu. li
dc SI» a primit deleu- '
muncit 1
zer* d in Moscova. c<jndusd de
V S. Voronkin, dink torul 11-
zi ne*.

Deiej a. din . n e fac
parte 1 . E . Ritm, locț iltorul se-
c rotariii|ui comitetului de partid
al uzinei, V. N. CeriuA. i-cctlfi-
câtor N. D. Ivanova , maistru,
șl a’ I. Ermolaeva, brigadier.
se află în țara noasti â la Invi-

Nicul ic Ceaușescu cu prilejul 
vizlki făcute |u Uzina „Fn- <■ 
in primăvara acestui an.

La primire au participat tova
rășii Paul N’i< ulescu-Mi ;I, 
membru al Comitetului Execu
tiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretar nl C.C ni P.C.R. 
Nirnkic lonea* u. adjunct de șef 
de ■* ' I, >• Ja C.C. nl P.< _'.R., 
Ghent glie Dumitru, prim-secrc- 
lar ai Comitetului de partid al 
Sectorului 3 din Capitală

A fost, dc asemenea, dc f 'ța 
V, S. Tikunov, însărcinat cu o-

fnceri ad-interim a! C.R.S.S l(J 
București.

Cu acest pritei. s-a evidenția! 
utilitatea dezvoltării uonlictclor 
șl schimbului de experiență 
între întreprinderile din Româ
nia ș| Uniunea Sos clica. între 
colectivele de muncitori ți spe
cialiști alp acestora, ca o c n- 
tribuțle la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărire 1 prieteniei 
dintre popoarele român < so
vietic.

Convorbirea va deri» jurai 
într-o atmosferă tovarășe.iscă, 
cordială.

ȘEDINJA
COMITETULUI

EXECUTIV
AL C.C AL P.C.R

Din întreaga țară sosesc 
vești despre noile obiective 
industriale intrate în circui
tul economic. In acest an, co
lectivele marilor trusturi de 
constructii-montaj au termi
nat lucrările la 182 noi uzine, 
fabrici, secții șl sectoare din 
industrie și agricultură — din 
care 30 au fost puse în func
țiune mai devreme decît era 
prevăzut.

Printre unitățile intrate în 
circuitul economic, înainte de 
termen, sc află întreprinde
rea mecanică Su cava, Uzina 
de piese auto Sibiu, Uzina de 
utilaj pentru Industria mate
rialelor de construcții din 
Alba Iulia, Țesătoria dc mă
tase „Victoria" Iași etc. De 
asemenea, au fost realizate,

In ziua de 19 octombrie 1971 a 
ivut loc ședința Comitetului Executiv 
li C.C. al P.C.R. prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și 
alți conducători ai unor organe cen
trale de stat.

Cu acest prilej a fost examinat pro
iectul legii pentru organizarea produ
cerii și folosirii raționale a resurselor 
de nutrețuri, și proiectul legii viei și 
vinului. Aceste proiecte de legi vor 
fi publicate în presă și supuse dezba
terii publice.

In continuare. Comitetul Executiv 
a examinat proiectul legii privind în
cadrarea și promovarea în muncă a

personalului din unitățile socialiste de 
stat, îmbunătățit pe baza observații
lor, propunerilor și sugestiilor oame
nilor muncii, precum și proiectul le
gii pentru organizarea și funcționarea 
Consiliului Legislativ. Ambele proiec
te vor fi supuse spre dezbatere și a- 
doptare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a mai examinat și aprobat programul 
privind asigurarea cu ambalaje a e- 
conomiei naționale în perioada 1971- 
1975, măsurile pentru îmbunătățirea 
activității în industria energiei elec
trice și creșterea gradului de siguran
ță în funcționarea sistemului energe
tic. și alte probleme ale activității cu
rente.

OBIECTIVE

INERAEE

CIRCUITUL

„Emoții în premieră" la Școala generală nr. 1 din 
Petroșani

ATELIERUL
ȘCOLAR 

perimetru de formare 
a unor temeinice 

deprinderi dc munca 
productiva

Zi dedicată 
acțiunilor patriotice

Modernizarea
unor străzi

din Petroșani
Continuînd acțiunile de mo

dernizare a străzilor din muni
cipiul Petroșani, serviciu] de 
gospodărie din cadrul consiliu
lui popular a început lucrările 
de betonare și lărgire a străzi! 
Cărbunelui care asigură legătu
ra centrului cu una din cele 
mai puternice unități economice 
— Exploatarea minieră
Ceea ce este meritoriu în a- 
ceastă acțiune edilitară 
faptul că la executarea lucrări
lor de modernizare contribuie 
cu însemnate fonduri bănești 
și E.M. Dîlja, ai cărei salariați 
și ale cărei mijloace de trans
port circulă intens pe strada

Dilja.

este

respectivă. Cooperarea serviciu
lui de gospodărie cu alte între
prinderi și unități economice la 
realizarea unor lucrări gospo
dărești și utilitare a fost extinsă 
în această perioadă, astfel că 
pe strada principală, în cartie
rul Dărănești, se va construi un 
staționar acoperit executat prin 
muncă patriotică de către sa- 
lariații Depoului C.F.R, Petro
șani. Tot în cursul trimestrului 
IV vor fi executate lucrări de 
modernizare a străzii Anton 
Pann, rezolvîndu-se în acest fel 
problema traficului rutier deo
sebit de intens în această zonă 
a municipiului.

peste plan, numeroase lucrări 
de dezvoltare a spațiilor de 
producție la Uzina de medi
camente București, Fabrica 
de tricotaje Suceava, fabrica 
„Anticorozivul" din București, 
în diverse unități din indus
triile siderurgică, de con
strucții de mașini și metalur
gică, materiale de construcții, 
textile și pielărie, alimentară, 
în agricultură și silvicultură.

O contribuție deosebită la 
realizarea acestor obiective 
au adus colectivele trusturilor 
de construcții-montaj din 0- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej, Iași, 
Ploiești, Cluj și București, 
care au depășit pînă acum 
cu mult planul de lucrări. Pe 
ansamblul de șantiere ale 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale, planul anual a fost' 
îndeplinit în proporție de 
76.5 la sută.

Potrivit opiniei factorilor 
de conducere din Ministerul 
Construcțiilor Industriale, 
succesele dobîndite pînă a- 
cum pe marile șantiere de 
construcții-montaj au creat 
condițiile ca planul anual să 
fie realizat înainte de termen.

(Agcrpres)
.____________y

© La sfirșitul săptămînii re
cent încheiate numeroase gru
puri de tineri din municipiul 
nostru au participat la noi ac
țiuni de muncă voluntar-paîri- 
otică. Din inițiativa comitetului 
municipal U.T.C., ziua de du
minică a fost dedicată re
coltării porumbului și carto
filor de pe ogoarele cooperati
velor de producție din apropie
rea orașului Hațeg și a comunei 
Pui.

Peste 200 de studenți de la 
Institutul de mine Petroșani au 
ajutat cooperatorilor din Băieș’i 
la colectarea porumbului în 
timp ce alți 300 de elevi ai 
liceului industrial s-au deplasat 
în comunele Sîntămăria Orlea, 
Sălașul de Sus și Sîmpetru. E- 
levi și eleve de la școala co
mercială au lucrat pe ogoarele

C.A.P. din Cîrnești și Sălașul 
de Jos.

Q După cum ne informează 
tov. ION STOICOIU, secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
U.U.M.P., cei mai tineri mun
citori din uzină s-au angajat 
voluntar să curețe bazinul de 
captare a apei pentru uzină de 
la Varnița. Acest lucru a și fost 
realizat duminică în cadrul li
nei acțiuni ce a scos în eviden
ță hărnicia uteciștilor Ștefan 
Szanto, Francisc Sovogo, Vaier 
Călinescu, Ion Albu, Ion Olt'es- 
nu și altora.
• Uteciștii de la E.M. Dîlja 

au întreprins duminică o largă 
acțiune de colectare a metale
lor vechi risipite la suprafață 
sau în galeriile și abatajele mi
nei.

Cîteva considerații pe 
marginea gazetelor de stradă 

ale organizațiilor U.T.C.

• Există ? Nu există ?
• Apar? Nu apar?

Recentele măsuri întreprinde 
de partidul și statul nostru în 
vederea înarmării tineretului 
școlar cu deprinderi trainice de 
muncă social-utilă au deschis 
învățămîntului românesc noi și 
ample perspective, au impus ca
drelor didactice preocupări spo
rite care încă de pe acum au 
început să-și vădească roadele. 
Prin dotarea fiecărei școli ge
nerale, a fiecărui liceu cu a- 
teliere diverse, prevăzute cu 
cele necesare pentru ca elevii 
să pătrundă — sub supraveghe
rea unor maiștri bine pregătiți 
profesional —"tainele unor me
serii, fac din timpul afectat 
școlarizării o adevărată școală 
a muncii cu consecințe sociale 
adinei. „Ce fel de liceu este 
acesta — se întreba pe drept 
cuvânt tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general a! 
partidului — care pregătește 
tineri cărora le este rușine de 
muncă ? Noi trebuie să avem 
un liceu care să educe tine
retul nostru in spiritul mun
cii, să-l învețe să muncească 
în orice domeniu de activitate, 
pentru că orice muncă folosi
toare societății este o muncă 
de onoare; în acest spirit tre
buie să formeze școala noastră 
tineretul”.

Cuvintele secretarului general 
al partidului au avut un deo
sebit ecou în inima fiecărui 
slujitor al școlii, a fiecărui con
ducător de întreprindere, a fie
cărui părinte. In luna care s-a 
scurs de la începutul noului an 
școlar s-au făcut și în Valea 
Jiului eforturi susținute în di
recția legării școlii de cerin
țele vieții astfel că un prim 
bilanț se poate contura deja. 
Cele cinci licee de cultură ge
nerală care funcționează astăzi 
în municipiul Petroșani au reu
șit, într-un timp record, să-și 
realizeze — cu sprijinul direct

și substanțial al întreprinderi
lor — o sumă de ateliere-școală 
în general bine utilate și înca
drate cu maiștri instructori com
petent!. Astfel, la Liceul dc cul
tură generală din Petroșani, 
U.U.M.P. a asigurat dotarea u- 
nui atelier de lăcâtușerie, a u- 
nui atelier de automatizări și 
bobinaj, în timp ce, cu ajuto
rul cooperativei .Jiul1* și II.b. 
Petroșani, a fost amenajat și 
dotat un atelier dc covoarc-țe- 
sături. In acest liceu mai func
ționează un atelier dc menaj- 
gospodărie și unul de croi’-'rie- 
ornamente dotate cu posibili
tățile școlii. In momentul do 
față Șantierul de construcții Pe
troșani al T.C.D. lucrează la a- 
menajarea unui atelier de tîm- 
plărie care va fi înzestrat cu 
cele necesare de către I.I.b. 
Petroșani.

La liceul Petrila funcționează, 
încă din anul școlar trecut, un 
atelier de lăcătușerie ce își va 
îmbogăți treptat .zestrea" prin 
grija E. M. Petrila și E M. 
Lonea care îl patronează. In
struirea fetelor se face în a- 
telierul de croitorie, dotat deo
camdată cu cele strict neces ire 
din posibilitățile școlii. Se sim
te aici nevoia a încă două ma
șini de cusut, a unor mașini de 
călcat precum și a foarfcri’or 
și manechinelor care înră nu 
au fost procurate de coopera
tiva „Jiul" care patronează a- 
cest atelier. Cele două între
prinderi miniere amintite mal 
sus s-au angajat ca pînă la 
data de 31 decembrie a. c. să 
amenajeze. în fostul lo-îl al 
clubului Lonea, un atelier e- 
lectromecanic și unul de tîm-* 
plărie. Cu intrarea în funcțiune 
a acestor două ateliere — care 
se va face, sperăm, conform 
înțelegerii inițiale — și Liceul

(Continuare in pag. a 3-a)

Armonie lupeneană.

