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ÎNDRUMAREA 
SI EDUCAREA 
TINERETULUI
obiectiv important
al activității
organizațiilor de partid

Comitetul nostru de partid a 
acordat și acordă o atenție deo
sebita îndrumării de către orga
nizațiile de bază a activității 
educative desiășurate de orga
nizațiile U.T.C. în rindurile ti- 
'nereiului. De la ultimele ale- 
■geri și pînă în prezent, orga
nele și organizațiile de partid 
au examinat aspecte impor- 
Jtante privind munca în rîndul 
(tineretului. A fost analizat mo- 
‘dul in care se preocupă sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, comitetul coordonator 

organizațiile U.T.C. din 
sectoare, de mobilizarea tinere
lului exploatării noastre la rea
lizarea sarcinilor de plan și a 
'angajamentelor de întrecere, 
•preocuparea organizațiilor de 
partid și de U.T.C., a comite
tului de direcție de calificarea 
și perfecționarea pregătirii ti
nerilor, cultivarea în rindul a- 
ceslora a unei înalte responsa- 
biuu.a țață de îndeplinirea 
sarcinilor profesionale, grija 
peniiu asigurarea unor condi- 
jții corespunzătoare de petrece
re a timpului liber și multe 
altele.

/Abordarea în spirit critic și 
autocritic a *problemelor speci
fice muncii și vieții tinerilor, 
adoptarea de fiecare dată a 
unor măsuri concrete pentru 
rezolvarea lor au condus la 
intensificarea activității educa
tive în rindul tinerilor. Orga
nizațiile de partid nr. 1, 5, 7 și 
.9 sprijină îndeaproape organi
zațiile de tineret atit in stabili
rea programelor de activități, 
cit și în realizarea prevederilor 
acestora, manifestă o grijă spo
rita • pentru organizarea diferi
telor acțiuni care au drept scop 
cultivarea la tineri a unei ati
tudini înaintate față de muncă 
fața de avutul obștesc, forma
rea unor trăsături proprii omu
lui societății socialiste.

Comitetul de partid are în 
.vedere ca activitatea educativă 
să aducă în primul rînd o con
tribuție mai mare la creșterea 
.și formarea unor tineri apți 
pentru muncă, cu o înaltă res
ponsabilitate față de îndatori
rile profesionale. In multe sec
toare de la mina noastră vîrsta 
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medie a efectivului este 27 de 
am. Unii dintre tineri au ab
solvit cursurile de mineri, școli 
profesionale, ei trebuie să fie 
capabili deci să mînuiască cu 
îndemînare și pricepere mași
nile și utilajele, să obțină un 
înalt randament. Tehnologia 
modernă, introducerea stîlpilov 
hidraulici, a susținerii metalice, 
podirea cu plasă a abatajelor 
frontale, introducerea în nu
măr mai mare a mașinilor de 
încărcat, perfecționarea proce
sului tehnologic, reclamă din 
partea tinerilor exploatării te
meinice cunoștințe. Avînd în 
vedere necesitățile producției, 
au fost inițiate de către comi
tetul coordonator U.T.C. în co
laborare cu comitetul sindica
tului acțiuni menite să con
tribuie la îmbogățirea cunoștin
țelor tehnice ale tinerilor, la 
perfecționarea calificării profe
sionale, la mobilizarea lor pen
tru îndeplinirea ritmică și cali
tativă a sarcinilor de plan. Aș 
aminti în acest sens dezbaterile 
pc teme profesionale, discuțiile 
operative de la terminarea șu
tului, întîlnirile cu șefii de bri
gadă, cu cadre de conducere., 
din sectoare etc.

Cele mai multe acțiuni ur
măresc să înrădăcineze mai 
trainic în rîndurile tineretului 
trăsăturile disciplinei muncito
rești. Mai avem însă un număr 
însemnat de tineri care nu-și 
îndeplinesc sarcinile de produc
ție, ignoră și chiar încalcă re
gulamentul de ordine interi
oară, nu execută ordinele mai
ștrilor, a șefilor de echipă și 
brigadă, subapreciază aplicarea 
măsurilor de protecție a mun
cii, considerîndu-se atotcunos- 
cători. Asemeiiea exemple sînt 
Mircea Mihalache, Gheorghe 
Saxin, Gheorghe Babi, Nicolae 
Goia, Dumitru Oboceanu, Con
stantin Popescu, Traian Mun- 
teanu și alții.

Acțiunile și dezbaterile ini-

Andrei COLDA, 
secretar 

al Comitetului de partid 
E. M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-a)

Așezată sub culmile falnice 
ale Retezatului, comuna Cîm- 
pu lui Neag nu mai păstrea
ză din trecutu-i patriarhal 
decît vreo cîteva trăsături, 
dar care se estompează în 
ritm alert. In comuna cu nu
me legendar, indiciile vieții 
moderne sînt sesizabile — atît 
pentru văz (idei arhitecturale 
noi în construcția caselor dea
supra cărora sînt împlîntate 
antene pentru radio și tele
vizor, afluența mașinilor) cît 
și pentru auz i atmosfera, al
tădată de o liniște specifică 
localităților montane, este do
minată acum de zgomotul 
motoarelor și ecourile con
structorilor de la Valea de 
Pești, reverberate de ecoul 
munților. S-au produs în a- 
cești ani mutații substanțiale 
în ocupațiile omului și în- 
concepția lui despre viață, 
evantaiul profesiunilor fiind 
mult îmbogățit de diversele 
meserii îmbrățișate de urma
șii haiducului Neag.

Legenda n-o mai cunosc 
azi decît bătrînii care au 
moștenit, la rîndul lor, o bo
gată mitologie locală, ce în
florește cu deosebire în sa
tele de munte. Dar despre 
studierea etnografică și fol
clorică a localității sînt sem
ne că se ocupă cadrele di
dactice ale școlii din Cîinpu 
lui Neag. Prin străduințele

în prevenirea I 
accidentelor 
de muncă 

în subteran I
S-a spus, și pe drept cuvînt, 

că accidentul de muncă nu 
este o fatalitate, că cl are o 
cauză (sau mai multe) și, deci, 
că poate fi prevenit. Este con
cluzia categorică a unui organ 
de prestigiu — Organizația 
Mondială a Sănătății -- con
firmată de experiență, in ciu
da unor realități și a unor 
păreri care ar putea crea im
presia că efortul preventiv în 
acest domeniu este o muncă 
de Sisif.

Deși o astfel de impresie 
sceptică mai este uneori întîl- 
nită și la noi în Valea Jiului 
ea nu poate fi împărtășită, 
chiar dacă avem in vedere spe
cificul muncii în subteran. A- 
cest specific poate fi cel puțin 
o explicație pentru acele acci
dente — de altfel, puține la 
număr — ce se produc în mod 
fortuit, nu și pentru marea 
majoritate a accidentelor pro
duse ca urmare a unor greșeli 
sau a unor lipsuri de ordin su
biectiv. Cu toate acestea, nu poa
te fi evitată o întrebare : de ce, 
în raport ou eforturile materiale 
și umane depuse de atiția fac
tori de răspundere in proble
ma protecției muncii, situația 
accidentelor de muncă este 
riesatisfăcătoare ?

Evident, problema este com
plexă și explicația eficienței

I O)itL I
I ““ I
I s-iutuir | 

lor există și © monografie a 
satului care îmbină rigorile 
studiului istoric și sociologic 
cu mirajul basmelor țesute 
de oameni cu o imaginație 
efervescentă.

Din punct de vedere docu
mentar, școala din Cîmpu lui

La școala
cu

100 
de copii

Neag a luat ^naștere prip 
1920. Astăzi, după cincizeci 
de ani, ea are aproape 100 
de elevi pregătiți cu multă 
conștiință pedagogică de 2 în
vățători și 6 profesori. Școli 
care cuprind elevii din cla
sele I—IV mai sînt la punc
tul forestier Buta (învățător 
Ion Varga) și la Firizoni 
(învățător El. Caragea). A- 

FORMALISMUL- 
obstacol ln calea cilcicnlci

© Prevenirea accidentului nu este muncă de Sisif!
© Formalismul — o racilă veche
© Remediul: o altă optică, un alt stil de muncă

necorespunzătoare a activității 
de prevenire în domeniul pro
tecției muncii trebuie să aibă 
în vedere o serie de factori 
(materiali, umani, etc.).

Un lucru care nu poate fi 
însă neglijat, in constelația a- 
ceslor cauze, îl ocupă formalis
mul, racilă veche, insuficient 
combătută. Acest formalism — 
ținînd mai ales de un anumit 
stil de muncă depășit — se 
manifestă fie sub forma exce 
sului de cantitate în dauna ca
lității (nenumărăte hotărîri, 
programe de măsuri, analize 
etc.) fie sub forma lucrului de 
mîntuială, mai ales în com
partimentul controlului și su
pravegherii, ca și în activita
tea de urmărire a modului de 
depistare a surselor de pericol, 
luarea măsurilor în mod opera
tiv și urmărirea executării a- 
cestor măsuri.

Acest fenomen dăunător — 
care îmbracă forme specifice 
în domeniul protecției mun
cii — a fost pus în evidență cu 
ocazia unor recente verificări 
efectuate la unitățile aparți- 
nînd de Centrala cărbunelui 
Petroșani. Semnalăm unele 
din principalele constatări, în 
ideea că ele vor constitui un 

® Prin PETROȘANI 
în căutarea micului dejun

@ Medicul de circumscripție
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cestea au, întrucîtva, un spe
cific pedagogic aparte: ca
drele didactice trebuie să-și 
pregătească și înfăptuiască 
în așa fel activitatea educa
tivă îneît, chiar în lipsa di
versității materialelor didac
tice ajutătoare, munca să le 
fie eficientă, să li se inocu
leze elevilor dorința de a în
văța, dragostea pentru mun
că, să-i orienteze spre vasta 
gamă a profesiunilor potri
vit cu înclinațiile adinei ale 
fiecăruia.

Și, în mare măsură, acest 
fapt s-a îndeplinit, așa cum 
ne spunea prof. Visalon Gru- 
ian, director al școlii. „Lu
crările practice și de labora
tor se executau într-o sală 
improprie, în care nu existau 
posibilități prea fericite de 
pregătire. De aceea am ho- 
tărît ca lucrările de tîmplă- 
rie, lăcătușerie, forje etc. să 
se faeă la gaterul Buta și 
jitelierul de acolo. Absolven
ții clasei a VlII-a din acest 
an școlar, încheiat cu cîteva 
zile în urmă, se îndreaptă, 
în majoritate spre Școala pro
fesională din Lupeni și Li
ceul din Uricani. O evidentă 
impresie asupra elevilor, vi
zibilă și în orientarea lor vi-

T. SPĂTARU
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nou prilej de reflecții și, poa
te, de reconsiderare critică a 
unui anumit stil de muncă la 
nivelul acelor factori care, po
trivit Legii 5/1965, poartă răs
punderea realizării măsurilor 
privitoare la protecția muncii 
și la prevenirea accidentelor de 
muncă.