MUZEU I 
ETNOGRAFIC I 

LA CIMPA |
Respectind indicațiile date 

de Consiliul de cultură și e- 
ducație socialistă al munici
piului Petroșani privind va
lorificarea tradițiilor locale 
folclorice și etnografice, că
minul cultural din Cimpa a 
organizat in localul biblio
tecii comunale, un muzeu cu 
profil etnografic. Prin grija 
tovarășelor Maria Pătrâșcoiu. 
directoarea căminului și A- 
nica Grunță, bibliotecară și 
cu contribuția cetățenilor Su- 
sana Ștefan, loan Moian. 
Magdalena Zgîrcea, Pavel Ar- 
deleanu și altora aici au fost 
expuse numeroase obiecte le
gate de preocupările țărani
lor din această parte a Văii 
Jiului, în special din dome
niul casnic, păstoresc și a- 
grîcol. Printre exponate se 
numără • obiecte de lemn — 
străchini, găleți, mese, scau
ne, bite și furci de tors — 
frumos ornamentate, instru
mente de țesut — spată, piep
tăn uși, suveică etc. —, sol
nițe. linguri și furculițe de 
lemn fluiere, căni și oale din 
pâml.nt ars, costume și țesă
turi din lină — cămăși, poale, 
broboade, cioareci. cergă, 
straiță, desagi etc.).

Deschiderea acestui muzeu, 
care a avut loc duminică 17 
octombrie, a prilejuit un a- 
devărat vernisaj la care au

participat numeroși cetățeni I 
din localitate și din orașul 1 
Petrila. Inițiativa căminului | 
cultural din Cimpa se înscrie, . 
așadar, în contextul măsuri- I 
lor luate de organele locale • 
de partid și de stat pentru I 
ridicarea activității cultural- I 
artistice și educative pe o I 
nouă treaptă, corespunzătoa- | 
re cerințelor actuale.

Nu ne îndoim de faptul I 
că exemplul dat de cămi- ■ 
nul cultural din Cimpa va I 
fi urmat și de celelalte că- 
mine culturale din Valea Jiu- I 
lui. De altfel, un început bun • 
in acest sens, a fost semna- I 
lat la Jieț, Bănița și Iscroni. I 
Un merit în această acțiune 1 
considerăm că revine și Mu- | 
zeului mineritului din Petro- . 
șani care a acordat îndru- I 
marea de specialitate nece- ' 
sară în organizarea noului mu- I 
zeu. In felul acesta zona et- | 
nografică a Văii Jiului, atît 1 
de bogată și atît de puțin | 
cunoscută și reprezentată în . 
muzeele de specialitate, își I 
primește dreptul la o exis- ■ 
tență plenară și, poate că, | 
muzeul etnografic de la Cim- . 
pa constituie preludiul unei | 
noi secții în cadrul Muzeului 1 
mineritului din Petroșani.

Cornel HOGMAN |

Mijloace eficiente de popu
larizare a faptelor pozitive ale 
tinerilor, de combatere a feno
menelor negative care vin în 
stridentă contradicție cu norme
le de comportare promovate în 
societatea socialistă, gazetele de 
stradă ale organizațiilor U.T.C.
au cîștigat, încă de la primele 
apariții, primele elogii venite 
din partea celui mai mrg pu
blic care a apreciat cum se 
cuvine atît tematica abordată 
cît și modul personal de tratare 
a unor aspecte din viața socia
lă. De fiecare dată cînd în ju
rul „Reflectorului” de la Vul
can sau „Transfocatorului" din 
centrul orașului Lupeni erau a- 
trași cititori de cele mai dife
rite vîrste și preocupări știam 
că o nouă ediție a văzut lumina 
zilei, că noi fapte — pozitive 
sau negative — au fost surprin
se în obiectivul exigenței. Din- 
tr-o firească curiozitate eram 
atrași și noi în grupul de pri
vitori, asistînd cu satisfacție Ia 
opinii dintre cele mai sănătoase 
exprimate la adresa celor popu
larizați.

Dar... iată că și în acest do
meniu există un... „dar” care 
ține atît de conținutul unora 
dintre edițiile prezentate cît și 
de ceea ce am încerca să nu
mim consecvența apariției lcr.

Așteptată de peste un an de 
la anunțarea ei, așteptînd ea 
însăși multă vreme Intr-unu)

Au sosit 
utilaje noi 

în 
depozitul 

minei

din birourile sediului, prima e- 
diție a gazetei de stradă a co
mitetului municipal al U.T.G. 
a văzut lumina zilei după o în-

I. mustața

(Continuare in pag. a 3-a)
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Arhipreocu patul
De japt, cam așa se intîrn- 

plă. Cind ne aflăm la punc
tele de lucru — in mină, la 
birou ori pe schele — avem 
de-a face cu cele 480 de mi
nute pe care sinlem datori 
să le umplem cu roadele stră
daniilor noastre. Adică, tre
buie să răspundem .prezent" 
prin fapte demne de învesti
tura care ni s-a dat și in con
cordanță cu retribuția ce-o 
primim. Și, de ce nu am re
cunoaște, uneori nc trezim că 
ne lamentăm : „Azi nu mi-am 
văzut capul dc treburi", sau 
.nu am fumat o țigară", ori 
„am avut niște probleme gro
zave". E o realitate. Cazurile 
de acest gen sint, în majo
ritatea lor, obiective și bine 
conturate. Deci, nu prea sint 
de mirare.

Dar ce ne facem cu re
versul situației respective ? 
Să încep cu un exemplu care 
îl consider cit se poate de e- 
locvcnt în acest sens:

Cindva, aveam nevoie de o 
semnătură. Deh, ceva în in
teres personal. Am bătut dis
cret la mai multe birouri ji 
răspunsul era același: .În
cercați la tovarășu'..." De 
fapt, dinsul nu era chiar șef. 
Era cam al treilea adjunct. 
Dar era. Secretara — o func
ționară destul de drăguță 
'dar mai puțin amabilă) îmi 
spune să mai aștept... afară,

dinsul fiind plecat cu .alți 
șefi pe teren".

Revin, deci, mai tirziu, cam 
peste vreo două ore. „Nu, în
că n-a sosit, probabil..." Și 
secretara își văzu de croșe
tat mai departe.

Mă plimbam în coridorul 
in care mirosul de ouă, ca

fea și cite altele, dădea de 
înțeles că acolo, înăuntru, 
.se muncește"...

Și iată că peste... numai 
cîteva ore — vreo patru la 
număr — apare și personajul 
meu... Avea in mînă nu do
sare, registre și obișnuita ma
pă. Nu, vai de mine, avea 
țcu... semnul exclamării!) 
niște chei fixe și alte abți- 
bilduri atît dc necesare unei 
simpatice „Skodițe", proaspăt 
procurate și intrată in pose
sia adjunctului trei...

...Dar cum pentru mine

semnătura aceea era atît de 
necesară, îndrăznesc să-l rog 
să semneze. .La ora asta, to
varășe"... îmi reproșează cu 
un aer de vai-vai, să intru in 
pămînt. .Acum, la ora 12 vrei 
semnături ? De ce nu ești 
pe șantier, tovarășe ? Eu 
nu-mi văd capul de treburi 
și tu (ar fi mers dumneata...) 
vrei semnături ? Dimineață, 
încearcă dimineață..."

— Și am... încercat in di
mineața zilei următoare. Dar 
spre surprinderea mea am 
aflat (ce nu se află ?) că 0- 
mul respectiv era plecat, un
deva, cu mașina proprie. Un
deva cu soacra, soția, puș
tiul... Cei de la birou țineau 
morțiș că e la... ceva șe
dință.

Am apelat atunci la un 
maistru să-mi semneze. Nici 
una, nici alta, îmi spune — 
culmea! — că se poate... 
Semnează și pleacă grăbit. 
Trebuia predat un obiectiv, 
mai era nevoie să se stu
dieze documentația unor lu
crări noi ce urmau să fie a- 
tacate în viitor și, bineînțe
les, prezența lui sc cerea I

Și sint tare curios dacă o- 
mul acela care mi-a oferit 
semnătura — adică maistrul 
— o fi zicînd după orele de 
program „Azi nu mi-am vă
zut capul de treburi"...

Iulian IORDACIIE
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ridicatâ integral la cotele îndeplinirii 
sarcinilor anuale

nostru, Colectivul său ik muncă a 
cinai, sub apăsarea unor nercalizări. 
iu a fosl îndeplinit cu 3,5 milioane 
iile înseamnă o rămînet'c sub plan cu 

’emn dc mină șl 5 BOO tone lemn de 
nități restante de masă lemnoasă ?

nd’tivrc j miității petru a se nstgum incțcpliniiva integrală n s.n- 
mcnle’or de întrecere? Jală răspunsm : e primite ,n aceste întrebări 

Rădică, dirc<’■ ml U. E. L. Petroșani:

ere aii; 
f»nn m

Nicolai*

■ ■aL a
cute o comisie a Ministerului 
industriei lemnului și n Mi
nisterului Agriculturii, Silvi
culturii și Apelor a făcut eva
luarea masei lemnoase in uni
tatea noastră, rezolvindu-se 
astfel problema nr. 1 pentru 
renlizarca planului Pc anul 
1971 și pregătirea producției 
anului 1972. la ora actuală 
sint rc glementate discrepanțele 
ce existau uneori in legătură 
cu masa lemnoasă pusă în 
valoare dc ocoalele S 
și acceptată dc U. E. L.

De altfel, incepînd de la 15 
septembrie a.c. au fost ata
cate — in cadrul pregătirilor 
de iarnă — pentru producția 
anului 1972 un număr de 8 
parchete ca cele de la ex
ploatarea forestieră Jicț, 
l’irîul lui Moruș, Galbena. 
Straja 11. Girbovu etc. Deja 
s-au atacat cca. 40 000 mc 
masă lemnoasă ce va fi va
lorificată eșalonat ; jumătate 
pentru trimestrul IV 1971 și 
jumătate pentru trimestrul 1 
1972.

Din masa lemnoasă atacată 
in parchete noi, 1 060 mc (a- 
proximativ 5 la sută) este 
repartizată pentru export.

I’e de altă parte s-a urmă
rit în mod special fasonarea 
lemnului de rășinoase pentru 
a putea livra exploatărilor 
miniere din Valea Jiului lem
nul mai uscat, pentru a sa
tisface mai bine cerințele 
minerilor.

In fine, in raport cu alți 
ani avem condiții mai bune 
asigurate și în ce privește 
transportul lemnului. A luat 
extindere transportul eficient 
cu autotractorul in trun
chiuri și catarge, iar in cu- 
rind — odată cu începerea 
activității la baza de între
ținere a U.M.T.F. 
croni — transportul 
lemnoase va primi 
pulsuri. Sperăm de asemenea 
că și autobaza I.R.T.A. Petro
șani să ne acorde serviciile 
sale Și de aici in.olo tot cu 
un transport prompt; eficient.

Colectivul nostru e opti
mist, încrezător in forțele 
sale. .Măsurile tehnico-organi- 
zatorice puse în aplicare, 
completate de îmbunătățirile 
de ordin social (repararea ca
banelor vechi și construirea 
de cabane forestiere noi, 
completarea cazarmamentu- 
lui, insilozarea deja a unei 
mari părți din alimente la 
punctele de desfacere ale 
O.C.L. de la exploatări — 
n.n.) ne Jau certitudinea că 
planul la producția de masă 
lemnoasă va fi realizat inte
gral Pe acest an odată cu 
pregătirea unui demaraj bun 
în 
ne

din unele parchete cu mij
loace de muncă mecanizate 
ce permit realizarea linei 
productivități mai mari. în
tregul parc de mașini și me
canisme forestiere este supus 
unor reparații și revizii a 
mănunțilc. unor întrețineri 
de calitate, urmărite după 
grafie In același timp avem 
în atenție folosirea la capa
citate a mașinilor, concomi
tent cu utilizarea umr noi 
tipuri ele mecanisme foresti
ere cu folosirea unor tehnolo
gii înaintate de valorificare 
a masei lemnoase Aș 
exemplifica o acțiune de in
formare și documentare a 
salariaților noștri in lumina 
acestor aspecte. La indi-ația 
Comitetului municipal de 
partid, in ziua de 22 octom
brie a.c. vom organiza un 
schimb de experiență cu par
ticiparea tuturor maiștrilor, 
inginerilor, șefilor de briga
dă. cu carp prilej vor fi ex
puse în fața lor temi' legate 
de valorificarea superioară 
a masei lemnoase, de utiliza
re a noului tip de funicular 
forestier F.P.-2.