© Se fac multe analize, se 
iau tot atîtea hotărîri și se 
dau nenumărate dispoziții 
scrise (facem abstracție de 

'cele verbale) pe linia protecției
■ muncii. Din această cauză ele 
-nu se cunosc sau nu mai ajung
■ să fie aplicate — chiar dacă 
sînt cunoscute — deoarece le 
urmează altele noi, fără scoa
terea din uz a dispozițiilor ce 
nu-și mai găsesc aplicarea. Să 
ne gîndim de pildă, la ceea ce 
a urmat, în scris, celor 12 a- 
nalize pe linia protecției mun
cii, ținute in 1970 și trimestrul 
I 1971, la nivelul consiliului de 
administrație al Centralei căr
bunelui Petroșani! Dar apoi 
dispozițiile celorlalte organe 
tutelare și ale inspecției pen
tru protecția muncii (ca să nu 
vorbim decît de cele mai cu
noscute) ? Iar dacă mergem 
mai jos, la sectoare Și la per
sonalul tehnic mediu — nivel

La Sinaia, s-a încheiat
Conferința internațională cu tema

„O.N.U. în deceniul următor"
Exprimindu-și opiniile privind 

tematica și scopurile Conferin
ței, însemnătatea și rezultatele 
dezbaterilor dc la Sinaia. C. 
Maxwell Stanley, președintele 
Fundației Stanley, sub ale că
rei auspicii s-a desfășurat reu
niunea, a declarat la întîlnirea 
cu reprezentanții presei româ
ne : „Am avut un schimb de 
vederi în legătură cu ceea ce 
poate fi făcut și trebuie făcut 
ca Națiunile Unite să devină o 
organizație mai eficientă. Nc-am 
concentrat, îndeosebi, atenția a- 
supra unui subiect care preo
cupă O.N.U. și care se bucură 
de multă atenție în momentul 
de față ■ — proiecția mediului 
înconjurător.

Problema universalității 
O.N.U., a creșterii rolului or
ganizației în viața politică in

I

Excursii 1
I
I
I

Un grup format din 80 de
I elevi ai Liceului industrial 

minier Petroșani va porni 
în curînd într-o excursie în

I circuit. Cele două autocare, 
I care vor purta pe cei mai
I merituoși elevi ai școlii, vor
I străbate un traseu pitoresc | 
| deosebit, orașe și localități | 
I ce au o deosebită însemnă- ■ 
I tate economică, culturală și I 
■^lorică. Tg. Jiu, Craiova, Pi- . 
I' jști, Curtea de Argeș, Bra- I 
' șov, Bacău, Suceava (cu mă- • 
I năstirile din nordul Moldo- I 
I vei) sînt numai cîteva din I 

acestea. ||

★
In cursul zilei de sîmbătă, 

un grup de tineri uteciști 
din municipiul nostru, au 
părăsit țara pentru a vizita 
R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Ungară. In dorința de a oferi 
excursioni ” 
de a cunoaște 
mare î 
cele două țări 
roul de turism 
ret nu a omis popasuri cu o 
durată de cîteva zile în o- 
rașul de aur, Praga, în re
numita sațiune balneo-clima- 
terică Karlovy-Vary și la 
Budapesta.

ln dorința de a oieri ■ 
liștilor posibilitatea I 

cunoaște punctele de . 
atracție turistică din I 

♦■••'i prietene, Bi- 
pentru tine- I

ierarhic la care cantitatea de 
dispoziții crește cu cele 8—10 
registre (de fiecare exploatare)

David MANIU, 
procuror șef al Procuraturii 

locale Petroșani
(Continuare in pag. a 3-a) 

ternațională și în soluționarea 
durabilă și eficace a dezidera
telor majore ale lumii contem
porane a reținut, de asemenea, 
atenția participanților. .,0 mare 
parte a dezbaterilor noastre a 
fost consacrată acestei teme — 
universalitatea O.N.U., a preci
zat Maxwell Stanley. Discu
țiile au condus spre concluzia 
că universalitatea organizației 
este esențială pentru activita
tea sa. Am cerut, chiar, parti
ciparea în cadrul O.N.U. a ță
rilor divizate. Este, evident, că 
universalitatea organizației, de
pinde, în mod direct, și de par
ticiparea Republicii Populare 
Chineze.

In încheiere, Maxwell Stan
ley, apreciind drept o reușită 
reuniunea de la Sinaia, a spus j 
Ne-am întrunit, laolaltă, 22 de

Secvență citadină

semiautomată 
pentru 
betoane

In curînd, la Vulcan va fi 
dată în funcțiune o stație se
miautomată de betoane ce va 
deservi șantierul din localitate 
a Grupului de șantiere Valea 
Jiului. Această stație modernă 
cu o capacitate de 30 000 mo 
anual va fi deservită numai 

participant — oameni de stat, 
diplomați. oameni de știință, 
dintr-un mare număr de țări 
— pentru a discuta și a anali
za, pentru a face un schimb 
dc păreri în problemele mediu
lui înconjurător. Conferința con
stituie un eveniment care va 
influența favorabil promovarea 
cooperării în acest domeniu, 
obținerea unor noi progrese po 
linia protejării mediului uman,

★

Sîmbătă s-a încheiat, la Ho-» 
telul Alpin din Sinaia, cea de-a 
șasea Conferință internațională 
cu tema „O.N.U. în deceniul 
următor'*, organizată de Fun-» 
dațai Stanley din S.U.A.

(Agerpres)

de 3—4 muncitori (la cea ve-» 
che lucrau 12 oameni). Cali-< 
tatea betoanelor va fi consi-< 
derabil îmbunătățită deoareca 
se va lucra numai cu agre-< 
gate sortate. In același timp 
consumul specific de ciment va 
fi redus.

Pînă în prezent stația pro-» 
priu-zisă a fost montată ur< 
mînd ca în aceste zile să sa 
realizeze montarea unei insta-i 
lății auxiliare i ciururile de 
sortare, sistemul de alimentara 
cu ciment, stația de încălzire^

Montarea stației s-a făcut de 
către un colectiv de muncitori 
al I.P.S.P., sector Livezeni, sub' 
coordonarea directă a ingineru-» 
lui Leon Codrea.
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peștii, taro sint 
n ști 
- la-

A cunoaște 
dc mii de feluri și culori, 
xfl (c ocupi de viața lor - 
tă o altă preocupare, poate ce
va
• oli’i ționnrcn 
ilustrate, 
de 
chiai 
In Valea Jiului sint 
sionați <lc acvaristică, 
nc-ani oprit, 
ță anume, la 
dc In Uzina 
Petroșani.

— Viața peștilor 
cupă dc mulți ani — 
tovarășul Florian, 
unii cum 
împrumută 
postindu-i pe toți 
lor. li invidiam, 
am și eu un 
ocup 
1957. 
mi-a 
mic. 
bucuros, 
mă voi 
rislică.

— Și v-ați ocupat ?
— Mă ocup 

plăcere.
— Dar cum vă 

peștii? Oricum, ci 
proprie, ascunsă, 
secrete.

— Intr-adevăr, viața 
c foarte complexă 
cată. Dar mi-am

mai puțin răspîndită decit 
dc insigne și de 

dc pildă, dar la fel 
interesantă — dacă nu 
mai mult — și <lc utilă, 

mulți po
dar noi 

fără o preferin- 
IOAN FLORIAN 
dc utilaj minier

preo- 
spunea 

i pe 
cum 
adă- 

acvariile 
să 

mă
In

mă

Vedeam 
prind pești și < 

de In alții, 
in 

li invidiam. Doream 
și cu un acvariu, să 

• eu singur dc pești. 
, un prieten dc la Oradea 
i făcut cadou un acvariu 

Eram extraordinar de 
Dc acum, mi-am zis, 

ocupa serios dc acva-

ni deosebită

înțelegeți cu 
au viața lor

cu (Icstlllc

și <
cui

peștilor 
compli
nii pu rut

Automobilul zburător Preziceri
Americanul Morton Taylor, din localitatea Longview 

(statul Washington), este creatorul unui nou tip de automo
bil. După 20 de ani de încercări, el a izbutit să pună la 
punct prototipul unui automobil-zburător de un tip cu to
tul inedit. Mașina-zburătoare a constructorului american 
are o linie sportivă și este construită pe o caroserie reali
zata din fibre de sticlă, l’e drum normal, mașina poate 
dezvolta o viteză de circa 80 km/h. La o simplă apăsare 
de buton, de pe părțile laterale ale vehiculului se pot des
prinde aripile de zbor, viteza de deplasare atingind in acest 
iaz 218 km/h. Noul vehicul are o capacitate de 744 kg și o 
greutate totală de 1041 kg. Aripile au o suprafață de 18 ni2, 
iar puterea motorului este de 145 cp; capacitatea rezervo
rului dc combustibil — 146 litri. Vehiculul se poate ridica 
la o înălțime de peste 2 000 m.

pentru
Ted Kennedy

Edward Kennedy, senator de 
Massachussetts, care a avut, 
cent, întrevederi la Bonn 
ministrul de externe al R.F.G., 
Walter Scheel, a participat la 
un cocteil oferit în grădinile 
cancelariei de gazdele vest-ger- 
mane. Spre stupefacția senato-

rului american, o doamnă din
tre musafirii prczenți la coc
teil s-a repezit la el și i-a 
strîns mîinile, spunîndu-i : 
„Domnule Kennedy, veți de
veni președinte. Dumnezeu să 

felicitările

Pasiuni interesante
si utile

mm
filiale

mc-

□ pa

mult

SATUL CENTENARILOR
le asiguri mediul cit mai a- 
proapc dc cel nalural ; trebuie 
să știi cu ce să-i hrănești, să 
le asiguri lumină, încălzire, 
aerisire, trebuie să ai grijă ca 
in perioada prohibiției să Ic 
izolezi pe mame in acvarii 
— maternități.

— Și cum le asigurați 
diul ?

— îmi pregătesc singur 
variile, în care pun apă 
rată de izvor, apă fiartă 
apă de zăpadă, deoarece
noastră clorată Ic este dăună
toare, pun nisip, alge, ce mai.