In al doilea rind preocu
pările noastre pentru crește
rea productivității muncii se 
axează pe organizarea mun
cii in acord global cu o cu
prindere de sută la sută 3 
brigăzilor in acest valoros 
sistem de organizare și retri
buire a muncii, pe extinde
rea tehnologiei de exploata
re in trunchiuri și catarge 
in proporție de sută la sută 
atit la parchetele vechi cit și la 
cele noi, pe întărirea disci
plinei și creșterea conștiinței 
în
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— Rezultatele muncii co
lectivului nostru raportate in 
bilanțul încheiat pe rele Irei 
trimestre trecute, sint intr- 
adevăr. ncotisfăcătoarc. sub 
măsura posibilităților la o 
serie de capitole. Ele au fost 
analizate cu exigență maximă 
de comitetul de partid și co
mitetul de direcție, iar mai 
recent de organul municipal 
dc partid, imediat după in- 
■ hiderea situației producției 
pe decada l-a din oHombric. 
Concluziile desprinse «lin a- 
naljzc x-au materializat in 
fundamentarea unui plan co
mun de măsuri al comitetu
lui de partid și comitetului 
nostru dc direcție. El cuprin
de nemijlocit și detaliat pîr- 
hiile prin rare a-țmnâm a- 

cum pentru impulsionarea ac
tivității economi-e in acest 
ultim trimestru in vederea 
recuperării grabnice și inte
grale a răminerilor in urmă, 
îndeplinirii exemplare a 
vinilor de plan pe acest 
Și
am asumat in întrecere.

In primul rind punem ac
centul la ora actuală pe com
pletarea forței de muncă ca
re să răspundă sarcinilor aii* 
pentru producția curentă cit 
și pentru pregătirea produc
ției aferente planului pe 
1972. Pentru rezolvarea ac estei 
sarcini, specifice unității noas
tre, in prezent sint plecați 
în zonele țării cu excedent 
de forță de muncă forestiera 
— Maramureș și Moldova — 
un număr de 22 delegați în 
frunte cU inginerul șef Con
stantin Anutoiu. Prin stăru
ințele lor. pină la ora actuală 
am reușit să ne completăm 
forța de muncă necesară pen
tru producția curentă și a- 
proximativ jumătate de cea 
necesară pentru pregătirea 
producției anului 1972. Spe
răm ca încă in cursul acestei 
luni să completăm și restul 
forței de muncă.

— Alt capitol spre care 
își concentrează străda
niile colectivul dv. ?

— Un capitol deosebit de 
important la care trebaie 
neapărat să ridicăm ștacheta 
rezultatelor este productivi
tatea muncii.

Acest indicator a fost rea
lizat în unitatea noastră în 
proporție de numai 96,5 la 
sută, in perioada celor trei 
trimestre trecute. Cum ac
ționăm pentru impulsionarea 
rezultatelor la acest indica
tor? In primul rind am por- 
nit o acțiune susținută pentru 
reactivarea tuturor mijloace
lor mecanizate de muncă, pen
tru repararea și repunerea în 
funcție a tuturor utilajelor 
inactive, mai cu seamă a u- 
nor tractoare defecte, pentru 

înlocui, acolo unde mai 
mijloacele manuaie

rîndurile salanaților.
— Ce premise există 
pentru îndeplinirea pla
nului la export și cum 
asigurați certitudinea 
lor în viitor ?

— Planul la export pe ce
le nouă luni l-am realizat. 
Pentru a îndeplini îceste 
sarcini deosebite din planul 
de stat și in trimestrul IV, 
și firește pe întregul an. s-au 
preconizat măsuri speciale: 
de pildă mangalul și celulo
za ie fag se vor sorta direct 
de la pădure in sortimente 
apte pentru livrare la export, 
iar muncitorii care 
la pădure 
din care 
respective 
cunoștință 
instruire temeinică. .Măsurile 
luate, graficul întocmit pen
tru realizarea acestor produ
se ne dau garanția că planul 
de export pe anul 1971 va 
fi realizat integral pină Ia 
data de 20 decembrie.

— Ce alte garanții mai 
există ?

— Este pregătită masa 
lemnoasă necesară producției 
pe trimestrul IV' Zilele tre-

îndeplinirea sarcinilor ce 
revin pe 1972.

Dc puțin timp, zes
trea de utilaje a Ex
ploatării miniere Vul
can s-a îmbogățit cu 
o nouă combină de a- 
bataj de tipul 2 K 52. 
Utilajul se asamblează 
în prezent la atelierul 
minei urmînd ca apoi 
să treacă ..examenul11 
probelor tehnologice.

Noua combină va fi 
introdusă în panoul II 
al stratului 13. blocul 
II, la brigada de fron- 
taliști condusă de Con-

stanlin Ciobănoiu. Pre
zența modernului uti
laj în abatajul brigă
zii (înzestrat cu slilpi 
de susținere hidraulici 
s.v.j, și grinzi G.M. 
110/60) va conferi si
guranță în mecaniza
rea operației de tăiere 
la un front din care se 
extrag 300 tone căr- 
bune/zi, un spor do- 
bîndit la productivita
tea muncii de 20 la 
sută. Se mai satisface

în același timp Un im
portant deziderat. In 
panoul 1 al aceluiași 
strat funcționează de 
asemenea o combină 
de același tip; deci se 
face un pas concret 
spre o uniformizare în 
folosirea utilajelor de 
tăiere, cu toate avan
tajele ce decurg din a- 
ccasta.
prezent
2 K 52, concreli/.indu- 
se astfel măsura

cată de consiliul de 
administrație al C.C.I’, 
comitetului de direcție 
de a se orienta spre 
uniformizarea în utila
je. echipamente de sus
ținere ele., lucru ce 
permite o specializare 
a personalului de de
servire și întreținere 
pe același tip de uti
laj, o simplificare a a- 
provizionării cu piese 
de schimb și o ușura
re a reviziilor și repa
rațiilor.

Sosirea anotimpului 
rece este întâmpinată 
și in acest an la mina 
Vulcan cu pregătiri 
multilaterale, în amă
nunțime, făcute cu 
responsabilitate. Pla
nul de măsuri axat pe 
aceste pregătiri, adop
tat de comitetul de di
recție prinde viață în 
toate punctele nevral
gice ale exploatării un
de efectele iernii se 
pot resimți în lipsa 
măsurilor preventive.

Pe ce pun accen
tul, in ce direcție ac
ționează gospodarii mi
nei ? In genere se 
creează stocuri de lemn 
de mină, de materia'e 
de masă (balast, ci
ment, bol țari) pentru 
lucrările de betonare 
în subteran, sînt ve
rificate și puse la punct 
instalațiile de forță și 
de iluminat, se pun în

ordine căile dc acces, 
clădirile soeial-admi- 
nistrative, se curăță 
canalele și rigolele,
ș.a.m.d. Dar iată exem
plificate cîteva din
preocupările speciale 
în domeniu! pregătiri
lor dc iarnă. S-a avut 
în vedere cu priorita
te preîntâmpinarea în
ghețului'la puțurile cu 
intrarea aerului de „la 
ziuă14; în acest scop, la 
puț.u) nr. 8 a fost mon
tată o instalație nouă 
de încălzire 
ce intră în 
iar la puțul 7 vest și 
la puțul nr. 10 au fost 
revizuite și puse în 
stare de perfectă func
ționare instalațiile de 
încălzire existente.

La puțul 7 vest cir
cuitul vagonetelor de 
la suprafață a fost a- 
coperit.

transportul să se facă 
în spațiu închis, evi- 
lîndu-se astfel greută
țile ce se resimțeau 
aici în tâmpul iernii, 
la căderi de zăpadă a- 
bundente. In incinta 
exploatării s-a con
struit un turn de răci
re locală cu apă (cir
cuit închis): Avînd o 
capacitate a bazinului 
de 20 mc, turnul va 
putea furniza apa de 
răcire a instalațiilor în 
mod corespunzător, în 
cazul înghețării pîrîu- 
lui Crividia.

Există insă și pro
bleme nerezolvate. In 
stația principală de 
coinprcsoare de la pu
țul nr. 8 s-a montat 
un compresor de 90 
mc,'minut. în intenția 
de a constitui o capa
citate de rezervă de 
producere aerului

comprimat. Instalația 
trebuia să fie pusă în 
funcțiune încă în... a- 
nul trecut. Din lipsa 
unor piese, compreso
rul nu a putut fi fo
losit. Punerea lui în 
funcțiune este din nou 
în actualitate, dar și 
de această dată este 
sub semnul incertitu
dinilor : lipsesc seg- 
menții. U.U.M. Petro
șani nu se grăbește cu 
livrarea lor, in ciuda 
repetatelor demersuri, 
intervențiilor directe la 
uzină sau prin telefon. 
Și iarna e aproape, iar 
compresorul trebuie 
neapărat pus. în func
ție pentru a-și dovedi 
utilitatea în perioada 
aceasta mai grea a a- 
nului. Tovarăși de Ia 
U.U.M.P., recepționați 
mesajul, onorați-vă o- 
bligațiile față de .mi
nerii de Ia Vulcan !

Pină la pauza constructorilor pentru masa dc prinz 
mai era o jumătate de oră. Pe șantierul Vulcan al grupului 
7.C.D. munca — stimulată d> timpul frumos din acea zi 
senină de 15 octombrie — pulsa in ritm intens la toate 
punctele de lucru. Numai la blocul 13, avea să intervină 
la acea oră (11,30) un element menit să tulbure desfășu
rarea muncii.

...De punctul de lucru amintit se apropiau implacabil 
pașii unui vînzălor ambulant. Cind a ajuns sub zidurile 
de un proaspăt, cărămiziu ale blocului 13, omul a început 
să toarne reclama comercială a " 
difuzor dat la maximum:

— Taa-blouri, taa-blouri I Oglinzi. Ctimțiărați tablouri .'...
Ca la un semnal, dintre pereții adinei ai șanțului ce 

se sapă pentru canalul termic al blocului 13 a răsărit în
treaga echipă (8 oameni) de săjzători in frunte cu Ștefan 
Băieșan. Tirnăcoapele și lopețile au zburat care-ncolro peste 
lutul proaspăt scos din șanț, iar miinile femeilor și bărba
ților din echipă s-au pornit pe ales peisaje, nuduri. oglinzi 

incrucișindu-se cu miinile gospodinelor venite intr-un 
suflet din blocurile vecine, dale in folosință. Cit ai clipi 
din ochi punctul de lucru a căpătat aspect de bazar. Ta
blourile^ erau ridicate deasupra capetelor, privite de la 
distanță, din apropiere, din toate unghiurile posibile pen
tru a-și dezvălui adevărata valoare a artei din ele (vorbă 
să fie, numai artă nu era in afele copii după niște repro
duceri banale, șterse. In paranteză fie spus, nu-i un lucru 
rău că oamenii șantierului sint avizi după frumos, eu con
diția insă să-și satisfacă această sete la timpul și locul po
trivit și < u obiecte de artă de bun gust).

finea la pref : 5i)-i;o lei tabloul, mai ;os 
nu! Soltcitanții, la rîndul lor. se țineau „tare" la tirguială. 
Iar minutele se scurgeau unele după altele: I... 5.. io'., pină 
ce amatorii de tablouri din echipă să cadă la învoială asu
pra prețului. Tirg in toată legea. Talcioc, ce mai! remarca 
vădit distrat un băietan in salopetă ce căsca gura la cele 
ce se petreceau la locul lui de muncă. Și minutele treceau... 
șt lucrul la săparea șanțului stătea...

Cind, in sfirșit, tranzacțiile comerciale erau încheiate 
și echipa era înzestrată cu tablouri, arătătoarele reasor- 
v-tUz/ m^lcauiora J- 1(1 amiază. începea pauza pe șantier... 
Vin.ățorul ambulant a plecat satisfăcut. Făcuse vinzare 

„buna 'Pf'hȚ11 ep- Pentru șantier insă ? Reținuse de la

,na șantierului ? Cum i se permite accespl aici, să tulbure 
desfășurarea lucrului, să sustragă muncitorii de la treburile 
pentru care sînt plătiți ?

Al doilea complex 
O.M.K.T. 2 pentru aba
taj introdus la 
Lupeni.