Ic asigur un mediu 
at dc viață. 
Iar hrana ? 
E mai complic ală. 

nmenajez in permanență 
paturi dc rime — ad<

crescătorii — din carc-i ali
mentez din belșug. De multe 
ori le confecționez rime arti- 

din gris cu lapte. Se
bat pe ele nu alta,

— Cu perioada prohibiției cum 
ziceți că e ?

— E de-a dreptul fascinantă 
această perioadă din viața peș
tilor. Cind se împerechează iși 
schimbă culorile, imbrăcind 
straie nupțiale. Soțul este foarte 
foarte atent cu „jumătatea" lui 
O ajută la naștere, dar apoi 
bărbații devin .canibali", iși în
ghit copiii. De aceea, mamele

trebuie izolate cu grijă în ac
varii separate, piuă ce 

orație" prinde aripi.
Aveți mulți pești ?
Deocamdată am 5 

iteva sule de pești 
ferite specii : scalarii, 
sifo-forus etc.

— Ce întreprindeți 
varietatea speciilor, 
mai bună cunoaștere a lor 7

— In Petroșani sintem mai 
mulți care ne ocupăm cu acvn- 
ristica. N’e facem reciproc vi
zite, facem schimburi de pă
reri, de diferite specii pe caro 
ni» le avem.

— Adică faceți toate aces
tea «lin pură pasiune, dezinfe- 
resat ?

— Absolut. Păi ce avantaj să 
am ? Peștii do acvariu — >1 ic 
toată lumea — nu sint come
stibili. Ba mai mult, cheltuiesc 
cii ci. Insă pentru mine este 
o mare plăcere ca după ce vin 
de la lucru să intru în inti
mitatea acestei lumi subacva
tice. pe care noi am transpor
tat-o la suprafață, să-l des
cifrez tainele, să Ic vorbesc 
peștilor mei. Le vorbesc 
că ei tac... ca peștii.

Pasiuni interesante și 
Și acvaristica este una 
ele. Și acvaristica este un mi
jloc dc destindere și de 
fură atît de plăcut, atît 
captivant chiar.

Dumitru GllEONEt

Pe unul din platourile ecuaduriene ale 
Anzilor, la 1 500 m deasupra Oceanului Pa
cific, există un sat — Vilcabamba — in care 
aproape toți locuitorii depășesc virsta de 
100 de ani. Nici uuul dintre ei nu cunoaște 
atributele civilizației, conducte de apă po

tabilă, curentul electric. Nu există aici nici 
măcar un medic. Șeful satului afirmă că 
mortalitatea se datorează poluării apei. Dar, 
după primii 15 ani de existență — dacă au 
reușit să supraviețuiască poluării — majo
ritatea devin centenari.

Locuitorii din Vilcabamba trăiesc in rit

mul soarelui; se trezesc in zori și 
la apusul soarelui. Ziua și-o petrec 
Temperatura nu oscilează aici cu mai 
de cinci grade : între 21 și 26 grade. Princi
pala cultură este tutunul.

Decanul de virslă al satului este Jose D. 
Toledo — 140 de ani — născut in 1831. Se 
trezește și acum in zori ca să lucreze pe 
plantația de tutun. Și, optimist ca toți lon
gevivii din sat, speră să mai poată munci 
încă multă vreme. Miguel Carpio Mendreta 
— muzicantul satului — are 122 de ani; este 
tată a 14 copii și bunic a 90 de nepoți.

JAPONIA.
terminată și dală in folosin
ță cea mai mare clădire din 
Japonia, Hotelul Keio Pla/a. 
Hotelul are 47 de etaje șr 
170 m înălțime, 1 057 de ca
mere pentru 2 000 de per
soane

In foto : Hotelul Keio Pia
za din Tokio.

V rajitoarea

re- 
cu

,In secolul al 
aș fi fost, foarte 
arsă pe rug“, dc- 
amărăciune Anne

ocrotească

din Arizona

secunde

un somnoros
prinși de gitul leilor într-o re
zervație din Tanzania a demon
strat că leii dorm 20 ore din

VERTICAL 
„floreta" !; : 
pe tarla ! :

altfel — Se dă
12) Ca orice incon-

A.nne Stewart, profesoară 
de literatură la e școală de 
stat din Arizona (Statele U- 
nite), a fost concediată la 
sfîrșitul anului școlar trecut 
deoarece.. aspectul său ex
terior corespundea perfect 
imaginii pe care folclorul a- 
merican o atribuia vrăjitoa
relor i blondă, cu ochi verzi, 
mai tot timpul îmbrăcată cu 
haine de culoare verde, lo
bul urechii stingi puțin um
flat. Anne Stewart a început

să se pieptene cu părul peste 
urechi, și-a trecut e cruciu
liță pe după gît, dar fără 
nici un rezultat. In fine, a 
depus o plîngere împotriva 
măsurilor arbitrare ale ad
ministrației școlii. Tot fără 
rezultat; nu a fost reprimită 
la lucru.
XVII-lea t 
probabil. ; 
clara cu
Stewart.

Un om de știința american 
a descoperit că virsta porci
lor se poale stabili după con
ținutul de hidrogen in crista
linul ochilor; cu cit este mai 
bătrin porcul, cu alit este mai 
mare conținutul de hidrogen. 
Desigur, se poate folosi și pro
cedeul de a nota data 
porcului.

7ia.jterii

Mai bine
mai tîrziu

Specialiști australieni au des
coperit că cel mai bun mate
rial pentru confecționarea 
sărilor cu filtru este lina

Tablete de iaurt
Un colectiv de oameni de știință și specialiști bulgari 

e reușit să descopere o nouă metodă de producere a iaur
tului i iaurt uscat sub formă de praf sau tablete. Iaurtul us
cat poale fi folosit ca aliment, produs dietetic sau stimu
lator pentru prepararea unor cantități mari de iaurt (droj
die de iaurt).

L.a pregătirea iaurtului uscat se folosesc culturi de 
bacterii, special selecționate sau adaptate a fi rezistente. 
Iaurtul sub .formă uscată reprezintă un praf alb cu gustul 
și aroma specifice iaurtului obișnuit. Conține 95.4 la sută 
substanțe uscate (28,8 Ja sută albumină, 38,9 la sulă zahăr 
lactic, 15,1 la sută grăsimi ș. a.). împachetat Sn înveliș spe
cial se poate păstra la temperatura camerei.

Cu 60 de ani în urmă, Achille 
Carrara i-a promis tatălui său 
că își va lua doctoratul in fi
lozofie la Universitatea din Pa
dova. Și iată că anul acesta la 
frumoasa vîrstă de 85 de ani, 
Carrara s-a ținut de cuvînt i 
a obținut titlul de doctor în 
filozofie. „Pînă acum — spune 
„tînărul** doctor — nu am avut 
nici timpul și nici posibilita
tea să mă pregătesc cum tre
buie pentru doctorat i a trebuit 
să-mi consacru tot timpul me
seriei, grație căreia îmi cîști- 
gam pîinea. N-am putut să mă 
țin de cuvînt decît atunci 
am ieșit la pensie1*.

La ora 
materialului 
plastic

o bombă
l'*

La Tokio există trei restau
rante ale căror meniuri sînt 
compuse exclusiv din preparate 
din carne și singe de șarpe.

Pentru

Ceasornicarii elvețieni au 
sat recent pe piață un nou 
del de ceas fabricat in i 
gime din material plastic. Spre 
deosebire de ceasurile obișnuite 
care numără peste o sută de 
piese, noul tip reprezintă a- 
samblajul a numai 52 de piese.

Fabulă retrogradată
Un rac, prins în joc de destin 
S-a pomenit avansat din senin 
Șef peste peștii dintr-o stîncă 
In lumea de ape — adîncă. 
lși zicea racul cu strai de sidef; 
— Desigur, inii va sta bine ca șef. 
Priviți, cu o armură ca a mea 
Cine poate in cale să mi stea ? 
După grabnica înscăunare 
Vestea s-a întins în grabă mare 
Și cind ceremonia era in toi 
A venit la fața locului un baboi 
Pus pe tărăboi
Și carele 
Voia război 
Cu inaimarele 
Și după cum e felul 
a început duelul. 
Marele cavaler, racul 
L-a găsit astfel pe dracul 
Fiindcă știm, după datini și soi 
Racii dau la război. înapoi. 
Să nu ne fie vorba-n zadar 
După ce-am înțeles tîlcul măcar 
Deducem din fabula de mai sus 
Că-n morală ar fi multe de spus.

George FILIP

REBUS ® REBUS
gusturile Pentru

ORIZONTAL: 1) Scriere; 2) 
l’e unele coli... la încondeiere; 
3) Scrisă pe șleau... — Unele 
dau naștere la încondeieri; 4) 
încondeiate în simț ! — Scris 
«u cerneală... „simpatică" — La 
taligrafie! 5) De la stinâ ce
tire — Spus din inimă (aci 
scris) — Încondeiate pe ii ; 6) 
încondeiază încondeierile tim
pului — Onomatopee la... 
curte; 7) Încornorați... incon- 
deiați — A scrie, iar!; 8) Bucu
rie scrisă — Trecute in re
gistru ! — Coate-goale; 9) A
încondeia — Timpuri ; 10) Uzi
ne arădane (abr) — Cu dife
rite încondeieri; 11) încondeiază

. : 1) Descrie
2) Copiere — Scriere
3) Scrise pe talpă !

— Scrisă pe case (dim) 4) Au 
un joc al lor — Scrie in gotic !
— Nesățios ; 5) Cercetează scri
suri — Ură invers încondeia
tă ; 6) In sfirșit, încondeieri !
— încondeiată pe litoral 
Mic spărgător... 7)... și 
microscopic — In regie ! 
....cu copita ; 8) Creări — 
părut ; 9) Pe picioare la înăl
țime — încondeiate pe p 
taliv ; 10) Oază in Sahara 
Stare greu descriptibilă ; 
Iar scris 
dedicații ;

Timp de 12 ani, francezul 
Raymond Alivier a deținut re
cordul mondial de viteză la tă
iatul și curățitul unei păsărit 
doar 53 de secunde. Recent, 
insă, el a aflat cu tristețe că 
recordul său a fost depășit de 
englezul Duvid MacCall, care 
ej aciuează această operație in 
numai 49 de secunde.

Desene de ion BARBU

Deși nu hibernează, leilor le 
place să doarmă mai mult de
cit urșilor. O experiență cu 

emițători tranzistorizați

^întărirea" zăpezii
Stațiunile meteorologice de pe teritoriul U.li.S.S. ela

borează in prezent o metodă pentru determinarea volu
mului de apă conținut in stratul de zăpadă care acoperă 
in fiecare iarnă teritoriul U.li.S.S. In acest scop, a fost pus 
la punct un sistem de măsurare a zăpezilor, bacat pe uti
lizarea radioactivității naturale a solului. Radioactivitatea 
este variabilă in funcție de pătura de zăpadă, iar cu cit 
masa de zăpadă este mat apoasă cu alit mai mult slă
bește fluxul de raze gumma. Or, intensitatea acestui flux 
poate fi măsurată din avion la o înălțime de 100 m. In 
acest fel au putut fi întocmite, pentru prima dată in 
această iarnă, hărți precise ale rezervelor de apă formate 
de zăpadă căzute in această perioadă. O serie de hărți ase
mănătoare privind cantitatea de apă in bazinele fluviale 
au ajutat la pronosticarea umidității solului in această 
primăvară.
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(Urmare din pag. 1)

prlvind conslatările diferitelor 
organe dc control preventiv — 
excesul de cantitate apmc și 
mai evident. Nu ar fi oare 
mai simplu și mai eficient, de 
ținut un registru unic de con- 
Iro) sau eventual, fișa unică a 
locului dc muncă, cu tonte 
constatările, abaterile și sanc
țiunile respective și care ar 
.putea face, apoi, obiectul unor 
ntudn temeinice dc generali
zare pc linia protecției muncii ? 
Oricare ar fi soluția, o siste- 
m.’ are a hotăririlor, circula
relor, ordinelor precum și ° 
jon-.plificarc* a evidențelor în 
acest domeniu, se impune cu 
stringență, excesul de eanti’ i'c 
ducînd, iremediabil. Ia forma
lism și deci 'a incficicnță în 
activitatea de prevenire a ncci-

+ Mai prav este cazul în 
ire controlul se face de mîn- 
lială. Astfel, despre ce eficicn- 

a controlului se ponte vor- 
daeă, ;

î ocazia 
î br

M.

preventiv. O 
semnificativă 
nai la E. M. 
totuși, o si- 

dentclor mai bu
nă) în 1970 au fost efectuate 
5 009 controale preventive, f'u 
toate acestea, la această ex
ploatare s-au produs unele ac
cidente cu incapacitate tempo- 
>ară de muncă, sau chiar mor
tale.

Ln E. M. Petrila s-au efec
tuat. de asemenea, numai cu 
privire la situația prafului si- 
licogen. 121 de verificări. Cum 
situația este necorespunzătoare 
ți în prezent. ne întrebăm i 
la ce a atitea zile de
coi',trol ?

tui 
țfc 
bi

de 
E, 
produs la 
la acc] Joc dc muncă 
cut nu mai puțin dc... H organe 
dc control ?!
• Există și o altă față a 

formalismului : o bună parte 
din hotărîrilc luate și progra
mele de măsuri întocmite la 
diferite nivele, nu se respectă 
.și nu sc urmărește aplicarea 
lor. rămînînd simple dezidera
te sau file de arhivă. Astfel, 
deși s-a holărft în comun, de 
către conducerea Centralei căr
bunelui și Inspectoratul jude
țean pentru protecția muncii, 
generalizarea perfora jului li
med în lucrările miniere verti
cale și înclinate, pînă la 21 
mai a.c., la E. M. Dîlja nu s-a 
aplicat hotărîrca biată. Aceeași 
soartă a avut-o. practic, și ac
tul derogării referitor la mări
rea distanței dintre podurilg 
fixe pe puțurile dc săpare, deși 
li 17 februarie 1971, la E. M. 
Dîlja. a fost accidentat mor
tal Tr. Nagy în condiții simi
lare accidentului dc la E. M. 
Bărbăteni care a dus la ob
ținerea derogării menționate.

La E. M. Vulcan, deși comi
tetul de direcție a dispus mă
sura urgentării lucrărilor de 
izolare pentru evitarea focu
rilor de mină, această dispozi
ție nu a fost realizată. La E.M. 
Uricani s-a constatat — de 
către organele de control ale

așa cum s-a constatat 
i accidentării șefului 
dfi Petru Blaj dc la 

Vulcan, accidentul s-a 
scurt timp după ce 

Ur. nU țpQ-

Centralei cărbunelui — o si
tuație extrem de gravă și anu
me „că nu sc urmărește lichi
darea operativă a concentrații
lor periculoase dc metan din 
partea organelor tehnice și de 
control1*, deși astfel dc situa
ții au dus, după cum sc știe, 
la accidente colective în aceas
tă unitate minieră. Ce măsuri 
preventive, eficiente, nu fost 
însă luate, după asemenea în
grijorătoare constatare ? La 
nevoie, trebuia sesizat organul 
procuraturii, astfel dc situații 
constituind nu simple abateri 
ci infracțiuni contra protecției 
muncii.
• Formalism se manifestă 

și în activitatea de instruire a 
muncitorilor și în pregătirea 
profesională a cadrelor tehnice 
medii. La E. M. Petrila, mais
trul Ciochină a menționat, în 
fișa de instructaj a minerului 
Radu Pîrlez, data de 3 mai ca 
dală a instruirii periodice. deși 
în ziua respectivă muncitorul 
se afla în repaus. .Similar s-a 
procedat și în cazul muncitoru
lui necalificat Romus Albu. 
despre care se face mențiunea 
că a fost instruit la 22 febrila* 
rie 1970, de către același mais
tru, cu toate că la acea dată 
muncitorul în cauză a lipsit ne
motivat de la serviciu.

La E. M. Paroșeni și E. M. 
Vulcan (sector III) în fișele de 
instructaj apare'*— la o durată 
a instruirii de 15—20 minute — 
că s-a predat un material mult 
prea vast: normele departa
mentale, instrucțiunile specifice 
locului de muncă respectiv, fo
losirea măștii de autosalvare, 
instrucțiuni de lucru cu com

bina, susținerea metalică pre
cum și principalele sarcini de 
serviciu și responsabilități pe 
linia protecției muncii pentru 
funcția respectivă. Poate fi 
crezut nșa ceva ?

La E. M. Vulcan, uncie ca
dre tehnice medii înscrise la 
cursul dc perfecționare au 
multe absențe nemotivate și 
obțin calificative dc ..insufici
ent", ca în cazul maistrului 
minier Florea Mitrică de la sec
torul I și Carol Mihai de la 
sectorul transporturi. In ace
lași timp, în schimburile celor 
doi maiștri, in luna aprilie a.c. 
au avut loc accidente dc mun
că. Să fie o simplă întimplare?

Aspectele negative mențio
nate mai sus denolă că forma
lismul în activitatea de preve
nire a accidentelor de muncă 
din subteran se manifestă în 
compartimente ale acestei ac
tivități, din cele mai felurite. 
Fenomenul, cu implicațiile sale 
grave, cunoscute, trebuie com
bătut cu toată seriozitatea și 
cu mai mult simț de răspun
dere. Pentru aceasta este însă 
nevoie, înainte de toate, de ’i- 
chidarea acelei practici a ..fur
tului" din timpul afectat lucră
rilor de securitate, prin orga
nizarea unor recepții atente a 
acestor lucrări. Se vor evita 
astfel atît pagubele ce se cre
ează avutului unității — pen
tru lucrări neefectuate dar plă
tite — cît șj accidentele de

muncă survenite ca urmare n 
ncesfor practici. Cazul Petru 
Blaj do In E. M. Vulcan, n- 
mintlt mai sus, în care lipăi 
unei recepții exigente a avut 
drept urmare nu numai o pa
gubă de peste 5 000 lei ci și ac
cidentarea a două pcrsxinc, 
constituie o mărturie grăitoa
re in acest sens.

Este, dc asemenea, nevoie de 
adoptarea unui nil stil «Ic lucru 
care1 să pună accentul nu atît 
pe latura cantitativă a activi
tății dc prevenire ci pc calita
tea și opcrntivilatea acesteia.

O îmbunătățire calitativă sc 
impune cu stringență în acti
vitatea de control preventiv și. 
îndeosebi. în cea de verificare 
a executării hotărîrilor și mă
surilor dispuse în legătură cu 
lichidarea unor surse dc pe
ricol. Nu trebuie să se uite vă 
un control formal, făcut de 
mîntuială, neoperativ, și îngă
duitor. nu numai că este o 
pierdere de timp și dc ener
gie dar — ceea ce ni se pare 
mai erav — el constituie o 
..primă de încurajare’ pentru 
actul dc indisciplină.

Numai o astfel de ofensivă 
împotriva formalismului — 
pornind de la schimbări de 
mentalitate și reconsiderarea 
critică a unui stil dc muncă 
defectuos — poate, după păre
rea noastră, lichida această 
racilă veche, principal obstacol 
în calea eficienței activității 
de prevenire a accidentelor de 
muncă. Este în puterile noas
tre, ale tuturor celor ce răs
pund în această problemă, să 
demonstrăm că o astfel de ac
tivitate nu este, totuși, muncă 
de Sisif !

8,30 Deschiderea emisiunii
9,00 Matineu duminical pentru 

copii.
10,00 Viața salului.
11.15 Albumul compozitorilor ro

mâni - Ludovic Feldman
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor.
Dragoste, poveste . veche. 

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.30 Televocanța.
„Solutări de la munte". 
(Poiana Brașov).

15.15 Spoil : Intîlnire amicală 
de fotbal dintre selecțio
natele Norvegiei și R.F. a 
Germaniei (aspecte înre
gistrate).
Magazin.
Planeta Giganților. 
Vetre folclorice.
1 001 de seri. 
Telejurnalul do seară.

toal<

ii

în căutarea

MEDICUL DE
CIRCUMSCRIPȚIE —

și

După
Love Story

(Urmare din pag. 1)

ca,

ceea deosebit — și tocmai de 
mă descurc destul de anevoie, 

acele probleme în care, cei „dotați" cu ÎNSUȘIRI

*■ 5

16.15
18,10
19,00
19,20
19,30
20,00 Vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Re
publicii Socialiste Româ
nia in Asia (I).

21,00 Cinlece populare.
21.15 Film artistic :

Defileul de granit, cu 
Gory Cooper, Susan Hoy
wood, Richard Widmork. 
Premieră pe țară.

22,55 Telejurnalul de noapte.

cu 100

(Urinare din pag. 1)
In societatea noastră socia

listă, grija pentru sănătatea 
populației, constituie o preo
cupare centrală, o latură im
portantă a procesului multi
lateral de dezvoltare și în
florire a întregii națiuni. O- 
crulirea mamei, copilului și 
tineretului, îngrijirea și edu
carea în condiții tot mai bu
ne a tinerei generații se află 
permanent jn atenția parti
dului și statului nostru, se 
bucură de sprijinul substan
țial, prin asigurarea unor 
măsuri economice, sociale 
organizatorice speciale.