Foto : I. LICIU

Și la Exploatarea minieră 
Lonea este prevăzută, intr-o 
perspectivă apropiată, intro
ducerea programului 
muncă in schimburi de 6 ore 
pentru muncitorii cu activi
tate continuă in subteran. 
Desigur, trecerea la acest 
program de muncă necesită 
o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice deosebite. Ele 
au fost concepute și puse iu 
aplicare treptat și la Lonea. 
Printre măsurile propuse și 
rezolvate se numără amena
jarea rampelor puțului auxi
liar Lonea II. Ia orizontul 
400 și suprafață, astfel ca 
personalul să poală fi îmbar
cat simultan in ambele eta
je ale coliviilor. In acest scop

s-a întocmit un proiect de 
amenajare a rampelor de la 
suprafață și orizontul 400, 
lucrare coordonată direct de 
ing. Aurel Brinduș, direc
torul exploatării, și executa
tă de brigăzile conduse de 
Angliei Ștefănescu Și I. Lu
ca ci.

Lucrările au fost finalizate 
cu o săptămină înainte de 
termenul fixat, astfel că. în
că din data de 25 septembrie 
a.c. s-a trecut la transpor
tul personalului prin îmbar
carea simultană in ambele 
etaje ale coliviilor, în am
bele rampe ale puțului auxi
liar.

Transportul personalului 
s-a făcut, la început, sub

deplasare a muncitorilor 
la locurile de muncă

o acțiune cu efecte 
pozitive la mina Lonea

ACTUALITATEA

• Mine gigant în Ucraina
In Ucraina, în bazinul Do- 

nețului este în curs de cons
truire e mină cu o produc
tivitate de 4 000 000 tone căr
bune pe an. Este prevăzu
tă automatizarea și mecani
zarea completă a procesului 
de extracție a cărbunelui.

început și construirea

unei exploatări ca o pro
ductivitate de circa 3 000 000 
tone cărbune pe an, după 
proiect creat la Harkov.

Productivitatea muncii 
minele-gigant va crește 
8—10 ori în comparație 
nivelul actual.

Cărbunele valorificat
în petrol și gaze

Firma „Dynaelectron* din 
Washington a elaborat un 
procedeu de obținere de ți
ței sintetic sau combustibil 
lichid cu conținut redus de 
sulf prin reacția chimică în
tre cărbune pulverizat și hi
drogen în prezența unor ca
talizatori. Acest țiței sinte
tic se poate apoi prelucra 
prin metode obișnuite pen
tru a fi transformat fie în 
benzină cu cifră octanică 
superioară fără conținut de 
plumb, fie în alte forme de 
combustibil lichid.

Firma „F.M.C. Corporation- 
a dat în funcțiune © insta
lație experimentală care pre-

lucrează în 24 de ore 36 
ne de cărbune și produce 
30 barile de petrol. In aceas
tă instalație, o parte mică 
din cărbune se folosește pen
tru obținerea căldurii nece
sare menținerii procesului 
tehnologic, în timp ce masa 
fundamentală se transformă 
în gaze și cocs. Țițeiul ob
ținut constituie o materie 
primă de calitate superioa
ră pentru producția de mo
torină, gaze care pot fi fo
losite în scopuri industriale, 
iar sedimentul solid poate 
fi prelucrat, obținîndu-se 
combustibili sau gaze.

împrejmuirile aceluiași bloc 13 de pe șantierul Vulcan 
mai ofereau, la ora cind le-am vizitat, un tablou de un alt 
șoz : al proastei gospodăriri (l materialelor, risipei. De jur- 
imprejurul blocului, m/il.-ri.i!- de tot felul împrăștiatei 
Jișn și plăcuțe din beton fier beton și armături- din fier 
Leton, cărămizi, dulapi elemenți de radiatoare, diferite piese 
din p.v.c. pentru instalații sanitare și electrice etc. Ceva 
mai încolo, in apropierea blocului 16 — un număr de 3 
capace metalice pentru guri de -anal așteaptă și ele. Ce? 
Mina gospodarilor din șantier ca să le ridice, să le pună 
la adăpost de intemperiile toamnei și ale apropiatei ierni. 
Ș-ar putea ca cineva să obiecteze: blocul 13 mai e încă 
in lucru, mai trebuie o serie de materiale pină la finaliza
rea lui. Da, așa e. Blocul e ridicat in roșu, s-au montat 
ușile și ferestrele, urmează lucrări dc interior — finisajele. 
Se mai lucrează cu materiale Dar oare nu e mai bine, mai 
gospodărește ca pe măsură ce se apropie de sfirșitul lucră
rilor să se adune materialele rămase, ca atunci cind se 
ajunge la recepția obiectivului să domnească peste tot rin- 
duiala, curățenia, iar cind se mută locatarii, in drum spre 
noile apartamente, nimic să nu le schimbe impresia bună 
despre constructori ?

supravegherea unui inginer 
la fiecare schimb. Aceasta a 
permis ca încă de ia data de 
1 octombrie deficiențele de 
organizare să fie inlăturate 
și transportul să se facă in 
deplină securitate, cu res
pectarea N.D.P.M.

Ce s-a cîștigat prin tre
cerea la noua formă de or
ganizare a transportului de 
personal prin puțul auxili
ar? Timpul necesar pentru 
intrarea și ieșirea întregului 
personal din mină s-a redus 
Ia numai 25 minute, față de 
55 minute cit dura înaintea 
terminării lucrărilor de ame
najare.

Am relatat succint doar un 
singur aspect al modului cum

rezolvate problemele 
multiple legate de acțiunea de 
reducere a timpului de intra
re în subteran a personalu
lui minier. In acest dome
niu mai sînt încă multe de 
făcut, mai sînt încă multe 
probleme de rezolvat. Colec
tivul de tehnicieni și ingi
neri al minei Lonea este preo
cupat și mai mult in conti
nuare pentru a crea toate 
condițiile necesare ca pro
gramul de muncă în subte
ran redus la •’> ore să poată 
fi pus in practică cit mai 
repede, pentru a beneficia de 
avantajele lui.

La mina Lupeni s-a pus in a; li are prevederile S.T.E. 
pentru exploatarea cărbunelui din pilierul incintei Ileana. 
In lumina lor s-a prevăzut săparea unui suitor de aeraj 
nou care să facă legătura intre orizontul 621 și suprafața 
(avînd joncțiunea cu orizontul 750 existent). In aplicarea 
practică a soluției de execuție a lucrării miniere în '-auza 
a fost aleasă săparea unui plan înclinat intre orizonturile 
621—750, folosindu-se la susținere armături metalice TH-4 
in timpuri de 1,5 metri, urmînd ca după străpungere lu
crarea să fie zidită la profilul definitiv.

In timpul săpării planului înclinat, s-a .strecurat“ o 
gravă eroare de execuție: la cea. 150 metri de la baza lu
crării (orizontul 621) topografii' a greșit panta Cind >i oh- 
servat conducerea sectorului de investiții eroarea, s- su
paseră deja 11 metri de plan. Firește, s-a trecut la rectifi
carea lucrării, prin supraiuălțarea tavanului cu 1,9 metri. 
Deci, o treabă minerească de loc simplă, care solicită ma
ximum de atenție, măsuri exprese de securitate a muncii.

Ori, tocmai acest aspect, al siguranței la executarea 
suprainălțării — lucrare de obicei însoțită de risc — a fost 
neglijat. Urmarea : un om accidentat, o familie îndoliată. 
Regretabilul s-a produs in timpul perforării în tavanul lu
crării a găurilor de pușcare pentru suprainălțare; trepida
ția produsă in rocă de acțiunea perforatoarelor, a determi
nat desprinderea unui bloc de piatră 
victimă.

Concluziile anchetei accidentului 
ca fiind:

> permiterea lucrului (mai ales 
după ce a fost răpit un 
spațiu nesusținut de 3 m;

montarea cadrelor metalice direct pe materialul 
rezultat din pușcarea tavanului, pe tropane scurte care nu 
au asigurat stabilitate susținerii;

Q trecerea la executarea suprainălțării lără a se în
tocmi in prealabil un program de luciu adecvat Ciiprin- 
zind măsuri de securitate a muncii corespunzătoare;

tolerarea la frontul de lucru a unei mari dezordini 
(pe o porțiune de 10 rn de la front un adevărat haos), in 
detrimentul spațiului necesar circulației.

De acord cu constatările Dar noi avem misiunea de a 
le completa cu o întrebare: Cu greșeala topografului cum 
rămlne ?

Ultimul termen dc recepționare a instalației de să
pare de la puțul principal al E. .M. Paroșeni fusese 30 sep
tembrie a. c. Dar recepția a lost aminată. De ce ? Benefi
ciarul, C.C.P., a intirziat predarea unei benzi de transport. 
Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M., legindu-se probabil de 
acest... cui lipsă — a tergiversat execuția obiectivului res
pectiv. Lipsa benzii de transport putea constitui un motiv 
întemeiat pentru constructor să nu realizeze la timp, restul 
lucrărilor prevăzute ? Nu credem. In orice caz, cert e că s-a 
făcut un program pentru recuperarea răminerij in urmă 
și se parc că data de 25 octombrie a. c. ca fi termenul in
tr-adevăr ultim de eject nare a recepției...

v. bkAdeanu
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Citeva considerații pe marginea gazetelor 
de stradă ale organizațiilor II. T. C.

Intre prima și rea di 
nî Le tâmpii' la fel de

Joși confundată de către unii 
cititori, cu debutul. O ; uni
te treiere unilaterali, ia care 
r âu adăugat grcșelFle născuto 
dintr-o oner înre subiect :vA nu 
determinat retragerea ediției, 
(a caretei) din nou în b’rourPe 
corn telului VT.C. amintit. rdp. 
lut & duce în d'scuție cîtcva în
trebări oc ni se par firești t 
care este periodicitatea apari* 
Vci’ $i. mai ales, ce trebuie 
dc fapt se schimbe : ediția

In prezent, putinii datori o

„fulger** de pină ocum sii.t, 
poate, dornici să ia cunașl nlă 
de noi fapte ale tinerilor, de 
nn» aspecte din gama atâi de 
largă și variată a activității or
ganizațiilor U.T.C. Considerăm

milă răspundere utili
A cu

..Rc!Icctomhi«*. Dc asemenea.
Li nu trebuie nicidecum
‘derulfi In exriusivitele cri

Adrcfdndu-sc urnii public
larg. ea trebuie «â reflecte o
•- ițiră variată din gama efi-
reia să nu lipsească figvri de
tlnn■J muncitori înainitoț- care
pot servi ca exempli> pentru

Ui Vulcan, acelașii Jtcflec-
apărut într-o nc)uă foi mă

ticl orășenești a U.T.C. iși p?a- 
le impune fără îndoială per<ona- 
litatea. nefiind nevoită sâ se su
pună periodicității întregului a- 
fișîer. Pornită cu oarecare cre-

(și intr-un loc ales după 
multă rațiune) stârnește ir

mai 
»io re

su) publicului Este vorba de
ediția care iniuigurcazâ noul
panou-a fișier a ’ orașului și în
cadrul căruia gazeta orgamiza-

*•"•>€. ga.-.’.) prom te să fie 
ului 
torul* d.n

i reviriment 
In sfirș’t, .Tra

ci gen 
m stoc a

ntruj orașuluii Lupemi — o
care arc la act.v mai

multe ediții. La o priv re mal
atentă. gazetei i se pol re pi oșa
anumite erori dc grafi. A. x.»n.
cum s--ar spune în termeni de
spcrial itnte, dc nuuhetare a
tâtlurihir (rezultate din faptul

■ â cele două titluri încadrate in
chenar s»nt plasate nu deasupra
textelor și fotografiilor ci de-
dcsubtul lor) șl chiar greșeli de 

>< i .ere corectă Este vorba desigur 
de erori care nu au diminuat 
conținutul și tematica abordată, 
dar care trebuie totuși remedia
te cît mai urgent.

Din toate aceste observații 
una singură se impune cu mal 
multă pregnanță : care este, to
tuși. periodicitatea edițiilor? 
Iar. în ce privește g.ve:.» comi
tetului municipal, care este lo
cul ei constant de apariție ?

Măsuri privind îmbunătățirea asistentei 
medicale acordate studenților

In zilele de 18 și 19 uctom- 
bri». a avut loc. In Capitală, 
o consfătuire organizată de 
H misterul Invățâmîntului, Mi
nisterul Sănătății și U.A.S.R., 
li> vdrul căreia s-au stabilit 
noi măsuri privind continua 
îmbunătățire a asistenței medi
cale acordate studenților.