In activitatea noastră de 
medici de circumscripție 
înscriu ca atribuții esenți;

mai calificate pentru ocro
tirea copilului, dăruirea cu 
maxima noastră capacitate 
de muncă și abnegație, pen
tru crearea unui tineret să
nătos și viguros. Ca primă 
măsură in acest scop se im
pune o strînsă colaborare cu 
tinerele mame, colaborare a 
cărei importanță primordială 
o constituie calitatea supra
vegherii și îngrijirea prena
tală (apoi a întregirii de du
pă naștere), prezentarea în 
perioada de sarcină obliga
toriu la consultațiile prena
tale din policlinică, pentru 
prevenirea pre maturi tații, a 
avortului sau a unei sarcini 
anormale. In acest sens, o 
eficiență deosebită o au lec
țiile de .Școala mamei", pe 
care serviciile noastre le prac
tică cu bune rezultate, în 
special pentru mamele care 
sînt la prima naștere.

Cunoașterea în fiecare mo
ment a populației infantile, 
în special a grupei 0—1 an, 
prin completarea zilnică a fi
șelor copiilor veniți din altă 
parte, sau plecați din loca
litate, asigură desfășurarea 
In condiții optime a servi
ciului nostru. De aceea, so
licităm sprijinul părinților 
In acest important act de e- 
vldență a copiilor. Aceasta 
vine fn sprijinul medicului 
de copii prin aceea că el poa
te urmări în mod științific 
dezvoltarea copilului, poate 
Interveni In timp util la re
medierea situațiilor necores-

se 
ile 

ordarea unei asistențe cit 
calificate pentru 
copilului, c" 

noastră

VVVVVVWWVS

Dr. Viorica MUNTEANU, 
medic de circumscripție

punzătoare, poate asigura o 
corectă vaccinare și înscrie 
corect datele clinice, nece
sare in fișa copilului.

In grupa de vîrstă 0—1 an, 
o măsură deosebit de impor
tantă este prevenirea rahitis
mului și a distrofiei (copiii 
slab dezvoltați). In acest sens, 
accentuăm importanța ali
mentației la sîn (combătînd 
înțărcarea prematură ' a co
piilor), eficiența controlului 
periodic la nivelul circum
scripției, anunțarea din timp 
a scăderii secreției lactate 
la mame, pentru a se putea 
lua măsuri necesare corectă
rii lor printr-o alimentație 
corectă, condusă de medicul 
pediatru și de sora de ocro
tire, administrarea vitaminei 
D2, injectabilă sau pe gură, 
înccpind de la 3 săptămîni 
la o lună de viață.

Depistarea precoce a ca
zurilor de îmbolnăvire, cure 
duce la tratarea de către me
dic din primele ore de boa
lă, face posibilă vindecarea 
mai rapidă a copilului, face 
ca boala să nu ia un aspect 
grav sau să ducă la com
plicații nedorite, care să le 
lase urmări pe toată viața. 
Este, deci, necesar să se a- 
peleze în timp util și cu în
credere la medicul de cir
cumscripție, la primele sem
ne de boală ale copiilor.

Tot atît de importantă este 
și respectarea cu strictețe a 
prescripțiilor date de medic, 
întrucît mai sînt cazuri de 
părinți care se prezintă cu 
copilul la consultații, ridică 
medicamentele, dar pe care 
nu le administrează copiilor 
și peste cîteva zile revin cu 
copilul în stare gravă.

Toate cele de mai sus cer 
însă relații de respect, de 
stimă și încredere reciprocă, 
din partea circumscripției și 
a populației, cer din partea 
noastră acea capacitate de 
dăruire care nu poate fi în
locuită prin nimic altceva, 
cer ca, cu sprijinul părin
ților, să devenim acel me
dic ideal de familie, care re- 1 
prezintă pivotul asistenței 1 
medicale.

itoare, credem, a făcut și mu
zeul uneltelor tradiționale ce 
se află la căminul cultural".

Anul școlar s-a încheiat, a 
venit vacanța. Și copiii de la 
Cîmpu lui Neag și-o vor pe
trece fie în tabere, fie în 
pitoreasca lor așezare. Zilele 
acestea, de pildă, cadrele di
dactice au organizat o ex
cursie cu școlarii la pește
rile Păroasa, Buta, Dodoconi, 
în timpul căreia s-au colec
ționat mostre minerale și ve
getale ce vor îmbogăți ma
terialul didactic pentru orele 
de științele naturii. Astfel 
de aotivități sînt folosite frec
vent pentru a lărgi aria cu
noștințelor elevilor, pentru a 
culege obiceiurile, cîntecele 
și poveștile ce sînt tăinuite 
de oameni în singurătatea 
munților.

Școala de la Cîmpu lui 
Neag se află astăzi într-un 
necontenit proces de perfec
ționare a metodelor didac
tice cu deplină eficiență e- 
ducativă. Este un paralelism 
desăvîrșit între stăruințele 
din această instituție și ela
nul nou, laborios și construc
tiv, al acestei comune cu oi 
gini adînci în trecut.

țiate pe teme referitoare 
comportamentul și atitudinea 
tinerilor la locul de muncă, au 
influențat pozitiv comporta
mentul unor tineri cum sînt 
Eugen Maxim, Gheorghe Caza- 
cu, Ioan Moldovan și alții. 
Dacă cu luni în urmă făceau 
nemotivate, aveau abateri dis
ciplinare, astăzi ei sînt model 
de corectitudine pentru ceilalți 
tineri.

Preocuparea susținută din 
partea organelor -și organizații
lor de partid pentru îmbunătă
țirea activității organizației de 
tineret se reflectă în rezultatele 
bune obținute pe linia realiză
rii sarcinilor de plan. Cei 
peste 8Q0 de u tec iști de la 
mina noastră participă activ la 
eforturile generale ale colecti
vului de muncitori, maiștri și

mătură

★
oprim aici. Sintem cu stomacul gol și nu mai 
renunțăm prin urmare la dejunul cald și să ne 
cu o gustare rece.

și învolburînd in jurul său

una și alta iși 
apropie de tej- 
mai normală și

înăuntru, nu e nimeni decit

micului dejun
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Sint un anonim, un oarecare, amestecat în învălmașa- 
gul tuturor anonimilor, ce trec prin viață nebăgați în seamă. 
Nu am alură de șef și nici măcar legitimație de inspector 
comercial. Nu știu să zîmbesc cu subînțeles, nu am reușit 
să învăț nici unul din acele semne miraculoase pline de 
mister și semnificații, ce te fac imediat un „tip simpatic**, 
sau, ca să mă exprim și mai pe înțeles, un fel de pui. gata 
să se lase jumulit. Nu sini și nu cunosc nimic din toate 
acestea. Am rămas și voi rămine pentru totdeauna ceea ce 
sint — un om banal, fără 
aceea o duc destul de greu, 
în 
ca cele arătate mai sus, nu au probleme. Să mă justific.

Jntr-una din dimineți, pornesc de acasă cu gîndul ca mai 
înainte de a intra in serviciu și a mă apuca de obișnui- 
ta-mi activitate să iau un foarte frugal dejun. Ceva firesc 
nu ? Așa mi-am zis și eu. Dar, n-am reușit. De ce ? Mă 
gindeam că nu va fi nevoie să explic, așa cum explic a- 
cum, deoarece mi-am zis că, în dimineața respectivă, o fi 
fost o simplă întimplare. Iată însă că in dimineața urmă
toare am pătimit Ia fel. Și tot așa în cele care au mai ur
mat. Așadar, nu era vorba de ceva incidental, ci de un 
stil, de o modalitate de lu’cru, de o concepție, de o optică 
prin care încă se mai privește de, către unii atenția și grija 
pentru omul ce intră în prăvălie.

In fața unei asemenea constatări, nu am putut să nu 
scriu cele de mai jos:

+ COFETĂRIA „NUFĂRUL". E ora 7 dimineața, deci 
timpul cel mai potrivit pentru tin ceai, sau o cafea. Intri 
politicos, te uiți în dreapta, te uiți în stingă, pregătit să 
adresezi cuvenitul salut. Numai că nu ai cui. Vînzătoarele, 
vesele și gălăgioase, slrinse ciorchine intr-un colț, se dis
trează și comentează ca la șezătoare. Se ocupă de vecini, 
de prieteni, de ștranduri și vreme, intr-un cuvînt de toate 
numai de clienți nu. Aceștia n-au decit să aștepte. Și aș
teaptă, ce să facă ! Unii cuminți, alții dind vădite semne 
de enervare, alții pentru a-și trece intr-un fel timpul, 
incrustează în mesele la care stau, cu ace de gămălie sau 
bricege, nume și suveniri gen : Ica, Ibi 4- Dorin, Gigei și 
Gigica, etc., etc.

Nimănui nu-i pasă că se degradează la lumina zilei 
și in ochii tuturor niște lucruri ce fac parte din averea 
colectivă. Nici măcar conducerii. Pentru că dacă i-ar păsa, 
pur și simplu ar imputa acele mese mutilate în voie de 
către cine a vrut, acelora care, in loc să stea, pe raioane, 
cu ochiul atent la omul care a intrat să consume, pentru a 
nu-i scăpa.nici un gest, stau intr-o revoltătoare indiferență 
la taifas de parcă s-ar afla undeva prin bucătăria lor per
sonală și nu în timpul orelor de serviciu.

4 RESTAURANTUL „CARPAȚ1" : Aici, deși potrivit 
orarului anunțat, ora deschiderii a trecut de mult, pe ușă 
se află încă autoritar un lacăt zdravăn și .foarte hotărit. 
Te mai plimbi în sus, te mai plimbi în jos. In sfirșit, ușa 
se deschide și speranțele încep a-ți suride. Cauți să intri, 
dar ești pus în încurcătură. Tocmai atunci de parcă anume 
ar vrea să alunge clienții, o ospătară s-a instalat in ușă,

mînuind fără 'jenă o 
tot colbul posibil.

Te strecori totuși 
ospătarii, care nu au 
fel și fel de socoteli, 
trare, te strecori din

cu mva.
timp să te observe. Fiecare iși face 
Folosind aceeași strategie ca la in- 
nou afară. Nu cumva să-i tulburi...

& PATISERIA „MINERUL" : — Bună dimineața !
De vrei cumva un răspuns n-ai decit să ți-l dai sin

gur. Vinzătoarea e foarte ocupată. Stă de vorbă cu o fe
meie care, sprijinită de spătarul unui scaun, o informează 
despre diversele noutăți citadine, sau din lumea modei. 
Care anume, vînzătoare ? Amin două! Și 
găsesc preocupări exact cînd clientul se 
gliea. așteptînd să audă cea mai simplă, 
necesară întrebare i

— Ce doriți ?
De fapt, la ora despre care, e vorba, 

gîndul la un mic dejun, poate dori orice. Pentru 
nu se găsește nimic. Tăvile 
ele.