S-a hotărît, printre altele.

completarea cu medici specia
liști a policlinicilor și spitalelor 
studențești In centrele universi
tare, unde există institute tne- 
dico-farmaeeutice, vor fi desem
nate cadre didactice care vor 
acorda studenților asistență me
dicală de specialitate in policli
nici

Din rîndurile studenților din

ami V sau VI, dc la facultățile 
de medicină, vor fi numiți in
terni de cămin, care vor locui 
gratuit în cămine și care var 
acorda studenților primul aju
tor în caz de nevoie.

De asemenea, s-a hotărît o- 
bligativitatea pentru toți stu
denții de a efectua controale 
medicale periodice.

(Agerpics)

NOTĂ
In incinta Liceului de cul

tură generală Vulcan există, 
amenajat special pentru elevi, 
un chioșc alimentar. Elevii, 
de Ia cei mai mici piuă la... 
seraliști, ar trebui să găseas
că aici, in special, .. speciali
tăți de panificație (cornuri, 
covrigi), care pot constitui o 
„masă* frugală servită in- 
tr-una din recreații. Dar, nu 
păs esc. Și aceasta, după cum 

în așteptare
om a) lat, pentru că magazi
nul alimentar nr. 58 de la 
complex nu aprovizionează 
in suficientă măsură acest 
chioșc.

Responsabilul magazinului. 
Petru Galea, cu care am stat 
de vorbă, iși exprima amă
răciunea că flu poate să-fi 
mulțumească mieii clienți. vi- 
novați de această stare de 
lucruri fiind cei ce-i aprovi
zionează magazinul. E firesc 
— ne spunea — să existe 
nemulțumiri, din moment ce 
trebuie să trimitem doar 50 
de cornuri la... 800 de elevi. 
Și e abia la începutul anu
lui școlar. Nu înțeleg de 
ce nu ne trimit mai mulți co
vrigi, de>pre care nu se poa
te spune că nu mai sînt buni 
de pe o zi pe alta ? Dacă a- 
ceastă treabă ar fi nerenta- 
bilă, aș înțelege... dar așa, 
cind copiii vin și aici și-ntrea- 
bă dacă a sosit «marfa**, e 
prea de tot... Nu știu cind 
ne vor înțelege cei ce ne fur
nizează produsele de panifi
cație

Nici noi. Și așteptăm să 
îflăm.

....... I
l—24 oct.); Republica: I 
irut un Fragonard (21 1

: Fra- I
.. . j ; LO- I
7 Noiembrie : Oro- I 
emlinului (21-23 oct);l

I
I

FOIUME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Articolul 420. seriile l , 
și II (21-
A dispărut un Fra-,.,.—-
—24 oct.); ANINOASA :

LO- •
NEA — 7
logici Kremlinului (21-23 oct);l 
Mineral ■ Ur. italian în A- I 
merica (21—24 oct); VUL- I
CAN : Sechestru de per- I 
soană 21—24 ■’..): LUPENI | 
— Cultural : B. D. in alertă i 
(20—24 oct : bARBĂTENI : I 
Acțiunea .Vulturul” (22—24 | 
oct.). [

țUrmare din pag. 1)

Pctrila va asigura elevilor săi 
condiții bune de practică.

La Vulcan, după cum se știe, 
funcționează începind din -.est 
an un local special în care au 
fost centralizate toate ard erele 
necesare școlilor din oraș. In 
s est local, amenajat prin grija 
consiliului popular orășenesc, e- 
Jevii Liceului Vulcan își des
fășoară activitățile practice în 
cadrul atelierelor de lăcătușe- 
rie. de prelucrări metalice, de 
galvanizare, de bobinaj. In do
tarea acestor ateliere un cu- 
vînt hotărîtor i-a avut Fabrica 
de slîlpi care, de altfel, s-a an
gajat să continue această ac
țiune și în lunile ce urmează. 
Fină la 31 decembrie această 
fabrică va amenaja și dota un 
atelier de tîmplărie. Trebuie să 
• mințim aici și atelierul de re
parat aparate de radio și te
levizoare care, prin .perfor
manțele** sale tehnice, s-a fă
cut cunoscut și dincolo de por
țile școlii. Acest atelier mai 
ere nevoie de unele aparate. în
tre care un generator radîofrec- 
▼ență, un altimetru, un poli
zor, un generator, șubrele, pile, 
chei diferite etc., pentru a-și
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15.10 Deschiderea emisiunii.
I-'otbal : Dinamo Bucu
rești — Feijenoord Rot
terdam.

17,00 Box : Finalele turneu
lui internațional de Ia 
Berlin.

18.00 t niversal-șotron.
18.20 Muzică — emisiune de 

actualitate muzicală.
18.35 „Mult e dulce și fru

moasă*».
18,50 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportaj : .Metamorfoze 

la cimpie".
20.30 Muzică ușoară.
20,40 Telecinemateca : „Vină- 

toare tragică*'.
22.10 Tcleglob.
22.35 Telejurnalul de noapte.
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QSteagul roșu
Obiective pentru anul

Deputății Consiliului popular 
al comunei Aninoasa s-au în
trunit in sesiune spic a dezbate 
și aproba obiectivele ce urmează 
a se înfăptui in 1972 prin 
contribuția voluntar-bănească.

La Aninoasa s-a preconizat să 
se execute prin muncă patrio
tică asfaltări de trotuare și alte 
lucrări a căror valoare se ridică 
la 1 800 000 lei. Locuitorii din 
Iscroni au hotărît ca prin con
tribuția voluntară în bani să

Reparații la căminul tinerilor
Căminul în care locuiesc ti

nerii nefamiliști ce lucrează la 
E.M. Aninoasa, se află într-o 
stare deplorabilă. Prin acoperi
șul deteriorat apa se Infiltra în 
voie. Aspectul exterior și inte
rior a! căminului nu oferă o 
ambianță plăcută și nici con
diții optime de viață locatarilor 
săi. In consecință s-au luat mă
suri de reparare a căminului. 
S-a început cu remedierea ră- 
ului producător de alte rele, 
cu repararea acoperișului. In

prezent se lucrează la zugrăveli 
exterioare uimind să se efectu
eze și reparațiile interioare ne
cesare. Deci, în curînd, casa că- 
miniștilor de la E.M. Aninoasa 
va fi așa cum și-o doresc. Se 
mai ridică insă o problemă. 
Pentru a avea un cămin curat, 
frumos și bine îngrijit un cu- 
vînt hotărîtor îl au chiar tinerii 
ce locuiesc aici. Să-și îngrijeas
că, deci, căminul ca pe propria 
lor casă.

Gh. PETRILEANU

Lucrări edilitare
Pentru zăgăzuirea apelor plu

viale de pe strada Cimitirului, 
consiliul popular al comunei a 
luat inițiativa executării unei 
canalizări. Conducta și celelalte 
materiale necesare executării lu
crării au fost deja procurate din 
cota de 0.45 la sută. Din același

fond s-a făcut comandă pentru 
țeava galvanizată necesară îm
bunătățirii alimentării cu apă 
potabilă a Iscroniului. Ambele 
lucrări edilitare urmează să fie 
atacate în curînd. încă un a- 
mănunt: ele vor fi executate 
prin muncă patriotică.

cipM't * cipOJ't • Spfil't • Sport

Constructorul Timișoara - Jiul Petroșani 17-11
rii consecutive (care le-au a- 
dus pe podiumul clasamentului 
diviziei B și le-au dat mari spe
ranțe în viitor..), handbalistele 
dc la Jiul s-au deplasai, dumi
nică, la Timișoara Lipsite dc 
aportul consistent al Evei Jo- 
nescu (suspendata pe 8 clape 
și nimeni nu știr dc ce!) și al 
Miei Costco (reținută, la Petro
șani, dc obligații fa mi linie), c- 
lovclc profesorului Ellgcn Bor
tim s-au prezentat la meci, in 
orașul de pe Bega. cu șanse 
mult reduse dar cu dorința 
fermă'de a nu se lăsa.. Însu
flețirea cu care handbalistele 
petroșănene au abordat dificila

p. rtid.î, travaliul dc la care nu 
s-au abținut ni< i un momeai, 
au fost însă anulate, după cum 
ne mărturisea vădit afectat an
trenorul Jiului, de incorectitu
dinea arbitrului A. Lucoci din

HANDBAL
Cluj, părtinitor pînfi la a-, -lirni 
hazul in tribune. Cîtcva cifre 
ilustrative: in prima repriză, 
deși oaspetele faultează doar dc 
7 ori (in comparație cu gazdele 
— 24 infracțiuni), sînt .admo
nestate' cu patru aruncări de 
la 7 m și patru eliminări dc 
cite 2 minute (Galan, Alice Tu-

Sn campionatul 
județean de îotbal

Cea de-a 7-a etapă a -ampio- 
natuliu județean de fotbal, se
ria Valea Jiului, a programat 
o scrie dc întâlniri interesante 
soldate in majoritatea cazuri
lor, cu rezultatele scontate. Cu 
deosebit interes a fost urmă
rită disputa derby dintre echipa 
preparatorilor petrilcni și aceea 
a minerilor din Uricani. După 
cum ne informează corespon
dentul nostru, Ion Ciur II. gaz
dele au luptat cu multă ardoa
re pentru fiecare balon reușind 
să-și adjudece în final victoria 
cu scorul de 3—1 (1—1). Golu
rile învingătorilor au fost mar
cate de Șereanu, Costea III și 
Cricovan.

Constructorul Lupeni. învin- 
gînd pe Gloria Hațeg cu 3—2 
(2—2) se instalează în plutonul

.liniștit** al clasamentului De 
remarcat că cei care deschid 
scorul sînt oaspeții prin Gîl- 
deanu. In continuare, gazdele 
reușesc cgalarea prin Mfn- 
cfreami. Pînă la pauză mai în
scriu Bușe (Gloria) și Nicula 
(Constructorul). Scorul este pe
cetluit de Sâlăjan care trans
formă (în min. 90) o lovitură 
de la 11 m.

Terminînd la egalitate, 2—2. 
cu Minerul Aninoasa, Minerul 
Vulcan continuă să rămînă sin
gura echipă neînvinsă. Jocul s-a 
disputat pe terenul minerilor a- 
ninoseni.

Alte rezultate; Utilajul Pe
troșani — Preparatorul Lupeni 
6—2; Energia Paroșeni—Streiul 
Baru 4—0; ParînguJ Lonea — 
Minerul II Lupeni 5—1.

dor. Maici 7i Ghlțu). Din pri
mele patru goluri înscrise do 
gazde, trei sînt din lovituri de 
la 7 m — cu ușurință acordate. 
Pruna repriză ,-a încheiat cu 
un avantaj de 5 goluri în fa
voarea celor dc la Constructo
rul ; 9—4 In repriza secundă, 
rarii ciul erorilor dc arbitraj 
■ ontn”iă; Galan. Suciți și <-> c- 
lulte $e •Irădufesc. nu-și mena- 
i<* i/ă forțele dar zad.ru < t 
Gazdele sînt p? alocuri depă
șite însă conducătorul partidei 
nu dorește să permită onspe- 
lelor o prea mare., apropiere 
(in -ensul scorului), avantuiiil 
fiind și in această parte a jo
cului de partea localnice
lor. Partida n luat sfîrșit cu 
scorul dc 17—11. Golurile - rli i- 
i><*i Jiul au fost înscrise 'le Su- 
• •u — 5, Galan — 4. Nene și 
Hcck. Faptul că antrenorul r.ii- 
gen Bartha este deoseb * le 
mulțumit de evoluția bună a 
lui Galan. Suciu și Nemeș 
nc îndeamnă să credem -ă fn 
nmătonrca etapă duminica vi-, 

itoare. cind ocupantele locului 
H vor primi, a.-asă replica u- 
neia din principalele lor contra
candidate la șefie — C S'M. 
Sibiu — experiența tristă de 
la Timișoara nu va lăsa urme 
ndînc; Nutrim sp< ranța că. da
că își vor menține în conti
nuare forma care le-a adus 
locul fruntaș, handbalistele pe- 
troșănene ne vor aduce mul» 
doritele satisfacții și. în final 
marea victorie pe care-o aștep
tăm de atîta timp.

De ele și numai de ele de
pinde totul !

V T.

CLASAMENTUL
1. Preparatorul Pctrila 7 5
2. Minerul Vulcan 7 4
3. Minerul Uricani 7 5
4. Utilajul Petroșani 7 4
5. Constructorul Lupeni 7 4
6. Parîngul Lonea 7 3
7. Energia Paroșeni 7 3
8. Streiul Baru 7 3
9. Gloria Hațeg 7 3

10. Minerul II Lupeni 7 2
11. Preparatorul Lupeni 7 2
12. Minerul Aninoasa 7 1

1 1 19— 9 11
3 0 13— 7 11
0 2 15— 6 10
1 2 14— 8 9
0 3 15—19 8
1 3 17— 9 7
0 4 19—21 6
0 4 15—17 6
0 4 14—16 6
1 4 10—25 5
0 5 13—24 4
1 5 17—19 3

Corespondenții 
și cititorii despre 

localitatea lot

• • •

viitor
mărească localul școlii cu încă 
două săli de clasă. Deoarece 
lucrarea respectivă costă peste 
130 000 lei, ea a f06t eșalonată 
pe trei ani (1972—1974). Suma 
de 90 000 lei se va obține din 
contribuție bănească, iar 46 000 
lei prin muncă patriotică și va
lorificarea materialelor de 
construcții din resurse locale.

Activitatea sanitară
Recenta sesiune a Consiliu

lui popular al comunei Aninoa
sa a luat în discuție modul în 
care se desfășoară activitatea 
sanitară în localitate.

In discuțiile for, deputății Va- 
sile Bobei, Pavel Popa și alții 
au venit cu propuneri concrete 
de îmbunătățire a activității. 
Printre altele, ei au solicitat ca 
farmacia să aibă program, fie 
chiar redus, și în zilele de re
paus, să fie mai bine aprovizio
nată cu medicamente S-au mai 
făcut propuneri în sensul ca 
medicul stomatolog să facă de
plasări și la punctul sanitar din 
Iscroni, să se efectueze de două 
ori pe săptămînă consultații și 
după-amiază, între orele 16—18. 
să se țină în fiecare lună la 
club și cămin expuneri pe te
me sanitare.

Etapa viitoare : Prepara*, or ui 
Lupeni — Minerul Vulcan; 
Gloria Hațeg — Minerul Ani
noasa; Minerul Lupeni — Con
structorul Lupeni; Minerul U-

ricani—Parîngul Lonea; Streiul 
Baru — Preparatorul Pctrila; 
Utilajul Petroșani — Energia 
Paroșeni.

N. L.

11. VALEDI Iosif ȘI MO

Din resurse interne
In imediata apropiere a se

diului sectorului I.G.C. exista 
o încăpere depreciată ce nu 
folosea la-nimic. Ce ar fi s-o 
amenajăm în garaj pentru 
mașinile noastre — s-au gîn- 
dit cei de la I.C.G. O dată 
încolțită jdeca, s-a cerut spri
jin din partea consiliului 
popular. In prezent se lu
crează de zor la amenajarea 
garajului. Cînd va fi termi
nat, garajul va putea adă
posti două din cele trei ma
șini ale sectorului. Se mai

jintenționează să se înalțe un 
■'zid despărțitor, iar în încă- 
iperea ce va rezulta prin a- 
- ceasta să se amenajeze un a- 
telier pentru instalatorii de 
apă. Așa se și explică de alt
fel faptul că promotorii a- 
cestei lucrări sînt Nicolae 
Jurca, Gheorghe Țăranu. Flo
re» Maxim și Dan Buta lu
crători din ramura apă. Ame
najările sînt făcute din resur- 
,se interne.

C. DANESCU

...u a mo as a

I.G.C. PETROȘANI
angajează urgent
— conducători auto pe 

autobuze (șoferi cu pes
te 5 ani vechime)

— maistru auto
— sudor autogen
— vopsitori auto 

electricieni auto
— șef de garaj

Condiții — tehnician principal plus carnet de con
ducere auto.

— strungari
— laboranți
— inginer chimist

Condițiile dc angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in II.ț.M. nr. 914/196S.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
7—15 la biroul personal al întreprinderii, telefon 1920—1921

Iii

Minerul Vulcan 
a cucerit cupa 

„TUDOR 
PARASCHIVA“

In zilele de 16 și 17 octom
brie, stadionul „Cetate** dm 
Deva a găzduit etapa finală 
a cupei .-Tudor Paraschiva** 
la fotbal.

După consumarea etapei 
inter-orașe și municipii, drep
tul de a participa la etapele 
semifinală și finală l-au ob
ținut echipele Viitorul Deva, 
Dacia Orăștie. O. M. Hune
doara și reprezentanta mu
nicipiului nostru — Minerul 
Vulcan.

In urma tragerilor Ia sorii, 
în primul joc s-au întilni» 
cele două pretendente la cu
cerirea trofeului. respectiv 
Minerul Vulcan și O.M. Hu
nedoara. Starea grea a tere
nului precum și ploaia care 
a căzut tot rimpu! a îngreu
nat foarte mult sarcina mici
lor fotbaliști. Cu toate că 
jucătorii antrenați de instruc
torul Iun Brînză au domina» 
mai mult, meciul se înche.e 
cu un rezultat de egalitate i 
1—1. Pentru desemnarea e- 
chipei câștigătoare, conform 
regulamentului, s-au execu
tat cîte cinci lovituri de pe
deapsă. Echipa din Vulcan 
fructifică patru, iar hunedo- 
renii, după ratarea a două 
penaltiurr părăsesc teren*5] 
recunoscîndu-se învinși. !n 
meciul următor Viitorul Deva 
(antrenor ; profesor Ion Vlad) 
a dispus cu scorul de 4—1 
<0—1) de piticii Daciei O- 
răștie.

In finală, deci, Minerul 
Vulcan și Viitorul Deva pe 
un timp și un teren tden.ie 
celui din ziua precedentă De 
data aceasta jucătorii din 
Vulcan se dovedesc mult su
periori partenerilor lor de 
întrecere și reușesc să înscr e 
trei goluri fără să primeas
că nici unul.

După încheierea acestei 
partide, reprezentantul 
C.J.E.F.S. Deva, prof. Benone 
Popa înmînează clșligătorilo 
primei ediții trofeul „Tudor 
Paraschiva*.

s. bAlui

putea desfășura in și mai bune 
condițiuni activitatea.

In ceea ce privește Liceul din 
Lupeni aici amenajarea atelie
relor școlare este într-o fază in
cipientă. Șj nicj nu s-ar putea 
altfel ținind seama de faptul 
că această școală s-a mutat de 
curînd intr-un local nou, lu
minos și spațios, care oferă con
diții de învățătură mult supe
rioare față de cele oferite de

După cum se vede din cele 
spuse mai sus, fiecare liceu a 
întâmpinat noul an școlar cu 
rezultate concrete pe linia asi
gurării condițiilor necesare 
practicii productive. Că între 
licee există încă decalaje mari 
în privința dotării atelierelor 
u cele necesare este foarte a- 

devărat și, pină la un punct, 
faptul e inerent. întreprinderile 
cu posibilități mari s-au com

ATELIERUL ȘCOLAR
vechea clădire. Aici E. M. Lu
peni și Viscoza vor amenaja 
un atelier de electrobobinaj și 
unul de croitorie-menaj. Pină 
cînd vor Intra în funcțiune a- 
ceste ateliere procesul practicii 
nu c stinjenrt, desfășurindu-se 
în atelierele celor două între
prinderi.

In sfîrșit, pentru instruirea 
practică a băieților, Liceul din 
Uricani dispune de un atelier 
de Jăcătușerie și altui de tîm- 
plărie, în timp ce pentru fete 
a fost amenajat un atelier de 
croitorie și altul de cusături și 
broderii.

portat, în general, ca atare în 
timp ce celelalte au dovedit că 
mai au multe de făcut pe li
nia onorării angajamentelor 
luate. In această direcție un cu- 
vînt greu de spus l-a avut și 
preocuparea conducerilor licee
lor. Acolo unde a existat încă 
de timpuriu inițiativă și per
severență, cum a fost cazul la 
liceele de cultură generală din 
Petroșani și Vulcan, de pildă, 
și rezultatele au fost mai sub
stanțiale. Se impune o mai ac
centuată grijă pentru asigura
rea unor localuri corespunză
toare și în această ordine de

idei credem că n-ar fi lipsită 
de rezultate — acolo unde mai 
există condiții — repetarea ex
perienței poHatelierului centra
lizat de la Vulcan. întreprin
derile trebuie să-și onoreze în 
cel mai scurt timp angajamen? 
lele privind dotarea în cdnti- 
nuare a atelierelor cu unelte, 
mașini, aparate necesare pre
cum și privind amenajarea unor 
noi ateliere potrivit necesități
lor prevăzute. Pînă la sfîrșitu) 
primului trimestru școlar mai 
sînt două luni, timp în care 
multe din deficiențele și bîj- 
bîielile specifice începutului li
nei acțiuni de o asemenea am
ploare pot și trebuie să ia 
sfîrșit. O dată cu trimestrul al 
doilea trebuie să înceapă o e- 
tapă nouă, superioară, în care 
accentu! ' să cadă pe calitatea 
și trăinicia transmiterii cunoș
tințelor, pe conturarea unor de
prinderi practice solide, pe tre
zirea dragostei și respectului 
față dc munca productivă. Se 
va împlini în felul acesta încă 
o treaptă din vastul program 
inițiat de partid pe linia înzes
trării tinerelor generații cu 
cunoștințele, deprinderile și 
sentimentele necesare vieții 
noastre noi, potrivit celor mai 
importante comandamente so
ciale.

RADBO
MIERCURI 20 OCTOMB.dE

PROGRAMUL I ; 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8.30 La microton. 
melodia preferată; 9.40 Bule
tin de știri; 9.30 Viața ■ ăr- 
ților; 10,00 Buletin de ști; 
10,05 Muzică populară; i<),30 
Vreau să știu; 11.00 Buletin 
de știri; 11,30 Ansambluri 
corale; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretai 
preferat; 13,00 Radiojurnal: 
1.3,27 Cîntccul e pretutindeni; 
14,43 Cintece și jocuri popu
lare; 15,00 Buletin de știri; 
15.05 — 100 de legende ro
mânești; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Fotbal ; Dinamo Bucu
rești — Feijenoord -Rotterdam 
(repriza a II-a); 17,05 Antena 
tineretului; 17.30 Muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,05 
Zece melodii preferate; 21,00 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
scară: 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Mica publicitate
VIND URGENT, convena

bil, televizor „Miraj* ia stare 
buna Nirjvi >0. Petroșani (in 
spatele abatorului).

zad.ru
OCTOMB.dE
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19 (Agerpres). 
anunță că, la 

pa-

SESIUNEA ADUNĂRII
GENERALE A O. N. U expli

★

Dezbaterile privind restabilirea

★

inamici.

★

o bacă ml-

Radu GRECEANU

Comitetul pentru problemele PERU

locuitori ai 
adevăratele 
de experții 
in .oameni 
adresat gu-

19 (Agerpres). — 
Guvernului Revolu- 

i au declanșat 
duminică spre

distrugînd vehicule 
avariind o centrală

să desființez/’ 
tnili-

americană din 
sud. îndeosebi 

mie nu-

descoperit Heyerdahl

NEW YORK 19. — Cores
pondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie. transmite; In 
plenara Adunării Generale con
tinuă dezbaterile asupra punc
tului .Restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U.1*.

Ambasadorul canadian. Youn 
Bcaulnc, a declarat că pentru 
Canada problema reprezentării 
Chinei este simplă și clară; 
există o singură Chină în lu
me. iar singurul ei guvern le
gal este cel al R. P. Chineze și. 
ca atare, delegația canadiană va 
vota pentru expulzarea emisa
rilor ciankaișiști din O.N.U. și 
se va opune manevrelor menite 
să prelungească actuala stare 
de fapt. Reprezentantul cana
dian a precizat că va vota îm
potriva proiectelor de rezoluție 
prezentate de Statele Unite, in- 
trucit ..acestea urmăresc sco-

puri străine intereselor organi
zației".

\ b - 
dul Rahim Abby Farah, a sub
liniat. printre altele, că seria 
acțiunilor dv blocare a dreptu
rilor legitime ale Chinei popu
lare la O.N.U. constituie o în
călcare a înseși normelor dc 
drept ale Cartei.