Bineînțeles, argumentul 
fi pus la încălzit plăcinta 
deschis ?"

Acest mod de a judeca

omul intrat
că și așa 

sint goale, aragazul nu merge

forte va fi: „dar cînd să se 
cu briază. deoarece abia s-a

nu poate convinge.
tatea se deschide la orele 7 atunci înseamnă că omul ce 
intră să consume. TREBUIE și ARE DREPTUL, să fie ser
vit CHIAR DE LA ACEASTĂ ORĂ. Nu-i îngăduit ca el 
să fie obligat să aștepte și să stăruie de parca nu ar plăti, 
ci ar fi servit pe gratis. E vorba aici de o problemă de or
ganizare și pentru că ea lipsește nu se poate acorda nici 
o scuză.

« GRĂDINA DE VARĂ „CONSTRUCTORUL" : E tre
cut de mult de ora 7. dar și aici lacătul de la intrare e încă 
neclintit. In stradă, o vînzătoare mai tînără venită la timp 
așteaptă și ea.

— Ce s-a intim plat ?
— Știu eu ? Se vede că încă nu au venit femeile...
Iată că au venit și acestea. La bufet însă nu se poate 

servi nimic. Focul nu e. aprins, aprovizionarea nu e făcută, 
înghiți în gol și pleci mai departe cerindu-ți scuze.

A. nu! Să nu îndrăznești cumva să umbli cu vreo 
critică. Sint aici vreo două cu o gură că nu te speli -o 
săptămină de cite poți să-ți auzi. Și culmea ! „Mizeria" cea 
mai mare țî-o face femeia de serviciu, la care te uiți, o as
culți cit e de impertinentă și te miri ce o fi avînd ea de 
împărțit cu clienții, cînd atribuțiile sale, sint cu siguranță 
altele ? !

Să ne 
merge. Să 
mulțumim

Hai deci la o alimentară!
...Dar de acum, începe o altă ODISEE, așa că, „V’A 

URMA".

Erich Segal, căruia filmul 
după „Love Story" i-a adus 
un milion dolari, a anunțat 
că este hoțărît să-și între
rupă cariera universitară. ..Nu 
mai pot spune că am o viață 

Apartamentul

a devenit un imens acvarium 
în care mă simt ca un pește 
pîndit mereu. De aceea vreau 
să plec și să mă ascund", La 
34 de ani și după un singur 
roman...

TINERETULUI
ingineri pentru îndeplinirea 
depășirea angajamentelor.

De asemenea, cu sprijinul 
organizațiilor de partid și sub 
conducerea acestora, comitetul 
coordonator U.T.C. a inițiat 
multiple și interesante mani
festări cultural-educative la 
care au partiaipat numeroși, 
uteciști. Acțiuni variate au f£st 
dedicate aniversării creâNi 
Partidului Comunist Român. A 
fost organizat un concurs cu 
mai multe etape pe tema i „Din 
tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare sub conducerea 
Partidului Comunist Român".

In raport cu sarcinile de e 
deosebită răspundere, cu exigen
țele care le ridică actuala etapă 
de dezvoltare a țării, a minei 
noastre, rezultatele obținute in 
munca de educare a tinerelu
lui sînt totuși sub posibilități. 

Pentru îmbunătățirea aclivt-

noastre în ce privește în
drumarea și coordonarea acti
vității tineretului, comitetul de 
partid va persevera în stabili
rea unor corelații strînse între 
munca și preocupările tinere
tului și acțiunile educative pro
gramate dc organele și organi
zațiile U.T.C.

Sîntem conștienți că educa
rea și formarea tineretului 
constituie o sarcină principală 
permanentă a tuturor organe
lor și organizațiilor de partid 
de la mina noastră, a întregu
lui activ de partid. Vom de
pune toate eforturile pentru 
îmbunătățirea muncii organiza
țiilor de partid, a metodelor do 
îndrumare a organizației U.T.C., 
pentru ridicarea la un nivel 
mereu mai înalt a activității de 
educare a maselor de linerj do 
la mina Lonea.

PROGRAMUL I i 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții: 7,00 Radiojurnal; 
7.45 Avanpremieră cotidiană; 
3.00 Sumarul presei; 8,08 De 
la munte la mare; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazi- 

femeilor; 10,30 Vedete 
recital: 11,00 Buletin de 
i; 11,05 Intîlnire cu me

lodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Noutăți discografice; 
13.30 Noi înregistrări ale or
chestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,00 Un
da veselă; 14,30 Mari șlagăre, 

soliști; ,15.00 Buletin de 
15,05 Caravana fante- 
16.00 Estrada dumini- 
17,45 Sport și muzică; 
Tableta de seară; 20,15 
melodii preferate; 20,50 

Romanțe, cîntece de petre
cere și melodii de cafe-con- 
ccrt; 21,30 Revista șlagăre
lor; 22.00 Radiojurnal; 22.10 
Panoramic sportiv; 22,30 Mu
zică de dans; 22.50 Moment 
poetic; 23,00 Dansul conli- 

; 24,00 Buletin de știri; 
.00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Trimis extraordinar 
(28—30 iunie); Republica : 
Ora scorpionului (28—30 iu
nie); PETRILA : Mihai Vitea
zul. seriile I și II (27—29 
iunie); LONEA — Minerul : 
Genoveva de Brabant (28—30 
iunie); BARBATENI ■ Cazul 
sergentului Grișa (29—30 iu
nie); VULCAN : Păsările (28— 
30 iunie); LUPENI — Mun
citoresc : Sezon mort, seriile 
I și II (29—30 iunie).
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tehnologi- 
secretarul 
Partidului

să efectueze experion- 
cercctări tchnico-știin-

după a 20-a
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In ceea ce

5 mai 1969, cînd trenurile 
această linie au

continuare, cerc o 
mare și mai plină 
din partea tinere- 
constituie o mare

„AUTORUL
MOARE MÎINE"

in transportul feroviar

„S A L
de zbor

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— La 26 iunie, ora 7.04 s-n 
încheia! cca de-n 20-a zi de 
zbor in spațiul extraterestru 
a echipajului stației cosmice 
orbitale pilotate ..Saliut". Cei 
trei cosmonau(i — Gherghi 
Dobrovolski, Vladislav 
kox și Viktor Pațaev —

tinuă 
te și 
țificc.

In acest timp, ci fac dife
rite exerciții fizice și se află, 
in continuare, sub controlul 
medical pentru a se urmări 
comportamentul organismului 
uman i lacul Vclcncc (Ungaria)

Vizita tovarășului
Emil Drăgănescu

BELGRAD 26 — Corespon
dentul Agerpres, George Iunes- 
cu, transmite : Sîmbătă, tova
rășul Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare eco
nomică, însoțit de ambasadorul 
român în Iugoslavia, Vasile 
Șandru, a vizitat marca între
prindere ................. — ’
Koncear"

La sosirea la Zagreb, oaspe
ții români au fost întâmpinați 
și salutați de Dușan Relici, vi-

industrială 
din Zagreb.

„Rad<

Iugoslavia
cepreședinte al Vecei Execu
tive a Republicii Socialiste 
Croația, de alți membri ai Vc- 
cei.

Tovarășul Emil Drăgănescu 
a vizitat apoi Institutul elec
trotehnic al întreprinderii „Ra
de Koncear". In cursul discu
țiilor cu directorul general al 
întreprinderii „Rade Koncear" 
ing. Ante Markovici, și cu alte 
cadre de conducere 
bordate aspecte ale colaborării 
româno-iugoslave, 
posibilitățile de cooperare teh-

O Gino Birindelli, 
dantul șef al forțelor navale 
N.A.T.O. din Mediterana, a fost 
expulzat din Malta împreună 
cu întregul său stal major, din 
ordinul primului ministru mal
tez. Dom Mintoff — s-a anun
țat la Londra.

au fost a-

precum și

® La 26 iunie a fost sem
nai la Berlin un protocol de 
colaborare în domeniul indus
triei chimice între România și 
R.D. Germană. Protocolul a 
fost semnat dc ihiniștrii indus
triei chimice ai celor două țări, 
Mihail Florescu și Gunther 
Wyschofsky.

Edgar Smith este, proba-
I, mai celebru decît Caryl 

Chessman, cel care a inspi- 
personajul „Celebrului 

'. Mai celebru, pentru că 
New Jersey și probabil 

in multe alte state biogra
fia lui Smith este cunoscută 
unui public larg 1 are 37 de 
ani; a publicat în 1968 „Ex
punere contra inorții", carte 
devenită bcst-sellcr, apoi cî- 
teva romane polițiste; a fă
cut 19 recursuri în 14 ani: 
adresa — închisoarea Tren
ton, celula condamnaților la 
moarte. Și dacă luăm așa, Ed
gar Smith nu este nici atît 
de vinovat cum era Ches-

puce și de literatur 
făcut: autobiografia 
nere contra morții" devine în 
scurt timp un best-seller. Iar 
revista „Esquire" se oferi
să-i publice operele complete 
— economie politică, studii 
juridice, producții literare.

Instalarea familiei Manson 
la închisoarea californianâ St. 
Quentin l-a afectat probabil 
pe Edgar Smith care înceta, 
ce.l puțin temporar, să fie 
cel mai celebru deținut al 
Statelor Unite. Dar Smith a 
reușit să atragă din nou a- 
tenția asupra sa acum cî- 
teva săptămîni, ..Esquire" a- 
nunța că el a descoperit pro-

B■
ai fi

uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din Coreea
PHENIAN 26 (Agerpres) 

tn cadrul lucrărilor celui de-al 
iVI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist 
Win Coreea, ce are loc la Phe
nian. Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 

JMuncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene — întemeieto
rul organizației — a rostit o 
amplă cuvîntare în care a rele
vat sucesele obținute de tine
retul țării și a trasat sarcinile 

rde viitor ale acestuia.
' De-a lungul istoriei mișcării 
comuniste din țara noastră, a 
arătat Kim Ir Sen, mișcarea 
'de tineret coreeană a străbătut 
un drum de luptă glorios. In 
'decursul a aproape 50 de ani 
ce au trecut de la formarea 
Uniunii „Jos imperialismul", ti
neretul coreean a luptat vite-

jește pentru independența pa
triei și pentru libertatea popo
rului, pentru victoria cauzei 
comuniste. Tineretul nostru a 
vărsat mult sînge în luptele 
împotriva imperialismului ja
ponez și american, împotriva 
reacționarilor interni Și a tre
cut prin multe încercări grele 
Și aspre. Sub conducerea comu
niștilor, el a depășit toate gre
utățile și încercările și a lup
tat neînduplecat. Tineretul nos
tru a oferit un nobil exemplu 
de luptă comunistă, realizînd 
fapte pline de mîndrie, care 
vor străluci puternic în istoria 
revoluționară a poporului co
reean.