In intervenția sa. Damatang 
Camara, secretar de stat pentru 
afacerile externe al Guineei, a 
declarat că restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze 
la Națiunile Unite constituie o 
piatră de încercare pentru or
ganizație, Vorbitorul a cerut de
legației americane să-și retragă 
proiectele de rezoluție, deoarece 
..din acestea reiese că am avea, 
chipurile, de a face cu admi
terea în O.N.U. a R. P. Chineze, 
lucru cu totul fals. întrucît 
China este membră a O.N.U.,

sociale și umanitare

stat fondator al acestei orga
nizații, membru permanent al 
Consiliului de Securitate''.

J. V. Scott, reprezentantul 
Noii Zeelandc. a recunoscut că 
participarea Chinei la viața or
ganizației, la lucrările Consi
liului dc Securitate, va da po
sibilitate acestui important for 
internațional să facă față, mai 
competent, problemelor care 
confruntă astăzi omenirea, de- 
clarîndu-și totuși, în mod para
doxal. acordul și cu rezoluțiile 
avansate de S.U.A.

Ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei. O. Aj-ikpo. a amintit 
faptul că Declarația de la Lu
saka a statelor neangajate e- 
vidențiază dreptul Chinei de 
a-și ocupa locul ce i se cuvine 
în O.N.U. El a subliniat că a 
accepta o altă alternativă ai 
însemna a tolera amestecul în 
treburile interne ale Chinei 
populare. Or. Declarația asupra 
principiilor de drept internațio
nal privind relațiile prietenești 
și ie cooperare între state*1 — 
adoptată la sesiunea jubiliar;' 
a Organizației Națiunilor Unit 
— proclamă că nici un stat 
sau grup de state nu are drep
tul de a se amesteca în afa
cerile interne ale vreunei țări.

SAIGON 19 (Agerpres). — Lu 
numai 50 kilometri de Saigon, 
foițele patriotice au atacat două 
unități saigoneze, care au fowl 
obligate să recurgă la spriji i 
aerian șl de artilerie. Patriot n 
au pornit asaltul dintr-0 zonă 
calificată de comandamentul 
mericano-saigonez drept >pac:- 
ficală".

Se anunță, de asemenea, o 
Intensificare a luptelor în <- 
propierea bazei saigoneze Thicn 
Ngon, în provincia Tay Ninh. 
După cum menționează agenția 
de presă Eliberarea, în ultimele 
zile, forțele patriotice din Ta> 
Ninh au scos din luptă 300 de 
militari inamici, au distrus mai 
multe piese de artilerie și au 
doborît trei avioane.

Baza de artilerie americană 
„Pas“ a fost supusă, luni, a 
24-a zi consecutiv, bombarda
mentului forțelor patriotice. In
tr-o încercare de a degaja a- 
ceastâ bază, aparatele amcrica- 

au aruncat zeci de

intr-un bilanț transmis de a- 
genția dc presă Eliberarea, 9c 
arata că în primele zile ale 
lunii octombrie, forțele armate 
populare dc eliberare din ora
șul Da Nane nu nimicit ori ră
nit 101 militari saigonezi și a- 
mericani, 

-militare și 
electrică.

SAIGON
Forțe ile 
ționat Provizoriu 
in noaptea de • 
luni un puternic atac asupra 
ur.or obiective militare ameri- 
cano-salgonczc din două locali
tăți din provincia Long Khanh, 
situate la aproximativ 60 kilo
metri de Saigon. In cursul a- 
cestor atacuri, forțele patriotice 
sud-vietnameze au provocat ina
micului pierderi în oameni și 
echipament militar.

NOTA

• Proiect de rezoluție inițiat de România 
adoptat în unanimitate

NEW YORK 19. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Comite
tul pentru prob'emele sociale și 
umanitare al * ’ 
râie a O.N.U. a adoptat în u- 
nanimitate un proiect de rezo
luție inițiat de România, căreia 
i s-au alăturat alte 22 de state 
£n calitate de coautoare, inti
tulai „Tineretul, problemele Și 
nevoile sale și participarea sa 
la dezvoltarea socială1*.

Introducând proiectul de re
zoluție. reprezentanta țării noas
tre. Maria Groza, a arătat că 
el este inspirat din necesitatea 
de a menține permanentă a- 
tenția Organizației Națiunilor 
Unite asupra problemelor tine
rei generații și din dorința de 
a găsi cele mai eficiente căi și 
mijloace de soluționare a lor. 
Proiectul de rezoluție afirmă 
rolul important al tineretului în 
înfăptuirea scopurilor Cartei 
O.N.U., a progresului social și 
economic al popoarelor, în pro
movarea drepturilor omului și 
realizarea năzuințelor sale de 
pace, dreptate și progres.

Proiectul de rezoluție relevă 
necesitatea sporirii contribuției 
Națiunilor Unite și a agențiilor 
sale specializate la educarea ti
neretului lumii în spiritul pă-

Adunării Gene-

cii, înțelegerii reciproce, rela
țiilor prietenești și cooperării 
între popoare.

Reamintind faptul că Aduna
rea Generală a O.N.U. a hotă
rît, la cea de-a 25-a sesiune a 
sa. să reia în viitor punctul 
intitulat „Tineretul, educarea sa 
în spiritul respectului față de 
drepturile omului și libertățile 
sale fundamentale, problemele 
și nevoile sale Și participarea 
sa la dezvoltarea socială", și a- 
vînd în vedere necesitatea de 
a se lua în dezbatere modul de 
aplicare a „Declarației privind 
promovarea in rindurile tinere
tului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere în
tre popoare-*, proiectul de rezo
luție — a arătat Maria Groza 
— cere secretarului general al 
O.N.U. să solicite guvernelor 
părerile lor privind aplicarea 
acestei declarații.

Importanța deosebită a aces
tei noi inițiative românești, con
vingerea statelor membre ale 
O.N.U. că Națiunile Unite pot 
să contribuie la formarea și 
îndrumarea tinerei generații 
spre înfăptuirea idealurilor or
ganizației au făcut ca acest 
proiect de rezoluție să fie a- 
doptat în unanimitate de către 
plenul Comitetului nr. 3 al A- 
dunării Generale a O.N.U.

Comitetul pentru problemele
economice și financiare

• Intervenția delegatului român 
în Comitetul nr. 2

NEW YORK 19. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Dez
baterile din Comitetul nr. 2 al 
Adunării Generale a O.N.U. — 
Comitetul pentru problemele e- 
conomice și financiare — asu
pra Programelor Națiunilor U- 
nite pentru cooperare tehnică 
(P.N.U.D.) evidențiază necesita
tea intensificării cooperării in
ternaționale în toate domeniile 
de activitate, în condiții de de
plină egalitate și avantaj reci
proc.

Luând cuvin tul, delegatul ro
mân Ștefan Mihai a subliniat

că prestigiul și eficiența 
P.N.U.D. vor fi consolidate în 
măsura în care la programele 
sale vor fi atrase, în calitate de 
beneficiare, cit mai multe state 
ale lumii.

Vorbitorul a arătat că țara 
noastră se pronunță consecvent 
pentru universalitatea P.N.U.D., 
spre a se asigura tuturor țărilor 
posibilitatea de a participa la 
activitatea sa, fără nici un fel 
de discriminări și în condiții e- 
gale, asigurîndu-se astfel un larg 
circuit de valori materiale și 
spirituale, contribuind la extin
derea și multiplicarea cooperă
rii internaționale.

DEMISIA GUVERNULUI 
AUSTRIAC

VIENA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Slăncescu, 
transmite : Cabinetul austriac 
format la 20 aprilie 1970 6-a 
întrunit marți în ultima sa șe
dință. După examinarea pro
iectului de buget pe anul 1972, 
cancelarul Bruno Kreisky a pre
zentat președintelui republicii, 
Franz Jonas, demisia guvernu
lui. Șeful statului a însărcinat 
apoi cabinetul Kreisky cu con
ducerea treburilor curente, pină 
la instituirea noului guvern.

Componența viitorului cabi
net, care, în urma rezultatelor 
aleg'- 'or din 10 octombrie, va

fi condus tot de Bruno Kreisky, 
urmează să fie supusă spre a- 
probare președintelui republicii 
peste aproximativ 10 zile. In 
primele sale declarații, cancela
rul austriac a precizat că nu 
intenționează să opereze modi
ficări deosebite în echipa gu
vernamentală de pinâ acum, în 
afară de includerea probabilă a 
trei 6au patru noi secretari de 
stat.

Noul parlament austriac se va 
întruni în prima sa ședință la 
4 noiembrie. In aceeași zi, este 
așteptată și declarația-prograrn 
a noului cabinet austriac.

Lucrările
conlerinjei

africane

MOGADISCIO 19 (Agerpres). 
— In capitala Somaliei s-au 
deschis luni seara lucrările con
ferinței la nivel înalt a 
14 state din 
răsăriteană.

După cum 
conferință a 
o reuniune pregătitoare a mi
niștrilor de externe din țările 
respective, în cadrul căreia au 
fost analizate principalele pro
bleme politice și econontice cu 
care este confruntat continentul 
african și au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare a co
operării dintre statele din re
giune, în diverse domenii. To
todată, au fost dezbătute moda
litățile de intensificare a spriji
nului material, politic și diplo
matic, acordat mișcărilor de e- 
liberare națională din Africa 
australă.

Miniștrii de externe au hotărât 
să supună spre aprobare con
ferinței șefilor de stat din Afri
ca centrală și răsăriteană „De
clarația de la Magadiscio" asu
pra decolonizării sudului conti
nentului african.

celor
/Xfrica centrală și

se știe, această 
fost precedată de

La aproximativ o săptămână 
după laburiști, conservatorii 
s-au întrunit, la Brighton, în 
cea de-a doua conferință anua
lă de cînd au redevenit partid 
de guvernământ. Dacă in octom
brie anul trecut, cu toate că 
dificultățile nu înlîrziaseră să 
apară, predomina încă euforia 
oarecum neașteptatului succes 
electoral, anul acesta, reuniunea 
conservatoare a stat evident, 
sub semnul unui bilanț nesatis
făcător și al unor perspective 
puțin încurajatoare. Violențele 
în Irlanda de nord continuă, 
creșterea prețurilor (pe fondul 
unei conjuncturi economice în 
general nefavorabile) nu a pu
tut fi frînată, șomajul atinge 
cifre record, iar aderarea la 
Piața comună, obiectiv prioritar 
al guvernului, rămîne profund 
impopulară.

In abordarea acestor proble
me, strategia conservatoare, așa 
cum s-a conturat ea In cadrul 
conferinței de la Brighton, nu 
pare susceptibilă de a suferi 
modificări demne de riențio- 
nat. In Irlanda de nord, unde 
tensiunea — încetînd să fie un 
fenomen sporadic, legat îndeo
sebi de aniversările din vară 
s-a permanentizat, conservato
rii și-aii afirmat hotărîrea 6â 
dea prioritate operațiiJur -de 
menținere a ordinii", trecând 
pe planul preocupărilor înde
părtate și secundare democratic

VIETNAMUL DE SUD 19 (A- 
gerpres). — Luptătorii Fronlu- 

Elibcrare din 
I continuă a- 
i trupelor a- 

După cum 
presă „Eli-

lui Național de I 
Vietnamul de sud 
lacurile împotriva 
mericano-saigoneze. 
anunță agenția de 
berarea**, artileria patrioților a 
supus unui puternic atac. în 
zilele de 12 șl 13 octombrie, 
pozițiile inamicului din provin
cia Tay Ninh. In urma atacu
lui, inamicul a pierdut 50 de 
oameni. Totodată, între 30 sep
tembrie și 5 octombrie, forțele 
patriotice au lansat o serie de 
atacuri asupra punctelor întă
rite ale trupelor americano-sai- 
goneze din provincia Quang Da. 
scoțînd din luptă peste 100 de 
soldați și ofițeri

SUEDIA

In luna septembrie, 
forțele patriotice laoție- 
ne au scos din luptă 
1 700 inamici, au dobo
ri! 6 avioane americane, 
au capturat sau distrus 
peste 300 de arme și o

marc cantitate de mate
riale de război.

In foto : Membri ai u- 
nei companii de mitra- 
ltori, care au dobori t 
multe avioane inamice 
Pe frontul 
haosului.

PNOM PENH 
— Agenția AKI 
sfîrșitul lunii septembrie, 
trioții cambodgicni au lansat un
puternic atac împotriva inami
cului în provincia Kompong 
Thom. 24 de nave militare ale 
inamicului au fost scoase din 
luptă, iar 400 de soldați au fost 
răniți sau uciși. La 2 octombrie, 
în aceeași provincie, palrioții 
cambodgieni au scos din luptă 
50 de soldați ai inamicului.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). 
— In capitala Suediei a avut 
loc o ședință a conducerii Par
tidului de stînga-comuniștii. In 
cadrul reuniunii, a fost reafir
mată hotărîrea comuniștilor de 
a se pronunța împotriva parti
cipării Suediei, sub orice for
mă, la Piața comună. A fost 
adoptată, de asemenea, hotărî
rea cu privire la participarea

Partidului de stînga-comuniștii 
li campania pentru strîngerea 
de semnături pe o petiție în 
care se cere retragerea trupelor 
americane din Vietnam.

Conducerea partidului a ho
tărî t să desfășoare o amplă cam
panie de luptă împotriva șoma
jului. Din datele statistice ofi
ciale rezultă că, în prezent, e- 
xistă în Suedia 113 000 șomeri 
totali sau parțiali.

0 declarație
a partidului 

Uniunea Germană 
a Păcii

Insula Pași olul și statuile 
ale gigantice vor continua să 
tea aripi fanteziei și să ri

dice numeroase întrebări că
rora, la timpul său, a încer
cat să le dea un răspuns, 
chiar dacă nu aprobat de 
toată lumea, cercetătorul nor
vegian Thor Heyerdahl, In 
interesanta sa lucrare .Aku- 
zlku". Este Insă mai puf in 
cunoscut faptul că insula Ra- 
pa-Nui, așa cum o denumesc 
localnicii, a cărei suprafață 
nu depășește 118 Iun pătrați, 
și care este situată la 3 600 
km dc Chile, de care apar
ține de mai bine de 80 de 
ani, a deșteptat. In ultima 
vreme, cu totul alt gen dc 
interes dccit cel pur ’bio
grafic. Se știe că in ovul 
V>61, guvernul chilian a Vuat 
hotărîrea să contribuie, din 
punct de vedere tehnico-ști- 
ințific și economic, la dez
voltarea insulei, și că Sta
tele Unite și-au trimis acolo, 
fără inlirziere, un grup de 
„experți". In aprilie același 
an, a debarcat pe Rapa-Nui 
un grup de .arheologi" și 
.antropologi", cărora le-au 
urmat alți „consilieri și spe
cialiști''. Oficial, sarcina lor 
era să .se ocupe de cercetări 
etnografice; in realitate, ac
tivitatea lor s-a concentrat a- 
supra altui obiectiv: S.U.A. 
avea intenția să construiască 
pe această insulă 
litară.

Cei 1 130 de 
insulei, aflind de 
țeluri urmărite 
militari deghizați 
dc știință", s-au 
i ernului de la Santiago de 
Chile, cerindu-i să retragă 
pe acești oaspeți nepoftiți 
Ceea ce reprezenta însă, pe 
vremea regimului condus de 
președintele creștin-democrat

Fret, un secret de stat, a de
venit, după instaurarea pre
ședintelui Salvador Allende, 
un lucru cunoscut de întrea
ga opinie publică din Chile 
și, astfel, Statele Unit” au 
fost obligate să comunice că 
întrerup activitatea „observa
torului lor meteorologic" de 
pe Insula Paștelui. După cum 
s-a aflat, acest .observator" 
nu slujea nici cercetărilor 
meteorologi' e, nici altor sco
puri științifice : două sute dc 
soldați și ofițeri aparținind 
forțelor navale americane a- 
veau sarcina de a construi 
aici un centru de coordonare 
pentru flota 
Pacificul dc
pentru submarinele 
cleare.

Cind, guvernul Unității 
Populare din Chile, a cerut 
Pentagonului 
această bază, cadrele 
tare americane au încercat să 
distrugă toate urmele activi
tății desfășurate la Rapa- 
Nui de „oameni de ști
ință" din Statele Unite. Gu
vernul chilian a contracarat 
insă aceste intenții, aducind 
la cunoștința autorităților mi
litare din S.U.A. că demon 
tarea instalațiilor bazei nu si’ 
va putea efectua fără acordul 
părții chiliene.

...A'um statuile gigantice de 
pe Rapa-Nui iși pot sprijini 
din nou privirile. încărcate 
de liniște și de enigme, pe 
suprafața neclintită a ocea
nului, iar locuitorii Insulei 
își pot redea nestingherițî de 
treburile lor, chiar dacă, d'
data aceasta, ajutorul nu a 
venit din partea duhurilor 
bune — aku-aku — din adin- 
curile pămintului.

zarea indispensabilă normaliză
rii situației. In programul ec.o- 
nomico-socia), reprezentanții 
guvernului s-au declarat satisfă- 
cuți de măsurile de pină acum, 
deși acestea nu au îmbunătățit 
situația economiei și au înră
utățit-o pe aceea a familiilor cil 
venituri mici și mijloci

Brlghton, ministrul de finanțe,. 
Barber, nu a făcut decât să 
promită că, datorită unor avan
taje și stimulente create patro
natului, activitatea economică 
6e va înviora, determinând și 
o reducere a cifrelor șomajul -ii. 
Evident, atitudinea conservato
rilor, pentru care „prosperitate" 
înseamnă prosperitatea patroni
lor, va continua să întfmp'no 
opoziția sindicatelor, u oameni
lor muncii britanici.

O altă sursă de impopulari
tate o constituie aderarea la 
Piața comună, demers pe care

guvernul Heath pare hotărât 
să-l ducă pină la capăt, cu toa
te efectele negative, previzibile, 
asupra costului vieții și situa
ției sociale în general. La con
ferința națională, liderii conser
vatori au reușit să obțină o ma
joritate clară în favoarea ade
rării ; rămîne însă un fapt că 
acest proiect are adversari 
chiar și în rindurile guverna
mentale, la Brighton exprimîn- 
du-se avertismente categorice 
privind știrbirea suveranității 
britanice pe care o implică in
trarea in „mica Europă". Pină 
la primul vot parlamentar în 
problema aderării — prevăzut 
pentru 28 octombrie, guvernul 
se va preocupa de reducerea, 
numărului de adversari ai a- 
derărij (în grupul parlamentar 
conservator), rezultatul conside
rat optim fiind o înjumătățire 
a numărului oponenților. de la 
30 la 15. Desigur, realizarea 
majorității în parlament nu va 
compensa dezaprobarea opiniei 
publice, care rămîne predomi
nant defavorabilă aderării (cel 
mai recent sondaj constata că 
se opun aderării 52 la sută din
tre cei chestionați, de acord 
fiind numai o treime).

Cu reuniunea conservatoare 
de T-i P ' hton. „avanpremiera" 
politică de toamnă s-a încheiat 
Disputele vor continua. în par
lament și în afara lui.

Mihai MATEI

BONN 19 (Agerpres). 
declarație a partidului Uniunea 
Germană a Păcii, dată publici
tății la Bonn, subliniază impor
tanța pe care ar avea-o pentru 
micșorarea încordării interna
ționale, primirea ambelor state 
germane în Organizația Națiu
nilor Unite. Documentul arată, 
de asemenea, că cercuri largi 
ale opiniei publice vest-germa- 
ne se pronunță pentru ratifica
rea tratatelor încheiate de R.F. 
a Germaniei cu Uniunea Sovie
tică și cu Polonia, precum și 
pentru realizarea unor pași con- 
creți în vederea convocării con
ferinței general-europene 
problemele securității.

în

Greva minerilor 
din Asturia 

continuă
MADRID. Greva celor pes

te 9 500 de mineri spanioli 
din Ovideo (Asturia) a intrat 
in cea dc-a treia săptăniînă. 
In pofida faptului că autori
tățile au ordonat reluarea lu
crului la 18 octombrie, gre
viștii își continuă acțiunea, 
cerînd îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă și de trai.

# PHENIAN. Kim Ir, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului 
de miniștri al R.P.D. Coreene, 
a primit luni delegația univer
sitarilor japonezi. în frunte cu 
Yasuzo Suzuki, decan al facul
tății de arte a Unversității 
„Rissho" din Tokio, care efec
tuează o vizită de prietenie în 
R.P.D. Coreeană. Cu acest pri
lej, menționează agenția ACTC, 
a avut loc o convorbire prie
tenească.
• SANTO DOMINGO. In ca

pitala Republicii Dominicane, 
au fost arestați trei polițiști, a- 
cuzați de a fi autorii asasinatu
lui comis simbătă seara împo
triva a două persoane, ale căror 
cadavre au fost descoperite du
minică. în apropiere de Santo 
Domingo.
• SAIGON. 18 militari sai- 

gonezi au fost uciși, iar alți 7 
grav răniți, ca urmare a unui 
bombardament efectuat din gre
șeală de un avion aparținând 
forțelor aeriene ale S.U.A., pe 
o șosea situată la 95 de kilome
tri nord-est de Saigon, în apro
pierea frontierei cambodgiene 
— anunță agenția Associated

In ajutorul populației din regiunile 
distruse de recentul cutremur

LIMA 19 (Agerpres). — Au
toritățile peruane -au organizat 
un „pod aerian" cu ajutorul e- 
licopterelor care transportă ne
încetat ajutoare în alimente și 
medicamente pentru populația 
din regiunile distruse de recen
tul cutremur din Peru. Un nu
măr de 11 localități rurale de 
pe valea Aimaraes din sud-es- 
tul țării au fost aproape în' în
tregime distruse, peste 10 000 de 
persoane rămînînd fără adăpost. 
Potrivit ultimelor estimări, pes
te 40 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 600 au fost ac-

cidentate. In urma unei alu
necări de teren determinate de 
mișcarea telurică, orășelul Cha- 
capuente, situat la 500 km sud- 
est de capitală, a fost distrus 
in proporție de 80 Ia sută, in
formează agenția Reuter. Pa
gube însemnate s-au înregistrai 
și in orășelul Toraya. Din cauza 
stîncilor care au blocat drumu
rile, localitățile afectate de cu
tremur au fost izolate de restul 
țării. Autoritățile din Lima au 
mobilizat armata și echipe spe
ciale pentru a veni în ajutorul 
sinistraților.

© MONTEVIDEO. Luis 
dro Bonavita, președintele 
mitetului Executiv al coaliției 
forțelor de stingă din Uruguay 
— „Frente Amplio** —,a dece
dat în urma unui atac de cord, 
anunță agenția Prensa Latina.

In legătură cu decesul lui 
Bonavita, Comitetul Executiv 
al Partidului Cumunist din U- 
ruguay 
clarație care exprima 
profundă a 
din această

dat publicității o de- 
emoția 

forțelor progresiste 
țară.

Bilanțul ciitremure- 
inregistrate

® LIMA.
lor succesive înregistrate la 
sfîrșitul săptăminii trecute în 
regiunea Aimaraes din Peru, 
situată la poalele Munților

Anzi, se ridică la cel puțin 40 
de morți și numeroși răniți — 
informează agenția Reuter. O- 
perațiunile de salvare sînt în
greunate de faptul că toate că
ile de acces spre regiunea sir 
trată au fost blocate de știm 
le dislocate de seism.

I-

LONDRA. Conferința ge- 
neral-europeană pentru securi
tate și colaborare ar îmbună- 
tați perspectivele dezvoltării co
merțului Est-Vest, a declarat) 
John Gollan, secretar general 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, în fața participan- 
ților la un miting care a avui 
loc în orașul Sheffield. El a 
criticat politica guvernului Ed
ward Heath de asocierea An
gliei la Piața comună.

£ CAIRO. Ministrul de in
terne egiptean. Mamdouh Sa
lem, a anunțat eliberarea a 124 
de deținuți politici, informează 
agenția M.E.N. Mamdouh Sa
lem a menționat că președinte
le Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, a dat instrucți
uni in vederea eliberării — îna
inte de sărbătoarea musulmană 
a Ramadanului — a tuturor 
persoanelor deținute din moti
ve politice, fără să fi fost ju
decate.

In ultimii ani, în Bulgaria s-au obținut importante suc
cese în domeniul construcțiilor mecanice.

In foto : „PRS-01", o mașină specială de găurit prin vi
brație cu comandă program, realizată de Institutul de Cer
cetări Științifice pentru construcții de mașini, din Sofia
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