Noua bătălie pentru construc
ția socialismului, a arătat vor
bitorul în 
muncă mai 
de energie 
tului, care

forță pe frontul muncii pen
tru construirea noii societăți. 
Toți tinerii trebuie să ia o par
te mai activă în lupta pentru 
construirea patriei socialiste și 
să dea o expresie deplină for
ței și talentul lor în această 
luptă. Tineretul trebuie, de a- 
semenea, să preia conducerea 
în munca grea și pasionantă 
pentru îndeplinirea planului de 
șase ani, așa*cum a făcut în 
trecut, și să realizeze fapte și 
mai strălucite în construcția 
socialistă.

Partidul, a subliniat Kim Ir 
Sen, depune în prezent mari 
eforturi în industriile extracti
ve, agricultură și construcții și 
speră că tinerii vor juca un 
rol și mai mare în aceste do
menii. Mai mulți tineri trebuie 
să se îndrepte către minele de 
cărbuni, industria forestieră, 
pescuit, agricultură și construe- _

țiile de instalații energetice. 
Un nou și mare avînt va cu
noaște construcția socialistă a 
țării atunci cînd tineretul pu
ternic, viguros și viteaz, so va 
îndrepta către toate ramurile 
economiei naționale, consacrîn- 
du-și forțele șl talentele lor hi 
locul de muncă. Tineretul 
trebuie nu numai să fie în 
frunte în munca grea și în
flăcărată, ci trebuie să devină, 
de asemenea, o avangardă în 
realizarea revoluției 
ce — a subliniat 
general al C.C. al 
Muncii din Coreea.

Noi construim socialismul în 
directă confruntare cu dușma
nul și în condițiile divizării 
țării — a spus în continuare 
Kim Ir Sen, relevînd că apă
rarea patriei socialiste este o 
datorie sacră a tineretului. In 
această ordine de idei, vorbito-

rul a menționat că membrii 
Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist și tineretul nord 
coreean au sarcina sfîntă de a 
da un ajutor activ tineretului 
și studenților sud-coreeni în 
lupta lor împotriva imperialis
mului american și a acoliților 
acestuia, pentru libertate și re- 
unificarea țării.

Lupta revoluționară a tine
retului coreean se dezvoltă în 
strînsă legătură cu lupta tine
retului progresist din întreaga 
lume pentru pace, democrație, 
independență națională și so
cialism. întărirea solidarității 
cu forțele revoluționare inter
naționale este unul din factorii 
importanți în alungarea impe
rialiștilor agresori americani 
din Coreea de sud, pentru reu- 
nificarea țării și victoria na
țională a revoluției coreene, a 
spus în încheiere Kim Ir Sen.

0 Traulerul polonez „Kame- 
nna", care opera în zona de 
pescuit Georges-Bank, s-a scu
fundat în urma ciocnirii, pe o 
ceață deasă, cu un alt pesca
dor. Toți membrii echipajului 
de pc ,.Kamenna“ au fost sal
vați.

• La invitația lui Jan Mar
ko. ministrul de externe al Ce
hoslovaciei, la Praga a sosit 
sîmbătă Raul Roa Garcia, mi
nistrul afacerilor externe 
Cubei.

• In zilele de 20 și 21 iu
nie, reprezentantul guvernului 
R.P. Chineze, Huan Șen, a fă
cut o vizită de prietenie ta 
Republica San Marino, la invi
tația guvernului acestei țări, 
anunță agenția China Nouă.

Un grup de 19 tinere spa
niole, prezente la concursul 
de frumusețe de la Vigo care 
desemnează 
Espania

sman; a săvîrșit doar un sin
gur omor, pe cînd Chessman... 
(vezi volumul 
moare mîine").
acest celebru 
estompează pe

Edgar Smith

Șl
REALITATE

După ce a experimentat, timp 
de șapte ani. transportul fero
viar de mare viteză, pe dis
tanta de 515 km dintre Tokio 
și Osaka, Japonia a trecut a- 
cuni la o mare acțiune de în
noire a întregii sale rețele de 
căi ferate. In mod evident, 
ceea ce a determinat aplica
rea sistemului amintit este suc
cesul obținut în perioada de 
experimentare.

Ministrul transporturilor a a- 
nunțat recent că. în viitorul an 
fiscal (1972—1973), vor începe 
în mod simultan lucrările in 
trei mari direcții. Către nord, 
cu noua linie ..super-expres" 
care va lega Tokio de orașul 
Sapporo (capitala insulei Hok
kaido) și o alta legînd capi
tala niponă de orașul Niigata, 

privește legăturile
cu litoralul Mării Japoniei, pî- 
nă acum insuficiente, ele vor 
fi asigurate de o linie care va 
trece prin Osaka. In sfîrșit. 
în sud, linia Tokio — Osaka 
va fi prelungită pînă la Ka- 
koshima, în insula Kyushyu.

Toate aceste proiecte nu con
stituie decît prima fază a unui 
plan pe termen lung care pre
vede. pentru sfîrșitul anului 
1985. crearea unei rețele națio
nale de căi ferate rapide (Shin- 
kansen — cum este numită 
in japoneză), avînd lungimea 
totală de aproximativ 5 000 de 
km. Se va putea astfel ajunge 
la Tokio sau Osaka în maxi
mum trei-patru ore, din oricare 
'dintre principalele centre eco
nomice ale arhipelagului.

Trebuie menționat că noua 
rețea de „trenuri-rachetă", cum 
Ie numesc japonezii, se adaugă 
sistemului deja existent, care 
va fi folosit în continuare. 
Noile trenuri beneficiază de ul
timele perfecționări tehnice a- 
tingînd viteze de 200-250 km pe 
oră. Construirea unor astfel de 
căi va necesita însă o mare 
cantitate de muncă. Pentru se
curitatea circulației, aceste li
nii vor fi lipsite aproape în 
întregime de macazuri, de pa
saje de nivel și vor fi rezer
vate. in special, trenurilor de 
persoane. Traficul va 
trolat de calculatoare 
nice.

V(

fi con- 
electro-

CIFRERENTABILITATEA :
CARE IMPRESIONEAZĂ

Deservind regiunea cea mai 
activă și cea mai populată a 
^Japoniei, situată chiar in cen
trul (ării, linia super-expresu- 
lui Tokio — Osaka a căpătat 
rapid o importanță care poate 
fi sugerată doar de numărul că
lătorilor : 60 000 de călători pe 
zi în medie era. în 1961, o cifră 
modestă. In 1968, aceasta ajun
sese la 180 000. In 1970, în tim
pul expoziției internaționale de 
Ia Osaka, numărul pasagerilor 
oscila între 250 000 și 300 000 
pe zi. Recordul a fost stabilit

la
circulînd pe 
transportat 520 000 de călători 
în mai puțin de 24 de ore. A- 
ceasta presupune un număr 
nu mai puțin impresionant de 
trenuri. De la 30 de curse dus 
și întors pe zi, Ia început, s-a 
ajuns la peste 100 în octombrie 
1969, cu alte cuvinte 100 de 
trenuri care circulă într-un sens 
și alte 100, în celălalt sens. In 
timpul expoziției internaționale 
de la Osaka, din gara Tokio 
plecau în fiecare oră trei su- 
perexpresuri. care opreau nu
mai de două ori pe traseu, și 
șase trenuri directe avînd o- 
priri in numai 12 stații.

Criticată Ia început pentru 
cheltuielile enorme cerute de 
construcția sa, linia Tokaido 
(cum se numește legătura To
kio — Osaka) a devenit repede 
cea mai rentabilă din întreaga 
rețea feroviară a țării. Nu nu
mai că a fost amortizat costul 
construcției, dar adusese, pină 
la sfirșitul anului 1970, un be
neficiu de peste 100 miliarde 
yeni (aproximativ 300 de mi
lioane dolari), contribuind ast
fel la reducerea importantului 
deficit care grevează rețeaua 
feroviară a Japoniei. încasările 
zilnice au crescut de la 240 de 
milioane yeni în 1966 Ia 550 
milioane în 1970, in parte și 
datorită majorării prețului bile
telor de călătorie.

Investițiile au fost, deci, ren
tabile. Se adaugă la aceasta 
enormul avantaj pe care îl re
prezintă pentru întreaga țară 
nu numai economisirea timpu
lui de către milioane de că
lători, ci și contribuia pe care 
această legătură ultra-rapidă o 
aduce Ia activitatea economică 
în general. Noua linie accele
rează procesul de transformare 
și modernizare a regiunilor pe 
care le traversează. Pe între
gul său parcurs au apărut nu
meroase uzine și întreprinderi 
noi. După Tokio, Osaka a de
venit astfel cel de-al doilea 
pol economic al țării.

goane cu o capacitate totală de 
1 400 de pasageri. Vechea linie 
dintre cele două orașe este a- 
proape părăsită, cu excepția 
călătorilor care se deplasează 
pe distanțe scurte, și, desigur, 
a traficului de mărfuri, care îi 
este rezervat în exclusivitate.

Toate aceste considerente au 
contribuit la liotărîrea autori
tăților japoneze de a trece Ia 
lărgirea sistemului național de 
căi ferate ultra rapide. In acest 
proces vor fi aplicate numeroa
se inovații, atît în ceea ce pri
vește materialul rulant, cît și 
instalațiile fixe, ceea ce va du
ce și la mărirea vitezei de cir
culație.

In nordul țării se lucrează 
în prezent Ia construirea unui 
tunel submarin, care va lega 
principala insulă a arhipelagu
lui — Honshu — de insula 
Hokkaido, reducînd durata că
lătoriei între Sapporo și Tokio 
Ia cinci ore și patruzeci de mi
nute (față de 17 ore, azi). Cu 
cei 54 km ai săi, acest tunel, 
care va fi terminat în 1977, va 
avea cu 1400 m mai mult de- 
cît cel care, conform unor pro
iecte, va lega Marea Britanie 
de continent, pe sub Canalul 
Mînecii.

său „Autorul 
Dar cine este 
Smith care-1 
celebrul 702 ? 
avea doar 23 

ani cînd tribunalul din Ne
wark îl condamnă la scau
nul electric pentru asasina
rea unei fete de 15 ani. Erau 
primii pași spre „celebrita
te"... ..Intre cei patru pereți 
ai celulei am învățat să tră
iesc" — spune Smith. De fapt 
viața între numiții patru pe
reți nu-i punea cine știe ce 
probleme; este cert însă că 
de învățat, Smith a învățat 
multe: de-a lungul celor 5 000 
zile pe care le petrecu la 
Trenton, și-a format o anu
mită cultură generală, dar, 
mai important, a absolvit, 
prin corespondentă, cursuri 
de economie politică, conta
bilitate și, bineînțeles, drept 
penal — ajungînd să se o- 
cupe •personal de procedu
rile juridice ale apelurilor 
sale și chiar să acorde com
petente consultații juridice în 
incinta propriei sale celule 
colegilor întru suferință din 
închisoarea Trenton.

Mai mult, timpul liber (în 
fine...) nelipsindu-i, Smith a 
încercat și adesea a reușit 
să-și facă relații cu politi
cieni și ziariști cunoscuți, cu 
care întreține o vastă cores
pondență. Scrisorile sale pă- 
rînd să dovedească talent li
terar, este îndrumat să se a-

cede'ul prin care poate părăsi, 
în 60 de zile, instituția care 
i-a oferit adăpost timp de 
14 ani.

Totul pornește de la re
zultatul celui de-al 20-lea 
recurs al său ! un judecător 
din Newark a declarat că pro
cesul care a hotărît condam
narea lui Smith era ilegal 
prin viciu de procedură. In 
consecință, oficiul procuro
rului va trebui să deschidă 
un nou proces, la care să 
fie prezentate probe noi — 
diferite de cele din 1957, con
siderate acum ilegale de 
Curtea de apel-din Newark.

In ce-1 privește pe Smith, 
soluția sa este simplă și sur
prinzătoare : este gata să-și 
recunoască vina de omor fă
ră premeditare, ceea ce l-ar 
salva de scaunul electric și 
i-ar permite să uzeze de drep
tul său de a cere punerea 
în libertate pe cauțiune.

Deocamdată rejudecarea nu 
a început, și deci ingenioa
sa soluție nu a fost verifi
cată; ceea ce nu înseamnă 
că Smith nu ar putea reuși 
— din cînd în cînd, justiția 
americană a avut bizarerii 
perfect similare. Dar jju or 
fi, oare, ultimul succes, ul
timul moment de notorietate 
al lui Smith ? Venind din 
afara celulei condamnaților 
la moarte, vorbele, acțiunile, 
romanele lui Smith ar fi 
mult mai puțin interesante...

i■
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IN CURIND — 
TREN URI ZBURATOARE

EXTINDEREA CAILOR
RAPIDE ȘI UN TUNEL 

SUBMARIN

Trenurile liniei Tokaido sînt 
cele mai lungi din lume (400 
m fiecare!). Ele au cite 16 va-

Dar proiectanții japonezi nu 
se opresc, după aceste succese. 
Ei apreciază că va fi necesară, 
in viitor, suprapunerea peste 
acest sistem dublu (cel cla
sic, vechi, și cel ai supertre- 
nurilor) a unei a treia rețele 
de „trenuri-bolid" sau „zbu
rătoare". „Calea ferată" nu va 
mai avea nevoie de linii, „tre
nul" nu va mai avea roți, el 
zburind literalmente la o înăl
țime de 30 cin de' sol, pus in 
mișcare de Un „motor linear" 
care îi va 
de 450 km pe oră.

Studiile și experiențele au și 
început. Potrivit planurilor ofi
ciale, anunțate incă de anul 
trecut, această fază pregătitoa
re se va încheia în 1975, con
strucția liniei de „trenuri zbu
rătoare" urmînd să înceapă in 
același an pe traseul Tokio — 
Osaka, pentru a fi terminată 
în 1980.

imprima o viteză

I’. F.

Situația

Ceyion
COLOMBO 26 (Agerpres) 

— După cum anunță presa 
din Colombo, situația din 
Ceylon se normalizează trep
tat. Restricțiile de circulație, 
impuse în urma declanșării 
mișcării insurgenționale, sînt 
valabile doar în cursul nopții.

Guvernul ceylonez acordă 
în prezent o atenție deosebi
tă rezolvării problemelor e- 
conomice. Luînd cuvîntul în 
Parlament, ministrul de fi
nanțe, N. M. Perera, a decla
rat că guvernul a trecut la 
îndeplinirea prevederilor pla
nului cincinal și că, în actu
alul exercițiu financiar, vor 
fi create 100 000 de noi lo
curi de muncă.

Corespondentul Agerpres, 
Iosif Duinitrașcu, transmite: 
Delegația Ministerului Invă- 
(ămintului din Republica So
cialistă România, condusă de 
Mircea Malița, ministrul in- 
vățămîntului, și-a încheiat 
vizita oficială pe care a fă
cut-o în Polonia la invitația 
ministrului educației și în- 
țămîntului superior din a- 
ceastă țară, Henryk Jablon
ski. Delegația a fost primită 
sîmbătă de VVincenty Kras
ko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone. Cu acest prilej, au fost 
trecute in revistă programe
le de colaborare în domeniul 
științei și educației, fiind re
levate largile posibilități de 
cooperare existente. In ace
eași zi, ministrul român a 
făcut o vizită președintelui 
Academiei Polone de științe, 
Janusz Groszkowski.

PARIS 26 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: La Poarta 
Versailles-lui, pe o suprafa
ță de peste 114 000 metri pă- 
trați, s-a deschis cea j de-a 
doua expoziție internațională 
de mașini textile, care reu
nește realizări tehnice >și ști-

ințifice din această ramură 
prezentate de 1 071 de firme 
din 25 de țări.

Pentru prima oară partici
pantă la această expoziție, 
România este reprezentată 
de întreprinderea de comerț 
exterior ROMSIT și de Insti
tutul de proiectări în indus
tria ușoară.

Turneul international feminin

Jocuri plăcute în ziua a doua
Cele trei întâlniri disputate 

în ziua a două a turneului in
ternațional feminin de handbal, 
început joi după-amiază în Pe
troșani, au fost de o ridicată- 
valoare tehnică și spectacu
lară, au plăcut prin numeroa
sele faze de handbal autentic, 
prin numărul mare de goluri 
înscrise. Am urmărit din nou 
evoluția bună a unor jucătoare, 
pofta de gol a altora, dar și 
forma slabă a cîtorva.

Prima întâlnire a adus în te
ren echipele Szilady Aron și 
Textila Sebeș. Evoluind mai 
bine decît în meciul cu Lo
komotiv Gera, deși aveau în 
față un adversar superior, 
handbalistele de la Textila au 
mers mult timp din egal în 
egal cu partenerele de între
cere, terminînd. prima repriză 
doar cu două goluri în deza
vantaj : 9—7 pentru Szilady 
Aron. După pauză, însă, jucă
toarele maghiare și-au impus 
net superioritatea, terminînd 
partida învingătoare cu 15— 
10. Au înscris: G. Paczolay și 
A. Riegler, cite 4, E. Batorfalu- 
și și K. Kovacs, cîte 3, E. Ki- 
raly pentru Szilady Aron, V. 
Bona —' 6, E. 
A. Drașovean și 
pentru Textila, 
foarte bine A. Pohl și G. Cris- 
nic.

A urmat meciul dintre Lo
komotiv Gera și Școala sporti
vă Petroșani — o copie a ce
lui anterior. Primele 25 de mi
nute s-au încheiat cu avanta
jul de două goluri pentru echi
pa germană, iar finalul le-a dc-

părtat pe jucătoarele de la 
Lokomotiv tot la 5 goluri di
ferență i 12—7 pentru ele. A 
fost, ca și primul, un joc fru
mos, viu disputat. Condiția fi
zică și-a spus însă cuvîntul în 
finalul partidei și elevele din 
Petroșani au cedat cu multă u- 
șurință. Ele anunță, totuși, 
bune calități și așteptăm să 
ne ofere evoluții superioare în 
divizia școlară in care, cu mari

HANDBAL

Ailoaie — 2, 
D. Szakacs

Au condus

eforturi, au rămas. Autoarele 
golurilort M. Konig, I. Geît- 
huer și G. Wijwoda, cîte 3, 
E. Lienert, M. Scheibe și G. 
Walter pentru învingătoare, 
I, Iacob — 3, A. Boldura și E. 
Konyeczki, cîte 2, pentru în
vinse. Corect și autoritar arbi
trajul cuplului I. Crețu — A. 
Mileti.

In cea de a treia partidă a 
zilei și-au măsurat forțele 
Școala sportivă Tg. Jiu și Jiul 
Petroșani. Net superioare, divi
zionarele B au luat jocul pe 
cont propriu și au perforat de 
13 ori în prima repriză poarta 
neinspiratei E. Pelmuș, care 
nu a reușit să apere nici măcar 
o minge, în afară de cele șutate 
în ea. Diferența de scor
menținut și în repriza .secundă, 
petro.șănencele terminînd par-

tida cu scorul de 24-14. Ele 
puteau înscrie mult mai multe 
goluri, beneficiind și de opo-< 
ziția nulă a portăriței din Tg. 
Jiu, dar nu s-au concentrat su
ficient și au ratat extrem do 
multe ocazii : mingi trimise în 
bară sau pe lîngă, din situații 
extrem de favorabile. Do re
marcat și surplusul de nervi al 
jucătoarelor de la Jiul — Ghiță. 
Maier și Eerenczi primind cî>9 
2 minute de „meditație" —> 
dar și faptul că Nemeș a transa 
format cu dezinvoltură toata 
loviturile de la 7 metri acor
date (7), în timp ce gorjencele 
au ratat trei asemnea lovituri, 
înscriind însă cu ușurință alto 

• goluri în poarta apărată de A.
Tudor. Cele 38 de goluri au 
fost realizate de S. Nemeș — 8, 
M. Ghiță — 6, A. Maier, E. Fe- 
renezi și V. Suciu, cîte 3, G. NU 
colescu pentru Jiul, R. Vasiloiu 
— 8, M. Marcu — 5, R. Brebe-» 
nel pentru Școala sportivă Tg. 
Jiu. Arbitrii V. Cojooaru și Ol 
Leikep au condus foarte bine.

In întîlnirile disputate 
după-amiază s-au 
următoarele rezultate t 
sportivă Petroșani — 
7—12 (3—5); Jiul —

s-a

ieri 
îniegistrat» 

Școala 
Textila 
Szilady 

Avon 7—7 (4—4); Școala spor
tivă Tg. Jiu — Lokomotiv 5—11' 
(2-4).

Azj dimineață, cu începere 
de la ora 10, au loc partidele » 
Textila — Școala sportivă Tg. 
Jiu, Szilady Aron — Școala 
sportivă Petroșani ; Jiul — Lo
komotiv.

G. DINU
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